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1 Úvod 

 
Poznanie elektromagnetických vlastností horninových prostredí (EMVHP) je užitočné pre viacero 
cieľov. Okrem rozširovania poznania ako takého, je to dôležité pre riešenie geoelektrických úloh 
(pochopenie príčiny anomálií elektromagnetických polí zistených pri geoelektrickom prieskume) 
a tiež pre riešenie viacerých geologických a rôznych ďalších (negeologických) úloh, pri ktorých je 
poznanie elektromagnetických procesov v horninovom prostredí dôležité. 
 
Pri interpretácii výsledkov merania elektrickej rezistivity horninového prostredia je jednou zo 
základných úloh vysvetliť príčiny zistených priestorových zmien rezistivity. Podobná úloha nás čaká 
pri interpretácii výsledkov merania prirodzenej a umelej elektrochemickej polarizácie horninového 
prostredia a tiež pri aplikácii georadaru, kde hrá rozhodujúcu úlohu permitivita. Aby bolo možné túto 
úlohu splniť je potrebné poznať EMVPH a príčiny ich priestorových a časových zmien. 
 
Proces poznávania EMVHP má svoju mikroskopickú, ale aj makroskopickú stránku. Na mikroskopickej 
úrovni vysvetľujeme príčiny vzniku EM polí v horninovom prostredí a ich makroskopické prejavy sú 
objektom skúmania geoelektrických metód. 
 
Pre poznanie EMVHP je dôležitá modelová predstava o zložení a štruktúre horninového prostredia. 
Táto sa zvyčajne chápe ako viac zložkový systém, ktorý určite obsahuje pevnú fázu, budovanú 
minerálnymi agregátmi a kvapalnú fázu, ktorá vo forme elektrolytu vypĺňa pórový priestor v pevnej 
fáze. Hlavne v pripovrchovej zóne (povrch zeme) je časť pórového priestoru vyplnená vzduchom 
a táto plynná fáza sa v niektorých prípadoch (napr. v ložiskách uhľovodíkov) nachádza aj vo väčších 
hĺbkach zemskej kôry. 
 
V takomto modelovom prostredí je prítomných množstvo voľných nosičov elektrického náboja 
(elektróny, ióny), ktoré v dôsledku rôznych lokálnych a globálnych fyzikálnych a chemických 
podmienok a procesov sa v priestore horninového prostredia pohybujú (a vytvárajú elektrické prúdy 
a EM polia) a /alebo vytvárajú lokálne akumulácie elektrického náboja (ktoré sú zdrojom elektrických 
polí). 
 
Cieľom tejto práce je podať stručný prehľad mechanizmov vytvárajúcich akumulácie elektrického 
náboja v horninovom prostredí, ako aj o mechanizmoch a podmienkach elektrickej vodivosti 
v horninovom prostredí. Tento prehľad je pomôckou pre štúdium petrofyziky a pre štúdium 
geoelektrických prieskumných metód. 
 
 
2 Horninové prostredie 
 
Ak chceme diskutovať o elektrických vlastnostiach horninového prostredia, predovšetkým si musíme 
vyjasniť, ako horninové prostredie, ktoré charakterizujú viaceré EM vlastnosti a v ktorom sa realizuje 
proces elektrickej vodivosti chápať. 
 
Všetci autori, ktorí sa zaoberali touto témou sa zhodli v názore, že horninové prostredie je potrebné 
chápať ako sústavu pevných látok a pórového priestoru. Pritom pórový priestor je sčasti vyplnený 
kvapalinou (podzemná voda, vlhkosť) a sčasti plynom (spravidla pôdny vzduch). 
 
Priestorové rozdelenie pevnej látky a pórového priestoru horninového prostredia závisí od jeho 
histórie a v prvom priblížení môžeme rozlíšiť dve charakteristické štruktúry tohto rozdelenia: 
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 Granulárna štruktúra 

 Celistvý (skalný) charakter 
 
Granulárny charakter pozorujeme pri klastických sedimentoch a v poruchových pásmach skalných 
masívov. Tento charakter je typický pre pôdy a veľkú časť pripovrchových horninových prostredí. 
 
Celistvý (skalný) charakter pozorujeme pri skalných horninách. Tu môžeme rozlíšiť v podstate dva 
druhy geometrie pórového priestoru: puklinovú a dutinovú. Puklinovú geometriu má väčšina 
vyvrelých a metamorfovaných hornín. Dutinová geometria je charakteristická pre krasové oblasti 
a pre niektoré vulkanické štruktúry. V dôsledku tektonických procesov môže sa vyskytnúť aj pri 
ostatných vyvrelých  a metamorfovaných horninách. 
 
2.1 Granulárne štruktúry 
 
Ako sme uviedli, väčšina povrchu zeme je pokrytá granulárnymi horninami. Tieto horniny majú 
vrstevnatú štruktúru a prvou, najvrchnejšou vrstvou sú spravidla pôdy. Pôdy obsahujú v zásade štyri 
zložky:  

(i) minerálny materiál,  
(ii) organický materiál,  
(iii) vodu a  
(iv) plyny.  

 
Na obr.2.1 je schematicky zobrazený relatívny podiel týchto zložiek vo vodou nezaplnenej hlinitej 
pôde. Uvedený príklad odpovedá zohriatej pôdnej zóne; pre humídne pôdne regióny môže byť okolo 
45% pôdneho priestoru zaplnené ílovými minerálmi a 5% organickou hmotou. 
 

 

 

Obr.2.1. Objemové zloženie hlinitej pôdy ktorej póry nie sú nasýtené vodou. Percentuálne zloženie 
suchej pôdy bude potom nasledovné: 4% organická hmota, 22% íl, 44% prach a 30% piesok (podľa 
Neil, 1980). 
 
Minerálne zloženie pôdy sa môže výrazne meniť, avšak určitú generalizáciu môžeme urobiť na 
základe rozmeru zŕn: 
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oblasť pieskových rozmerov (0.05 - 2 mm) - prevažne kremeň, menšie množstvo živcov a sľudy, všetky 
zrná sú obalené do určitej miery železitými a hliníkovými oxidmi (pozorované hrdzavo-
červeno hnedá farba je spôsobená železom) 

oblasť prachových rozmerov (0.002 - 0.05 mm) - kremeň ešte dominuje, podiel živcov a sľudy je 
menší ako v pieskovej frakcii, viacej železných a hliníkových oxidov vo forme hrdze spôsobuje 
väčšie rozmery zŕn na ktorých sa môže hrdza udržať 

oblasť ílových rozmerov (pod 0.002 mm) - jemne rozptýlený kremeň, živce, sľuda, železné a hliníkové 
oxidy, všetky sa objavujú v hrubej časti ílovej frakcie (0.002 mm - 0.001 mm v priemere); 
jemná časť (menej ako 0.001 mm) je koloidná a obsahuje hlavne vrstevnaté silikáty s malým 
obsahom železa a hliníkových oxidov. 

 
Ako bolo uvedené vyššie, pôdy sú klasifikované na základe textúry, alebo rozmerov zŕn nezávisle na 
mineralogickom zložení jednotlivých rozmerov zložiek zŕn. Piesok je definovaný ako častice s 
priemerom od 0.05 mm do 2 mm, prach má priemer od 0.002 mm do 0.05 mm a íl má priemer zŕn 
menší ako 0.002 mm. Na obr. 2.2 je nakreslený klasifikačný trojuholník rôznych typov pôd a je 
vhodný ako pomôcka na určenie obsahu ílu v nich. Pôdy sa často skladajú hlavne z ílových minerálov, 
ktoré výrazne ovplyvňujú elektrickú vodivosť pôd. 
 
Minerály v pieskovej a prachovej pôdnej frakcii sú elektricky neutrálne a vo všeobecnosti sú dokonalé 
izolátory. Úplne suchý íl je tiež izolátor, ale prítomnosť vlhkosti radikálne mení situáciu. Íl obsahuje 
mikroskopicky jemné častice s doštičkovou štruktúrou, pre ktorú sa íly často označujú ako 
„vrstevnaté silikáty“. V dôsledku prevlhčenia primárnych minerálov ako živce, sľuda atď., vznikajú 
sekundárne minerály, vytvárajúce tak jemné častice, že sa označujú ako mikrokryštály. 
 

 
 
Obr.2.2. Klasifikačný trojuholník schválený ministerstvom poľnohospodárstva USA. Bod P reprezentuje 
pôdu, ktorá obsahuje 50% ílu, 20% prachu a 30% piesku (podľa Neil, 1980). 
 
Kryštalická štruktúra ílov je taká, že ako výsledok kryštálových nedokonalostí sa ich povrch zdá byť 
záporne nabitý. Počas vzniku ílu, pri zvlhčení sú na jeho povrch adsorbované kladné náboje (katióny). 
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Tieto katióny (typické sú Ca, Mg, H, K, Na, NH3) sú voľne držané na povrchu a môžu byť postupne 
vymenené inými katiónmi, alebo idú do roztoku v ktorom sa íl mieša s vodou. Pre tento ich charakter 
sú nazývané ako výmenné ióny a výmenná katiónová kapacita (CEC) pôdy sa určuje množstvo iónov, 
ktorými je potrebné neutralizovať ílovú časticu ako celok, je to teda váha iónov v miliekvivalentoch, 
adsorbovaných na 100 g ílu. 
 
Výmenné kapacity niektorých známych ílov sú uvedené v Tab. 2.1 a niektorých pôdnych druhov 
v Tab. 2.2. Z Tab. 2.2 vidíme, že CEC sa zvyšuje s obsahom ílov a z Tab.2.1 vidíme, že sa tu uplatňuje aj 
typ ílov. 
 
Tab.2.1 Výmenná katiónová kapacita niektorých známych ílov (podľa Neil, 1980) 
 

íl CEC (meq/100g) 

kaolinit 3 - 15 

halloysit 2H2O 5 - 10 

halloysit 4H2O 40 - 50 

montmorilonit 80 - 150 

illit 10 - 40 

chlorit 10 - 40 

attapulgit 20 - 30 

vermikulit 100 - 150 

 
Tab.2.2 Výmenná katiónová kapacita (CEC) a koloidné zloženie piatich rôznych pôd (podľa Neil, 1980)  
 

zeminy organická hmota (%) íl (%) CEC* (meq/100 g) 

piesok 1.7 7 6.3 

piesčitá hlina 3.2 13.2 13.7 

hlina 4.9 16.8 20.2 

prachová hlina 5.4 18.4 24.0 

ílová hlina 5.5 31.2 27.2 

 
* výmenná katiónová kapacita zeminy je vyjadrená ako počet miliekvivalentov na 100 g pôdy 
(meq/100 g). Miliekvivalent je definovaný ako 1 miligram vodíku, alebo množstvo ľubovoľného iného 
prvku, ktorý bude v kombinácii s vodíkom, alebo ho bude nahradzovať. Váhový miliekvivalent 
ľubovoľného prvku môže byť určený nasledovne: 
 

1000xprvkumocenstvo

prvkuváhaatómová
ekvivalentmiliváhový       2.1 

 
CEC nesúvisí iba s ílovými minerálmi; v skutočnosti každý jemnozrnný minerál obsahujúci kremeň 
prejavuje takéto vlastnosti. Špeciálny význam ílov je vzhľadom na uvedené v tom, že sú to extrémne 
malé častice s veľmi veľkým pomerom plochy povrchu na jednotku objemu a teda sú schopné 
adsorbovať veľmi veľa iónov. Ako bude uvedené v časti 2.5.3.2, tieto adsorbované ióny môžu 
významne prispievať k vodivosti zeminy, takže elektrická vodivosť zeminy sa stáva funkciou obsahu 
ílov v zemine. 
 
Organická hmota obsahuje zbytky rastlinného a živočíšneho života v zemine. Konečné produkty 
rozpadu sa kumulujú ako čierne jemne rozdelené koloidné substancie známe ako humus. Humus má 
veľkú plochu povrchu na jednotkový objem, viaže veľké množstvo vody a môže vyvíjať negatívny 
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elektrický náboj s rôznou intenzitou. Vplyv takýchto koloidálnych charakteristík na elektrickú vodivosť 
humusu je málo známy, ale môže byť významný. 
 
Priamy vplyv pôdnych plynov na vodivosť je zanedbateľný, avšak nepriamy vplyv CO2 je dôležitý pri 
vzniku ílov, voľných draslíkových, vodíkových a ďalších iónov v rámci zvetrávacích procesov.  
 
V granulárnych štruktúrach pod vrstvou pôdy pokračuje ich granulárny charakter ale bez organickej 
zložky. Tieto granulárne štruktúry sa klasifikujú rôznymi spôsobmi. Pre popis elektrickej vodivosti sa 
dobre hodí IG klasifikácia, ktorá hodnotí pevnú látku podľa zrnitosti častíc, do ktorých je rozdelená. 
Podľa tejto klasifikácie (Tab.2.3) je frakcia zŕn menších ako 0,002 mm označovaná ako íl, frakcia od 
0,002 mm do 0,063 mm ako prach, od 0,063 mm po 2,0 mm ako piesok, od 2,0 mm po 63 mm ako 
štrk, a frakcia nad 63 mm ako balvan. 

Tab.2.3. Klasifikácia zrnitosti granulárnych štruktúr (podľa Schön, 2004) 

 

 
2.1.1 Pórovitosť 
 
Z príkladu na obr.3.15 je zrejmé, že množstvo vody prítomnej v horninách závisí na ich pórovitosti. 
Potom môžeme definovať: 

 
 

 Celkovú pórovitosť 

 Efektívnu pórovitosť 
 

 
Obr.2.3. Pórový priestor v granulárnych horninách (podľa UNIL) 

 
 
2.1.1.1 Celková pórovitosť  
 
je daná pomerom objemu dier (póry, pukliny, dutiny, ...) v hornine a celkovým objemom horniny. 
Vyjadruje sa v percentách: 
 

Celková pórovitosť = c = 
horninyobjemcelkový

dierobjem
      2.2 

 
Rozlišujeme medzi prvotnou (obr.2.20) a druhotnou (obr.2.5) pórovitosťou. Prvotná je vytvorená 
počas ukladania sedimentu a má intergranulárny typ. Jej veľkosť závisí na stupni vytriedenia a na 
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tvare zŕn. Nezávisí na veľkosti zŕn. Prvotná pórovitosť, ktorú väčšinou pozorujeme pri klastických 
horninách vo všeobecnosti s časom klesá v dôsledku efektov cementácie a spevňovania. 
 

 
 

Obr.2.4. Formy prvotnej pórovitosti v horninách (podľa UNIL) 
 
Druhotná pórovitosť zahrňuje dutinovú pórovitosť, ktorá vzniká ako výsledok rozpúšťania, vznikom 
puklín a intergranulárnej pórovitosti, ktorá vzniká pri zvetrávaní. 
 

 
 

Obr.2.5. Formy druhotnej pórovitosti v horninách (podľa UNIL) 
 
 
2.1.1.2 Efektívna pórovitosť.  
 
Póry, ktoré umožňujú cirkuláciu tekutín by mali byť prepojené. Efektívna pórovitosť potom môže byť 
definovaná ako:  
 

Efektívna pórovitosť - e = 
horninyobjemcelkový

dierhprepojenýcobjemcelkový
     2.3 

 
Efektívna pórovitosť môže byť oveľa menšia ako celková pórovitosť ak póry v hornine nie sú 
prepojené (pemza), alebo ak je veľkosť pórov taká malá, že kvapaliny v nich nemôžu cirkulovať 
(prach), prípadne je časť vody absorbovaná minerálmi v hornine (íl). Dobre to dokumentuje Tab.2.4, 
kde so zmenšovaním priemeru zŕn vidíme zväčšovanie rozdielu medzi celkovou a efektívnou 
pórovitosťou. 
 
Tab.2.4. Zrnitosť, pórovitosť a priepustnosť niektorých typických sedimentov (podľa UNIL) 

Typ sedimentu Priemer zŕn 
(mm) 

Celková pór. 
(%) 

Efektívna pór. 
(%) 

Priepustnosť 
m/s 

Stredný štrk 2,5 45 40 101 - 1 

Hrubo zrnný piesok 0,25 38 34 10-1 

Stredno zrnný piesok 0,125 40 30 10-2 

Jemno zrnný piesok 0,09 40 28 10-3 

Veľmi jemne zrn. pies. 0,045 40 24 10-4 - 10-5 

Prachový piesok 0,005 32 5 10-6 

Prach 0,003 36 3 10-7 

Ílovitý prach 0,001 38 - 10-8 

íl 0,0002 47 - 10-9 – 10-10 

 



 11 

Horniny, na rozdiel od kompaktných pevných látok, alebo elektrolytov sú vo svojej väčšine zmesi 
a zhluky minerálov oddelených od seba pórovým priestorom, ktorý je spravidla vyplnený 
elektrolytom (zrážková voda a/alebo vystupujúca podzemná voda), prípadne zmesou elektrolytu 
a plynu. 
 
Pretože väčšina minerálov sú nevodiče, je elektrická vodivosť hornín prevažne elektrolytická; 
realizuje sa v pórovom priestore a v malej miere cez minerálne zrná.  
 
2.1.1.3 Priepustnosť  
 
S pórovitosťou hornín úzko súvisí ich priepustnosť. Priepustnosť sa chápe ako schopnosť určitého 
prostredia umožniť kvapaline tiecť cez toto prostredie. Táto vlastnosť je vo všeobecnosti číselne 
vyjadrená Darcyho koeficientom priepustnosti K. Tento koeficient bol zavedený na základe štúdia 
toku vody cez stĺpec piesku. 
 

e

H
KSQ         2.4 

 
kde Q je tok vody (m3/S); S je prierez stĺpca piesku (m2); H je výška 
dodanej vody (m); e je výška stĺpca piesku (m); K je koeficient úmernosti 
nazývaný Darcyho koeficient priepustnosti (m/sec; cm/sec). 1 DARCY je 
priepustnosť materiálu, ktorým prechádza tok 1 cm/s cez prierez 1 cm2 pri 

hydraulickom gradiente 1 atmcm (1105 Nm-2cm); kvapalina má 
viskozitu 1 centistok = 10-6m2s-1. 

Priamy vzťah medzi pórovitosťou a priepustnosťou nie je definovaný, ale priepustná horniny by mala 
byť pórovitá. 
 
Napríklad v hydrogeológii sa íly chovajú ako nepriepustné horniny. Sú veľmi pórovité a majú, ak sú 
suché, veľkú priepustnosť. Ale ak sú íly vlhké, vodné filmy absorbované na plochách ílových 
minerálov ich robia nepriepustné. Dobre to dokumentuje Tab.2.5, kde je uvedený približný vzťah 
medzi priepustnosťou a zrnitostným zložením zemín. 
 
Tab.2.5. Priepustnosť niektorých typických sedimentov (podľa UNIL) 

Priepustnosť (K)  

v m/s 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 

v darcy cm/s 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 

Granulometria  

Homogénna 
zrnitosť 

štrky čistý 
piesok 

veľmi jemný 
piesok 

prach íly 

Priemer zŕn 
v mm 

  2 0,25  0,06 0,002  

Zmiešaná 
zrnitosť 

hrubé až 
jemné 
štrky 

štrky a 
piesky 

Zmes piesku, ílu a prachu íly 

Typy formácií priepustné horniny polo-priepustné nepriepustné 

 
Komentár k tabuľke 2.5: íly sú navyše zvláštny fenomén vzhľadom na ich elektrochemickú vlastnosť: 
špeciálna doštičková stavba ílových minerálov je príčinou ich vysokého povrchového elektrického 
náboja, ktorý na ich povrchu adsorbuje ióny z podzemnej vody a vzhľadom na malý priemer pórov ílu 
je akýkoľvek pohyb iónov a teda aj podzemnej vody (navyše molekuly vody sú polárne a teda na 
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povrch ílu ľahko adsorbovateľné) v íle zastavený. Na druhej strane je však prenos náboja pod 
vplyvom externej elektrickej energie v takomto prostredí dobre realizovateľný a teda mokrý íl je 
dobrý vodič elektrického prúdu. 
 
Orientačnú predstavu o vzťahu medzi pórovitosťou, priepustnosťou a rezistivitou niektorých hornín 
prezentuje Tab.2.6. 
 
Tab.2.6. pórovitosti, priepustnosti a rezistivity základných typov hornín (podľa UNIL): 
 

Horniny Pórovitosť (%) Priepustnosť (cm/s) Rezistivita (ohm.m) 

ílovec 35 10-8 – 10-9 70 – 200 

krieda 35 10-5 30 – 300 

vulkanický tuf 32 10-5 20 – 300 

slieň 27 10-7 – 10-9 20 – 100 

pieskovec 3 – 35 10-3 – 10-6 30 – 800 

dolomit 1 – 12 10-5 – 10-7 200 – 10.000 

vápenec 3 10-10 – 10-12 200 – 10.000 

metabridlice 2,5 10-4 – 10-9 300 – 800 

rula 1,5 10-8 1.000 – 20.000 

kvarcit  1 10-10 1.000 – 10.000 

žula 1 10-9 – 10-10 1.000 – 15.000 

gabro 1 – 3 10-4 – 10-9 6.000 – 10.000 

bazalt 1,5 10-6 – 10-8 800 – 15.000 

 
 
2.1.1.4 Pôdna vlhkosť (vlhkosť v nenasýtenej zóne) 
 
Ako bolo uvedené skôr, elektrická vodivosť pôd a hornín bola pôvodne elektrolytická a realizovala sa 
prostredníctvom vlhkosti prítomnej v póroch a kanáloch, ktoré sú prítomné v priestore medzi zrnami 
minerálov - izolátorov. Z tohoto hľadiska znalosť spôsobu, ktorým je pôdna vlhkosť rozdelená v 
typickom teréne je dôležitá v poznaní terénnej vodivosti. 
 
Ak dážď, alebo závlaha spadne na povrch pôdy, časť odtečie priamo ako povrchový odtok a zostatok 
filtruje priamo do pôdy. Časť tejto vlhkosti je zadržaná pôdou, zostatok sa pohybuje vertikálne dole 
pod účinkom gravitácie až po samotnú hladinu podzemnej vody. V profile pôdnej vlhkosti je v zásade 
možné rozlišovať štyri stavy výskytu vlhkosti v závislosti na relatívnej spojitosti vodných filmov na 
pôdnych zrnách, ako to ukazuje obr.2.6. V najvrchnejšej oblasti máme pendulárnu zónu v ktorej je 
pórový priestor zväčša dlho naplnený vodnou parou. Skutočná kvapalná voda existuje iba vo veľmi 
malých izolovaných "kvapkách" okolo kontaktov zŕn a spojitá dráha medzi jednotlivými výskytmi 
vlhkosti neexistuje. Vo väčšej hĺbke máme funikulárnu zónu, v ktorej sa povlaky vody na zrnách 
spájajú až po stav, v ktorom sa vodný film stáva spojitý v celom pórovom priestore a úplne uzaviera, 
alebo obaľuje plynnú fázu (paru). Cez objem horniny je teraz vlhkostná dráha spojitá. Ďalej dole 
prichádzame do kapilárnej zóny, v ktorej je celý pórový priestor zaplnený kvapalinou, ale tlak 
kvapaliny v póroch je menší ako celkový tlak spôsobený gravitáciou, pretože kapilárne vzlínanie v 
jemnom pórovom priestore spôsobuje, že vlhkosť stúpa do týchto pórových priestorov. Kapilárne 
vzlínanie je efektívne determinované rozmerom a typom pórov a zriedka presahuje niekoľko metrov. 
Nakoniec sa dostávame k hladine podzemnej vody na ktorej je atmosférický tlak v rovnováhe s 
hydrostatickým tlakom. Všetky póry pod hladinou podzemnej vody sú úplne zaplnené vodou pod 
hydrostatickým tlakom a táto je oblasťou podzemnej vody, známou tiež ako oblasť saturácie 
(naýtenia). Tri oblasti nad hladinou podzemnej vody sú dohromady označované ako pôdna vlhkosť, či 
voda z prevzdušnenej zóny (visutá voda) alebo vadózna voda, či zóna aerácie (prevzdušnenia). 
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Obr. 2.6 Zóny nasýtenia vodou (podľa Mayboom, P. in Neil, 1980). 
 
Poznamenávame, že v prípade, že máme zvrstvené prostredie, v ktorom pôda s veľmi jemnými pórmi 
leží na zrnitejšom materiály, a obe sú vzdialené od hladiny podzemnej vody, obsah vlhkosti v hornej 
vrstve bude oveľa väčší ako spodnej vrstve, čo má vplyv na elektrickú vodivosť. 
 
Podzemná voda sa voľne pohybuje v horizontálnom smere s rýchlosťami od metra a viac za deň po 
menej ako meter za rok, v závislosti na diferenciálnom hydraulickom tlaku a na priepustnosti 
materiálu. Tab.2.4, 2.5 a 2.6 ilustrujú priepustnosť rôznych horninových materiálov m/s. Z Tab. 2.5 
vidíme, že priepustné materiály od nepriepustných oddeľuje priepustnosť s hodnotou 10-8 m/s. 
Nasýtená hydraulická vodivosť sa znižuje so znížením obsahu ílu, zvýšením zhutnenia a znížením 
polomeru pôdnych pórov. 
 
Zákony hydraulického pohybu vody tvarujú plochu hladiny podzemnej vody, ktorá je vo všeobecnosti 
horizontálna ale často v tlmenej podobe odráža priebeh lokálnej topografie. Na obr. 2.7 sú ukázané 
dva príklady, ktoré to dokumentujú: v humídnej oblasti sa vlhkosť pohybuje z topograficky vyšších 
oblastí dole do povrchových tokov, ktoré tak vytvárajú drenážny systém, naproti tomu v aridných 
oblastiach podzemná voda odteká (filtruje) z povrchových tokov hlbšie do prostredia. 
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Obr.2.7. Priebeh hladiny podzemnej vody v humídnej (bohatej na zrážky) oblasti a aridnej (chudobnej 
na zrážky) oblasti (podľa Neil, 1980). 
 
