
M A G Y A R  G E O F IZ IK A  Х У . É V F . 1 -  2. SZÁM

A  dolgozat igazolja, hogy természetes feltételek mellett a kőzetek többségének dielektromos állandója 
igen nagy (10 nagyságrendű).

В работе показано, что при естественных условиях залегания большинство горных 
пород обладает очень высокой диэлектрической постоянной (порядка 10).

It is shown in the paper, that under natural conditions a majority o f rocks has a very high dielec
tric constant (its order of magnitude being 10).

Bevezetés
Ismeretes, hogy az anyagok dielektromos állandója az elektromos tér 

frekvenciájától függ. A szakirodalomban általánosan elfogadott nézet mutatja 
az 1. ábra Rzsevszkij, Növik és Parhomenko után. Az ábrából látható, hogy a 
frekvencia növekedésével a dielektromos állandó csökken.

1. ábra. A  dielektromos állandó elvi változása a frekvencia függvényében. 1 — Szerkezeti vagy  
makroszkopikus polarizáció. 2 — Dipol vagy molekuláris polarizáció. 3 — Atom i polarizáció.

4 — Elektronos polarizáció

Puc. 1. Принципиальная зависимость изменения диэлектрической постоянной от частоты 
7 -  структурная или макроскопическая поляризация; 2 -  дипольная или молекулярная 

поляризация; 3 -  атомная поляризация; 4 -  электронная поляризация
Fig. 1. Principled variation of the dielectric constant vs. frequency. 1 — Structural or macroscopic 
polarization; 2 — Dipole or molecular polarization; 3 — Atomic polarization: 4 — Electronic polari

zation

Közismert az elektromos indukció (eltolás) I) és az elektromos térerősség 
E közötti összefüggés a következő:

D = e E , (1)
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ahol в a dielektromos állandó, amelyet általános alakban a következő tenzor ír 
le.

( 2 )

Ez a tenzor szimmetrikus tenzor tehát =  e;7.
Mivel a kőzetek ásványokból tevődnek össze, a dielektromos állandó és a 

veszteségi szög természetesen függ az ásványi összetételtől. Függ ezenkívül 
a nyomástól, a hőmérséklettől, porozitástól és a víztartalomtól. A jelen dolgo
zatban a dielektromos állandó és a dielektromos veszteségi szög változását 
vizsgáljuk a frekvencia függvényében különböző víztartalmaknál. Vodopjanov,
J. Keymeulen (7 — 8) és mások vizsgálatai szerint a 10 KHz — 1 MHz interval
lumban a tg őx maximumot mutat er pedig lecsökken. Csillám, gipsz és talk 
mintákon végzett vizsgálatok alapján azt a következtetést vonták le, hogy a 
jelenlevő kristályvíz okozza a dielektromos veszteségi szög jelentős maximu
mát a frekvencia függvényében, és ugyanez az oka a dielektromos állandó meg
figyelhető minimumának is.

Korábban a szakemberek úgy gondolták, hogy a dielektromos állandó nagy 
értékeit csak nagy víztartalmak mellett lehet megfigyelni. Howel és Licastro 
(9.) kísérleti adatok alapján vizsgálta tiszta homok dielektromos állandójának 
változását 10 és 10 000 között. Cselidze szintén jelentősen nagy értéket mért 
a dielektromos állandóra, és a tg dx maximumát figyelte meg a kőzetek többsé
génél 10̂  — 10ъ Hz körül, és néhány kivételes esetben 103 Hz alatt. Ez a jelenség 
teoretikusan még pontosan nem tekinthető ismertnek. Ez okból tanulmányoz
tuk mi is a kőzetek dielektromos állandóját, főként üledékes kőzetek esetén, 
mint pl. a mészkő és homokkő.

2. ábra. A  mérőhíd elvi kapcsolási 
vázlata

Рас. 2. Принципиальная схема 
измерительного моста

Fig. 2. Schematic of the measuring 
bridge

A Schering-hídban elhelyezett mintát a
2. ábrán helyettesítő kapcsolásként a Gx kon
denzátorból és Rx ellenállásból álló sorbakap- 
csolt inpedancia helyettesíti. A híd egyenlő-

77



ahol: dx — a mérőkondenzátor fegyverzetei közötti távolság, d0 pedig az C0 kon
denzátor fegyverzeteinek távolsága.

