
К. Ш ЕБЕШ ТЕН ДР. :

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ БЛИЗ СЕЛА ВЕЛЕМ

Автор знакомит нас с аномалией естественного потенциала, распространяю
щейся на более обширный участок и обнаруженной в горах Кесег при выполнении 
измерений. Контрольные исследования показали, что полученные большие отрица
тельные аномалии происходят из фильтрации жидкостей.

D r .  К . S e b e s t y é n :

FIL T R A T IO N  PO TENTIALS IN TH E  V IC IN IT Y  OF VELEM

Author is introducing the anomaly of a natural potential extending over a 
large area which was discovered by means of measurements effectuated in the 
Kőszeg hills. Control tests pointed out that the great negative anomalies observed 
are the result of the filtration of fluids.

FILTRÁCIÓS POTENCIÁLOK VELEM KÖRNYÉKÉN
írta: Dr. SE B EST YÉ N  K Á R O L Y

A természetes potenciálmérés az egyik legegyszerűbb geoelektromos 
eljárás, amely egyes ércfajták kutatására igen eredményesnek mutatkozott. 
Alkalmazhatósága kiterjed a pirit, pirhotin, magnetit stb. tartalmú érc
telepekre, tömzsökre és telérekre. A nemfémes ásványok közül a grafit, 
a grafitpalák és az antracit telepek fölött tapasztalható kisebb vagy na
gyobb természetes-potenciál anomália.

Annak ellenére, hogy jóformán az egyetlen geoelektromos eljárás, 
amely spontán hatást mér, értelmezésében mégis tévedésre adhatnak okot 
azok a folyamatok, amelyek szintén kisebb vagy nagyobb potenciál létre
hozásával járnak. Ezek közül legjelentősebbeK a folyadékok filtrációjával 
kapcsolatban észlelhető potenciálok.

A filtrációs jelenségek laboratóriumi vizsgálata azt mutatta, hogy 
elektrolitnek porózus falon történő átszivárgásakor fellépő potenciál- 
különbség a következő formulával fejezhető ki:

AV — Av e  Ap 
Anrja ’

A  kézirat 1954. augusztus 9-én érkezett be.
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ahol Av az adszorpciós potenciál,
e az anyag dielektromos állandója,

Ap a nyomáskülönbség, 
г/ az elektrolit viszkozitása, 
о az elektrolit vezetőképessége.ИКЯ'— . ..

A filtrációs jelenségek alkalmas geológiai viszonyok között nagyobb 
területre kiterjedő természetes potenciálokat hozhatnak létre. Porózus 
falként a megfelelő szerkezetű rétegek, elektrolitként az oldott sókat 
mindig tartalmazó talajvíz szerepel. A nyomáskülönbség a magasság-

y-- _____  . _______

v °v “v  n yiro k  lejtötörm elék
Fekete p o /a  _ r.200

c v S v  m e sz e s  csillám pala

В

2. ábra.
A  természetes potenciál eloszlása és a térszín alakulása az .4 В szelvény mentén

különbségnek megfelelő hidrosztatikai nyomásból és a kapilláris nyomás
ból származik.

Ilyen filtrációs jelenségek adják magyarázatát azoknak a nagy — 
egészen 1500 mV-ig felmenő — természetes potenciál anomáliáknak, 
amelyeket a Velem körül folytatott mérések derítettek fel.

Az anomáliák területének geológiai felépítésében különböző karbon 
palák játsszák a fő szerepet. Tektonikus hatások ezeket a palákat erősen 
összetörték és eredeti helyükből kimozgatták. Ez a földtani felépítés 
kedvező a filtrációs potenciálok létrejöttére, de kedvező erre a palás szer
kezet is. A felmért terület felszínének nagyobb részét nyirok és lejtőtör
melék borítja.

A mérésekről készült ekvipotenciál-vonalas térképet az 1. ábra mu
tatja. A negatív potenciálú területek általában hegyoldalakon helyezked
nek el. 2. ábránk jellemző képet ad a potenciálértékek és a magasságok 
eloszlásáról, amely a legnagyobb potenciálváltozás mentén fektetett
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3. ábra. A  természetes potenciál eloszlása a kutató vágatban 
és felette a térszínen
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4. ábra. А  В  pontban mélyített kutatófúrás geológiai és 
természetes potenciál szelvénye



Filtrációs potenciálok 43

szelvényben a térszín magasságváltozását is bemutatja. Jól látható az 
ábrából, hogy a térszínileg legmélyebb pontnak a legkisebb abszolút 
értékű negatív potenciál felel meg.

A természetes potenciál anomáliák származásának vizsgálata három 
módszerrel történt:

1. kismélységű (2—3 m) kutatóaknákban történő természetes poten
ciál méréssel.

2. egy régebbi kutató-táróban, és e fölött a felszínen végzett termé
szetes potenciálméréssel;

3. kismélységű kutatófúrással és ebben végzett természetes poten
ciálméréssel;

A kismélységű aknákban végzett mérések nem adtak egyértelmű vá
laszt a potenciál változásának irányára, valószínűleg azért, mert csekély 
mélységüknél fogva nem jutottak túl a legfelső törmelékes rétegen.

A kutató-táróban és fölötte mért természetes potenciál szelvényből, 
amelyet a 3. ábra mutat, határozottan megállapítható, hogy amíg a nagy
jából azonos szinten lévő vágatbeli pontok csekély ingadozástól eltekintve 
azonos potenciálon vannak, addig a felszínen mért pontok a térszín emel
kedésével abszolút értékben gyorsan növekvő potenciált mutatnak.

A mért potenciálok filtrációs származásának legjobb bizonyítékát 
azonban a legnagyobb negatív anomálián mélyített kutató-fúrás, illetve 
az ebben végzett természetes potenciál szelvényezés szolgáltatta. A fúró
lyuknak a fúrási jelentések alapján összeállított földtani szelvényét és a 
fúrólyukban mért potenciál eloszlást 4. ábránk mutatja. Mint látható, 
a lecsövezett szakasz után a természetes potenciál a mélység felé határo
zottan növekszik. (A változás pozitív irányú.) Azon a szakaszon, ahol a 
fúrás vékony kristályos palát harántolt, a természetes potenciál válto
zása rendkívül gyors, eléri a 200 mV/méter értéket is.

Minthogy a magasságkülönbség csökkenésével együttjáró potenciál
különbség-csökkenés, vagyis a mélység felé történő pozitív irányú potenciál
változás a filtráció biztos jele, ezért a felsorolt tények figyelembevételével 
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a természetes potenciál Velem 
körüli negatív anomáliái folyadékok filtrációjától származnak.

A méréseket az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet geoelektromos 
osztálya végezte.