 
2.2 Skalné štruktúry 
 
V prípade skalných hornín je situácia jednoduchšia, pretože na rozhraní zemín a skalných hornín sa 
skokom mení pórovitosť – nastáva jej výrazný pokles. Výsledkom je výrazný nárast hodnoty rezistivity 
pri prechode cez rozhranie zemina - skala. Skalné horniny však nie sú kompaktné, obsahujú pukliny 
(dané odlučnosťou, skrasovatením, v dôsledku tektonických procesov a iných príčin spôsobujúcich 
porušenie skalného masívu), trhliny a dutiny, ktoré sú vyplnené vodou alebo produktmi zvetrávania. 
Elektrická vodivosť skalného masívu je potom daná stupňom jeho rozrušenia. Pritom toto rozrušenie 
často nie je rovnomerné v celom skalnom masíve, ale je buď orientované podľa určitých smerov 
(vytvára anizotropnú sieť), alebo je sústredené do určitých línií (tektonické poruchy a zlomové 
pásma) alebo miest (jaskyne v krase). Z hľadiska elektrických vlastností sa tieto porušené miesta 
prejavujú ako výrazne vodivejšie telesá a teda sa dajú dobre vyhľadávať a lokalizovať. Cieľom 
prieskumu potom môžu byť buď takéto vodivé telesá, alebo naopak vyčlenenie kvázi homogénnych 
neporušených blokov. Samozrejme, že v kryštaliniku sa vyskytujú rudné telesá kovov, ktoré sú tiež 
dobre vodivé a teda aj vďačným objektom geofyzikálneho prieskum a do tejto kategórie patria aj 
zóny metamorfovaných hornín, zvlášť keď produkty metamorfózy obsahujú grafit. Je potrebné ešte 
dodať, že povrchová časť kryštalinika býva zvetraná (zvetralinová zóna) a vodivejšia ako hlbšie časti 
skalného masívu. Tieto zóny sa tiež dajú dobre mapovať geoelektrickými (hlavne metóda VES a ERT) 
metódami. 
 
V skalných horninách vplýva na charakter geometrie pórového priestoru aj ich textúra. Táto má tiež 
vplyv na anizotropiu elektrickej vodivosti. Napr. podľa obr.2.8 možno uviesť nasledovné: 
 
a) dobre vytriedené pieskovce majú veľké diery (medzi zrnami) a teda vykazujú nízky odpor 
b) zle triedené pieskovce budú mať oveľa nižšiu pórovitosť a teda sa budú prejavovať vyšším 

odporom 
c) rozpúšťanie pozdĺž puklín vo vápencoch bude zvyšovať pórovitosť a teda znižovať odpor 
d) vyzrážanie minerálov v každej hornine bude znižovať jej pórovitosť a teda zvyšovať odpor 
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e) horniny s granitovou textúrou budú viesť elektrický prúd v zlomoch a pozdĺž hranatých povrchov 
zŕn; pórovitosti sú typicky nízke a teda odpory sú vysoké 

f) bazalty majú veľa nepriepustných a slepých pórov, takže aj bazalty s vysokou pórovitosťou môžu 
vykazovať vysoký odpor. 

 

 

Obr.2.8. Rôzne druhy textúr a pórových priestorov v skalných horninách. 

Elektrická rezistivita jednotlivých typov skalných hornín sa mení v pomerne veľkom rozsahu. Príčinou 
je história konkrétnej horniny, ktorá odráža vplyv zvetrávania, alterácie, metamorfózy, lámania a 
šmýkania. Vplyv uvedených geologických procesov na odpor hornín je uvedený v Tab.2.7. Ako vidno 
z obrázku, v dôsledku geologického procesu sa vo všeobecnosti (sú však aj výnimky) odpor horniny 
znižuje. 
 
Tab. 2.7. Vplyv geologických procesov na rezistivitu skalných hornín (podľa Ward) 

 

Ílová alterácia  
Rozpúšťanie  
Lámanie  
Metamorfóza  
Vyzrážanie  
Intrúzie slanej vody  
Šmýkanie  
Silicifikácia  
Zvetrávanie  

 
 

f) bazalt

c) vápenecb) slabo vytriedený
pieskovec

e) granit

a) dobre vytriedený
pieskovec

d) dobre vytriedený
pieskovec s vtrúseninami

 znižovanie odporu 

 zvyšovanie odporu 

 zvyšovanie, alebo 
znižovanie odporu 
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3.Elektrická vodivosť 
 
Fenoménom elektrickej vodivosti (resp. elektrickej rezistivity (odporu)) sa popisuje schopnosť 
prostredia prenášať elektrický náboj. Elektrický náboj sa v horninovom prostredí prenáša elektrónmi, 
iónmi a tzv. dierami (v polovodičoch). Elektróny (záporné) sú v horninovom prostredí dostupné 
v mineráloch kovov (elektrónová vodivosť), diery (kladné) v niektorých polovodivých mineráloch 
(dierová vodivosť) a ióny (kladné i záporné) v podzemnej vode a vlhkosti prítomnej v pórovom 
priestore horninového prostredia (iónová vodivosť). Keďže prevažná časť pevnej látky horninového 
prostredia je tvorená nevodivými minerálmi, tak prakticky najväčšia časť elektrickej vodivosti sa 
realizuje iónovou vodivosťou. Toto je tiež príčina úzkej súvislosti medzi priemerom pórov 
a elektrickou vodivosťou horninového prostredia. Ak je totiž priemer pórov oveľa väčší, ako priemer 
iónov (priemer iónov je rádovo jednotky až prvé desiatky x 10-10 m), tak ich pohyb je málo 
ovplyvňovaný skeletom (pevná látka horninového prostredia). Ale ak je priemer pórov blízky 
priemeru iónov, začína sa tu uplatňovať kombinovaný efekt takých fenoménov ako povrchový náboj 
skeletu, elektrická dvojvrstva na kontakte kvapalina – pevná látka, vznik a pohyb koloidov (koloidná 
vodivosť), kľukatosť pórov a slepé póry a i. 
 
3.1 Definícia elektrickej vodivosti (a elektrickej rezistivity) 
 
Pojmom elektrická vodivosť hodnotíme schopnosť látok prenášať elektrický prúd. Elektrická vodivosť 
G je definovaná ako prevrátená hodnota elektrického odporu R. Platí teda že  
 

R

1
G   












1

ohm

1
Siemens .      3.1 

 

Jednotkou vodivosti je Siemens (S) a jednotkou rezistivity (odporu) je ohm (). Obdobne 

konduktivita (merná elektrická vodivosť)  je definovaná ako prevrátená hodnota rezistivity (merného 

odporu) , platí teda  
 




1
  












m

1

m

S
.        3.2 

 

Jednotkou mernej vodivosti je S/m a jednotkou rezistivity (merného odporu) je ohmmeter (m). 
Ohmmeter je rezistivita (merný elektrický odpor) takého materiálu, z ktorého zhotovená kocka 
o hrane 1 m má odpor 1 ohm, pričom medzi protiľahlými stenami kocky preteká elektrický prúd. 
 

 
 
Obr.3.1. Schéma merania pre určenie rezistivity pevnej látky 

I

U

A
L
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V prípade, že vyšetrovaný materiál má dvojrozmerný tvar (kváder, valec, vodič a pod.), potom jeho 
rezistivitu (merný odpor) určíme meraním a výpočtom podľa vzťahu 3.3 
 

L

A

I

U

L

A
R   










m

m

Ampér

Volt

m

m
m

22

     3.3 

 
kde A je prierez vodiča kolmo na tok prúdu a L je dĺžka vodiča. 
 
3.2 Základná koncepcia elektrickej vodivosti 
 
Základom pre chápanie elektrickej vodivosti je existencia elektrických nábojov prenášaných 
elektrónmi, alebo iónmi. Potom pod pojmom elektrická vodivosť rozumieme presun elektrického 
náboja na veľké vzdialenosti v porovnaní s rozmermi atómov a iónov. Pojem elektrický náboj sa 
chápe v dvojakom zmysle: kvalitatívne, ako schopnosť elementárnej častice pôsobiť na iné častice 
podobného typu elektromagnetickým silovým pôsobením (je to jedno zo zatiaľ známych silových 
pôsobení vo fyzike – gravitačné, elektromagnetické, silné a slabé) a kvantitatívne, ako miera 
elektromagnetického pôsobenia – elementárny elektrický náboj (je to náboj elektrónu a protónu – 

oba sú rovnaké len s opačným znamienkom) má hodnotu e = 1,60210-19 coulombov. 
 
Elektrická vodivosť môže byť odvodená zo vzťahu 
 

 ne           3.4 

 

kde n je počet nosičov náboja, e je náboj nesený nosičom a  je pohyblivosť nosičov. Pohyblivosť je 
definovaná ako zmena rýchlosti na jednotku intenzity elektrického poľa. Pohyblivosť nosičov náboja 
je u rôznych materiálov rôzna, takže sa vodivosť mení v širokej škále od vysoko vodivých kovov po 
skoro úplné izolátory (obr.3.2). Keďže nosiče náboja môžu byť ióny, alebo elektróny (alebo aj diery, 
ako v ďalšom uvidíme), klasifikujeme vodivosť v pevných látkach ako iónovú, alebo elektrónovú 
v rozsahu od 1 do 108 S/m. Materiály s vodivosťou menšou ako 1 S/m môžu byť polovodiče, alebo 
izolátory. Vodivosť pórovitého prostredia, akým sú horniny pri zemskom povrchu, zasahuje do oblasti 
pevných polovodičov. 
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Obr.3.2. Spektrum elektrických vodivostí niektorých látok (podľa Ward and Frasier, 1967). 
 
Iónová vodivosť je charakteristická aj pre pohyb iónov v elektrolyte, na ktorý pôsobíme vonkajším 
elektrickým polom. Pri absencii tohto poľa sa ióny pohybujú chaoticky a ich pohyb je výsledkom 
tepelného pôsobenia a kolízií s inými iónmi a atómami. Keďže v elektrolyte existujú ako katióny (+), 
tak anióny (-), vodivosť elektrolytu môže byť vyjadrená nasledovne: 
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   nne          3.5 

 
kde počet a pohyblivosť kladných a záporných iónov je označená príslušným znamienkom. Zvýšenie 
teploty má za následok zvýšenie vodivosti, pretože pohyblivosť oboch typov iónov sa pri zvýšení 
teploty zvyšuje. Každá príčina, ktorá bude diferencovane modifikovať pohyblivosť katiónov a aniónov, 
spôsobí zmenu v rozdelení vodivosti realizovanej jednotlivými druhmi iónov. 
Z uvedeného vyplýva, že v horninovom prostredí, ktoré chápeme ako systém zložený zo skeletu 
(pevnej látky) a pórového priestoru, v ktorom je v rôznom pomere prítomná voda (v ktorej sú 
rozpustené soli, takže vo väčšine prípadov vytvára slabý elektrolyt) a vzduch. V takomto systéme sa 
elektrický prúd môže šíriť dvomi cestami: 

 Vodivosťou pevných látok (elektróny, diery, posuvné prúdy) 

 Elektrolytickou vodivosťou 
 
 
3.3 Elektrónová vodivosť – vodivosť pevných látok 
 
Iónová a elektrónová vodivosť sú do veľkej miery analogické – reprezentované sú náhodným 
pohybom častíc pod vplyvom vonkajšieho elektrického poľa. V elektrónovej vodivosti (ktorá je 
charakteristická pre kovové materiály) je to náhodný pohyb valenčných elektrónov, pohybujúcich sa 
medzi atómami, pričom tento pohyb je usmerňovaný vonkajším elektrickým poľom. Elektróny sa 
pritom pohybujú s posunovou rýchlosťou cez pevnú látku. Mechanizmus elektrónovej vodivosti 
čiastočne vysvetľuje schéma energetických hladín (obr.3.3), platná pre elektróny obklopujúce 
atómové jadrá. Tieto elektróny sú grupované do vrstiev a podvrstiev s rozličnými hodnotami energie; 
energia sa zvyšuje od najvnútornejšej (K) vrstvy po vonkajšiu (valenčnú) vrstvu. Iba elektróny vo 
vrstve K majú identickú energiu. Elektróny nachádzajúce sa v iných vrstvách a podvrstvách existujú 
v diskrétnych energetických hladinách vo vnútri jednotlivých podvrstiev.  
 

K L

(a) (b) (c)

e
n

e
rg

ia

hladina L, alebo druhá
základná skupina

hladina K, alebo prvá
základná skupina

 

 
Obr.3.3. Úrovne energií elektrónov pre neón; (a) energetické úrovne, (b) energetické hladiny, (c) 
zobrazenie energetických hladín (podľa Van Vlack, 1959 in Ward and Frasier, 1967) 
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Obr.3.4. Opačné spiny elektrónov (podľa Ward and Frasier, 1967) 
 
 
Van Vlack (1959) (in Ward and Frasier, 1967) sumarizoval niekoľko dôležitých princípov, ktoré platia 
pre elektróny v každom izolovanom atóme: 

1. Okolo každého atómu existujú elektrónové energetické hladiny. Elektróny sa nemôžu 
nachádzať v priestore medzi týmito hladinami; 

2. elektróny zapĺňajú najprv najnižšiu energetickú hladinu. Aby sa elektrón premiestnil do 
nasledujúcej vyššej hladiny, musí dostať určité špecifické množstvo energie nazývané 
kvantum; 

3. každá energetická hladina môže byť obsadená maximálne dvoma elektrónmi; 
4. tieto dva elektróny s rovnakou energiou sú si 

zrkadlovo podobné; odlišujú sa iba opačne 
orientovanými spinmi (obr.3.4). 

 
 

Obr.3.5. Rozdielnosť energetických hladín v izolovanom 
atóme a v kryštály 

 

 
Poznámka: pripomíname, že pri spájaní sa atómov do 
väčších celkov sa uplatňujú tri druhy väzieb: 
(a) iónová väzba. Pri tejto väzbe sa spájajú dva atómy 

tak, že si vymieňajú jeden elektrón 
(b) kovalentná väzba. Pri tejto väzbe vstupuje do 

vzájomnej interakcie medzi atómami viacero 
elektrónov – podľa toho, koľko ktorému atómu chýba 
alebo zvyšuje v poslednej sfére elektrónov. Takto sa elektróny v poslednej sfére stávajú spoločné 
pre viacero atómov. Príkladom môže byť uhlík – C(1s22s22p2) – aby mal v polohe 2p šesť 
elektrónov, využíva elektróny štyroch okolitých atómov. 

(c) Kovová väzba. Pri tejto väzbe v kovových kryštáloch je časť elektrónov z poslednej sféry volná – 
voľne sa pohybujú v medzi atómovom priestore a vytvárajú tzv. elektrónový mrak.  

 
Podľa pásovej teórie vodivosti sa v kryštály (v porovnaní so situáciou izolovanom atóme, kde sa 
elektróny pohybujú iba v dovolených hladinách) každá energetická hladina znásobí toľko krát, koľko 
je v kryštály atómov – t.j. rádovo na 1028 pre kryštál o objeme 1 m3. Tým pádom sa znásobené hladiny 
(ktoré majú určitú šírku) dostávajú tak blízko k sebe, že sa navzájom prekrývajú a vytvárajú dovolené 
energetické pásy. Šírka energetického pásu závisí na príslušnom kvantovom stave izolovaného 

atómu. Najmenšia je u najnižšieho energetického stavu 1s ( 10-19 eV). Pre valenčné elektróny 

N

N

S

S

E1

E2

E3

E4

E5

Energetické hladiny

v izolovanom atóme             v kryštáli
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dosahuje hodnoty niekoľko eV pričom rozdiel energie susedných hladín v páse je približne 10-22 eV. 
To znamená, že hladiny vo vnútri pása tvoria takmer spojité spektrum. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obr.3.6. Prípad prázdneho a čiastočne zaplneného vodivostného pásu 
 
Skúmajme teraz chovanie sa elektrónov v kryštáloch pri teplote blízkej absolútnej nule (k vôli 
vylúčeniu vplyvu tepelného pohybu elektrónov). V podstate môžu nastať dva prípady: 
(1) elektróny zaplnia úplne všetky nižšie pásy tak, že najbližší vyšší pás (vodivostný) zostane 

prázdny, oddelený od zaplneného pásom zakázaných energií - E. 
(2) elektróny zaplnia všetky najnižšie energetické pásy, pričom ich niekoľko zvýši a tieto čiastočne 

zaplnia aj najbližší vyšší (obyčajne vodivostný) pás. 
Z hľadiska elektrických vlastností sa látka (ideálny kryštál) v stave (1) chová ako izolátor a v stave (2) 
ako vodič. 
 

Pri izbovej teplote je rozdiel medzi izolátorom a vodičom daný šírkou zakázaného pásma - E. 
V izolátore je šírka zakázaného pásma výnimočne veľká. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3.7. Parazitné energetické hladiny spôsobené prítomnosťou nečistôt 
 
V prípade, že kryštál – izolátor obsahuje v svojej mriežke nečistoty (obr.3.7), vzniknú v zakázanom 
pásme energií parazitné hladiny, čím sa izolátor zmení na polovodič. Pritom môžu v podstate nastať 
dva prípady: 
(1) parazitná energetická hladina vznikne blízko vodivostného pásu a keďže je zaplnená elektrónmi, 

tieto z nej ľahko môžu prechádzať do vodivostného pásu. Vznikne tým elektrónová vodivosť typu 
N a takýto polovodič sa označuje ako donor. 

(2) Parazitná hladina vznikne blízko valenčného pásu a keďže je prázdna, tak elektróny do nej 
z valenčného pásu ľahko prechádzajú, čím vo valenčnom páse vznikne kladná diera. Ak sa zaplní 
iným elektrónom z valenčného pásu, tento uvolní inú dieru a takto môže diera vo valenčnom 
páse putovať. Polovodič, ktorý takto vznikne sa nazýva akceptor a dierová vodivosť sa označuje 
ako typ P. 

 
Pre lepšie objasnenie funkcie zakázaného pásma uvádzame obr.3.8. Krivky na obr. 3.8a zobrazujú 
potenciál v susedstve jadier atómov a horizontálne priamky naznačujú povolené energetické hladiny. 
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V uvedenom prípade sú hladiny K a L celkom zaplnené. V M-hladine podvrstva s normálne obsahuje 
valenčný elektrón, pričom p je podvrstva, ktorá by mohla byť zaplnená. Potom napr. jednomocný kov 
má jeden elektrón v s-podvrstve, dvojmocný kov má dva elektróny v s-podvrstve a trojmocný kov má 
dva elektróny v s-podvrstve a jeden elektrón v p-podvrstve. 
 
Ak budú atómy dostatočne blízko pri sebe, vzájomným pôsobením sa okraj potenciálovej jamy zníži 
(obr.3.8b). Energetická bariéra, ktorú elektrón musí prekonať aby sa stal volný, je teda nižšia pre 
pevnú látku ako pre samostatný atóm. Kritérium pre elektrónovú vodivosť potom bude: 

a. nekompletná podvrstva s 
b. prekrývajúce sa podvrstvy s a p 
c. potenciálna bariéra znížená pod hornú hranicu naplnenej podvrstvy. 

 

E E
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L

KMg
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P
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L

K

x x

izolovaný atóm súbor atómov (kryštál)

(a) (b)  

Obr.3.8. Alternatívne zobrazenie diagramov energií (podľa Ward and Frasier, 1967) 
 
Elektrónová vodivosť má reálny význam iba pre určité ložiská kovov ako sú: 

 Niektoré sulfidy (pyrit, galienit) 

 Niektoré oxidy (magnetit, hematit) 

 Grafit, zlato, striebro, platina a pod. 
 
Rezistivita týchto vodivých minerálov je okolo 0,01 ohm.m. Ak by tieto minerály mali byť schopné 
meniť rezistivitu hornín, je nutné aby: 

 ich množstvo bolo významné (6 gr/tonu zlata 
v piesku nestačí, aby zmenilo jeho rezistivitu) 

 ich habitus bol dentritický, pretože granulárny 
habitus má oveľa menší vplyv v dôsledku 
nedokonalého kontaktu medzi vodivými 
minerálnymi zrnami 

 hornina bola pod hladinou podzemnej vody, zvlášť 
v prípade, keď sú minerály rozptýlené v zrnách, 
ktoré nie sú spojené. Naopak, ak je hornina suchá, 
neprejavuje sa prítomnosť týchto vodivých 
minerálov. 

 
Obr.3.9. Na obrázku je zobrazený vzťah medzi rezistivitou 

a množstvom sulfidov (pyrit a pentlandit) 
prítomných v gabre. Vzorky pochádzajú z ložiska 
v južnom Maine. Čísla v zátvorkách udávajú počet 
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meraní, ktoré boli realizované a priemerná hodnota je reprezentovaná polohou bodu (podľa 
UNIL). 
 
 

 

 
Obr.3.10. Závislosť rezistivity horniny na charaktere mineralizácie: A) impregnačný typ, B) liate (žilné) 

zrudnenie (podľa Karouz, 1989). 
 

Otázku vplyvu charakteru mineralizácie na rezistivitu osvetľuje tiež graf na obr.3.10. Krivka 
A odpovedá modelu A, v ktorom v nevodivej hmote sú prítomné granule vodivého minerálu. Krivka 
A potom hovorí, ako sa bude meniť veľkosť rezistivity, ak bude množstvo granulí vodivého minerálu 
v jednotkovom objeme horniny narastať. Vidíme, v tomto modeli je dlho pokles rezistivity pomalý 
a až pri hodnotách cez 80% podielu vodivých minerálov začína tento pokles nadobúdať dramatickejší 
spád. Podobné (ale v opačnom garde) je to pri modeli B. V tomto modeli sú granule nevodivého 
minerálu uzavreté vo vodivej hmote. Už pri malom objemovom úbytku nevodivej hmoty (krivka B) 
nastáva dramatický pokles rezistivity. Pri znížení podielu nevodivých granulí pod 20% už ich ďalšie 
ubúdanie iba malým podielom zníži hodnotu rezistivity horninového prostredia. 

 
 

A

B

0 20 40 60 80 100

10
5

10
4

10
3

10
2

10

10
-1

1


 (
o
h
m

.m
)



N 10
5

ohm.m

V 10
-1

ohm.m

A

B



 23 

3.4 Elektrolytická (iónová) vodivosť 
 
Skutočnosťou je, že vodivosť vo väčšine hornín je elektrolytická. Prúd je tu prenášaný iónmi 
elektrolytu, ktorý je prítomný v pórovom priestore horninového prostredia. Rezistivita hornín 
obsahujúcich vodu je riadená hlavne touto vodou. Jej hodnota bude potom závisieť: 

 na kvalite elektrolytu, t.j. na rezistivite prírodnej vody v póroch a teda na množstve 
rozpustených solí v elektrolyte  

 na množstve elektrolytu prítomného v jednotkovom objeme horniny 

 na spôsobe rozdelenia elektrolytu (geometria pórového priestoru a geometria jeho vyplnenia 
elektrolytom). 

 
3.4.1 Kvalita elektrolytu a jeho vodivosť 
 
3.4.1.1 Vodivosť elektrolytu 
 
Uvažujme nasledovný pokus: vezmeme si nádobu v tvare kvádra (napr. akvárium) a na jeho protiľahlé 
menšie strany umiestnime kovové platne o veľkosti príslušnej strany. Potom platne pripojíme do 
elektrického obvodu v ktorom ďalšie členy okrem prepojovacích vodičov bude batéria, vypínač 
a ampérmeter (obr.3.11). 
 
 

kovová doska

 

 
Obr.3.11. Pokusná vaňa. 
 
Na úvod predpokladajme, že vyprázdnime našu hypotetickú nádobu a naplníme ju destilovanou 
vodou. Zmeraná vodivosť bude veľmi nízka. Ak však v destilovanej vode rozpustíme malé množstvo 
soli (NaCl), jej vodivosť sa podstatne zvýši. 
 
Vodivosť elektrolytu je úmerná celkovému počtu nosičov náboja (iónov) v roztoku a ich pohyblivosti. 
V destilovanej vode je málo iónov a jej vodivosť je preto nízka. Rozpustené molekuly NaCl disociujú 
do formy kladne nabitých sodíkových iónov (Na+) a záporne nabitých chlórových (Cl-) iónov, ktoré 
vysoko zvyšujú vodivosť elektrolytu. 
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Tab.3.1 Pohyblivosť bežných iónov pri 25°C (podľa Neil, 1980) 
 

ión pohyblivosť (m2/sec V) 

H+ 36.2 x 10-8 

OH- 20.5x10-8 

SO4
- 8.3 x 10-8 

Na+ 5.2 x 10-8 

Cl- 7.9 x 10-8 

K+ 7.6 x 10-8 

NO3
- 7.4 x 10-8 

Li+ 4.0 x 10-8 

HCO3
- 4.6 x 10-8 

 
Ak naložíme napätie na dve kovové platne, ponorené do vody vo vani, vytvoríme medzi nimi 
elektrické pole; kladne nabité ióny sú priťahované k zápornej platni, záporne nabité ióny ku kladnej 
platni. Rýchlosť iónov je účinne ovplyvňovaná viskozitou prostredia. Táto rýchlosť je trochu rozdielna 
pre rôzne ióny, pretože závisí na ich efektívnom priemere, ako to ilustruje tab.3.1, kde je možné 
vidieť, že chlórové ióny sa pohybujú o trochu rýchlejšie ako sodíkové ióny. 
 
V roztoku NaCl tečie veľa prúdu a preto je jeho elektrická vodivosť úmerná sume počtu sodíkových 
iónov násobených pohyblivosťou (rýchlosťou na jednotku elektrického poľa - 1 V) a počtu chlórových 
iónov násobených ich pohyblivosťou. 
 
Ďalšie pridanie iného druhu soli do našej vane zvýši elektrickú vodivosť nezávisle na prítomnosti 
sodíkových a chlórových iónoch, pokiaľ koncentrácie zostanú rozumne riedke. Nasledujúca rovnica sa 

často používa na výpočet približnej elektrickej vodivosti S/m riedkeho roztoku rôznej slanosti pri 
normálnych okolitých teplotách: 
 

 = 96500 (C1M1 + C2M2 + ...) = 96500 CiMi      3.6 
 
kde Ci je číslo gramekvivalentnej váhy iónu na 106 cm3 vody 
 Mi je pohyblivosť i-teho iónu v (m/sec)/(V/m) = m2/sec.V 
 
Predpokladajme napríklad, že 1 g soli je rozpustený v našej vani, ktorá obsahuje 106cm3 vody. 
Atómová váha sodíku je 23, chlóru 35, takže atómová váha 1 g NaCl je 23 + 35 = 58. Preto, ak sme 
zaviedli 1 g NaCl, tak sme vlastne zaviedli 23/58 gr. sodíka a 35/58 gr. chlóru. 
Váhový ekvivalent iónu je atómová váha, alebo molekulová váha delená jeho mocenstvom. V našom 
prípade sodík i chlór sú jednomocné, takže váhový gramekvivalent sodíka je 23 g a chlóru 35 g. 
 
Potom počet váhových gramekvivalentov sodíka na 106 cm3 vody je 
 
pre sodík 
 

58

1

23

58/23

ekvivalentgramváhový

OHcm10naNaváha
C 2

36

Na      3.7 

 
a pre chlór 

58

1

35

58/35

ekvivalentgramváhový

OHcm10naClváha
C 2

36

Cl      3.8 
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S použitím dát z tab.3.1 pre pohyblivosť pri 25°C dostaneme, že vodivosť pre gram NaCl v 106cm3 
vody je: 
 

m

mS
22,0

m

S
00022,0109,7

58

1
102,5

58

1
9650 88    3.9 

 
Z príkladu vidíme, že po pridaní iba jednej váhovej milióntiny NaCl sa vodivosť roztoku zvýši o vysokú 
hodnotu - o 0.22 mS/m. 
 