A dielektromos veszteségi szög tangense:
tg dx =  co(74J?4 (6)

ahol: со = 2n •/, és /  — a frekvencia.
A leírt módszerrel 20 C° mellett és 1 atm. nyomáson 10 — 10Q Hz interval

lumban végeztünk méréseket.
Mérési eredmények

A dielektromos állandó mérését üledékes kőzeteken végeztük (mészköveken’ 
márgákon, homokköveken stb.) A 3. ábrán egy mészkő, a 4. ábrán egy homokkő 
dielektromos állandójának és dielektromos veszteségi szögének tg öx változását 
mutatjuk be a frekvencia függvényében különböző víztartalmaknál.

A homokkő mintát a Mátraverebély 61 sz. fúrásból 321 m mélységből vet
tük (10), a mészkő minta pedig a Miskolc-egyetemvárosi fúrásból 285 m mély-

3. ábra. A  dielektromos állandó és a di
elektromos veszteségi szög változása a 
frekvenciával és a víztartalommal. 1 —1' 

—  száraz homokkő, 2 — 2' — homokkő 
2 ,1 5%  víztartalommal

Puc. 3. Зависимость диэлектрической 
постоянной и угла диэлектрической 
потери от частоты и от водонасыщен- 
ности 1 -  1' -  сухие песчаники; 2 - 2 '  
-  песчаники с 2,15%  водонасыщен- 

ностыо
F ig . 3. Variation of the dielectric constant 
and of the dielectric loss angle vs. frequ
ency and water content. 1 —1' — dry 
sandstone, 2 — 2' — sandstone with 2 ,15%  

v water content

4. ábra. A  dielektromos állandó és a di
elektromos veszteség változása a frekven
cia függvényében különböző víztartal
maknál. 1 — 1' — száraz mészkő, 2 — 2' — 

mészkő 1 ,1 6%  víztartalommal

Puc. 4. Зависимость диэлектрической 
постоянной и диэлектрической потери 
от частоты при различной степени во- 
донасыщенности 1 - V  -  сухие известн
яки; 2 - 2 '  -  известняки с 7,70%-ной 

водонасыщенностыо
Fig. 4. Variation of the dielectric cons
tant and of dielectric loss vs. frequency 
for various water contents. 1 —1' — dry  
limestone, 2 — 2' — limestone tainiconng 

1 ,16%  water

78



ségből származik. A 3. és 4. ábrán határozottan megfigyelhető, hogy minél ki
sebb a víztartalom, annál kisebb a kőzetek dielektromos állandója és nagyobb 
víztartalomhoz nagyobb dielektromos állandó tartozik. Ez természetes, de igen 
fontos dolog az, hogyanagy dielektromos állandó még igen kis (1 — 2% ) víz
tartalomnál megfigyelhető. A kísérleti eredményeink azt mutatják, hogy 
5-10^-5-10^ Hz intervalluipban a tg öx maximumot mutat.
Következtetések

A mérési eredményekből az mutatható ki, hogy a kőzetek természetes fel
tételek mellett nagy dielektromos állandóval rendelkeznek, mert természetes 
állapotban többségükben tartalmaznak néhány tized százalék vizet. Ebben az 
esetben pedig amint korábbiakban láttuk, a dielektromos állandó értéke tizes 
nagyságrendű.

A tg őx maximuma a frekvencia függvényében nagy, annyira nagy, hogy 
ez lehetővé teszi a dielektromos veszteségi szög felhasználását a geofizikai ku
tatásban és az ásványelőkészítésben.

Közlemény

(Folytatás a 73. oldalról)

1973. december folyamán Románia földmágneses szakemberei: A. Ionescu és M. Anghel is 
elvégezték saját műszereikkel a földmágneses abszolút méréseket a Tihanyi Obszervatóriumban.

A  Szovjetunió és Ausztria képviselői technikai akadályok miatt nem vehettek részt a kon
ferencián. íg y  Magyarországra hárul az a feladat, hogy kétoldalú együttműködés útján kapcsola
tot teremtsen ezekkel az országokkal.

A  munkaértekezlet résztvevői megállapodtak abban, hogy a permanens mágneses tér vizs
gálatával kapcsolatos további munkát ezután is az 1969-ben lefektetett távlati terv szerint kell 
végezni. A  főbb feladatok a következők:

1. A  földmágneses obszervatóriumok szintjének standardizálása az egyes országokban, az 
obszervatóriumok rendszeres összemérése, valamint adatcsere útján.

2. A  földmágneses tér évszázados változásának vizsgálata Európában, az egyes országok
ban rendszeresen végzett mérések alapján.

3. A  néhány éven belül esedékes országos mágneses fölmérések technikai és tudományos 
előkészítése és egyidejű végrehajtása valamennyi résztvevő országban.

A . E .
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