Koncentrácia rozpustených solí v prírodných podzemných vodách je podstatne vyššia ako 1 
milióntina, následkom čoho je ich vodivosť oveľa väčšia ako 0.22 mS/m. Napr. tabuľka 3.2 ukazuje 
príspevok rôznych iónov na meranú vodivosť vôd troch Veľkých jazier v severnej Amerike. Jazerá Erie 
a Huron, ktoré sú v oblastiach paleozoických karbonátových hornín obsahujú viac rozpustených solí 
ako jazero Veľké, ktoré je situované väčšinou v prekambrických kryštalických horninách a toto sa 
odráža vo vysokých vodivostiach prvých dvoch jazier. Spodný riadok tabuľky udáva meranú vodivosť: 
zhoda s vypočítanými hodnotami podľa uvedených rovníc je dobrá. 
 
Tab.3.2 vodivosť vôd Veľkých severoamerických jazier s príspevkom rôznych iónov (podľa Neil, 1980). 
 

 Jazerá 

ióny Erie Huron Veľké 

HCO3 5.8 4.1 2.6 

Ca 10.1 7.3 3.8 

Mg 3.6 3.2 2.4 

Na 1.8 0.6 0.2 

Cl 3.9 1.2 0.2 

SO4 3.4 1.8 0.3 

vypoč.vod.(mS/m) 28.6 18.2 9.5 

zmeraná vod. (mS/m) 26.7 18.2 8.4 

 
Nasledovné údaje od Heilanda (in Neil, 1980) ilustrujú typické hodnoty vodivosti rôznych prírodných 
vôd: 
 

1. meteorické vody, pochádzajúce zo zrážok; 1 - 30 mS/m 
2. povrchové vody (jazerá, rieky) kolíšu od 0.3 mS/m pre veľmi čistú vodu po viac ako 10,000 

mS/m pre slané jazerá. Povrchové vody v území vyvrelých hornín majú vodivosti v rozsahu 
od 2 do 30 mS/m; povrchové vody v oblastiach sedimentrárnych hornín sa menia od 10 do 
100 mS/m (porovnajte Veľké jazerá v tabuľke) 

3. pôdne vody (uniknuté do atmosféry evaporáciou) môžu dosahovať až 10,000 mS/m ale ich 
priemer je okolo 10 mS/m 

4. normálne podzemné vody v oblastiach vyvrelých hornín sa menia od 6 do 30 mS/m a v 
oblastiach sedimentárnych hornín až do 1,000 mS/m 

5. banské vody (meď, zinok, atď., sulfáty) sú vysoko vodivé, vo všeobecnosti nie menej ako 
3,000 mS/m. 

 
3.4.1.2 Ekvivalentná slanosť  
 
Je to slanosť vody v NaCl, ktorá by mala spôsobiť rezistivitu rovnakú tej, ktorá je pre vodu uvažovaná. 
Rôzny autori ukázali, že príspevok tejto soli k rezistivite roztoku závisí na koncentrácii tejto soli a na 
celkovej salinite (stupni mineralizácie). Ak poznáme salinitu vody a jej zloženie, môžeme vďaka grafu 
na obr.3.12 určiť koeficienty, ktoré robia možným prechod od rôznych solí k ekvivalentu NaCl. 
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Opačný postup nie je korektný. Teda ak určíme rezistivitu vody, môžeme zistiť iba jej NaCl ekvivalent, 
ale nie jej zloženie. 
 
Kvalita vody v horninách bude tiež závisieť na 

 Povahe pôvodnej vody 

 Rozpustnosti minerálov horniny 

 Veku horniny 
 
Vo všeobecnosti bude hornina s jemnými pórmi obsahovať slanšiu a vodivejšiu vodu ako 
priepustnejšie horniny, kde voda necirkuluje a prijíma ióny. Teda ílovitá moréna obsahuje vodu vo 
všeobecnosti oveľa viac vodivú ako štrková moréna. V najstarších horninách je prítomná slanšia voda. 
 

 

 

Obr.3.12. Graf, ktorý sa používa na transformáciu koncentrácie každého iónu na ekvivalent NaCl 
(podľa UNIL).  

Priesečník na obr.3.12 medzi krivkou uvažovaného iónu a celkovou koncentráciou rozpustených solí 
v roztoku (vystupujúci na abscise – os x) nám dáva ordinátu (os y) násobiaceho faktora, ktorý 
hľadáme. V uvedenom príklade je slanosť zmesi 49,1 ppm. Tejto hodnote pre jednotlivé ióny 
odpovedajú príslušné hodnoty násobiaceho faktora. Po vynásobení koncentrácie násobiacim 
faktorom a spočítaní ekvivalentných slaností dostávame celkovú ekvivalentnú slanosť NsCl roztoku 
rovnú 31,71. 
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Z chemického hľadiska môžeme tiež definovať suchý zbytok (sušina, výparok), získaný po filtrácii 
a vysušení, ktorý reprezentuje celkové množstvo materiálu, ktorý bol rozpustený v elektrolyte. Tento 
suchý zbytok sa vyjadruje v g/liter 
 
1 g/liter = 1000 ppm;  1 mg/liter = 1 ppm      3.10 
 
Vo všeobecnosti sa prijíma, že ak je suchý zbytok väčší ako 8 g/liter (8000 ppm), voda nie je vhodná 
na pitie. Tento limit, je trochu náhodný, závisí na zdrojoch vody v danej oblasti. Vo Francúzku napr. 
dekrét z r.1989 odporúča 1500 ppm. Treba tiež poznamenať, že voda môže byť nevhodná pre pitie 
ľudí, ale vhodná pre dobytok. V Tab.3.3 sú uvedené hodnoty rezistivity a vodivosti rôznych druhov 
prírodných vôd líšiacich sa svojou slanosťou. 
 
Tab.3.3 Rezistivita niektorých typov prírodných vôd (podľa UNIL) 
 

Typ vody Koncentrácia (ppm) Rezistivita (ohm.m) Vodivosť (mS/m) 

Pitná voda 500 12 83,3 

Zhoršená voda 1.000 6 166,6 

Zlá voda 2.000 2,8 357,1 

Nevhodná na pitie 8.000 0,75 1.333,3 

Morská voda 35.000 0,2 5.000 

Voda z Vichy 5.167 1,2 833 

Voda Henniez 500 12 83,3 

Voda z vodovodu 311 18 55 

 
 

 
Obr.3.13. Zmeny elektrickej vodivosti vody severoamerických jazier počas roka v dôsledku zmien 

teploty vody (podľa Neil, 1980). 

 
 



 28 

3.4.1.3 Teplotná závislosť elektrickej vodivosti elektrolytu 
 
je takmer úplne spôsobená teplotnou závislosťou viskozity kvapaliny, ktorá priamo pôsobí na 
pohyblivosť iónov. Zmena vodivosti elektrolytu s teplou je zhruba lineárna v normálnom rozsahu 
teplôt. Teplotný koeficient pre roztok NaCl je 0.022. Táto hodnota sa približne aplikuje na väčšinu 
ostatných iónov, takže vodivosť elektrolytov pre teploty iné ako 25°C je 
 

        T T    25 1 25         3.11 

 

kde  = 2.2x10-2/°C a T je teplota (°C) pre ktorú sa bude vodivosť počítať. 
 
Zmena vodivosti o 2.2% na stupeň Celzia značí, že zmena teploty o 40°C zmení vodivosť asi 2x. Vplyv 
teploty je ilustrovaný na obr.3.13, kde sa ukazuje vypočítaná vodivosť vody v štyroch Veľkých 
jazerách ako funkcia ročnej sezóny. 
 
Zmena vodivosti s teplotou a teda aj sezónou nie je zanedbateľná a túto aplikujeme rovnako dobre 
na vodivosť zeme cez normálny rozsah okolitých teplôt. 
 
 

 

Obr.3.14. Graf, ktorý sa používa na určenie rezistivity roztoku pre danú teplotu a NaCl ekvivalent 
slanosti (podľa UNIL).  

 
V príklade na obr.3.14 chceme z údajov naftového vrtu zistiť rezistivitu bahna v hĺbke 5000 m, kde je 
teplota 300°F (150°C). Na povrchu zeme pri teplote 75°F (25°C) je jeho odpor 2.5 ohm.m. Z týchto 
dvoch bodov nájdeme priesečník na hodnote 2000 ppm a po čiare rovnakej koncentrácie sa 
presunieme k hodnote 300°F. Tejto teplote odpovedá rezistivita 0.7 ohm.m. 
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3.5. Množstvo vody prítomnej v horninách 
 
Uvažujme našu vaňu (obr.3.11), do ktorej sme dali elektrolyt. Ak budeme do elektrolytu vkladať napr. 
sklenené guľky, bude sa, pri rovnakej výške hladiny elektrolytu, nahrádzať časť jeho objemu 
objemom guliek a teda sa postupne bude zmenšovať objem elektrolytu a teda aj množstvo nosičov 
elektrického náboja. 
 

skelet (S)

voda (w)

vzduch (G)
pórový
priestor

(p)

 
 
Obr.3.15. Objem vane, do ktorej dáme okrem elektrolytu aj častice pevnej látky sa rozdelí na časti: 
objem skeletu (Vs), objem elektrolytu (Vw), a objem vzduchu (Vg). Potom celkový objem vane (V) je 
tvorený objemom skeletu guliek (Vs) a objemom pórov medzi nimi (Vp). Ak do časti tohto pórového 
priestoru nalejeme elektrolyt, tento obsadí objem (Vw) a v zbytku objemu pórov zostane vzduch (Vg): V 
= Vs +Vp = Vs +Vw +Vg. 
 
Z príkladu na obr.3.15 je zrejmé, že množstvo vody prítomnej v horninách závisí na ich pórovitosti.  
 
Ak uvažujeme o elektrickej vodivosti takejto zmesi skeletu (elektricky nevodivého) a elektrolytu, tak 
v prvom priblížení sa ukazuje, že vodivosť zmesi bude závisieť na priechodnosti (priepustnosti) 
pórového priestoru pre ióny elektrolytu. Ako sme uviedli v časti 2, priechodnosť pórového priestoru 
závisí na priemere pórov. Tab.2.3 uvádza, že priemer pórov horninových materiálov sa pri porovnaní 
s veľkosťou iónov mení od pomerne širokých (napr. štrk) až po veľmi jemné (napr. íl), ktoré sú už pre 
pohyb iónov nepriepustné (preto sa vlhký íl chápe ako izolant pre pohyb podzemnej vody).  
 
Z uvedeného vyplýva, že pre pohyb iónov v pórovom priestore (a teda aj pre prenos elektrického 
náboja) sú vhodné také horninové materiály, ktorých pórový dostatočne veľký priemer pre pohyb 
iónov. Našťastie, ako si v ďalšom ukážeme, pre mechanizmus elektrickej vodivosti (a prenos 
elektrického náboja) postačuje prítomnosť iónov na povrchu skeletu a nevyžaduje sa aj ich 
mechanický pohyb. 
 
 
3.6 Rozhranie skelet - elektrolyt v horninovom prostredí, elektrická dvojvrstva 
 
Pre elektrickú vodivosť hornín majú veľký význam elektrochemické javy, vznikajúce na rozhraní skelet 
– kvapalina. Na väčšine takýchto rozhraní dochádza v smere normály k určitému rozdeleniu kladných 
a záporných nábojov. Tieto náboje vznikajú pri: 

(1) prednostnej adsorbcii iónov na rozhraní 
(2) pri adsorbcii a orientácii dipolárnych molekúl, alebo 
(3) pri prechode elektrónov z jednej fázy do druhej 

a majú obyčajne formu elektrónov, iónov, dipolárnych molekúl a polarizovaných atómov. 
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Polárne vodné molekuly majú silnú tendenciu vyvolávať disociáciu povrchových skupín pevných látok 
a naopak, pevné látky ovplyvňujú susediacu vrstvu kvapaliny, takže sa do určitej miery mení jej 
štruktúra a koncentrácia prítomných iónov. V dôsledku týchto interakcií vzniká tzv. „povrchová fáza“ 
situovaná v oblasti rozhrania skelet – kvapalina. 
 
Ak sa polárne molekuly z vodného roztoku dostanú do kontaktu s pevnou látkou, penetrujú medzi jej 
povrchové atómy, oslabujú intenzitu ich iónovej väzby a môžu viesť k ich disociácii. 
 
Najrozšírenejšie pevné koloidné zložky hypergénnej zóny – ílové minerály, majú v dôsledku 
izomorfnej zámeny v tetraedrických a oktaedrických pozíciách prebytok nábojov, ktoré sa 
vyrovnávajú pútaním niektorých katiónov na vonkajšom povrchu. Pri styku s vodou tieto katióny 
disociujú. Disociované ióny majú tendenciu zostávať v blízkosti nabitých povrchov. Výsledkom toho 
je, že ílové minerály vo vode majú stály (permanentný) náboj. Jeho veľkosť závisí na množstve 
„nahradených“ nábojov v mriežke minerálov, ale nezávisí na pH kvapaliny. 
 
Pri iných druhov skeletu dochádza na ich povrchu k javu, pri ktorom určité skupiny atómov 
v kryštálovej mriežke nie sú skoordinované, takže vykazujú určitý elektrický náboj. Pri styku 
s kvapalinou dochádza k čiastočnej disociácii povrchových iónov pevných látok, ktoré potom 
obmedzujú veľkosť povrchových nábojov pevnej fázy. Tieto disociované ióny majú tendenciu zostávať 
v blízkosti nabitých povrchov. Príčinou tohto javu je pútanie povrchových nábojov, uvoľnených pri 
disociácii k pevnej fáze, čo zabraňuje ich voľnému rozptylu do voľného prostredia. V závislosti na 
vzdialenosti od povrchových nábojov, sa elektrické polia jednotlivých nábojov navzájom ovplyvňujú 
a spôsobujú vznik kombinovaného elektrického poľa v kvapalnej vrstve nachádzajúcej sa v susedstve 
povrchov pevných látok. Toto pole priťahuje disociované ióny (alebo iné ióny toho istého náboja), 
ktoré sa potom akumulujú v blízkosti nabitých povrchov. Výsledné rozdelenie iónov sa podobá 
usporiadaniu podobnému ako pri platňovom kondenzátore. Toto usporiadanie (napr. negatívne 
nabitý povrch pevnej látky a pozitívne nabité ióny roztoku) určuje vznik tzv. elektrickej dvojvrstvy. 
 

 
 
Obr.3.16. Štruktúra elektrickej dvojvrstvy (podľa Parchomenko, 1965) 
 
Elektrická dvojvrstva (obr.3.16) sa skladá z dvoch častí: z pevnej, ktorá je reprezentovaná pevne 
adsorbovanými iónmi na fázovom rozhraní a z tzv. difúznej časti. Difúzna časť vzniká pôsobením 
dvoch protichodných vplyvov. Zatiaľ čo sa elektrostatické sily snažia vytvoriť kompaktnú, pevnú 
dvojvrstvu, pôsobí proti elektrickým silám molekulárny tepelný pohyb, ktorý sa snaží ióny rozptýliť po 
celom priestore. Ióny, ktoré kompenzujú náboj pevnej fázy, nie sú potom zoradené v jednej pevnej 
ploche pri povrchu, ale ich prebytok spojito klesá smerom do roztoku. Týmto usporiadaním iónov v 
roztoku je zároveň určený priebeh potenciálu v blízkosti povrchu, kde sa miesto náhleho 
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potenciálneho skoku medzi pevnou fázou a roztokom, objavuje plynulý pokles potenciálu, ktorý siaha 
tak ďaleko do roztoku, ako difúzna vrstva.  
 
Podobne ako s priebehom potenciálu, je to aj s pohyblivosťou iónov. V pevnej časti dvojvrstvy sú ióny 
nepohyblivé. V difúznej vrstve ióny tesne priliehajúce k pevnej časti môžu vykonávať iba tangenciálny 
pohyb. Pohybová zložka v smere normály je tu nulová. Smerom od pevnej časti do volného roztoku 
normálová zložka pohybu narastá až do voľného roztoku kde je rovnaká ako tangenciálne zložka. 
Difúzna vrstva teda predstavuje priestor, v ktorom môžeme pozorovať vplyv skeletu a pevnej časti 
dvojvrstvy na pohyb iónov v priestore póru. 
 
Hrúbku a potenciál pevnej časti dvojvrstvy môžeme odhadnúť z Helmholtzovej predstavy, podľa 

ktorej možno na dvojvrstvu pozerať ako na doskový kondenzátor nepatrenej hrúbky , ktorého 

merná kapacita (t.j. kapacita pripadajúca na jednotku plochy) je rovná pv0/. Potom potenciál  
medzi vrstvami „kondenzátora“ možno vypočítať z rovnice elektrostatiky: 
 

0pv


           3.15 

 

kde  je plošná hustota náboja, pv je permitivita pevnej vrstvy a 0 je permitivita vákua. Hrúbka 
pevnej časti sa odhaduje na prvé desatiny nm. 
 
Pri určovaní hrúbky a potenciálu difúznej vrstvy vychádzame z definície pevnej časti dvojvrstvy. 

Potenciál difúznej vrstvy 2 (často sa tento potenciál označuje ako -potenciál) začína hodnotou 

potenciálu na rozhraní s pevnou vrstvou, t.j. vo vzdialenosti  od rozhrania s pevnou fázou a 
postupne sa blíži k nule. Efektívna hrúbka difúznej časti (daná hrúbkou kondenzátora, ktorý by mal 
rovnakú kapacitu ako uvažovaná difúzna časť) je daná vzťahom 
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kde F je Faradayova konštanta, dv je permitivita difúznej vrstvy, 0 je permitivita vákua, R je 
univerzálna plynová konštanta, T je absolútna teplota, cj je koncentrácia j-teho druhu iónov 
elektrolytu a zi ich náboj (mocenstvo). 
 
Hustota náboja v pevnej časti dvojvrstvy je úmerná koncentrácii elektrolytu. V difúznej časti 
dvojvrstvy je hustota náboja úmerná druhej odmocnine koncentrácie kvapaliny. Teda pri zvyšovaní 

koncentrácie kvapaliny sa budú ióny silnejšie priťahovať k povrchu minerálov a difúzna zóna a -
potenciál sa budú zmenšovať. 
 
V minerálnych fázach sú elektrokinetické javy podmienené procesmi, ktoré v zásade prebiehajú v 
systéme otvorených pórov. V tejto súvislosti to, čo vznikne rozpustením časti minerálov neodráža iba 
zloženie zakonzervovaných a druhotných plyno-kvapalných prímesí, ale aj systém odkrytých pórov. 

Zistilo sa, že -potenciál priamo úmerne koreluje s hodnotou permitivity. Na hodnotu -potenciálu 
vplýva aj koeficient aktivity iónov. 
 

Hodnota -potenciálu sa pohybuje od -50 do +50 mV a rýchlo sa zmenšuje pri zväčšovaní 

koncentrácie roztoku. Zistilo sa, že hodnotu -potenciálu možno určiť z údajov elektroosmózy, alebo 

potenciálu tečenia. Pritom však treba mať tiež na pamäti, že určená hodnota -potenciálu sa 
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zmenšuje v závislosti na zmenšovaní polomeru kapilár v dôsledku vzniku viskóznej vrstvy, ktorá má 

pri kontakte hrúbku  10-5 cm. 
 
Dzeta-potenciál je možné určiť sledovaním elektrokinetických vlastností disperzných systémov, napr. 
meraním potenciálu prúdenia, elektroosmotického prevodu kvapaliny a elektroforézou. 
 
 
3.7 Spôsob rozdelenia elektrolytu v pórovom priestore horninového prostredia 
 
Spôsob rozdelenia elektrolytu v pórovom priestore horninového prostredia v rozhodujúcej miere 
závisí na geometrii pórového priestoru. Na vodivosť horniny bude potom tiež vplývať geometria 
vyplnenia pórového priestoru elektrolytom.  
 
3.7.1 Vodivosť nasýtených zmesí minerálov (bez ílu) 
 
V časti 3.4.1 sme skúmali, ako sa mení vodivosť elektrolytu vo vani, ak sa mení koncentrácia 
rozpustených solí a teplota. V horninách typu zemín sa mieša súbor minerálov vo forme zŕn a granúl 
s elektrolytom. Začnime teda plniť vaňu dokonale nevodivými (izolanty) guľkami s jednotným 
polomerom (napr. sklenené guľky, alebo rovnaké kamienky – obr.3.15). Predpokladajme, že môžeme 
udržovať tieto guľky homogénne rozptýlené v kvapaline. Pretože guľky sú z izolačného materiálu, tok 
prúdu cez vaňu sa sťaží a vodivosť zmesi (guľky + elektrolyt) sa zníži. Tento vzťah bol odvodený 

Maxwellom pre zmes s vodivosťou z, ktorú tvorí elektrolyt s vodivosťou w v ktorom sú rovnomerne 

uložené guličky s vodivosťou b (predpokladáme, že ich vodivosť je nulová) takým spôsobom, že ich 

vzájomná vzdialenosť je v porovnaní s ich polomerom veľká. Nech 0 je pórovitosť definovaná ako 
pomer objemu priestoru medzi guľkami (v tomto prípade je to objem kvapaliny) delený celkovým 
objemom zmesi (kvapalina aj guličky), potom podľa Maxwella bude vodivosť zmesi (Neill, 1980) 
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kde z je vodivosť zmesi v objeme vyplnenom skeletom a kvapalinou 
 
V časti 3.2 (vzorec 3.3) bolo ukázané, že vodivosť prúdovej dráhy je priamo úmerná ploche prierezu a 
nepriamo úmerná jej dĺžke. Pridanie izolačných guliek do vane vedie k redukcii plošného prierezu 
vhodného pre tok prúdu a zvyšuje efektívnu dĺžku prúdovej dráhy, čo redukuje celkovú vodivosť. 
 
 
3.7.2 Formačný faktor, Archieho zákon 
 
Uvedená zriedená zmes ešte nepripomína zeminu a tak pokračujeme v pridávaní izolačných guliek, 
pokiaľ vaňa nie je plná. Podmienka pre Maxwellovo odvodenie, podľa ktorej nedzi guľkové 
vzdialenosti majú byť veľké v porovnaní s ich polomerom, potom nie je splnená a teda uvedenú 
rovnicu nebudeme môcť použiť. Na druhej strane však vieme, že na čistú (bez ílu) nasýtenú zmes 
možno použiť jednoduchý empirický vzťah nazývaný Archieho zákon. Táto rovnica má tvar 
 

m

z

w 
 0




, 

































w

z

z

w

z

w

1

1

      3.18 

 



 33 

kde 0 je pórovitosť, definovaná v časti 1.5.2 a m je konštanta (Sen a kol. pre túto konštantu odvodil 
empirický vzťah m = 1,67 + 1,953(CEC/100)1/2; kde CEC je výmenná kapacita katiónov a jej hodnota sa 

pohybuje od 5 pre jemné štrky po 500 pre čistý íl). Prevrátená veličina z/w sa často nazýva 
formačný faktor (F) horniny, alebo pôdnej vzorky 
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Táto rovnica bola pôvodne odvodená z odporových meraní na vzorkách spevnených pórovitých 
hornín a možno ju aplikovať aj na rôzne nespevnené materiály. Tento tak jednoduchý zákon môže dať 
výborné výsledky pre rôzne spevnené i nespevnené materiály s široko sa meniacimi pórovitosťami a 
je zaujímavé, že napriek jeho užitočnosti nie je často dobre pochopený. Bolo tiež zistené, že v prípade 
morských pieskov závisí exponent m na tvare častíc a zvyšuje sa, ak sa z guľatého tvaru menia na 
eliptické (ploské). Zistilo sa tiež, že veľkosť častíc a premenlivosť ich veľkosti sa v rovnici uplatňuje iba 
veľmi málo. 
 
Hodnoty parametra m pre rôzne horniny skúmali rôzni autori a niektoré ich zistenia sú uvedené v 
tab.3.4, kde je vidieť, že m sa mení od 1.2 pre izolované guľky po 1.85 pre veľmi ploché zbytky mušlí. 
Vzorky prirodzených pieskov majú hodnoty v intervale od 1.4 do 1.6. Hodnota 1.85 pre zbytky lastúr 
sa dobre zhoduje z výsledkami skorších meraní urobených na kaolínových časticiach a morských 
illitových íloch. Tento fakt môže, alebo nemusí byť významný pre íly v normálnych pôdach v závisti na 
rozsahu do ktorého iónová výmena pôsobí, čo tiež prispieva k vodivosti, ako bude v tejto časti v 
ďalšom uvedené. 
 
Tab.3.4 vplyv tvaru častíc na vzťah F/P pri použití umelých vzoriek so znižujúcou sa guľatosťou (podľa 
Neil, 1980) 
 

vzorka priemerná 

veľkosť * 

rozptyl 
veľkosti 

guľatosť najlepšia zhoda Archieho 

čiary F=-m (m=0,01) 

gule 0,38 0,17 1,0 1,20 

okrúhle zrná 
piesku 

0,38 0,17 0,83 1,40 

ploché zrná piesku 0,50 0,34 0,78 1,52 

zbytky lastúr 0,38 0,17 0,5 1,85 

 * = -log2 (priemer v mm) 
 
Archieho zákon pre rôzne hodnoty exponenta m je nakreslený na obr.3.20 spolu s Maxwellovým 
zákonom. V rozsahu pórovitostí väčšiny nespevnených terénnych materiálov (20% - 70% viď tab.2.5 
a 2.6) rozdielne hodnoty exponenta m veľmi nevplývajú na vodivosť zmesi. Je zaujímavé, že 
Maxwellov zákon máva výbornú zhodu s Archieho zákonom s exponentom m = 1.3 na celom intervale 
pórovitostí. Aplikácia Archieho zákona pri skalných horninách je uvedená na str.35. 
 
Zdá sa, že pre relatívne bezílové substancie nachádzajúce sa pod hladinou podzemnej vody (takže 
zmes je úplne nasýtená) je primárnou vlastnosťou zmesi, meranou cez el. vodivosť jej pórovitosť, 
ktorá je v zásade nezávislá na veľkosti častíc, alebo na rozdelení veľkosti častíc. To vysvetľuje, prečo je 
relatívne ťažké použiť odporové merania na rozlíšenie pieskov a štrkov. Pokiaľ majú piesok a štrky 
rovnakú pórovitosť, ich odporový, alebo vodivostný kontrast bude celkom malý. 
 
Inou vecou je, že ak predpokladáme, že pórovitosť sa mení od 20% do 70%. Potom sa vodivosť zmesi 
mení zhruba 8 násobne v závislosti aj na tom, aká hodnota exponentu (m) sa použije. Rovnako v čistej 
zmesi neočakávame veľký interval vodivostí, čo bolo aj experimentálne potvrdené. 
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Obr.3.17 je vhodný pre nasledovný typ 
výpočtu: v mnohých glaciálnych 
uloženinách majú štrky podobu okruhliakov 
(rádovo niekoľko cm v priemere) 
rozptýlených v zmesi jemného, relatívne 
čistého piesku. Otázkou je, ako prítomnosť 
tohto štrku mení vodivosť zmesi. Na 
získanie približnej odpovede 
predpokladajme, že piesok sám má 
pórovitosť 30%. Ak použijeme Archieho 
zákon pre m = 1.6, bude elektrická vodivosť 
zmesi piesok/voda 15% vodivosti vody. 
Predpokladajme, že vodivosť vody je 20 
mS/m, čo pre vodivosť zmesi dáva nezvyklú 
hodnotu 3 mS/m. Použime túto hodnotu v 
spojení s obr.3.20 na určenie vplyvu 
okruhliakov zavedených do zmesi. Ak napr. 
okrúhliaky zapĺňajú 50% objemu, vodivosť 
sa zníži na 1/3, t.j. zhruba na 1 mS/m (aj 
táto hodnota sa obyčajne vyskytuje v 
bežnej praxi). Ako uvidíme ďalej, pridanie 
relatívne malého množstva ílu môže zvýšiť 
tieto čísla v dôsledku zvýšenia vodivosti 
pórovej vody, ale relatívne hodnoty môžu 
byť celkom dobre podobné. 
 
Obr.3.17. Závislosť formačného faktora na 
pórovitosti pre rôzna hodnoty parametrov 
m a s (podľa Neil, 1980) 
 
Z uvedeného vyplýva, že v horninových prostrediach, ktoré neobsahujú významné množstvo 

kovových minerálov, závisí ich z predovšetkým na objemovom a štruktúrnom zastúpení podzemnej 
vody v pórovom priestore. To znamená, že čím je horninové prostredie pórovitejšie, čím viac je tento 

pórový priestor zaplnený podzemnou vodou a čím vyššia je jej mineralizácia, tým menší bude z 
takéhoto horninového prostredia. V zásade možno povedať, že merný odpor horninového prostredia 
je funkciou viacerých faktorov  
 
 
 

z = f(, w, Sw, Vsh, a, m, , p, ...)       3.20 
 
v tomto vzťahu, ale aj v ďalších vzťahoch budeme používať nasledovné parametre: 
 

z - odpor horniny 

w – odpor vody v póroch (elektrolytu) 

b – merný odpor nerozpukaného bloku horniny 

s – odpor pevnej fáze, horninovej matrice – skeletu (+ ílová frakcia) 

sh – odpor ílov 

0 – odpor horniny pri Sw = 1 
P – puklinatosť 

0 – otvorená pórovitosť 

 
0

0

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1
1

P (pórovitosť)

P =
objem pórov

celkový objem

s = 
objem skeletu

celkový objem

Archieho zákon

 = 1/P
m

m = 2,0

m = 1,6

m = 1,3

Maxwellov zákon


2(1 - s)

2 + s

s(objem skeletu)

z

z w

w

wz

z



 35 

sh – zdanlivá pórovitosť ílov 
Sw – stupeň nasýtenia pórov vodou (0 – 1) – objem kvapaliny/ celkový objem 
a – štruktúrny koeficient 
m – cementačný exponent 

n – textúrny koeficient kolektora ( 2) 
F – formačný faktor 
Vsh – ílovitosť 

 - teplota 
p – tlak 

 
Aplikovaním Archie-ho zákona na konkrétne litologické typy hornín sa zaoberali rôzni autori a pre 
konkrétne prípady zahrňujúce prítomnosť ílu modifilovali jeho pôvodné znenie (3.18) pre konkrétne 

situácie. Tak pre vzťah medzi zmeraným z, odporom skeletu (horninová matrica) s a odporom vody 

v póroch w pre čisté horniny (dobre vytriedené piesky, pieskovce, pórovité vápence) plne nasýtené 
vodou (Sw = 1) Mareš a Müller (1983) uvádzajú 
 

m

wz a  0           3.21 

 
Telford (1976) a tiež Sheriff (1991) pre čisté piesky uvádzajú  
 

mn

wwz Sa  0          3.22 

 

Pre nezpevnené formácie: 
15,2

062,0


  wz  - Humbleho vzťah    3.23 

 

Pre dobre scementované a spevnené formácie: 
2

0


  wz     3.24 

 

Archieho výraz pre nasýtené horniny potom dostáva tvar m

wz a  0    3.25 

 
Karous (1989) a Worthington in Mareš (1983) uvádzajú vzťah 
 

m
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a
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          3.26 

 
Pre priesakové prostredie (s ílom), ílové piesky podľa Mareš a Müller (1983) 
 

m

shshwwz VSa  )( 0          3.27 

 
alebo podľa Mazáča (1981) 
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z čoho pre a=1 a m=2 dostávame 
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Pre piesčito ílovité horniny podľa Müller (1985) 
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          3.30 

 
a pre všesmerne rozpukané horniny s puklinami vyplnenými podzemnou vodou (Sw = 1) podľa Nečajev 
in Müller (1985) 
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wb
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z        3.31 

 
V uvedených vzťahoch sa vyskytujú konštanty a, m, n. Konštantu m sme rozoberali vyššie (str.33). 
Konštanta n sa zvyčajne uvažuje = 2. Humbleho formula, čo je modifikácia Archie-ho zákona, 
predpokladá hodnoty pre m = 2,5 a pre a = 0,65.  
 
Carmichel (1986) in Keller (1987) uvádza pre a a m tabuľku Tab.3.6. 
 
Ďalší autori pre parametre a a m uvádzajú intervalové hodnoty a to buď všeobecne 
 

a = (0,9 – 1,3; resp. 0,6 – 1,5; resp. 0,5 – 2,5) 
m = (1,3 – 2,2 – 3,0; resp. 1,3 – 2,5) 

 
alebo pre konkrétne typy hornín (Tab.3.5) 
 
Tab.3.5 Hodnoty a a m pre rôzne skupiny hornín (podľa Keller, 1987 in Sheriff, 2004) 
 

Typ hornín a m 

Slabo cementované detritické horniny ako piesok, pieskovec a niektoré vápence 
s pórovitosťou v rozsahu od 25% do 45%. Obyčajne terciérne sedimenty. 

0,88 1,37 

Stredne dobre cementované sedimentárne horniny, vrátane pieskovcov a vápencov 
s pórovitosťou v rozmedzí od 18% do 35%, obyčajne mezozoického veku 

0,62 1,72 

Dobre cementovné horniny s pórovitosťou v rozsahu od 5 do 25%, obyčajne 
paleozoického veku 

0,62 1,95 

Vysoko pórové vulkanické horniny, také ako tuf, ..., s pórovitosťou od 20% do 80% 3,5 1,44 

Horniny s menej ako 4% pórovitosťou vrátane hustých vyvrelých hornín 
a metamorfovaných sedimentárnych hornín 

1,4 1,58 

 
Tab.3.6 Hodnoty a a m pre niektoré typy hornín 
 

hornina a m 

piesky 1 1,3 

málo konsolidované piesky - 1,4 

konsolidované piesky - 1,7 

pieskovce 0,5 - 

vápence 0,6 2,12 

dolomity 0,8 2,3 

 

Ak je to pre výpočet potrebné, hodnotu z možno určiť z výsledkov mernia VES - z = T/d, alebo z = 
d/S podľa typu ekvivalencie, pričom d je hrúbka kolektora. 
 



 37 

Z uvedených vzťahov je zrejmé, že zmenu z možno očakávať pri zmene pórovitosti, pri zmene 

nasýtenia pórov vodou a pri zmene odporu vody w, ktorý je výrazne závislý na koncentrácii 

rozpustených iónov (aj kontaminácie) vo vode a tiež na obsahu ílov. Závislosť w na koncentrácii sa 
zvyčajne vyjadruje v ekvivalentnej koncentrácii Cekv solí NaCl (pozri str.33). Potom je možné pre 

určenie w použiť vzťah 
 

ekv

t

w
C

k
          3.32 

 

kde kt je koeficient závislosti na teplote roztoku (pri teplotách okolo 10°C je kt  0,9 a pri 20°C je kt  

0,8; koncentrácie Cekv sú uvádzané v g/l a w v m (pozri str.35)). 
 

Opakovaným meraním z (odporové monitorovanie) je možné posúdiť zmeny mineralizácie 
podzemnej vody vyvolané zmenou obsahu polutantov. Takto je možné sledovať proces čistenia 
podzemnej vody buď umelou sanáciou, alebo prirodzeným premývaním prúdením podzemnej vody. 

Z opakovaných meraní z je možné tiež určovať relatívne zmeny mineralizácie vyjadrením zmien 
ekvivalentnej koncentrácie soli NaCl v podzemnej vode 
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2
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          3.33 

 
kde indexy 1 a 2 označujú dvojicu opakovaných meraní. 
 

 
Obr.3.18. Graf 3, ktorý je možné použiť na určenie pórovitosti na základe znalosti hodnoty 

formačného faktora. Na obrázku je uvedený príklad aplikácie grafu: máme polohu pieskovcov. 

Meraním sme zistili odpor vsakovanej vody w = 10 m a odpor z = 210 m. Podľa Archieho 

zákona dostávame 21
10

210
F

w

z 



 . Z hodnoty 21 vedieme zvislú čiaru k červenej krivke 

(odpovedá Humbleho vzťahu) a z priesečníka vedieme horizontálnu čiaru k stupnice 
pórovitosti = pórovitosť polohy je 20% (podľa UNIL). 
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Ako sme uviedli v časti 3.4.1.3 rezistivita elektrolytu závisí na teplote, ktorou na elektrolyt pôsobíme. 
Táto závislosť platí aj pre horninu a vyjadruje sa vzťahom podobným vzťahu 3.11 
 

 18t025,01

18
t




          3.34 

 
Mráz výrazne zvyšuje rezistivitu hornín, avšak tento vplyv je relatívne stúpajúci, pretože soli v roztoku 
znižujú bod zmrznutia elektrolytu, ktorý vypĺňa póry horniny. Úplne zmrznutá horniny má nekonečný 
odpor. V krajinách s permafrostom potom nie je možné používať odporové metódy. Preto boli 
vyvinuté EM metódy ako alternatíva v takýchto oblastiach. 
 
 
3.7.3 Vodivosť nenasýtenej horninovej zmesi (bez ílu) 
 
Pre aplikáciu Archieho zákona musí byť zmes úplne nasýtená kvapalinou. Ak je zmes iba čiastočne 
nasýtená, vodivosť sa bude znižovať, pretože plynové, alebo vzduchové bubliny pôsobia na tečenie 
prúdu ako častice izolátora. Ak má pôdna vlhkosť vláknový charakter, t.j. zrná sú obalené vlhkosťou 
pričom sú kvapalné filmy spojené cez pórový priestor a iba časť priechodného pórového priestoru je 
zaplnená vodou. Táto vlhkosť sa mení s časom a s teplotou ako výsledok drenáže, výparu 
(evaporácie) a úbytku vody do koreňov rastlín. V takýchto prípadoch musíme zaviesť ďalší parameter: 
nasýtenie pórového priestoru (Sw): 
 

Nasýtenie = Sw = 
dierobjemcelkový

vodouenýchlnzapdierobjem
      3.35 

 
V prípade, že pôda je nasýtená čiastočne, použijeme nasledovný približný vzťah 
 

n
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m

wz
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w
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w
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      3.36 

 
kde Sw je nasýtenie a n je parameter s experimentálne určenou hodnotu okolo 2. Tento výraz je 
ekvivalentný Archieho zákonu pre m = 2 a ako možno vidieť z obr.3.17, ukazuje že ak malá časť 
celkového objemu pórov je zaplnená vodou, vodivosť môže byť veľmi nízka. 
 
Ostatné práce so vzorkami zemín ukazujú, že ak je zemina čiastočne nasýtená, elektrická vodivosť sa 
v závislosti na obsahu vlhkosti mení podľa vzťahu 
 

  swz ba          3.37 

 

kde  je objemový obsah vody (cm3 vody na cm3 zeminy), a a b sú konštanty, ktoré závisia na textúre 

zeminy a s je príspevok od „povrchovej vodivosti“, ktorá bude diskutovaná v časti o koloidálnej 
vodivosti. Empiricky určené hodnoty konštánt a a b pre rôzne zeminy sú uvedené v tab.3.7 z ktorej 
vidíme, že okrem veľmi nízkej vlhkosti je uvedený vzťah v zásade mocninový zákon obsahujúci 
vlhkosť. 
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Tab.3.7. Merané konštanty obsahu vlhkosti a povrchové vodivosti (podľa Rhoadesa et all in Neil, 
1980). 
 

Typ zeminy a b s (mS/m) 

Pachappa fsl 1.382 -0.093 0.18 

Indio vfsl 1.287 -0.116 0.25 

Wakuema 1 1.403 -0.064 0.40 

Domino cl 2.134 -0.245 0.40 

 

Ako bolo ukázané Rhoadesom et all., hodnoty s, a a b bolo by možné určiť na základe určenia textúry 
zemín, mineralógie, na výsledkoch hromadných meraní vodivosti zemín a obsahu vlhkosti a na 
základe určenia vodivosti kvapaliny a jej slanosti. 
 
Niekedy môže byť vzduch v póroch nahradený naftou alebo plynom, ktoré majú rovnaký vplyv na 
rezistivitu, pretože rezistivita všetkých troch tekutín je nekonečná. Parameter nasýtenia je veľmi 
významný v naftovej prospekcii, pretože od neho závisí nastavenie produkcie. Vo všeobecnosti 
zníženie nasýtenia zvyšuje rezistivitu. V niektorých, veľmi obmedzených prípadoch môže byť vplyv 
zníženia nasýtenia opačný. Stáva sa to vtedy, keď vplyvom vyparovania sa v odvodnenej zóne vybíjajú 
soli a  táto sa stáva vodivejšou, keďže nasýtená zóna má v dôsledku tohto zvýšenú koncentráciu soli, 
čo je napríklad prípad niektorých oblastí Egypta. 
 
 
3.7.4 Koloidálna vodivosť 
 
Pripomíname, že pre katiónovú výmennú kapacitu (CEC) ílov bol meraný počet iónov adsorbovaných 
na povrchu ílových častíc. Ak sú ílové častice ponorené do kvapaliny dá sa ukázať, že tieto 
adsorbované ióny sa sami môžu čiastočne disociovať z ílovej častice a stať sa tak nosiče náboja pre 
iónovú vodivosť. Preto môže byť iónová výmenná kapacita ílov výrazne ovplyvnená ich veľkou 
povrchovou plochou a veľa iónov môže byť uvoľnených pre elektrickú vodivosť; pridaním malého 
množstva ílu do inak čistej zmesi sa môže podstatne zvýšiť jej el. vodivosť. 
 
Zdá sa, že pridanie ílu vplýva na elektrickú vodivosť zmesi dvomi spôsobmi. Zopakujme rov 3.37 
 

  swz ba   

 

Z rovnice vidíme, že pridané ióny zvýšia hodnotu w nad hodnotu, ktorú mala pórová voda bez ílu. 
Navyše, i keď suchý íl je vysoko odporový, ako náhle tenká vrstva vlhkosti (snáď iba niekoľko molekúl 
hrubá) obalí ílové častice, môže sa vykonať pohyb iónu cez povrch ílovej častice v dosahu oblaku 
adsorbovaných iónov. Tento príspevok povrchu ílovej častice k vodivosti je v zásade nezávislý na 
obsahu vlhkosti, je druhým členom v rovnici. Bude významnejší pri nízkom obsahu vlhkosti. 
 

Príspevok ku w, vyvolaný prítomnosťou ílu, bude zrejmejší pre zeminy, v ktorých je pórová voda 
relatívne čistá (a teda má nízku vodivosť) a bude najmenej účinná v zeminách, ktoré majú vysokú 
slanosť pórovej vody. V dôsledku oboch príspevkov možno očakávať, že prítomnosť ílov s vysokou 
CEC bude zvyšovať vodivosť zemín, ako to ukazuje porovnanie tab.3.7 a tab.3.8. 
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Tab.3.8. Fyzikálne vlastnosti typických horských a nížinných zemín v západnom Portoriku (podľa Neil, 
1980) 
 

Topogra-
fická poloha 

č.vzorky vlhkosť 
% 

vodivosť 
mS/m 

klastický   
materiál % 

ílový podiel 
% 

Typ ílov 

pohoria 1 42 16 21 79 100%kaolín 

pohoria 2 46 1.2 42 58 100%kaolín 

pohoria 3 25 1 5 95 100%kaolín 

nížiny 4 21 65 66 34 100%mont-
morillon. 

nížiny 5 32 169 39 61 60%mont. 
40%kaolín 

nížiny 6 25 269 15 85 90%mont. 
10% kaolín 

 
Ak to zhrnieme, tak v oblastiach, kde má pôdna pórová voda nízku mineralizáciu, môžu byť elektrické 
vlastnosti pôdy silne ovplyvnené množstvom a typom prítomných ílových minerálov a v niektorých 
prípadoch úplne rozhodujúco. Možnosť vplyvu ílových materiálov treba mať vždy na pamäti. Je tiež 
možné, že podobný efekt vzniká ako výsledok koloidálnych vlastností humusu, ktorý môže byť 
významný v tropických klímach, kde humusová vrstva je dobre vyluhovaná a obsahuje veľa ílových 
minerálov. 
 
3.7.5 Vplyv mrazu na vodivosť pôdy 
 
Predpokladajme, že zoberieme našu vaňu naplnenú čistou zmesou piesku a vody a začneme ju 
ochladzovať. Elektrická vodivosť zmesi sa bude znižovať presne tak, ako vodivosť elektrolytu. Ak 
teplota dosiahne 0°C, voda mrzne a pretože vodivosť 
ľadu je extrémne nízka, vodivosť zmesi sa v zásade 
zníži k nule. 
 
Teraz predpokladajme, že navyše pridáme do piesku 
trochu ílu a znovu znížime teplotu. ak teplota prejde 
cez 0°C, časť vody zamrzne; avšak elektrické pole 
iónov adsorbovaných na časticiach ílu lokálne 
ovplyvňuje blízke molekuly vody a bráni ich 
zamrznutiu. Navyše ak rozpúšťadlo zamŕza, je 
tendencia pre nečisté ióny zostať v kvapalnom zvyšku 
a skutočná elektrická vodivosť zvyškovej kvapalnej 
vody rastie so znižujúcou sa teplotou. Výsledkom je, že 
zmes obsahujúca íl, alebo prach, má tendenciu mať 
elektrickú vodivosť, ktorá sa relatívne pomaly znižuje 
s teplotou a ako teplota prechádza cez 0°C ponecháva 
si miernu vodivosť dokonca aj pri teplotách dobre pod 
stavom zamrznutia, ako to ukazuje obr.3.19. 
 
 
 
 
 
Obr.3.19. Vplyv teploty horniny na jej rezistivitu (podľa Neil, 1980) 
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3.7.6 Vodivosť skalných hornín, klukatosť, koeficient zúženia, smer elektrolytickej dráhy 
 
Uvažujme teraz pórovitosť skalných hornín. Vodivosť je tu realizovaná systémom elektrolytických 
dráh v ktorých sa realizuje iónová vodivosť. Pre štúdium vlastností takéhoto systému uvažujme 
model s jednou elektrolytickou dráhou, ktorý bude elektricky ekvivalentný skutočnej horninovej 
vzorke, čiastočne naplnenej elektrolytom s vnútorne prepojenými pórovými dráhami (napr. 
pieskovce). Dĺžku a prierez jednej elektrolytickej dráhy, ktorá je elektricky ekvivalentná sume 
všetkých dráh môžeme určiť nasledovným spôsobom: 
 
z definície odporu (vzťah 3.3) platí, že 
 

A

L
R


           3.38 

 

kde R je ohmický odpor,  je merný odpor (rezistivita), L je dĺžka elektrickej dráhy a A je jej prierez. 
Z uvedenej rovnice dostaneme pomer 
 



R

A

L
          3.39 

 
Pre porézne nemineralizované horniny, ktoré obsahujú elektrolyt o vysokej mineralizácii môžeme 
predpokladať, že každý tok elektrického prúdu sa v nich realizuje cez elektrolytické dráhy, t.j. cez 
ekvivalentnú jednoduchú dráhu. Preto je odpor R vzorky určený iba odporom elektrolytu v póroch 
a geometriou pórových priestorov. Potom „geometrický činiteľ vodivého pórového priestoru“ je daný 
nasledovnou rovnicou: 
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           3.40 

 

kde Lw a Aw reprezentujú dĺžku a prierez ekvivalentnej elektrolytickej dráhy a w je odpor nasýteného 
elektrolytu. 
 
Hodnoty na pravej strane posledne uvedenej rovnice sú priamo elektricky merateľné. Teda 
geometrický činiteľ môže byť určený bez ťažkostí. Z tohto činiteľa však nemožno priamo určiť dĺžku 
a prierez plochy ekvivalentnej elektrolytickej dráhy. Avšak tieto hodnoty môžu byť získané z ďalších 
informácií získaných meraním objemu pórov. 
 
Pórovitosť (myslíme tým otvorenú pórovitosť, prístupnú na pohyb podzemnej vody) určíme ako 
zbytkový objem vody v nasýtenej hornine 
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V
           3.41 

 
kde Vw a Vr reprezentujú merané objemy vody (Vw – tento môže byť vypočítaný porovnaním suchej 
vzorky s jej váhou po nasýtení elektrolytom) a horninového vzorku (Vr). Pre horniny obsahujúce málo, 
alebo celkom neuzavretý pórový objem (napr. pieskovce) 
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Takže z rovnice (3.41) vyplýva, že 
 

rww VAL            3.43 

 
Kombináciou rovníc (3.40) a (3.43) dostaneme 
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 ;          3.44 - 3.45 

 
Je zrejmé, že Lw a Aw budú závisieť na rozmeroch horninového skeletu vzoriek. Preto je vhodné 
„normalizovať“ tieto hodnoty ich vztiahnutím k skutočným rozmerom vzoriek. Takto získame 
nasledujúce koeficienty: 
 
(a) koeficient kľukatosti 
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ktorý sa používa na popísanie odchýlky dĺžky ekvivalentnej 
elektrolytickej dráhy vo vzťahu k dĺžke horninovej vzorky. Táto 
dráhová odchýlka je výsledkom skrátenia elektrolytickej dráhy 
spôsobeného pevnou štruktúrou horninového systému. 
 
(b) koeficient zúženia 
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ktorý sa používa na popísanie zúženia prierezu ekvivalentnej elektrolytickej dráhy 
voči ploche horniny. Toto zúženie je tak isto spôsobené pevnou štruktúrou vzorky. 
Oba koeficienty charakterizujú zníženie iónovej vodivosti v horninovom systéme. 
Toto zníženie vodivosti sa mení priamoúmerne s koeficientom kľukatosti  

a nepriamoúmerne s koeficientom zmenšenia (  t/d). 
 
Doteraz sme skúmali model s nevodivou horninovou kostrou, takže všetka vodivosť bola iónová, 

realizovaná v geometrii pórového priestoru. V takomto prípade z je priamo úmerné w, takže pomer 

z/w je nezávislí na skutočnej hodnote w. Preto formačný faktor horniny počítaný z rovnice 3.19 je 
charakteristickou vlastnosťou vzorky, ktorá závisí iba na geometrii pórového priestoru horniny, ak 
táto neobsahuje žiadne vodivé častice. Vzťah medzi formačným faktorom, klukatosťou 
a koeficientom zúženia je v takomto prípade vyjadrený nasledovne: 
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Normálne sa t a d počítajú priamo z rovníc 3.49 a 3.50, podobne ako pri rovniciach (3.46) a (3.47). 
Pripomíname, že všetky uvedené vzťahy závisia na predpoklade, že horninový skelet je nevodivý 
a teda, že vodivosť je iba iónová. 
 

Z rovnice 3.19 vyplýva, že ak sa vplyvom vodivého skeletu bude z znižovať, potom aj hodnota F sa 
bude znižovať a už viac nebude závislá iba na geometrii elektrolytického pórového priestoru. V takom 
prípade F počítané z rovnice 3.19 označujeme ako „zdanlivý formačný faktor“ Fz a jeho veľkosť bude 
závisieť na odpore elektrolytu v hornine. Táto úvaha môže byť objasnená vyšetrením rovnice 3.51, 
ktorá popisuje zdanlivý formačný faktor horniny obsahujúcej vodivé častice: 
 

 zložkyvodivépevnéaiónováhorninyvodivosť

uelektrolytvodivosť
F
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w
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    3.51 

 
Z rovnice 3.25 vidíme, že väčšia mineralizácia vedie k zvýšeniu iónovej vodivosti a teda k zníženiu 
účinku vodivých častíc na celkovú vodivosť horniny. Preto účinok vodivých ílových častíc, a snáď aj 
malých množstiev rozptýlených kovových častíc, môže byť oslabený prítomnými nasycujúcimi 
elektrolytmi s veľmi vysokou mineralizáciou (napr. 1,0 N NaCl). Tento problém je podrobne 
diskutovaný v rôznych prácach, kde je ukázané, že „skutočný formačný faktor“ F0 pórovitej horniny je 
ekvivalentný inverznému sklonu priamej časti línie na grafe závislosti vodivosti horniny na vodivosti 
nasycujúceho elektrolytu (obr.3.23). Preto sa na určenie skutočného formačného faktora horniny 
môže použiť nasledovná rovnica  
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          3.52 

 

kde vodivosti w1 a w2 patria dvom rozdielnym pórovým elektrolytom, ktoré sa v normalite od seba 
líšia viac ako 0,5 N. Skutočný formačný faktor je teda závislý jedine na geometrii elektrického 
pórového priestoru a to je tá hodnota, ktorú by sme mohli použiť vo výpočte kľukatosti a koeficienta 
zúženia pomocou rovníc 3.49 a 3.50. 
 
(c) sklon elektrolytickej dráhy 
 
Skôr než skončíme popis vlastného elektrického pórového priestoru, uvážme ešte myšlienku 

smerovania ekvivalentnej pórovej dráhy. Zvoľme si „uhol divergencie“ , t.j. uhol udávajúci odchýlku 
smeru ekvivalentnej elektrolytickej dráhy od smeru hlavného toku prúdu. 
 
Uhol divergencie je definovaný z obr.3.24 
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kde Rw je skutočný polomer kruhového prierezu ekvivalentnej elektrolytickej dráhy a Rp označuje 
hlavnú poloos eliptickej plochy, ktorá vznikne, ak rovinou kolmou na smer hlavného toku prúdu 
pretne ekvivalentnú elektrolytickú dráhu (obr.3.24 a 3.25). Vzťah medzi týmto uhlom a klukatosťou t 
ukazuje rovnica 3.54 
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Obr.3.20. Príklad závislosti vodivosti horniny na vodivosti elektrolytu, ktorý vo svojich póroch 
obsahuje (podľa Ward and Frasier, 1976) 
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Obr.3.21. Odchýlka smeru ekvivalentnej pórovej dráhy (podľa Ward and Frasier, 1976) 
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Obr.3.22. Kľukatosť ekvivalentnej elektrolytickej dráhy (podľa Ward and Frasier, 1976) 
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Pri dôkaze rovnice 3.54 je zaujímavá ekvivalencia závislosti povrchovej a objemovej pórovitosti. 
 

Povrchová pórovitosť s je definovaná ako pomer plochy rezu prázdneho pórového priestoru 
a celkového plošného prierezu horninovej vzorky. Podľa obr.3.21 je povrchová pórovitosť daná 

pomerom eliptického plošného rezu kolmého k osi valca (RwRp) ekvivalentnej elektrolytickej dráhy 

a priečneho rezu valca (R2
r), t.j. 
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Objemovú pórovitosť v popisuje pomer celkového objemu pórových dráh 
k objemu horniny 
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          3.56 

 
Porovnaním pravých strán rovníc 3.55 a 3.56 získame rovnosť 
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Potom podľa definície  
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je rovnica 3.54 je správna. 
 

Z porovnania povrchovej a objemovej pórovitosti vyplýva, že uhol  je alternatívnym zobrazením 
koeficientu kľukatosti t. Túto úvahu dokumentuje obr.3.21, odkiaľ plynie, že 
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        3.58 

 
Obr.3.21 môže byť tiež použitý na ilustráciu vzťahu medzi pórovitosťou a koeficientom zúženia. 
Z rovnice 3.47 po nahradení členov na pravej strane dostaneme 
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          3.59 

 

Porovnajme toto s povrchovou pórovitosťou, ako bola daná v rovnici 3.55. Vidíme, že pórovitosť  
bude vždy väčšia ako koeficient zúženia d okrem toho jedného prípadu, kde uhol posunutia je nulový; 

v tomto prípade Rw a Rp budú identické, ako aj  a d. 
 
Výsledok nám ukazuje, že geometria pórov v pórovitej hornine môže byť popísaná parametrami t, d 

a  (obr.3.22). V tomto obrázku je pórová štruktúra definovaná parametrami t, d a  a je elektricky 
ekvivalentná skutočnej pórovej štruktúre. 

Rr
Rp

Rw
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3.7.7 Vplyv ílu na odpor hornín 
 
Horninovým materiálom, ktorý sme doteraz uvažovali, bol tvorený skalnými horninami, štrkmi, 
pieskom a prachom. Tieto materiály sú prakticky (až na výnimky, ako sú kovové minerály a grafit) 
elektricky neutrálne a vo všeobecnosti dokonalé izolátory. Úplne suchý íl je tiež izolátor, ale 
prítomnosť vlhkosti radikálne mení situáciu. Íl obsahuje mikroskopicky jemné častice s doštičkovou 
štruktúrou, pre ktorú sa íly často označujú ako „vrstevnaté silikáty“. V dôsledku prevlhčenia 
primárnych minerálov ako živce, sľuda atď., vznikajú sekundárne minerály, vytvárajúce tak jemné 
častice, že sa označujú ako mikrokryštály. 
 
Ich kryštalická štruktúra je taká, že ako výsledok kryštálových nedokonalostí sa ich povrch zdá byť 
negatívne nabitý. Počas vzniku ílu, pri zvlhčení, sa na jeho povrch adsorbujú kladné náboje (katióny). 
Tieto katióny (typické sú Ca, Mg, H, K, Na, NH3) sú voľne držané na povrchu a môžu sa postupne 
vymeniť inými katiónmi, alebo čo sa často stáva, prejdú do roztoku v ktorom sa íl mieša s vodou. Pre 
tento ich charakter sú nazývané výmenné ióny. Množstvo iónov, ktorými je potrebné neutralizovať 
ílovú časticu ako celok sa nazýva výmenná katiónová kapacita (CEC – Cation Exchange Capacity) pôdy 
a meria sa ako váha iónov v miliekvivalentoch, adsorbovaných na 100 g ílu. 
 
Výmenné kapacity niektorých známych ílov sú uvedené v tab. 3.9 a niektorých zemín v tab.3.10. Z 
tabuľky vidíme, že CEC sa zvyšuje s obsahom ílov a z Tab.3.9 vidíme, že sa tu uplatňuje aj typ ílov. 
 
Tab.3.9 Výmenná katiónová kapacita niektorých známych ílov (podľa Neil, 1980) 
 

íl CEC (meq/100g) 

kaolinit 3 - 15 

halloysit 2H2O 5 - 10 

halloysit 4H2O 40 - 50 

montmorilonit 80 - 150 

illit 10 - 40 

chlorit 10 - 40 

attapulgit 20 - 30 

vermikulit 100 - 150 

 
Tab.3.10 Výmenná katiónová kapacita (CEC) a koloidné zloženie piatich rôznych zemín (podľa Neil, 
1980)  
 

zeminy organická hmota (%) íl (%) CEC* (meq/100 g) 

piesok 1.7 7 6.3 

piesčitá hlina 3.2 13.2 13.7 

hlina 4.9 16.8 20.2 

prachová hlina 5.4 18.4 24.0 

ílová hlina 5.5 31.2 27.2 

 
* výmenná katiónová kapacita zeminy je vyjadrená ako počet miliekvivalentov na 100 g pôdy 
(meq/100 g). Miliekvivalent je definovaný ako 1 miligram vodíku, alebo množstvo ľubovoľného iného 
prvku, ktorý bude v kombinácii s vodíkom, alebo ho bude nahradzovať. Váhový miliekvivalent 
ľubovoľného prvku môže byť určený nasledovne: 
 

1000xprvkumocenstvo

prvkuváhaatómová
ekvivalentmiliváhový       3.60 
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CEC nesúvisí iba s ílovými minerálmi; v skutočnosti každý jemnozrnný minerál obsahujúci kremeň 
prejavuje takéto vlastnosti. Špeciálny význam ílov je vzhľadom na uvedené v tom, že sú to extrémne 
malé častice s veľmi veľkým pomerom plochy povrchu na jednotku objemu a teda sú schopné 
adsorbovať veľmi veľa iónov. Ako bolo uvedené v časti 3.7.4, tieto adsorbované ióny môžu významne 
prispievať k vodivosti zeminy, takže elektrická vodivosť zeminy sa stáva funkciou obsahu ílov v 
zemine. 
 
Organická hmota obsahuje zbytky rastlinného a živočíšneho života v zemine. Konečné produkty 
rozpadu sa kumulujú ako čierne jemne rozdelené koloidné substancie známe ako humus. Humus má 
veľkú plochu povrchu na jednotkový objem, viaže veľké množstvo vody a môže vyvíjať negatívny 
elektrický náboj s rôznou intenzitou. Vplyv takýchto koloidálnych charakteristík na elektrickú vodivosť 
humusu je málo známy, ale môže byť významný. 
 
Priamy vplyv pôdnych plynov na vodivosť je zanedbateľný, avšak nepriamy vplyv CO2 je dôležitý pri 
vzniku ílov, voľných draslíkových, vodíkových a ďalších iónov v rámci zvetrávacích procesov.  

 
Trochu iný je klasický naftový prístup k sedimentárnym horninám, ktoré obsahujú ílové častice (t.j. 
nečisté piesky). Prítomnosť ílu v horninách vytvára samostatné vodivé dráhy, ktoré dopĺňajú 
elektrolytické dráhy. Pri nízkych frekvenciách striedavého prúdu, ktorý sa používa v naftovej karotáži, 
sa obyčajne impedancia ílu uvažuje iba ako odpor. Tento odpor je obyčajne menší ako odpor 
minerálnych zŕn. Podstata tejto abnormálne vysokej vodivosti ílových minerálov spočíva vo vytvorení 
elektrickej dvojvrstvy adsorbovaných katiónov, ako to ukazuje obr.3.23. Úlohou katiónov je 
vyrovnávať náboj spôsobený nahradzovaním v kryštálovej mriežke alebo porušenej väzby. Efekt 
elektrickej dvojvrstvy pri íloch je vzhľadom na ich veľkú výmennú katiónovú kapacitu oveľa výraznejší 
ako pri ostatných mineráloch, kde sa prejavuje v menšej miere. Preto všetky horniny obsahujúce 
ílové minerály vykazujú v dôsledku uvedeného javu abnormálne vysokú vodivosť.  
 

adsorbované katióny

normálne katióny

normálne anióny

 
 

Obr.3.23. Schematické znázornenie adsorbcie iónov na ílovej častici (podľa Ward and Frasier, 1967) 
 
Vplyvom rozptýlených ílov sa často výrazne zvyšuje vodivosť hornín. Vo veľkej miere tomu 
napomáhajú také javy ako chloritizácia, kaolinizácia a serpentinizácia, účinkom ktorých sa zvyšuje 
povrchová vodivosť. Zvlášť sa to prejavuje pri tektonicky porušenom serpentinite a iných 
ultrabázických horninách. Zriedkavo sa tento efekt prejavuje pri granodioritových horninách, pri 
ktorých sa tektonické porušenie prejavuje milonitizáciou, ktorá produkuje minimum povrchovej 
plochy na jednotkový objem minerálnych zŕn. 
 
Vodivosť ílových minerálov závisí na zložení a mineralizácii roztoku. Pravdaže, pri dosiahnutí určitej 
hranice vyplývajúcej z mineralizačnej charakteristiky horninovej vzorky, sa vodivosť ílových minerálov 
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zdanlivo stáva konštantná; táto hodnota reprezentuje maximum vodivosti ílových minerálov. Ak by 
sme mohli priamo zmerať toto skutočné maximum vodivosti ílových minerálov, získanú hodnotu by 

sme označili ako s0. Pravdaže, v horninách môžeme merať iba zdanlivú maximálnu hodnotu s. 
 
Ak analyzujeme obr.3.20 vidíme, že pre veľké hodnoty mineralizácie elektrolytu je vzťah medzi 
vodivosťou horniny a vodivosťou nasycujúceho elektrolytu lineárny (pre nízke hodnoty mineralizácie 
to neplatí). Tento poznatok znamená, že predĺžená priama línia vyznačuje na vertikálnej osi hodnotu, 

ktorú môžeme považovať za zdanlivé maximum vodivosti skeletu s, lebo v tomto bode sa jedná 
o horninu nasýtenú čistou (nevodivou) vodou. Rovnica, ktorá vyjadruje priamkovú časť krivky na 
obr.3.20 má nasledovný tvar 
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           3.61 

 

kde r, w a s reprezentujú pozorované vodivosti horniny, elektrolytu a vodivého skeletu, prítomného 
v meranej vzorke. F0 (opak sklonu) označujeme ako skutočný formačný faktor horniny. 
 
Rovnica 3.61 stanovuje, že skutočná vodivosť horniny je rovná teoretickej vodivosti horniny 
predpokladajúcej iba iónovú vodivosť plus vodivosť vodivých častíc. To značí, že vodivé častice 

pôsobia paralelne s elektrolytickými dráhami pre pieskovce obsahujúce íl. Je dôležité pochopiť, že s 

z obr.3.20 nedáva skutočnú vodivosť s0 skeletu. Je to preto, lebo labyrint vnútorne pospájaných 
kľukatých dráh vytvárajúcich komplex sériovo-paralelného usporiadania elektrolytických dráh 

a pevných vodivých zložiek nedovoľuje určiť skutočnú vodivosť vodivých častíc s0 žiadnou metódou 

interpretácie elektrických dát zmeraných pri jednej frekvencii. Teda hodnota s predstavuje 
jednoduchý rozptyl vodivosti horninového systému s ohľadom na nasycujúci elektrolyt. 
Z empirického hľadiska pôsobí tento rozptyl vodivosti paralelne s normálnou iónovou vodivosťou 
horniny a jeho význam sa zvyšuje pri nízkych vodivostiach elektrolytu. 
 
3.8 Elektrický odpor hornín a minerálov 
 
Zo všetkých fyzikálnych vlastností hornín a minerálov je elektrický odpor najpremenlivejší parameter. 
Je známe, že rozsah zmeny hustoty, rýchlosti elastických vĺn i rádioaktivity je celkom malý 
a u susceptibility dosahuje okolo 105. Pritom odpor elektrón vodivých minerálov sa pohybuje okolo 

10-5 m a u suchých, jemnozrnných hornín typu gabra dosahuje až 107 m; maximálny možný rozsah 

zmeny odporov dosahuje hodnoty od 1.6x10-8 m (striebro) do 1016 m (čistá síra). 
 

 
 
 
 

 
Obr.3.24. Rozdelenie elektrického odporu pevných látok 
 

Za vodič sa obyčajne považuje materiál s odporom menším ako 10-5 m a za izolátor materiál 

s odporom väčším ako 107 m. Medzi týmito dvomi hranicami ležia tzv. polovodiče. Podľa tejto 
klasifikácie sú kovy a grafit vodiče, lebo obsahujú veľa voľných elektrónov s vysokou pohyblivosťou. 
Polovodiče tiež vedú prúd vďaka voľným elektrónom, no majú ich menej. Izolátory sú 
charakterizované iónovými väzbami, takže valenčné elektróny sa nemôžu voľne pohybovať; iónové 
nosiče nábojov musia prekonávať väčšie potenciálne bariéry ako vo vodičoch a polovodičoch. 

 

vodiče         polovodiče   izolátory 

10-5                107  m 
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Ďalšie rozdiely medzi vodičmi a polovodičmi sú v relatívnych zmenách ich vodivosti pri zmene 
teploty. Vodivosť vodičov sa mení nepriamoúmerne s teplotou a najnižšiu hodnotu dosahuje okolo 
absolútnej nuly. Polovodiče sa pri nízkych teplotách chovajú prakticky ako izolátory. 

 
V menej presnej klasifikácii sa horniny a minerály delia na: 

 

 Dobré vodiče – horniny a minerály s odporom od 10-8 do 1 m 

 Stredné vodiče - horniny a minerály s odporom od 1 do 107 m 

 Zlé vodiče - horniny a minerály s odporom vyšším ako 107 m 
 
 
 
 
 
 

Obr.3.25. Rozdelenie elektrického odporu horninových materiálov 
 
Skupina dobrých vodičov obsahuje kovy, grafit, sulfidy okrem sfaleritu, rumelky a stibnitu, všetky 
arzenidy a sulfoarzenidy okrem SbAs2, antimonidy okrem niektorých zlúčenín olova, teluridy 
a niektoré kysličníky ako napr. magnetit, pyroluzit a ilmenit. Väčšina kysličníkov, rúd a pórovitých 
hornín obsahujúcich vodu patrí k stredným vodičom. Horninotvorné minerály, silikáty, fosfáty, 
karbonáty, nitráty, sulfáty, boráty, atď. patria medzi zlé vodiče. 
 
Ako vyplýva z predošlého textu, elektrická vodivosť (elektrický odpor) hornín je ovplyvnená viacerými 
parametrami, ktoré vykazujú pomerne veľkú priestorovú premenlivosť. Ak berieme do úvahy veľkosť 
elektródového systému (rádovo desiatky až stovky metrov), ktorý sa na zisťovanie elektrického 
odporu horninového prostredie používa, je zrejmé že zistená hodnota elektrického odporu 
reprezentuje veľký priestor v rámci ktorého aj uvedené faktory často vykazujú pomerne veľkú 
premenlivosť. Preto prakticky nie je možné určiť presnú hodnotu konkrétneho petrograficky 
definovaného horninového prostredia, ale zisťujeme priemernú hodnotu elektrického odporu 
objemu, ktorý je vymedzený použitým elektródovým systémom. V rámci tohto objemu len málokedy 
môžeme uvažovať o homogénnom prostredí, ale zvyčajne je tu prítomná vrstva pôdy, zvetralinová 
zóna, podložné horniny, v ktorých môže byť prítomná tektonická porucha, alebo časť ložiskového 
telesa, pórový priestor je čiastočne vyplnený pôdnou vlhkosťou a nižšie aj podzemnou vodou 
s premenlivou mineralizáciou a pod. Pre takého heterogénne prostredie je možné na približné 
posúdenie elektrického odporu použiť nomogram uvedený na obr. 3.26. Pohyb koncových bodov 
spojníc smerom k maximálnym hodnotám znižuje elektrický odpor a pohyb koncových bodov spojníc 
smerom k minimálnym hodnotám zvyšuje elektrický odpor. 
 
Rôzni autori uvádzajú tabuľky elektrického odporu rôznych horninových prostredí. Keďže vo všetkých 
tabuľkách sú uvedené iba litologické údaje, hodnoty elektrického odporu sú uvedené ako intervalové 
a je potrebné uvedomiť si, že sú charakteristické pre oblasť v ktorej sa vzorky odoberali, resp. v ktorej 
boli merania urobené. Príklady intervalových hodnôt elektrického odporu rôznych geologických 
materiálov sú uvedené v pásových grafoch na obr. 3.27 a 3.28. 

dobré vodiče  stredné vodiče   zlé vodiče 

100                107  m 
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Obr.3.26. Nomogram umožňujúci odhadnúť vplyv zmien základných faktorov na hodnotu elektrického 
odporu (elektrickej vodivosti). 
 

 
 
Obr.3.27. Pásový graf intervalových hodnôt elektrického odporu rôznych litologických typov vyvrelých 
a metamorfovaných hornín. Hodnoty pri ľavom okraji intervalov odpovedajú vyššej pórovitosti a teda 
vyššiemu nasýteniu podzemnou vodou, na opačnej strane majú horniny s malú pórovitosť a teda malý 
obsah podzemnej vody. 
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Obr.3.28. Pásový graf intervalových hodnôt elektrického odporu rôznych litologických typov 
sedimentárnych hornín. Hodnoty pri ľavom okraji intervalov odpovedajú vyššej pórovitosti a teda 
vyššiemu nasýteniu podzemnou vodou, na opačnej strane majú horniny s malú pórovitosť a teda malý 
obsah podzemnej vody. 
 
Aj uvedené obrázky potvrdzujú, že sa v reálnom prostredí málokedy stretávame s tak 
odseparovanými prostrediami, ako sú uvedené v tabuľkách uvedených v časti 2. Väčšinou sa 
stretávame s rôznymi zmesami viacerých frakcií ílu až piesku, resp. ílu až štrku (sú pravdaže prípady 
čistých štrkov (napr. v podunajskej nížine), čistých pieskov (napr. záhorské piesky) i ílov (napr. vo flyši, 
v neogéne a i.)). Praktické skúsenosti ukazujú, že v prípade nasýtenia pórového priestoru vodou (t.j. 
pod hladinou podzemnej vody – nasýtenie je tu = 1, t.j. 100%), majú štrky hodnotu elektrickej 
rezistivity nad 300 ohm.m, piesky zhruba od 100 do 300 ohm.m, prachy od 20 do 100 ohm.m, íly do 
10 ohm.m. Avšak heterogenita zemín umožňuje iba približne odhadnúť zloženie prostredia na 
základe zistenej elektrickej rezistivity (napr. piesčité íly (pri hodnotách rezistivity od 10 do asi 40 
ohm.m), ílové piesky (pri hodnotách rezistivity od 40 do asi 60 ohm.m), štrkopiesky (pri hodnotách 
rezistivity od 100 do asi 300 ohm.m)) a pridávať ešte prívlastky ako kamenité, slabo či silne ílovité 
a pod. 
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4 Elektrické polia vytvorené elektrochemickou polarizáciou 
 
4.1 Prirodzené elektrické polia 
 
Ako sme uviedli, horninové prostredie je možné si predstaviť ako priestor vyplnený pevnou fázou 
(minerálne agregáty) a kvapalnou fázou (elektrolyt) prítomnou v pórovom priestore medzi časticami 
pevnej fázy. Medzi pevnou a kvapalnou fázou prebiehajú elektrochemické reakcie, ktoré sú príčinou 
viacerých elektrických prejavov horninového prostredia. Na ich pochopenie je možné využiť poznatky 
z elektrochémie. 
 
4.1.1 Elektródový potenciál 
 
Majme v jednej nádobe dve heterogénne rovnovážne médiá v rôznych fázach. Potom prechod 
elektrického náboja určitého znamienka z jednej fázy do druhej fázy je vždy doprevádzaný 
prechodom rovnakého množstva náboja s opačným znamienkom v rovnakom smere. Takýto dej 
nemá za následok porušenie podmienky elektrickej neutrality v niektorej z fáz, nie je doprevádzaný 
prechodom elektrického prúdu, ani vznikom rozdielu elektrických potenciálov medzi oboma fázami. 
 
Ináč je to vtedy, ak jednou z fáz je vodič druhého druhu (roztok elektrolytu) a druhou fázou je vodič 
prvého druhu (napr. kov). Rozpustenie nepatrného množstva kovových iónov z povrchu kovu 
ponoreného do roztoku spôsobuje prebytok záporného náboja vo kove. Kov sa voči roztoku nabije 
záporne takže medzi oboma fázami vzniká elektrický potenciál, ktorý sa tiež nazýva elektródový 
potenciál. Ak sú do roztoku elektrolytu ponorené dva rôzne kovy, tak sa voči roztoku nabijú na rôzne 
hodnoty a na prívodoch k týmto kovom možno namerať elektrické napätie. Ukazuje sa, že aj 
prevažná časť horninových materiálov (ktoré nie sú vodiče) je voči podzemnej vode nabitá záporne. 
 
Kov ponorený do elektrolytu sa tiež nazýva elektróda. Elektrolyt a elektróda vytvárajú sústavu 
tvorenú vodičom prvého a druhého druhu, medzi ktorými môže komunikovať elektricky nabitá 
častica (katión, anión, alebo elektrón). Elektródu možno tiež chápať ako polčlánok. Rozhraním medzi 
fázami za nerovnovážneho stavu prechádza elektrický prúd a prebieha v ňom elektrochemická 
reakcia a to podľa smeru prúdu buď oxidácia (z kovu do elektrolytu prechádza záporný náboj), alebo 
redukcia (z elektrolytu do kovu prechádza záporný náboj). 
 
Sústava tvorená dvomi elektródami (polčlánkami) a roztokom sa nazýva galvanický článok. Obe 
elektródy majú buď roztok spoločný, alebo majú roztoky rôzne. Vnútorný obvod článku je tvorený 
dvomi kovmi (ktoré sa bezprostredne nedotýkajú) a oboma roztokmi elektrolytu. Ak sú roztoky 
rôzne, musí byť medzi nimi zabezpečené vodivé spojenie, ale tak, aby sa nepomiešali (diafragma, 
membrána, soľný môstik). Vonkajší obvod článku je tvorený prívodmi k obom kovom (ktoré môžu, ale 
nemusia byť z rovnakého materiálu ako jedna z elektród). 
 
Pri galvanických reakciách, na rozdiel od bežných oxidačno-redukčných reakcií (procesy redukcie a 
oxidácie prebiehajú oddelene), keď pri vzájomnom pôsobení medzi reagujúcimi látkami prechádzajú 
elektróny od reduktora k oxidátoru, prechádzajú elektróny od reduktora k oxidátoru cez elektrónový 
vodič (vonkajší prívod medzi elektródami). V galvanickom článku prebieha premena chemickej 
energie na elektrickú. Pritom pre uskutočnenie galvanického procesu je nevyhnutný oddelený 
priebeh oxidácie a redukcie. To znamená, že látky musia byť oddelené od redukujúceho spojenia s 
elektrolytom, ktorý má iónovú vodivosť. Druhou nutnou podmienkou galvanického procesu je prínos 
a odnos elektrónov s pomocou elektród k iónom elektrolytu, ktoré sa zúčastňujú reakcie. Takže tento 
prirodzený elektrochemický systém predstavuje obvod zložený s postupne zapojených vodičov 
prvého a druhého rodu. Galvanický článok je teda rad vodivých fáz, nachádzajúcich sa v kontakte 
jeden z druhým; obyčajne sú to kovové elektródy a jeden, alebo viac elektrolytov. 
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Elektródové potenciály ktoré vznikajú v dôsledku chemickej reakcie, počas ktorej sa na jednej 
elektróde elektróny zachytávajú (redukcia) a z druhej uvoľňujú (oxidácia), sú príčinou elektrického 
prúdu ktorý vzniká v galvanickom článku. 
 
Elektróda, na ktorej prebieha oxidačná reakcia sa nazýva anóda a elektróda, na ktorej prebieha 
redukčná reakcia - katóda. Anóda je kladný pól galvanického článku. Elektróny vystupujú z článku cez 
anódu a po vonkajšom obvode sa pohybujú od anódy ku katóde. 
 
Galvanické články možno rozdeliť na  

 chemické (+)Cu2+Zn2+Zn2+(-),  

 oxidačno-redukčné (+)(Pt)Fe3+,Fe2+Sn2+,Sn4+(Pt)(-)  

 koncentračné (+)ZnZn2+(1)Zn2+(2)Zn(-), pričom 1  2, kde 1 a 2 sú 

termodynamické aktivity kovov. 
 
Elektródový potenciál je rovnovážny rozdiel potenciálov medzi dvomi rozličnými látkami. 
V elektrochemickej praxi sa tiež veľmi často stretávame s tzv. Redox potenciálom čo je elektródový 

potenciál platinovej elektródy a je podmienený rovnováhou "oxidačná forma + ne  redukčná 
forma". Procesy, ktoré prebiehajú pri práci galvanického článku sú vratné voči procesom pri 
elektrolýze. Pri elektrolýze prebieha oxidácia na kladnej elektróde ku ktorej sa pohybujú anióny, 
preto sa nazýva anóda. Redukcia prebieha na zápornej elektróde - katóde. 
 
Názov elektród nie je podmienený ich znamienkom, ale procesom. Elektróda, na ktorej prebieha 
oxidácia sa nazýva anóda a elektróda, na ktorej prebieha redukcia sa nazýva katóda. Môže sa teda 
stať, že pri jednej reakcii je daná kovová elektróda anódou a pri inej, tá istá elektróda, katódou. 
 
Chemická reakcia prebiehajúca na fázovom rozhraní môže byť aj exotermická, t.j. vzniká pri nej teplo. 
 

Potenciál fázy, alebo vnútorný potenciál  má každá elektricky vodivá fáza. Tento potenciál sa 
vzťahuje ku konvenčnej nule, ktorá sa kladie do bodu vo vákuu, nekonečne vzdialeného od všetkých 

hmotných telies. Rozdiel potenciálu dvoch chemicky odlišných fáz sa označuje . Obe hodnoty  a 

 sa však z praktických dôvodov priamo merať nedajú. 
 
Elektrochemický potenciál ~ . Je potrebné vyňať z vnútra uvažovanej fázy jeden mol nabitých častíc 

(jeho náboj je ziF, kde zi je číslo udávajúce počet elementárnych nábojov, ktoré nesie jeden ión a F je 

Faradayova konštanta; fáza má potenciál ) a previesť ho do nekonečne zriedeného stavu. Na túto 
úlohu musíme vynaložiť prácu a to ako na prekonanie chemických väzobných síl (ktorá je daná 

chemickým potenciálom i), tak na prekonanie elektrických síl (ziF). Celková práca sa nazýva 
elektrochemický potenciál 
 

~   i iz F          4.1 

 
4.1.2 Elektrická dvojvrstva 
 
Na rozhraní dvoch fáz, z ktorých jedna je roztok elektrolytu, dochádza spravidla k rozdeleniu 
elektrického náboja. Oblasť v ktorej došlo k rozdeleniu sa nazýva elektrická dvojvrstva. 
 
V prípade, že jednou z fáz je kov, možno naň priviesť elektrický náboj a vytvoriť tak elektricky nabitú 
vrstvu na rozhraní s elektrolytom. 
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Podobne, keď jednou z fáz je nevodič, dochádza buď k absorbcii jedného druhu iónov na povrchu 
pevnej fázy, alebo k prechodu iónov náboja určitého znaku do kvapalnej fázy. 
 
Vo všetkých prípadoch sa na povrchu pevnej fázy vytvorí vrstva nábojov s určitým znamienkom, ktorá 
elektrostatickým priťahovaním vyvolá tvorbu vrstvy iónov s opačným znamienkom v elektrolyte. Ako 
bolo uvedené, povrch pevnej fázy horninových materiálov má prevažne záporný náboj, takže vrstva 
pritiahnutých iónov má kladný náboj. 
 
Elektrická dvojvrstva sa skladá z dvoch častí: z pevnej, ktorá je reprezentovaná pevne adsorbovanými 
iónmi na fázovom rozhraní a z tzv. difúznej časti. Difúzna časť vzniká pôsobením dvoch protichodných 
vplyvov. Zatiaľ čo sa elektrostatické sily snažia vytvoriť kompaktnú, pevnú dvojvrstvu, pôsobí proti 
elektrickým silám molekulárny tepelný pohyb, ktorý sa snaží ióny rozptýliť po celom priestore. Ióny, 
ktoré kompenzujú náboj pevnej fázy, nie sú potom zoradené v jednej pevnej ploche pri povrchu, ale 
ich prebytok spojito klesá smerom do roztoku. Týmto usporiadaním iónov v roztoku je zároveň 
určený priebeh potenciálu v blízkosti povrchu, kde sa miesto náhleho potenciálneho skoku medzi 
pevnou fázou a roztokom, objavuje plynulý pokles potenciálu, ktorý siaha tak ďaleko do roztoku, ako 
difúzna vrstva. 
 
Podobne ako s priebehom potenciálu, je to aj s pohyblivosťou iónov. V pevnej časti dvojvrstvy sú ióny 
nepohyblivé. V difúznej vrstve ióny tesne priliehajúce k pevnej časti môžu vykonávať iba tangenciálny 
pohyb. Pohybová zložka v smere normály je tu nulová. Smerom od pevnej časti do volného roztoku 
normálová zložka pohybu narastá až do voľného roztoku kde je rovnaká ako tangenciálne zložka. 
 
Hrúbku a potenciál pevnej časti dvojvrstvy môžeme odhadnúť z Helmholtzovej predstavy, podľa 

ktorej možno na dvojvrstvu pozerať ako na doskový kondenzátor nepatrenej hrúbky , ktorého 

merná kapacita (t.j. kapacita pripadajúca na jednotku plochy) je rovná pv0/. Potom potenciál  
medzi vrstvami „kondenzátora“ možno vypočítať z rovnice elektrostatiky: 
 

0pv




          4.2

 

 

kde  je plošná hustota náboja, pv je permitivita pevnej vrstvy a 0 permitivita je vákua. Hrúbka 
pevnej časti sa odhaduje na prvé desatiny nm. 
 
Pri určovaní hrúbky a potenciálu difúznej vrstvy vychádzame z definície pevnej časti. Potenciál 

difúznej vrstvy 2 (často sa tento potenciál označuje ako -potenciál) začína hodnotou potenciálu na 

rozhraní s pevnou vrstvou, t.j. vo vzdialenosti  od rozhrania s pevnou fázou a postupne sa blíži k 
nule. Efektívna hrúbka difúznej časti (daná hrúbkou kondenzátora, ktorý by mal rovnakú kapacitu ako 
uvažovaná difúzna časť) je daná vzťahom 
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kde F je Faradayova konštanta, dv je permitivita difúznej vrstvy, 0 je permitivita vákua, R je 
univerzálna plynová konštanta, T je absolútna teplota, cj je koncentrácia j-teho druhu iónov 
elektrolytu a zi ich náboj (mocenstvo). 
 
Hustota náboja v pevnej časti dvojvrstvy je úmerná koncentrácii elektrolytu. V difúznej časti 
dvojvrstvy je hustota náboja úmerná druhej odmocnine koncentrácie kvapaliny. Teda pri zvyšovaní 
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koncentrácie kvapaliny sa budú ióny silnejšie priťahovať k povrchu minerálov a difúzna zóna a -
potenciál sa budú zmenšovať. 
 
V minerálnych fázach sú elektrokinetické javy podmienené procesmi, ktoré v zásade prebiehajú v 
systéme otvorených pórov. V tejto súvislosti to, čo vznikne rozpustením časti minerálov neodráža iba 
zloženie zakonzervovaných a druhotných plyno-kvapalných prímesí, ale aj systém odkrytých pórov. 
 

Zistilo sa, že -potenciál priamo úmerne koreluje s hodnotou permitivity. Na hodnotu -potenciálu 
vplýva aj koeficient aktivity iónov. 
 

Hodnota -potenciálu sa pohybuje od -50 do +50 mV. 
 

Hodnota -potenciálu sa rýchlo zmenšuje pri zväčšovaní koncentrácie roztoku. Zistilo sa, že hodnotu 

-potenciálu možno určiť z údajov elektroosmózy, alebo potenciálu tečenia. Pritom však treba mať na 

pamäti, že určená hodnota -potenciálu sa zmenšuje v závislosti na zmenšovaní polomeru kapilár v 

dôsledku vzniku viskóznej vrstvy, ktorá má pri kontakte hrúbku  10-5 cm. 
 
 
4.2 Elektrokinetické javy 

 
Sú to javy, pri ktorých dochádza k relatívnemu pohybu pevnej fázy vzhľadom k roztoku. Pri takomto 
pohybe sa kvapalina neposúva bezprostredne po povrchu pevnej fázy, ale sa k povrchu adheduje 
monomolekulárna vrstva rozpúšťadla s adsorbovanými iónmi, t.j. kompaktná (pevná) časť elektrickej 
dvojvrstvy. Teda stykovou plochou pri uvažovanom pohybe je rozhranie medzi pevnou a difúznou 

časťou dvojvrstvy a o rýchlosti pohybu rozhoduje potenciál 2 (-potenciál). 
 
Rozoznávame štyri elektrokinetické javy. Elektroforéza je pohyb koloidných častíc alebo častíc 
jemných suspenzií v elektrickom poli. Inverzným javom k tomuto pohybu je sedimentačný potenciál, 
čo je elektrický potenciálny rozdiel, ktorý vzniká v dôsledku sedimentačného pohybu častíc suspenzie 
na koncoch stĺpca kvapaliny zo sedimentujúcimi časticami. Pri elektroforéze je kvapalná fáza v kľude 
a pevná sa pohybuje. Pri elektroosmóze je tomu naopak. Ak je roztokom elektrolytu naplnený 
pórovitý materiál a naň je naložené elektrické pole, dochádza vplyvom náboja difúznej časti 
elektrickej dvojvrstvy k transportu kvapaliny. Inverzným javom je potenciál prúdenia (tečenia, alebo 
tiež filtračný potenciál a v niektorej literatúre aj ako elektrokinetický potenciál), ktorý vzniká pri 
pretlačovaní roztoku elektrolytu pórovým materiálom. 
 
 
4.2.1 Elektroforéza 
 
Pri elektroforéze, sa pod pôsobením vonkajšieho elektrického poľa pohybuje dispergovaná pevná 
fáza vzhľadom ku kvapaline. Pomery na rozhraní oboch fáz sú podobné ako pri elektroosmóze. Ak 
uvažujeme guľové častice s polomerom a, ktoré sa pohybujú v elektrickom poli s intenzitou E/L, tak 
pre rýchlosť ich pohybu možno odvodiť vzťah 
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pričom v prípade guľovej častice pre 2 platí 
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4.2.2 Elektroosmóza 
 
Mechanizmus vzniku osmotického pohybu kvapaliny je nasledovný. V difúznej vrstve sa nachádzajú 
prebytočné ióny, ktoré pri naložení vonkajšieho poľa začínajú vykonávať usmernený pohyb, pričom 
unášajú  so sebou kvapalinu. Čím väčší je elektrokinetický potenciál (známejší ako potenciál tečenia), 
tým rýchlejšie sa vykonáva presun celej hmoty kvapaliny. 
 
Experimentálne pozorovania elektroosmotického javu v kapilárach a kapilárnych systémoch dovolili 
určiť nasledovné zákonitosti: 
 

1. množstvo presunutej kvapaliny je úmerné sile prúdu 
2. objem presunutej kvapaliny, vztiahnutý na jednotku sily prúdu, nezávisí na ploche rezu 

kapilárneho systému ani od jej dĺžky kapiláry, ale rastie pri zväčšovaní elektrického odporu 
kvapaliny, t.j. pri zmenšení koncentrácie roztoku. 

 
Pre kvantitatívny popis elektroosmózy si predstavme pórovitú stenu zloženú z rovnobežných, tenkých 

kapilár s dĺžkou L, ktorých polomer r je rádovo porovnateľný s hrúbkou difúznej časti dvojvrstvy 2. K 
stenám kapilár adheduje pevná časť dvojvrstvy, pričom potenciál rozhrania medzi pevnou a difúznou 

časťou dvojvrstvy voči roztoku je 2. Kapacita dvojvrstvy C v jednej kapiláre, vztiahnutá na jednotkový 
povrch, je daná výrazom 
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kde D je dielektrická konštanta a  je hustota náboja v difúznej časti, pre ktorú z výrazu plynie 
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Ak na kapiláru naložíme elektrické napätie, ktoré vytvára elektrické pole E/L, tak na náboj  pôsobí 

sila E/L a kvapalina sa pohybuje. Pri pohybe pôsobí proti sile E/L vnútorné trenie, ktoré je dané 

súčinom povrchu kapiláry 2rL, viskozity  a gradientu postupnej rýchlosti pohybu dv/dr, ktorý v 

tomto prípade môžeme nahradiť pomerom v/. V ustálenom stave sa vnútorné trenie vztiahnuté na 

jednotkový povrch v/ vyrovnáva s elektrickou silou, ktorá pôsobí na náboj jednotky povrchu E/L = 

2DE/L, takže pre postupnú rýchlosť kvapaliny dostávame 
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Ak je merný odpor kvapaliny , potom celkový odpor v kapiláre je R = L/r2 a pre napätie podľa 

Ohmovho zákona platí E = IR = IL/r2. Potom možno rýchlosť kvapaliny vyjadriť aj pomocou intenzity 
prúdu I 
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Ak pórovú stenu nahradíme sústavou n kapilár, ktorých dĺžka je L pri rovnakom polomere r, potom 
objemová rýchlosť kvapaliny w, t.j. objem, ktorý pretiekol pórovitou stenou za jednotku času, je daný 

výrazom w n r v  2  a podľa predošlého preň platí 
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4.2.3 Sedimentačný potenciál 

 
Dôležitým elektrokinetickým efektom je tiež sedimentačný potenciál. Častice pevnej látky, ktoré na 
svojom povrchu nesú elektrický náboj a sedimentujú v kvapaline, pri pohybe zanechávajú za sebou 
difúznu časť elektrickej dvojvrstvy. V rozličnej výške v nádobe s usadzujúcou sa suspenziou, vzniká 
potenciálny rozdiel Used. Tento rozdiel je podľa Smoluchovského vzťahu rovný 
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kde R je polomer guľových, rovnako veľkých častíc, P a P` sú hustoty častíc a prostredia, n0 je počet 
častíc v jednotkovom objeme a g je gravitačné zrýchlenie. 
 
 
4.2.4 Potenciál prúdenia (tečenia; filtračný potenciál) 
 
Tak ako pri elektroosmóze vyvoláva elektrické napätie pohyb kvapaliny cez pórové prostredie, tak 
naopak, pri pohybe kvapaliny cez pórové prostredie, vynúteným vonkajším tlakom, vzniká na 
koncoch pórového prostredia rozdiel elektrických potenciálov, ktorý nazývame potenciál prúdenia 
(tečenia; v geofyzikálnej literatúre sa bežne používa označenie filtračný potenciál a v anglickej aj ako 

elektrokinetický potenciál) f. 
 
Pri pohybe kvapaliny pod vplyvom naloženého tlaku prebieha posuv vonkajšej pohyblivej vrstvy voči 
adsorbčnej vrstve. To vyvoláva pohyb difúznej časti elektrickej dvojvrstvy a voľného elektrolytu 
v póroch voči pevnej časti dvojvrstvy a podmieňuje vznik potenciálneho rozdielu, pre výpočet 
ktorého boli rôznymi autormi odvodené vzťahy, napr. 
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kde  je permitivita kvapaliny,  je dzeta potenciál, p je rozdiel tlakov medzi koncami pórov,  je 

viskozita kvapaliny a  je jej vodivosť. Ak položíme   f, dostávame 
 

 pAff            4.13 

 

kde Af je koeficient úmernosti medzi naloženým gradientom tlaku p a potenciálom tečenia a nazýva 
sa filtračná aktivita horninového prostredia. 
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Uvedený vzťah možno použiť pri splnení nasledovných podmienok: 
 

 tečenie kvapaliny musí byť laminárne 

 polomer krivosti kapiláry musí byť významne väčší ako hrúbka elektrickej dvojvrstvy 

 je nutná absencia povrchovej elektrická vodivosti na rozhraní pevnej a difúznej vrstvy 
 
V prípade prítomnosti povrchovej elektrickej vodivosti je potrebné do vzťahu zaviesť opravu, ktorá 
zmení vzťah nasledovne 
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kde s je merná povrchová elektrická vodivosť. 
 
Ak porovnáme vzťahy, uvedené pre elektroosmózu a potenciál tečenia vidíme, že oba javy sú opísané 
rovnakými parametrami 
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Pomery os a fp sú konštantami pre ľubovoľný kapilárny systém a závisia na ,  a  kvapaliny 

a na -potenciály. To ešte raz potvrdzuje vzájomnosť a vratnosť uvedených javov a tiež označuje, že 

-potenciál môže byť určený ako z údajov potenciálu tečenia, tak z údajov elektroosmózy. 
 
Pre heterogénny systém sú uvedené vzťahy použiteľné v prvom 
priblížení, pretože nezahrňujú parametre, ktoré charakterizujú 
štruktúrne zvláštnosti kapilárno-pórových systémov. Súčasne ako 
potenciál tečenia, tak aj rýchlosť pohybu kvapaliny pri 
elektroosmóze závisia na polomere pórov heterogénneho 

systému. Na obr. 4.1 je uvedená závislosť -potenciálu na 
polomere pórov, získaná z výsledkov elektroosmózy. Zmenšenie 

-potenciálu (pravá vetva krivky) sa vysvetľuje tým, že pri raste 
priemeru pórov sa zvyšuje sila inercie a na jej prekonanie je 
elektrická energia nedostatočná pri danej konštantnej hodnote 
naloženého rozdielu potenciálov. Preto v závislosti na zväčšení 
počtu veľkých pórov v heterogénnom prostredí sa bude množstvo 
prenositeľnej kvapaliny pri danom vonkajšom napätí zmenšovať, a 

teda bude sa zmenšovať aj hodnota -potenciálu. 
 

Obr.4.1. závislosť -potenciálu na polomere pórov (podľa Kobranova, 1986) 
 

Príčinu poklesu -potenciálu pri zmenšovaní priemeru pórov kapilár (ľavá vetva krivky) treba hľadať v 
kvantitatívnej zmene takých parametrov, ako viskozita, permitivita a elektrická vodivosť. 
 
Niektorí bádatelia uvažujú, že viskozita v tenkých kapilárach sa zvyšuje, no táto otázka nie je ešte 
dostatočne preskúmaná. Permitivita je podľa viacerých autorov na rozhraní dvojvrstvy niekoľko krát 

menšia ako permitivita vody ( = 81) alebo roztoku. Hodnoty , zistené rôznymi autormi, sa významne 
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od seba líšia a pohybujú sa v rozmedzí 2 - 8. Pokiaľ sa nedosiahlo jasno v tejto otázke, nemožno 

vylúčiť vplyv  na -potenciál pri zmenšovaní polomeru pórov. 
 

Posledným parametrom, ktorý môže vplývať na odchýlky vypočítanej hodnoty -potenciálu od 
zmeranej je elektrická vodivosť. Sú dôkazy, že hodnota elektrickej vodivosti roztoku v póroch 
neodpovedá hodnote elektrickej vodivosti voľnej kvapaliny. Pri porovnateľnosti voľného priestoru v 

kapilárach a hrúbky elektrickej dvojvrstvy je elektrická vodivosť kapiláry k rovná súčtu elektrickej 

vodivosti elektrolytu E a dvojvrstvy s, t.j. k=E+s. Elektrická vodivosť dvojvrstvy môže byť celkom 
vysoká vďaka vysokej koncentrácii iónov ktoré obsahuje. Pri zmenšovaní priemeru kapiláry sa úloha 

povrchovej vodivosti zvyšuje a v dôsledku toho sa hodnota -potenciálu zmenšuje. Povrchová 
vodivosť má významnú úlohu iba v zriedených roztokoch, pretože pri zvýšení koncentrácie roztoku 
elektrolytu jej vplyv prakticky zmizne v dôsledku zmenšenia hrúbky elektrickej dvojvrstvy. 
 

Zmenšenie -potenciálu v oblasti malých rozmerov pórov môže byť tiež podmienené znížením 
difúznej vrstvy, pretože časť iónov difúznej vrstvy v tomto prípade prechádza do adsorbčnej vrstvy. 

Hodnotu -potenciálu v určitej miere zmenšuje aj neuvažovanie krivosti povrchu malých pórov. Pri 

odvodení vzťahu pre určenie -potenciálu sa skúma kapacita rovinného kondenzátora, avšak pri 
veľkej krivosti je to kapacita dvoch koaxiálnych valcov. 
 

Charakter závislosti -potenciálu na polomere pórov ako pri elektroosmóze, tak aj potenciáli tečenia 

je rôzny: v prvom prípade hodnota -potenciálu vykazuje maximum, v druhom zostáva bez zmeny v 
širokom intervale rozmerov pórov a zmenšuje sa iba v oblasti malých pórov. Na 4.2 je uvedená 
závislosť potenciálu tečenia na polomere 
pórov umelého pórového telesa, vyrobeného 
z častíc kremeňa. Najvýraznejšie sa 
zmenšenie potenciálu tečenia prejavuje pri 
zriedených roztokoch. V koncentrovaných 

roztokoch sa závislosť  = f(r) prejavuje slabo 
v dôsledku zmenšovania vplyvu povrchovej 
vodivosti. Pri zavedení opravy na povrchovú 
vodivosť pre roztoky s malou koncentráciou 

sa krivka  = f(r) vyrovnáva a zmenšenie 
potenciálu možno pozorovať iba v oblasti 
veľmi úzkych pórov. 
 

Obr.4.2. závislosť potenciálu tečenia na polomere pórov (podľa Kobranova, 1986) 
 

Okrem štruktúrnych faktorov, ktoré vplývajú na -potenciál, a samozrejme aj na elektrokinetické 
efekty, je potrebné ukázať aj na úlohu chemického zloženia pevnej fázy, na zloženie a na 

koncentráciu roztokov. Otázka vplyvu pevnej fázy na znamienko (polaritu) a veľkosť -potenciálu nie 
je ešte dostatočne preskúmaná. V predošlom, pri rozoberaní mechanizmu vzniku dvojvrstvy sa 
uvádzalo, že znamienko náboja pevnej fázy môže byť ako kladné, tak i záporné. Vo väčšine prípadov 

prevláda záporné znamienko -potenciálu. Snaha určiť kvantitatívny vzťah medzi chemickým 

zložením pevnej fázy a -potenciálom sa uvádza v práci Kozminova a Starovojtovova in Semenov, 
1980. Autorky merali elektrokinetický potenciál pomocou potenciálu tečenia v 0,01N roztoku KCl a na 
obyčajných koloidových membránach v ktorých bola urobená zámena NO3 za skupinu OH. Skupina 
OH má menšiu hodnotu dipólového momentu ako NO3. Takáto výmena by podľa mienky autoriek 
mala spôsobiť zníženie elektrokinetickej aktivity membrány a teda aj zmenšenie elektrokinetického 
potenciálu. výsledky pokusov potvrdili tento predpoklad. 
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Vplyv kvapalnej fázy na elektrokinetický potenciál sa v literatúre skúma aj z hľadiska typu elektrolytu 

a jeho koncentrácie. Najtypickejšou závislosťou medzi -potenciálom a koncentráciou elektrolytu v 

prípade jednomocných katiónov a BaCl2 je najprv zvýšenie -potenciálu do určitého maxima a potom 

jeho zníženie. Výrazné zmenšenie -potenciálu v oblasti veľkej koncentrácie sa vysvetľuje zmenšením 
difúznej vrstvy. Pri zavedení opravy na povrchovú vodivosť, ktorej úloha pri malej koncentrácii 

roztoku môže byť veľká, maximum na krivke  = f(C) mizne a pozoruje sa iba pokles -potenciálu pri 
zvyšovaní koncentrácie elektrolytu. 
 
Vplyv rôznych elektrolytov sa neurčuje iba ich koncentráciou, ale aj mocenstvom katiónov. Čím je 

vyššie mocenstvo katiónov, tým väčší je ich znižujúci vplyv na -potenciál. Pre ióny rovnakého 

mocenstva sa zistilo všeobecné pravidlo: pri zvýšení objemu katiónu sa zmenšuje hodnota -

potenciálu. Pre ióny alkalických kovov dostávame nasledovný rad: Li  Na  K  Rb  Cs a pre 

alkalicko zemité: Mg  Ca  Sr  Ba. Takáto závislosť je zrejme podmienená zvýšením 
polarizovatelnosti iónov pri raste ich rozmeru, čo dovoľuje iónu bližšie sa priblížiť k povrchu skeletu. 
Okrem toho, zvýšenie polomeru iónu spôsobuje zmenšenie jeho hydratácie čo tiež podporuje 
vtiahnutie iónu do adsorbčnej vrstvy. 
 
Filtračnú aktivitu hornín (a teda aj filtračné potenciály) možno (podľa Dachnov, 1953) hodnotiť 
elektrickým napätím zisteným pri filtrácii etalónovej kvapaliny cez horninu pri tlaku 1 atm. Zistilo sa, 
že filtračná aktivita: 
 
a) pri malej priepustnosti rastie v závislosti na zvyšovaní priepustnosti horniny; pri celkom malej 

priepustnosti (koeficiente filtrácie) hornín sa filtračné potenciály blížia prakticky k nule; filtračná 
aktivita takých hornín je rovná nule 

b) zmenšuje sa pri zväčšovaní tej časti pórového priestoru, ktorý je zaplnený kvapalinou 
nezúčastňujúcou sa procesu filtrácie 

Pre určenie filtračného potenciálu možno použiť alternatívny vzťah 
 


  


f

v v

v

P
4

          4.16

 

 

kde v je permitivita vody (81), v je merný odpor podzemnej vody,  je dzeta potenciál, v je 
koeficient viskozity podzemnej vody a P je hydrostatický tlak. 
 
V bežnej praxi vyhovuje aj zjednodušený vzťah 
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K1,K2 sú konštanty určované z parametrických meraní (pri málo priepustnom kolektore K2 = (0.5 - 0.7, 

pri n  3), v0
 je stredná rýchlosť prúdenia podzemnej vody, i je hydrostatický tlak 

 
Určenie smeru prúdenia podzemnej vody z SP možno v prípade 
 

 veľkého hydraulického spádu 

 veľkého odporu podzemnej vody (v) 

 malej hĺbky kolektora 

 veľkej rýchlosti prúdenia podzemnej vody 
 
Pre analýzu a zhodnotenie podmienok vytvárania filtračných potenciálov možno využiť tiež úvahu, 
ktorú publikoval Semenov, 1980: 
 
uvažujeme pohyb kvapaliny v priamej kapiláre. Smer pohybu kvapaliny budeme považovať za kladný 
a elektrický prúd, ktorý vytvárajú pohybujúce sa ióny označíme ako I+. 
 
Rýchlosť pohybu nábojov v kvapaline kapiláry závisí okrem iného na ich vzdialenosti od adhedovanej 
vrstvy katiónov pevnej časti dvojvrstvy. Pre viskóznu kvapalinu môžeme túto rýchlosť určiť pomocou 
vzťahu 
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kde r0 je vzdialenosť od stredu kvapaliny k rozhraniu pevnej a difúznej vrstvy, r je vzdialenosť od 

stredu kapiláry k bodu v ktorom určujeme rýchlosť pohybu náboja, p je gradient tlakov na koncoch 

kapiláry a  je viskozita kvapaliny. 
 

Stanovme vzdialenosť r tak, aby rýchlosť vo vzťahu 4.20 bola rovná strednej rýchlosti nábojov 

v reálnej kapiláre. Ak prenesieme všetky pohybujúce sa náboje na povrch valca, ktorý má polomer r, 
dostaneme rovnakú rýchlosť pohybu nábojov a rovnakú hodnotu I+ ako pri objemovom rozdelení 
nábojov. Predpokladajme, že všetok náboj vrstvičky katiónov je rozložený na jej rozhraní s ostatným 
priestorom kapiláry (r0). Systém s takýmito dvomi súosími nabitými valcami (Helmholtzova 
dvojvrstva) možno chápať ako valcový kondenzátor, pre ktorý náboj na doskách možno vyjadriť jeho 

kapacitou a potenciálnym rozdielom  (dzeta potenciál) medzi doskami. Pre jednotkovú dĺžku 
kapiláry potom dostaneme 
 

 





r2

r
Ce 0          4.21 

 

p
4

r
v
r2

r
evI

2

00









         4.22 

 
Presun náboja na vnútornej ploche kondenzátora vyvoláva pole s intenzitou EF v smere osi kapiláry. 
Pri stacionárnom pohybe kvapaliny nastáva rovnováha; presun náboja v kvapaline bude úplne 
kompenzovaný opačným prúdom I-, ktorý je vyvolaný poľom EF 
 
 I- = I+           4.23 
 
Opačný prúd určíme vzťahom 
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kde j- je hustota opačného prúdu, S je plocha priečneho rezu kapiláry a  je merný odpor kvapaliny. 
 
Zo vzťahu 4.22 až 4.24 po úpravách dostávame 
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Veličina EF je intenzita elektrického filtračného poľa, vyjadrená parametrami prostredia, gradientom 

tlaku a veličinou  (dzeta potenciál), ktorá vyjadruje rozdiel potenciálov dosiek uvažovaného 
kondenzátora. Používa sa ako parameter, charakterizujúci elektrokinetické vlastnosti elektrickej 
dvojvrstvy. Jej fyzikálny zmysel sa určuje zo vzťahu 4.25. 
 
Vo vzťahu 4.25 nevystupujú geometrické parametre kapiláry. To možno dosiahnuť vtedy, ak namiesto 
tlaku zavedieme rýchlosť pohybu kvapaliny. Strednú rýchlosť tohto pohybu vyjadríme pomocou 
vzťahu 
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Tieto vzťahy sme získali pre jednu izolovanú kapiláru v nevodivom skelete. Forma týchto vzťahov sa 
nezmení, ak prejdeme na prípad pórového prostredia s nevodivým skeletom. Pritom zameníme 
niektoré parametre za ich stredné hodnoty a pridáme doplňujúce konštanty, ktoré vyjadrujú stupeň 
pórovitosti a štruktúru pórov. Vo všeobecnom prípade má takýto vzťah tvar 
 

 0F vKE            4.28 

 

kde K je konštanta prostredia a 0v  je stredná rýchlosť pohybu kvapaliny v póroch. 

 
Preskúmajme teraz, ako sa jednotlivé parametre, uvádzané vo výrazoch, chovajú v reálnych 
prostrediach. 
 

Ak je skelet zložený z rôznych minerálov, za  dáme jeho strednú hodnotu. Podstatnou potom vo 

vzťahu 4.28 bude priama závislosť filtračného poľa na parametroch , ,  a 0v . Z týchto parametrov 

najpresnejšie určíme je permitivitu vody, ktorá je rovná v = 81, čo spôsobuje vysoké hodnoty 

filtračných polí. Parametre  a  sa menia v širokom intervale. Merný odpor podzemnej vody sa vo 

všeobecnosti mení od desatín m do stoviek m, takže zmena tohto parametra môže vyvolať zmeny 
EF cez 2 až 3 rády (v rámci jednej lokality v zvodnenom prostredí s obyčajnou vodou je však táto 
veličina prakticky konštantou; ak by tak nebolo, mohlo by to znamenať prítoky vody s inou 
mineralizáciou z okolia). Vysoké EF možno pozorovať pri filtrácii pomerne málo mineralizovaných vôd 
s vysokým odporom. 
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Veľké zmeny EF vyvoláva aj zmena , ktorý sa mení v širokom intervale v závislosti na mineralogickom 
zložení skeletu a chemickom zložení vody v póroch. 
 
Ak sa ostatné parametre nemenia, tak intenzita EF je tým väčšia, čím je vyššia stredná rýchlosť 
pohybu vody v pórovom prostredí. Pri tom treba mať na pamäti, že ako zvýšenie rýchlostí filtrácie 
vody nie je vyvolané zvýšením gradientu tlaku, ale zväčšením rozmerov pórov, tak intenzita poľa EF sa 
nezvýši (vyplýva to aj zo vzťahu 4.27). 
 
Vzťahy, ktoré sme doteraz uviedli, sa vzťahujú k elektricky neuzavretým systémom. V týchto 
systémoch všetky nahromadené náboje v koncových oblastiach spôsobujú vznik EF vo vnútri systému. 
 
V elektricky uzavretých systémoch sa časť nábojov prenesie cez vonkajšie prostredie a teda EF vo 
filtrujúcom prostredí bude menšie. Toto zmenšenie závisí na vzťahu odporov kapilárneho filtrujúceho 
systému a okolitého priestoru. Čím menší je odpor okolitého prostredia v porovnaní s odporom 
filtrujúcej vrstvy, tým väčšia časť nábojov unášaných kvapalinou prejde do vonkajšieho priestoru 
a tým menšia časť ich prejde na vytvorenie protiprúdu, ktorý vytvára filtračné pole v samotnej vrstve. 
Takže intenzita EF nezávisí iba na vlastnostiach filtrujúceho prostredia, ale aj na vlastnostiach 
okolitých hornín a od geometrie celej štruktúry, v ktorej prebieha tento proces. 
Pri prieskume filtračných potenciálov sa často stane, že filtrujúca vrstva neleží na povrchu, ale pod 
pokryvnou vrstvou. Potom merané pole bude závisieť na geometrii a vlastnostiach filtujúcej vrstvy 
a na vlastnostiach okolitého prostredia. 
 
Predpokladajme teda, že existuje horizontálna filtrujúca vrstva medzi vodivými nepriepustnými 
vrstvami. Pod spodnou vodivou vrstvou je nevodivé prostredie. V takomto modeli možno pole 
v ľubovoľnej vrstve nad nevodivým podložím vyjadriť vzťahmi 
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kde E a  sú intenzita a potenciál poľa, 0 je potenciál v bode x = 0 (os x smeruje v smere toku 

kvapaliny vo filtrujúcej vrstve), Sc je pozdĺžna vodivosť filtrujúcej vrstvy (hc/c), S je celková vodivosť 

vrstiev nad podložím a FE  je pole nábojov pohybujúcich sa pri pohybe kvapaliny vo filtrujúcej vrstve. 

Možno ho tiež vyjadriť ako  
 

 FE  = J+          4.31 

 

kde J+ je hustota nábojov pohybujúcich sa v kvapaline v jednotkovom priereze filtrujúcej vrstvy a  je 
jej odpor. 
 

Ak má EF hodnotu FE , tak pole pozorované na povrchu zeme je úmerné pomeru pozdĺžnych 

vodivostí filtrujúcej vrstvy Sc a celkovej pozdĺžnej vodivosti S. Za tejto podmienky je intenzita 
pozorovaného poľa tým vyššia, čím sú menšie mocnosti a vyššie hodnoty merného odporu okolitých 
hornín v porovnaní s mocnosťou a odporom filtrujúcej vrstvy. 
 
Z uvedeného vyplýva, že ak okolité vrstvy sú veľmi tenké a skoro nevodivé, môžeme na povrchu 
namerať skutočné EF, alebo naopak, ak sú mocné a dobre vodivé (uzavretý systém) nemusíme EF na 
povrchu vôbec zistiť. 
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Ak to všetko zhrnieme môžeme povedať, že intenzita EF meraných na povrchu terénu závisí na 
mnohých faktoroch a podmienky pre vznik a nameranie silných EF sú: 
 

 veľký tlakový rozdiel vo filtračnej vrstve 

 vysoký elektrický odpor (malá mineralizácia) vôd vo filtrujúcej vrstve 

 malá hĺbka filtrujúcej vrstvy pod povrchom terénu 

 vysoký odpor nadložia a podložia vrstvy 

 jemne pórovitá štruktúra filtrujúcej vrstvy s vysokou vodopriepustnosťou, umožňujúcou 
dostatočne vysokú rýchlosť pohybu podzemnej vody. 

 
Smer filtračného poľa je určitým spôsobom spojená so smerom prúdenia podzemnej vody. Vo vrstve, 
v ktorej prúdi voda, možno pozorovať v smere prúdenia narastanie potenciálu (do kladných hodnôt). 
Je to preto, lebo v pohybujúcej sa podzemnej vode v blízkosti povrchu skeletu prevládajú kladné 
náboje. 
 
 
4.3 Difúzne polia 

 
V oblasti dotyku roztokov s rôznou koncentráciou iónov prebieha pohyb (difúzia) iónov v smere k 
menším koncentráciám. Kladné a záporné ióny rovnakej soli sa v dôsledku rôznej koncentrácie 
oddeľujú a vytvárajú asymetrické rozdelenie nábojov. V mieste menej koncentrovaného roztoku sa 
akumuluje prebytok nábojov so znamienkom pohyblivejšieho iónu a na mieste koncentrovanejšieho 
roztoku prebytok nábojov so znamienkom viac pohyblivého iónu. Výsledkom je vznik difúzneho 
elektrického poľa, ktoré pôsobí proti pokračovaniu procesu difúzie a rozdeľovania nábojov. 
Výsledkom vzájomného pôsobenia dvoch proti sebe smerujúcich (pôsobiacich) procesov je 
vytvorenie rovnováhy, pri ktorej presun nábojov difúziou sa kompenzuje ich opačným prenosom 
prúdom elektrického poľa. Medzi roztokmi sa vytvára potenciálny rozdiel nazývaný „difúzny 
potenciál“. 
 
V podstate toto zodpovedá vnútornému poľu potenciálneho skoku na hranici prostredí s tým 
rozdielom, že v tomto prípade môže byť potenciálny skok výrazne roztiahnutý do šírky. Pri 
konštantnej hodnote difúzneho potenciálu pozdĺž celej hranice kontaktujúcich sa prostredí elektrické 
pole mimo hranice prostredí chýba a potenciál v každom prostredí zostáva konštantný. 
 
V zložitých roztokoch, obsahujúcich rozpustené soli, prebieha paralelný proces difúzie 
odpovedajúcich si párov iónov a jeho výsledkom je vznik strednej (algebraickej) hodnoty difúzneho 
potenciálu. 
 
Difúzny potenciál závisí na mocenstve iónov, ich pohyblivosti, rozdiele koncentrácie dotýkajúcich sa 
prostredí, teploty a viacerých ďalších faktorov. V jednoduchom prípade, keď sú voľne sa dotýkajúce 
kvapaliny reprezentované vodnými roztokmi tej istej soli (napr. NaCl), možno difúzny potenciál 
vyjadriť jednoduchým vzťahom 
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kde R=8,31 J°C, F=9,65x104C/mol, T sú známe fyzikálne konštanty a absolútna teplota, u+, u- a n sú 

pohyblivosť a mocenstvo iónov; 1, 2, m1, m2 sú koeficienty aktivity a koncentrácie iónov. 
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V uvedenom vzťahu znamienko rozdielu potenciálov sa vzťahuje na prostredie s menšou (m2) 
koncentráciou solí. 
 
Pre roztok NaCl pri 18°C môže vyť uvedený vzťah upravený na tvar 
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     4.33
 

 

Pre približné zhodnotenie pri pomerne malých koncentráciách (12=1) alebo malom rozdiele v 

koncentráciách (211) sa používa zjednodušený vzťah 
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Hodnota potenciálu uvedená v týchto vzťahoch je v mV. 

Pretože pomer aktivít 1m1 a 2m2 je rovné recipročnému pomeru hodnôt merného odporu roztokov 

1 a 2, možno posledný vzťah upraviť na tvar 
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Najvýznamnejší vplyv na difúzne potenciály vykazujú soli silných kyselín ako napr. NaCl, Na2SO4. Ako 
vyplýva z uvedených vzťahov, pri rozdiele koncentrácií niekoľko krát, hodnota Ud nebude prevyšovať 
jednotky mV. Pri rozdiele koncentrácií 100 - 1000 krát to bude 23 - 35 mV. Teda difúzne potenciály 
vykazujú relatívne nízke hodnoty aj pri pomerne veľkých rozdieloch koncentrácií kontaktujúcich sa 
roztokov. 
 
 
4.4 Difúzno - adsorbčné polia - (difúzne polia na kontaktoch roztokov v pórových prostrediach) 
 
Ako ukazujú skúsenosti z terénu i z laboratórnych meraní, sú výsledky meraní difúznych polí vo 
voľných roztokoch odlišné (a často výrazne) od výsledkov ich meraní pórových prostrediach a to v 
kladnom i zápornom zmysle. Ako základná príčina týchto odlišností sú považované adsorbčné javy. V 
pórovom prostredí na rozdiel od voľného roztoku vzniká na kontakte so skeletom elektrická 
dvojvrstva a jej pôsobenie na roztok spôsobuje zmenu zloženia roztoku. Adsorbciou iónov roztoku sa 
(čiastočne, alebo úplne) mení jeho iónový stav. Tak napríklad ak na kontakte čistých roztokov NaCl sa 
roztok so zníženou koncentráciou nabije záporne a rozdiel potenciálov pri desiatkovom pomere 
koncentrácií je -11,6 mV, tak v prípade koncentrácie rovnakých roztokov cez ílovú diafragmu roztok 
so zníženou koncentráciou sa nabíja kladne a potenciálny rozdiel dosiahne 30 mV i viac. Taká veľká 
zmena veľkosti a polarity napätia bude tým väčšia, čím menší objem roztoku pripadá na jednotku 
adsorbujúceho povrchu, čím väčšia bude adsorbčná schopnosť stien pevnej časti systému. Z toho 
vyplýva, že najväčší vplyv pórového prostredia na zloženie roztokov sa bude prejavovať u jemne 
pórovitých prostredí s malým obsahom vlhkosti. Hranice pórového prostredia predstavujú nabité 
plochy. Je prirodzené očakávať, že budú vplývať na proces difúzie iónov v pórových roztokoch, 
pretože tento proces smeruje k prenosu nábojov. Tento vplyv bude opäť najväčší v jemne pórových 
prostrediach s nízkou vlhkosťou. Teda možno očakávať, že proces difúzie v čistej neovplyvnenej 
podobe možno predpokladať iba v nasýtených veľkopórových prostrediach. V jemne pórových slabo 
nasýtených horninách bude proces difúzie výrazne ovplyvňovaný adsorbčnými javmi. 
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Schopnosť tvrdých častíc hornín adsorbovať väčšie či menšie množstvo rôznych iónov z roztoku 
určuje adsorbčnú aktivitu hornín. Z laboratórnych meraní vyplýva, že tento parameter závisí: 
 
a) na chemicko-mineralogickom zložení horniny; nerovnaké horniny v rovnakých podmienkach 

vytvárajú nerovnaké potenciály čo do veľkosti a polarity 
b) od chemického zloženia kontaktujúcich sa roztokov a vôd nasycujúcich horninu a ich koncentrácii; 

pri zvýšení koncentrácie roztokov sa rozdiel potenciálov na kontakte hornina - roztok výrazne zníži 
c) na stupni nasýtenia horniny roztokom; zmerané potenciálne rozdiely sa líšia tým viac od 

potenciálov difúzie, čím je menšie nasýtenie horniny elektrolytom 
d) od hustoty horniny; čím je hustejšia hornina, tým viac sa líšia zmerané hodnoty potenciálov od 

potenciálov difúzie 
e) od stupňa disperzie horniny; zvýšenie disperznosti sa prejavuje rovnako ako zmenšenie obsahu 

roztokov v póroch horniny a zvýšenie hustoty horniny. 
 
Z posledných troch bodov vyplýva, že adsorbčná aktivita horniny sa zvyšuje pri zvýšení povrchu častíc 
pripadajúcich na jednotku objemu roztoku nasycujúceho horninu. V postupnosti zmenšovania 
adsorbčnej aktivity možno horniny usporiadať v nasledovnom rade: 
 

ílovité bridlice  jemne disperzné hlbokovodné bridličnaté íly  morské íly  husté piesčité íly  

ílovité pieskovce  ílovité vápence a dolomity  slabo skonsolidované pieskovce  jemnozrnné 

piesky  hrubozrnné piesky. 
 
Niektoré horniny ako napr. čisté vápence a dolomity, silne železité piesky a kaolín sú 
charakterizované zápornou adsorbčnou aktivitou a vytvárajú väčšie záporné difúzno - adsorbčné 
potenciály ako potenciály difúzie. So zmenšovaním sa elektrochemickej aktivity hornín sú pozorované 
potenciály stále menšie a menej sa líšia od potenciálov difúzie v čistej podobe.  
 
Difúzno-adsorbčné polia (DAP) možno pozorovať na rozhraniach hornín rôzneho zloženia, alebo v 
rovnakých horninách pri zmene chemického zloženia vôd a pod. DAP môžu byť lokalizované v tenkej 
hraničnej vrstve, ale aj roztiahnuté na určité pásmo v hraničnej oblasti. 
 
V pripovrchovej oblasti zeme sa DAP musia významne meniť v závislosti na zmene podmienok, 
závisiacich na klimatických a poveternostných podmienkach vlhkosti hornín, od ich teploty, 
mineralizácie vôd. Tieto polia možno pozorovať súčasne s inými poľami - filtračnými, meniacimi sa s 
časom a pod. Oddeliť ich však navzájom nemožno, iba v špeciálnych prípadoch. 
 
Možno predpokladať, že DAP sú jednou zo základných príčin pozorovania tzv. „fónových polí“, ktoré 
bežne pozorujeme pri meraniach metódou SP. Je možné, že s nimi je spojená konštantná zložka 
anomálií „s časom sa meniacich polí“. 
 
Charakteristickým znakom prítomnosti DAP v terénnych meraniach sú skoky potenciálu, pozorované 
na hranici podzemných a povrchových pôd (desiatky mV, ojedinele až 100 mV a viac). 
 
Vhodné podmienky na vznik DAP sú tiež v pramenných oblastiach podzemných minerálnych vôd. 
 
 
4.5 Bioelektrické polia 

 
Zdrojom prirodzených elektrických polí sú tiež biologické procesy, prebiehajúce napr. v koreňových 
systémoch rastlín. Napríklad na prechode medzi vyklčovaným územím (rúbaniskom) a lesom boli 
namerané záporné potenciály do –100 mV. 
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4.6 Oxidačno-redukčné polia (elektrochemické polia, elektrochemická aktivita, mineralizačný potenciál) 
 
Mechanizmus galvanického článku sa v určitých prípadoch realizuje aj v horninovom prostredí. 
Vyvolaný býva prítomnosťou vodičov v horninovom prostredí: sulfidických, grafitových a 
magnetitových telies, vrstiev antracitu, mocných polôh grafitizovaných, pyritizovaných, 
pyrhotinizovaných, šungitonosných a uholných hornín. Vzniká tiež okolo umelých podzemných 
vodičov (podzemné potrubia, pažnice vrtov a pod.) ktoré podliehajú korózii. 
 
Bezprostrednou príčinou vzniku oxidačno-redukčných polí je rozdiel v skoku potenciálu v rôznych 
častiach rozhrania elektrónového vodiča s iónovým prostredím a podmienený je výmenou elektrónov 
a nábojov v tomto systéme. V procese oxidácie stráca oxidujúca hornina elektróny, nabíja sa kladne 
pričom sa v jej bezprostrednom okolí vytvára oblak záporného náboja. Naproti tomu redukujúca sa 
hornina prijíma z okolia záporné náboje takže nadobúda záporný náboj a v jej bezprostrednom okolí 
prevláda kladný náboj. V dôsledku toho nad sulfidickými a uholnými ložiskami pozorujeme záporné 
anomálie prirodzených polí. Z hornín najväčšiu oxidačno-redukčnú aktivitu majú sulfidy a zo 
sedimentárnych formácií je to uhlie. 
 
Horninové prostredia obsahujúce zvýšené koncentrácie sulfidov, oxidov ale aj nekovových minerálov 
ako je grafit, alunit a i. sú charakteristické ako zdroje elektrochemických polí výrazne prevyšujúcich 
hodnoty elektrokinetických polí a dosahujúcich hodnoty stoviek až tisíc mV. Vznik elektrochemických 
polí na ložiskách sulfidických rúd (obr.26) je v zásade spojený so zmenou koncentrácie oxidačno-
redukčných systémov a pH podzemnej vody. 
 
Pre vznik časovo stacionárnych polí je nutné, aby podmienky ktoré vyvolávajú oxidačno redukčné 
procesy boli v čase konštantné. Elektrochemická aktivita prírodných vodičov je podmienená 
priestorovou zmenou chemického zloženia a elektrochemických vlastností iónového prostredia alebo 
mineralogického zloženia vodičov. Nezanedbateľný, i keď nie významný je vplyv teploty na amplitúdu 
elektrochemický polí. Tento tepelný efekt je analogický úlohe poklesu tlaku pri vzniku polí tečenia. 
 
Oxidačno-redukčná aktivita uhlia sa určuje smerom a intenzitou oxidačno-redukčných reakcií, 
prebiehajúcich v procese rozpadu organickej hmoty, jej karbonizácie a oxidácii. V počiatočnej fáze 
vzniku uhlia - v rašeliniskách a rašelinových močiaroch - vo vrchných častiach prebiehajú 
predovšetkým oxidačné reakcie, ktoré sa v hlbších častiach menia na redukčné reakcie. V ďalšej fáze 
vzniku uhlia (hnedé uhlie) majú chemické reakcie predovšetkým redukčný charakter. V kamennom 
uhlí sa pozoruje nárast oxidačných reakcií, ktoré dosahujú najväčšiu intenzitu v čiernom uhlí a zvlášť v 
antracitoch. Tieto horniny v prípade plytkého uloženia vytvárajú najintenzívnejšie záporné anomálie 
prirodzených elektrických polí. 
 
Zmena zloženia a elektrochemických vlastností iónového prostredia a aj výnos produktov jej 
vzájomného pôsobenia s elektrónovým vodičom je spojený s pohybom povrchových vôd 
presakujúcich do vnútra zeme. V tých prípadoch, keď je nad vodičom tieniaca vrstva, ktorá sťažuje 
pohyb týchto vôd k povrchu vodiča, intenzita prirodzených polí je nízka. Súčasne, z rovnakého 
dôvodu, možno nízke anomálie pozorovať nad vodičmi v močaristých oblastiach a pri vysokej úrovni 
podzemných vôd (nad horným okrajom vodiča). 
 
Lokálnym zdrojom elektrochemických polí s ktorými sa v geofyzikálnej praxi často stretáme je korózia 
úložných zariadení (kovové potrubia, káble, konštrukcie a i.). Slovo korózia sa používa aj na označenie 
pre oxidačno redukčných reakcií na umelých kovových zariadeniach. Jej priebeh je významne 
ovplyvňovaný elektrickými prúdmi, ktoré z rôznych prirodzených a umelých príčin tečú v horninovom 
prostredí. 
 
 



 68 

4.7 Nernstov (shale, bridlicový) potenciál 

 
K mechanizmu vzniku galvanických článkov v horninovom prostredí možno rátať aj Nernstov 
mechanizmus vzniku elektrochemických polí. 
 
Ak dve rovnaké kovové elektródy ponoríme do rovnorodého roztoku, tak medzi nimi nebude 
potenciálny rozdiel. Ak však bude koncentrácia roztoku v okolí elektród rozličná, tak vznikne medzi 
nimi potenciálny rozdiel (v mV) určený vzťahom 
 

2

1
s

c

c
ln

nF

RT
U 

         4.36

 

 
Ak n=1, T=25°C, tak Us = -59,1 ln(c1/c2) (mV). 
 
Súčet difúzneho a Nernstovho potenciálu je tiež známy ako elektrochemický, alebo statický potenciál. 
Pre NaCl je pri 25°C elektrochemický prirodzený potenciál rovný 
 

Uc = -70,7 ln(c1/c2) (mV)         4.37 
 

Ak je pomer koncentrácií 5:1, tak Uc = 50 mV. 
 

 
 
Obr.4.3. Ložisko pyritu (FeS2) - vo vrchnej časti (nad hladinou podzemných vôd) prevládajú procesy 
oxidácie pyritu (k telesu prichádzajú H2O, O2Fe(OH)3, anióny (OH-) a vychádzajú - s odtekajúcimi 
podzemnými vodami - katióny (H+, Fe++)). V dolnej časti (pod hladinou podzemných vôd) prevládajú 
procesy redukcie (prichádzajú katióny Fe++, vychádzajú H+, Fe(OH)3) (podľa Telford, 1976). 
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4.8 Indukovaná (vyvolaná) polarizácia (frekvenčná závislosť elektrickej vodivosti) 
 
Elektrochemické procesy, opísané vyššie, prebiehajú v horninovom prostredí v situácii, keď 
neuvažujeme prítomnosť externého elektrického poľa. Z časového i priestorového hľadiska môžeme 
v tomto prípade stav zdrojov prírodného elektrického poľa považovať za stabilizovaný a ako ukazujú 
opakované merania metódou spontánnej polarizácie, táto stabilita prírodných elektrických polí sa 
dlhodobo zachováva. Situácia sa zásadne mení pri naložení externého elektrického poľa. Časť 
elektrochemických štruktúr prechádza z dovtedajšieho stabilného stavu do nového stabilného stavu, 
charakterizovaného elektrickou polarizáciou prostredia. Zmena stavu sa deje súborom rôznych 
a rôzne dlho trvajúcich elektrochemických procesov, pri ktorých sa ióny v pórovej vlhkosti 
a podzemnej vode pohybujú pod vplyvom naloženého elektrického poľa. Keďže pohyb iónov sa 
vykonáva v pórovom priestore je zrejmé, že sa pri tom uplatňujú vplyvy takých faktorov ako je 
elektrická dvojvrstva, kľukatosť pórov, zmeny priemeru pórov a výrazné efekty vzniknú na kontakte 
kovových minerálov a podzemnej vody. Súhrnne týmto dejom hovoríme polarizačné deje. Výsledkom 
polarizačných dejov je vznik lokálnych akumulácií jednopolárneho (kladného, alebo záporného) 
náboja. Tieto akumulácie sa superponujú na existujúce prírodné a externé elektrické pole a vytvárajú 
tak komplexné elektrické pole. 
 
Ako ukázali praktické skúsenosti a experimentálne výsledky, charakter polarizačných dejov závisí na 
premenlivosti elektrického poľa a preto ich rozdeľujeme na polarizačné deje pri kvázistacionárnom 
elektrickom poli a polarizačné deje pri nestacionárnom (zvyčajne harmonicky sa meniacom) 
elektrickom poli. 
 
4.8.1 Polarizačné deje v kvázistacionárnom elektrickom poli 
 
4.8.1.1 Stručný prehľad 
 
Ak naložíme na horninové prostredie umelé elektrické pole, budú mať voľné elektrické náboje 
(elektróny a ióny) tendenciu pohybovať sa vo vytvorenom elektrickom poli v smere jeho gradientu. 
Ak by bol priestor vyplnený iba elektrolytom (napríklad v akváriu), pohyb elektrických nábojov by bol 
neobmedzený a ich dráhy by boli hladké krivky, ako ich poznáme z výsledkov teoretických výpočtov. 
V reálnom prostredí však elektrické náboje takúto voľnosť pohybu nemajú a môžu sa pohybovať iba 
buď v reálnej geometrii kovových minerálov (elektróny), alebo v reálnej geometrii pórového 
priestoru (ióny). A práve geometria prúdových dráh je príčinou, ktorá obmedzuje pohyb elektrického 
náboja v horninovom prostredí a vytvára rôzne druhy prekážok, ktoré spôsobujú, že elektrické náboje 
spomalia svoj pohyb, alebo sa zastavia, alebo sú cez prekážku prepúšťané selektívne, t.j. cez prekážku 
prejdú napr. kladné náboje ľahšie ako záporné.  

 

Obr.4.4. Pohyb iónov v modelovej vani: a) elektrolyt; b) elektrolyt a štrk (nevodivé okrúhliaky); c) 
elektrolyt a nevodivé doštičky; c) elektrolyt horninový materiál s kľukatými pórmi 
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Spomínané prekážky v pohybe elektrických nábojov v horninovom prostredí sú dvojakého typu: 
elektrokinetické a elektrochemické. V prostrediach s čisto iónovou vodivosťou (nevodivá hornina + 
elektrolyt) vzniká polarizačný dej ako výsledok elektrokinetických procesov prebiehajúcich v dôsledku 
zmien v pohyblivosti iónov tečúcich cez pórový priestor horniny - tento typ polarizácie sa tiež nazýva 
elektrolytická polarizácia. V prostrediach s elektrón-vodivými minerálmi vzniká polarizačný dej ako 
výsledok elektrokinetických a hlavne elektrochemických procesov prebiehajúcich v dôsledku zmien 
medzi iónovou a elektrónovou vodivosťou predstavovanou kovovými minerálmi - tento typ 
polarizácie sa tiež nazýva elektródová polarizácia.  

K prekážkam ktoré sa uplatňujú pri elektrokinetických mechanizmoch rátame také prekážky, pri 
ktorých je skelet tvorený nevodivými minerálmi a ktoré obmedzujú pohyb elektrického náboja ako 
mechanická prekážka. Súčasne sa tu tiež uplatňuje účinok elektrickej dvojvrstvy, ktorá je vytvorená 
na kontakte skelet elektrolyt. Keďže elektrická dvojvrstva má nenulovú hrúbku, zužuje priechodnosť 
pórov a súčasne funguje ako selektívny faktor. Keďže jej pevná časť je tvorená kladnými iónmi, jej 
brzdiaci účinok je väčší voči záporným iónom ako voči kladným iónom. V tejto súvislosti sú 
extrémnym prípadom ílové minerály, ktoré vďaka svojej sendvičovej kryštálovej štruktúre spôsobujú 
vznik extrémne hrubej elektrickej dvojvrstvy, ktorá významne obmedzuje pohyb elektrického náboja 
v svojom okolí a teda výrazne ovplyvňujú elektrokinetické pomery (membránová polarizácia). 
K zmenám geometrie pórových dráh rátame predovšetkým odchýlky osi dráhy voči gradientu 
elektrického poľa, zúženie pórových dráh, slepé póry, prítomnosť ílových minerálov v stene póru a i. 

Ak uvedené zhrnieme, geometria pórových dráh a elektrická dvojvrstva na stene pórov spôsobujú 
elektrokinetické prekážky pri pohybe elektrického náboja v horninovom prostredí vynútenom 
naloženým elektrickým polom a akumulácie elektrického náboja na týchto prekážkach spôsobujú 
vznik lokálneho elektrického poľa, ktoré sa pričíta k naloženému elektrickému poľu. Polarizácia ktorá 
takto vzniká sa niekedy nazýva elektrokinetická.  

iónová dráha bez ílových minerá lov

(elektrolytická polarizácia)

iónová dráha s ílovými minerálmi

(elektrolytická + membránová polarizácia)

iónová dráha s kovovými minerálmi
(elektrolytická + elektrónová polarizácia)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

- -

- +

++

+ ++
+

+
+

+ + + +
+ +

+

+ +

+

 

Obr.4.5. Závislosť typu polarizačných dejov na materiálovom zložení horninového prostredia 

Ako sme uviedli, elektrokinetická polarizácia vzniká v iónovom prostredí (nevodivé minerály + 
elektrolyt) pričom hlavným mechanizmom vzniku tejto elektrolytickej polarizácie sú difúzne procesy. 
Vznik difúznych potenciálov možno vysvetliť nasledovne: 

1. ióny s rôznym znamienkom a zložením majú pri pôsobení elektrického poľa rôznu pohyblivosť a to 
ako vo voľných roztokoch, tak aj v poréznych horninách so systémom širokých pórov a kapilár 
(anióny (+) sú obyčajne rýchlejšie ako katióny (-)). Preto ak tečie cez horninu elektrický prúd, tak v 
niektorých miestach, hlavne tam, kde sa mení priemer pórov (obr.4.4), bude koncentrácia iónov a 
teda aj rýchlosť prenosu elektrických nábojov nesených iónmi rozličná. Po vypnutí elektrického 
prúdu sa začnú zmenené koncentrácie vyrovnávať - začne prebiehať difúzia a teda aj pohyb iónov 
určitým smerom čo má za výsledok vznik poľa VP. 
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2. zmena štruktúry pórového priestoru mení rýchlosť iónov rôzneho znaku. V úzkych systémoch 
pórov a kapilár sa vďaka vplyvu difúznej časti elektrickej dvojvrstvy pohyblivosť iónov opačného 
znaku obyčajne zmenšuje (obr.4.4). To vyvoláva zmenu veľkosti resp. relatívnej rýchlosti prenosu 
náboja aniónmi a katiónmi. Pri prechode elektrického prúdu cez takýto systém vznikajú  zmeny 
koncentrácie a keď sa elektrický prúd vypne, nerovnovážna koncentrácia sa začne vyrovnávať, čo 
tiež spôsobuje vznik poľa VP. 

 
 
 
 
 
 

         a)          b)      c) 
 

Obr.4.6. Rozloženie iónov v mieste zúženia póru: a) elektricky neutrálny stav; b) naložené externé 
elektrické pole; c) elektrický článok vyvolaný polarizačnými dejmi, jeho trvanie je limitované externým 
poľom (podľa Reynolds, ????). 

3. ak sú v hornine ílové častice, tak v ich okolí vznikajú tzv. membránové potenciály. Vznikajú 
adsorbciou niektorých, v elektrickom poli sa pohybujúcich iónov na jemno disperzných časticiach. 
Takého ílové „blany“ ľahšie prepúšťajú katióny ako anióny čo vyvoláva doplnkové zmeny 
koncentrácie iónov. Po vypnutí budiaceho elektrického poľa pri vyrovnávaní koncentrácií možno 
pozorovať prítomnosť poľa VP. 
 

 

Obr.4.7. Mechanizmus membránovej polarizácie v okolí ílových minerálov prítomných v póroch: a) 
elektricky neutrálny stav; b) naložené externé elektrické pole a vznik lokálnych akumulácií iónov 
(podľa Telford et all, 1976) 

Okrem difúznych procesov na celkovú hodnotu a priebeh poľa VP vplývajú okrem už spomenutej 
deformácie elektrickej dvojvrstvy aj ďalšie deje ako elektroosmóza (zmena tlaku na koncoch kapilár 
pri pohybe kvapaliny pod vplyvom elektrického poľa), elektrokapacitné potenciály (nahromadenie 
náboja na čiastočkách horniny podobne ako na doskách kondenzátora), potenciály tečenia a pod. 

V zásade je možné uviesť, že veľkosť polarizačného poľa závisí na obsahu ílových minerálov v hornine 
a na slanosti pórového elektrolytu. V celkovej polarizácii hornín tvorí elektrolytická polarizácia fón. 
Maximálne hodnoty dosahuje u hornín s pomerne malým obsahom rovnomerne rozptýlených ílových 

minerálov (10%) a s elektrolytom nízkej slanosti.  
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O elektrochemických prekážkach pri vzniku akumulácií voľného elektrického náboja v pórovom 
priestore a na kontakte skelet – elektrolyt uvažujeme vtedy, keď je skelet tvorený kovovými 
minerálmi (liate zrudnenie), alebo ak sú pórové dráhy prerušené kovovými minerálmi (rozptýlené 
zrudnenie). V oboch prípadoch vznikajú efekty podobné ako pri akumulátore (obr.4.3). Výsledkom je 
vznik krátkodobých galvanických článkov na kontakte kovových minerálov a elektrolytu (podzemná 
vody), ktoré vytvárajú výrazne intenzívnejšie elektrické polia ako v prípade elektrokinetických 
procesov. 

Významným prispievateľom k elektrochemickej polarizácii, je elektrická dvojvrstva na kontakte 
kovový minerál (elektróda) - elektrolyt. V neprítomnosti vonkajšieho elektrického poľa, je dvojvrstva 
elektricky neutrálna. Priebeh elektrického potenciálu v okolí kontaktu elektrónovo vodivého telesa 
(kov) s kvapalinou (elektrolyt) je na obrázku 4.6. Pri naložení vonkajšieho elektrického poľa sa 
jednotlivé časti elektrickej dvojvrstvy navzájom elasticky posunú a elektrická dvojvrstva sa deformuje. 
Pri tom sa jej neutralita poruší a elektrická dvojvrstva sa stáva zdrojom elektrického poľa (vzniká tzv. 
prepätie). Ako ukazuje vedľajší obrázok, je deformácia elektrickej dvojvrstvy sprevádzaná vznikom 
potenciálneho rozdielu „p“ (prepätie), ktorého veľkosť závisí hlavne na prúdovej hustote budiaceho 
elektrického poľa, zložení pevnej a kvapalnej fázy, geometrie ich kontaktu a iných faktoroch. Po 
zániku vonkajšieho elektrického poľa je potenciálny rozdiel „p“ jedným zo zdrojov poľa polarizačných 
dejov. 

Procesy, ktoré prebiehajú v priestore elektrickej dvojvrstvy si možno objasniť aj pomocou tzv. 
elektródového deja. Pod pojmom elektródový dej rozumieme komplex fyzikálnochemických 
procesov, ktoré prebiehajú v heterogénnej sústave elektrolyt - elektróda, ktorá je tiež 
charakterizovaná existenciou elektrickej dvojvrstvy. 

 

a).       b) 

Obr.4.8. Deformácia elektrickej dvojvrstvy na kovovom telese v dôsledku naloženého elektrického 
poľa: a) elektricky neutrálny stav (Ue – elektródové napätie); b) naložené externé elektrické pole 
a vznik prepätia p (podľa Karous, 1989). 
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Ak touto sústavou neprechádza elektrický prúd, vzniká rovnovážny stav charakterizovaný výmenným 
prúdom, ktorý vzniká prechodom iónov z kovu do elektrolytu a naopak (tečú tu teda dva dielčie 
prúdy opačnej polarity). Výmenný prúd vytvára vnútorný elektródový potenciál U, ktorý možno určiť 
podľa Nernstovej rovnice: 

 

Ue = U0 + (RT/nF)ln(a)         4.38 

 

kde U0 je štandardný potenciál elektródy pri jednotkovej aktivite iónov; a, n sú aktivita a mocenstvo 
iónov kovu danej elektródovej reakcie; F je Faradayova konštanta; R je plynová konštanta a T je 
absolútna teplota. 

Procesu, pri ktorom sa elektródový potenciál utvára veľmi rýchlo (kov i roztok obsahujú rovnaké ióny) 
vravíme reverzibilný (vratný) dej. Procesu, pri ktorom sa elektródový potenciál utvára pomaly, alebo 
vôbec nevzniká, hovoríme ireverzibilný (nevratný) dej. Ak na styku elektródy a elektrolytu prebieha 
súčasne niekoľko rôznych reakcií (napr. pri korózii), hovoríme tomu zmiešaný elektródový potenciál. 

Ak sústavou skelet - elektrolyt prebieha elektrický prúd, je elektródový dej značne ovplyvnený a 
vznikajú tzv. polarizačné deje, ktorých súčasťou je aj deformácia elektrickej dvojvrstvy a rýchlosť 
prenosu nábojov touto sústavou je zmenená. Jej hodnota - tzv. rýchlostná konštanta - určuje 
najkratší prúdový impulz potrebný pre vznik potenciálneho rozdielu „p“ a pre rôzne druhy sústav je 
rôzna. 

Je zrejmé, že pojem elektródového deja možno aplikovať aj na terénne podmienky, kde elektródu 
môžeme nahradiť skeletom hornín. Sústava elektróda - elektrolyt je v tomto prípade veľmi zložitá a 
jej typ sa od miesta k miestu mení. Vznikajú súčasne reverzibilné i nereverzibilné deje, ktoré majú 
rôznu časovú i rýchlostnú konštantu. 

Napätie, ktoré stabilizujúce sa polarizačné deje produkujú (UVP) má charakteristický časový priebeh. 
Tento sa najviac blíži exponenciále. Je to vlastne suma exponenciál, ktoré sú prejavom stabilizácie 
dielčich polarizačných dejov. Povaha, resp. podiel rôznych polarizačných dejov závisí na type 
prostredia. 

Okrem efektov na elektrickej dvojvrstve vznikajú v elektrón-vodivom prostredí vplyvom vonkajšieho 
elektrického poľa ďalšie elektrochemické javy, podobné ako v akumulátore. Tieto javy je možné 
vysvetliť niektorým z týchto polarizačných dejov (aktivačným, koncentračným a chemickým): 

1. aktivačná polarizácia je spojená s energetickými stratami nábojov iónov pri ich prechode cez 
vodivé minerály a elektrickú dvojvrstvu. V dôsledku toho sa rozdiel potenciálov na okrajoch 
elektrickej dvojvrstvy zväčšuje, t.j. na povrchu kovových častíc sa objavuje prepätie. Podobný jav 
vzniká pri zmenšení rýchlosti náboja v dôsledku deformácie a zmeny stavby elektrickej dvojvrstvy. 
Po vypnutí elektrického prúdu sa začne elektrická dvojvrstva vybíjať a potenciálny rozdiel na 
koncoch častíc sa bude zmenšovať do vyrovnania, čo sa prejaví rýchlym zmenšením poľa VP. 

2. koncentračná polarizácia je podmienená zmenou koncentrácie iónov v procese elektrolýzy. Pri 
prechode elektrického prúdu cez horninové prostredie na povrchu kovových častíc v miestach 
vstupu a výstupu elektrického prúdu (katóda a anóda) vznikajú produkty elektrolýzy (vodík na 
katóde a kyslík s chlórom na anóde). V blízkosti týchto kovových častíc sa koncentrácia iónov mení 
a na ich povrchu vznikajú galvanické články s plynnými elektródami. Po vypnutí elektrického prúdu 
prebieha vybíjanie týchto článkov, koncentrácia sa difúziou vyrovnáva a výsledkom je generovanie 
pomaly sa zmenšujúceho poľa VP. 
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3. chemická polarizácia vzniká pri oxidačno - redukčných reakciách minerálov elektrónovou 
vodivosťou s okolitým elektrolytom. Počas takýchto reakcií produkty elektrolýzy často vstupujú do 
chemického vzťahu s minerálmi, čo je spojené s výmenou nábojov medzi minerálmi a okolitým, 
prostredím. Tento proces po vypnutí budiaceho elektrického prúdu tiež generuje pole VP. 
 

Medzi kovové minerály, ktoré sa najviac uplatňujú pri vzniku elektródovej polarizácie patrí väčšina 
sulfidov, niektoré oxidy ako magnetit, ilmenit, pyroluzit a - nanešťastie - aj grafit. 

Makroskopické prejavy geologických telies s kovovou mineralizáciou 

Ak z hodnotového hľadiska porovnávame elektrolytickú a elektródovú polarizáciu, tak je možné 
povedať, že elektródová polarizácia má vo všeobecnosti vyššie hodnoty a závisí hlavne na prítomnosti 
kovových minerálov v hornine. Oba efekty sa však bežným meraním odlíšiť nedajú (dajú sa rozlíšiť 
impulzným meraním diferenciálnej VP, alebo frekvenčným meraním spektrálnej VP). Navyše sa 
ukazuje, že jav VP zdanlivo nezávisí na atómovej, alebo molekulárnej štruktúre hornín a minerálov, 
ale že je to efekt objemový. V dôsledku toho treba popísať ešte faktor, ktorý významne ovplyvňuje 
povahu sumárneho poľa pri rudnom prieskume poľa VP. Je to štruktúra zrudnenia (obr.3.10): 

1. ak rudné teleso tvorí jednoliaty vodivo prepojený celok (masívne zrudnenie) (obr.3.10 B) 
dochádza k povrchovej polarizácii na styku telesa s okolitým prostredím (obr.4.9). Na povrchu 
rudného telesa sú jednotlivé dielčie náboje elektrickej dvojvrstvy zapojené paralelne a vytvárajú 
tak článok o malom napätí, ale o veľkej kapacite. V dôsledku toho má krivka UVP pri masívnom 
zrudnení menšiu hodnotu v čase tVYP a jej pokles je pozvoľný - exponenciála má veľkú časovú 
konštantu 

2. ak je rudné teleso tvorené navzájom neprepojenými rudnými zrnami alebo zhlukmi (impregnačný 
typ) (obr.3.10 A), dochádza k objemovej polarizácii (obr.4.9). Jednotlivé uzavreniny sú na svojom 
povrchu polarizované a predstavujú akési elementárne články s malým nábojom, avšak pokiaľ sú v 
dostatočnej blízkosti, ich napätia sa sčítajú, pretože sú prepojené sériovo a tak môžu utvoriť 
článok s pomerne veľkým napätím, ale s malou kapacitou. V dôsledku toho má krivka UVP u 
impregnačného zrudnenia vysokú hodnotu v čase tVYP a jej pokles je rýchly - exponenciála má malú 
časovú konštantu. 

 

Obr.4.9. Makroskopické prejavy geologických telies s kovovou mineralizáciou. V prípade 
impregnačného zrudnenia dochádza k vzniku objemovej polarizácie a v prípade masívneho zrudnenia 
dochádza k vzniku povrchovej polarizácie.  

Vo všeobecnosti možno povedať, že pri vzniku sumárneho poľa VP sa uplatňuje veľa faktorov 
(rozmery častíc, pórovitosť, vodonasýtenosť, mineralizácia podzemnej vody a jej chemické zloženie, 
mineralogické zloženie skeletu, jeho štruktúra a textúra a pod.) s rôznou intenzitou. Navyše tu pôsobí 
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aj metodický vplyv - intenzita elektrického prúdu, dĺžka prúdového impulzu, typ a veľkosť 
elektródového systému a pod. 

4.8.1.2 Závislosť polarizačných dejov na parametroch ich budenia 
 
Na priebeh polarizačných dejov okrem stavu vlastností horninového prostredia vplýva aj spôsob 
aplikácie budiaceho elektrického poľa. Patrí sem typ elektródového systému, intenzita elektrického 
prúdu zavádzaného do horninového prostredia, dĺžka prúdového impulzu, jeho polarita a časová 
premenlivosť. Z týchto efektov tu spomenieme závislosť intenzity polarizačných dejov na intenzite 
budiaceho poľa a na dĺžke jeho pôsobenia. 
 
4.8.1.2.1 Vplyv intenzity budiaceho poľa 
 
Prieskum priestorových zmien charakteru polarizačných dejov v horninovom prostredí sa realizuje 
pomocou elektródového systému podobne ako pri odporových meraniach. Prúdový dipól 
elektródového systému je napájaný zo zdroja elektrického prúdu (batérie, akumulátor, generátor 
a pod.). Pri odporových merania intenzita prúdu zavádzaného do horninového prostredia nemá 
prakticky žiadny vplyv na hodnotu zisťovanej elektrickej rezistivity (teória i prax ukázali, že vzťah 
medzi hodnotami prúdu zavádzaného do prúdového dipólu a im odpovedajúceho elektrického 
napätia meraného na napäťovom dipóle je lineárny – zvýšením, či znížením hodnoty prúdu sa 
úmerne zvýši či zníži merané napätie). Pri meraní polarizačných dejov však táto linearita neplatí a ako 
ukazujú experimentálne práce, charakter závislosti napätia reprezentujúceho polarizačné deje na 
prúdovej hustote vytvorenej v skúmanom prostredí je podobný hysteréznej krivke meranej pri 
magnetizačných javoch. Príklad takejto závislosti je uvedený na obr.4.10.  
 

 
 
Obr.4.10. Grafy závislosti elektrického napätia polarizačných dejov na prúdovej hustote budiaceho 
poľa. 1 - sfalerit, 2 - pyrhotín, 3 - chalkopyrit, 4 - magnetit, 5 – galenit (podľa Karous, 1989). 
 
Pri pozornejšom prezretí grafov v obr.4.10 vidíme, že krivky pre jednotlivé minerály nie sú voči 
vertikálnej osi (napätie) symetrické a tiež že hodnoty nasýtenia na katódovej strane sa líšia od hodnôt 
nasýtenia na anódovej strane. Lepšie je to vidieť na obr.4.11, ktorý bol zmeraný na vzorke magnetitu. 

Asymetria (k  a, resp. k  a) je pre jednotlivé minerály charakteristická. 
 
4.8.1.2.2 Vplyv dĺžky pôsobenia budiaceho poľa 
 
Kreovanie polarizačných dejov je proces pri ktorom sa celý elektrochemický komplex v horninovom 
prostredí transformuje z jedného stavu (bez pôsobenia externého elektrického poľa) do stavu 
druhého (prítomnosť externého elektrického poľa). Táto transformácia predstavuje priestorové 
preusporiadanie voľných nosičov elektrického náboja v pórovom priestore, pričom prebieha rad 



 76 

dielčich polarizačných dejov, ktorých časový priebeh je rozličný. Tento komplexný proces sa 
z makroskopického pohľadu prejavuje ako postupná zmena meraného elektrického napätia počas 
pôsobenia externého elektrického poľa. Experimentálne pozorovania ukazujú, že spravidla má zmena 
meraného napätia rastúci charakter, pričom gradient nárastu sa u rôznych litologických prostredí 
mení. Na obr. 4.12 Je zobrazená séria grafov pre rôzne typy horninových prostredí. Grafy predstavujú 

závislosť zdanlivej diferenciálnej polarizovateľnosti (dif) na dĺžke pôsobenia budiaceho elektrického 
poľa (názov diferenciálna polarizovateľnosť bol zavedený na odlíšenie polarizovateľnosti meranej pri 
konštantnej dĺžke prúdového impulzu od polarizovateľnosti meranej pri sérii rôzne dlhých prúdových 

impulzov). Z grafov vyplýva, že veľkosť dif má spravidla lokálne maximum, ktorého poloha na časovej 

osi je pre konkrétny typ horninového prostredia charakteristická. Podľa priebehu dif zmeraného nad 
ložiskovým telesom je teda možné posúdiť charakter jeho zrudnenia. 
 

 
 
Obr.4.11. Graf závislosti elektrického napätia polarizačných dejov na prúdovej hustote budiaceho 
poľa zistený na vzorke magnetitu. Z krivky vidieť výrazný rozdiel medzi hodnotami anódového 
a katódového potenciálu (podľa Karous, 1989).  
 

 

 

Obr.4.12. Priebeh dif pre rôzne horninové prostredia: 1 – nespevnené sedimenty, 2 – nezrudnené 
kryštalické horniny, 3 – slabé vtrúseniny sulfidov a grafitu, 4 – vtrúsené sulfidické rudy ložiskového 
významu, 5 – prežilkové liate rudy (podľa Kobr et all, 1997) 
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4.8.1.3 Nabitosť 
 
Meranie polarizačných dejov je v bežnej praxi orientované na sumárne zistenie miery elektrických 
polí vyvolaných všetkými polarizačnými dejmi v skúmanom objeme horninového prostredia. 
Kvantitatívne sa tento sumár vyjadruje viacerými parametrami (polarizovateľnosť, frekvenčný efekt, 
metal faktor a i.), avšak takým zovšeobecňujúcim parametrom môže byť parameter označovaný ako 
nabitosť (m), definovaný vzťahom 
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         4.39 

 
kde U0 ja napätie namerané v napäťovom dipóle počas prúdového impulzu a UVP(t) je definované 
v obr.4.13. 

 
 
Obr.4.13. Priebeh napätia v napäťovom dipóle počas prúdového impulzu (T) a po jeho vypnutí. 
 
 
4.8.2 Polarizačné deje v striedavom (nestacionárnom) elektrickom poli 
 
V prípade, že externé elektrické pole je časovo premenné, nastáva situácia, keď sa uplatňujú dva 
efekty: a) spustí sa tá časť polarizačných dejov, ktorých časová konštanta sa približne zhoduje 
s frekvenciou aplikovaného externého poľa a b) spustí sa proces elektromagnetickej indukcie viazaný 
na pôsobiace externé pole. 
 

 
 
Obr.4.14. Priebeh napätia na napäťovom dipóle elektródového systému počas prúdového impulzu (T) 
a po jeho vypnutí.  
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4.8.2.1 Charakter polarizačných dejov v striedavom elektrickom poli 
 
Ako sme uviedli vyššie, prítomnosť externého elektrického poľa spôsobí transformáciu 
elektrochemického stavu prostredia z jedného stavu (bez prítomnosti externého poľa) do druhého 
(prítomné externé pole) a že táto transformácia trvá nejaký čas (nie je to zmena okamžitá). Pri 
transformácii sa voľné elektrické náboje začnú pohybovať v smere gradientu tohto poľa a časť 
nábojov je v prostredí a v geometrii pórového priestoru zabrzdená a vytvára lokálne nahromadeniny 
elektrického náboja, ktoré sa takto stávajú zdrojmi elektrického poľa prispievajúcimi k celkovému 
obrazu elektrického poľa. Tento proces vhodne dokumentuje priebeh elektrického napätia meraného 
na elektrickom dipóle, umiestneného na povrchu horninového prostredia (obr.4.13). 
 
Na obr.4.14 je znázornený priebeh napätia charakterizujúceho sumárny efekt polarizačných dejov 
v skúmanom horninovom prostredí. Pri dostatočne dlhom prúdovom impulze dosiahnu polarizačné 
deje stav nasýtenia (čiarkovaná čiara), t.j. stav, kedy sa celý elektrochemický systém horninového 
prostredia pretransformuje zo stavu bez externého elektrického poľa do stavu s ním (dá sa to tiež 
označiť ako proces elektrického nabitia prostredia). Po vypnutí externého poľa sa systém vráti späť, 
pričom ani tento proces nie je okamžitý, ale postupný, ako zanikajú jednotlivé akumulácie 
elektrického náboja (elektrické vybitie prostredia). 
 

 
 
Obr.4.15. Priebeh napätia na napäťovom dipóle elektródového systému počas aplikácie striedavého 
elektrického poľa s frekvenciou f1 a s frekvenciou f2. Pre ilustráciu sú uvedené aj krivky nasýtenia pre 
polarizačné deje.  
 
Časový priebeh polarizačných dejov je možné využiť na ich charakterizáciu použitím striedavého 
elektrického poľa s dvomi frekvenciami. Ako vidíme z obr.4.15, pri nižšej frekvencii (f1) má elektrické 
pole polarizačných dejov v dôsledku dlhšieho pôsobenia externého poľa vyššiu intenzitu ako pri 
vyššej frekvencii (f2). Teda prírastok napätia UVP(f1) je vyšší ako prírastok napätia UVP(f2). Pomer týchto 
dvoch napätí je potom charakteristický pre skúmané horninové prostredie.  
 
Je tiež možné zisťovať, ako sa bude prírastok napätia UVP(f) meniť pre väčšiu sériu frekvencií. Takto je 
možné pre rôzne druhy horninových prostredí získať frekvenčné amplitúdové spektrum, ktoré ich 
môžu charakterizovať.  
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4.8.2.2 Elektromagnetická indukcia a polarizačné deje 
 
Ak je externé elektrické pole striedavé, potom v dôsledku elektromagnetických indukčných efektov 
bude priebeh striedavého elektrického napätia v napäťovom dipóle elektródového systému fázovo 
posunutý voči striedavému elektrickému prúdu v prúdovom dipóle. Veľkosť fázového posuvu bude 
okrem iného ovplyvnená aj pôsobením polarizačných dejov v horninovom prostredí. Ak budeme 
zisťovať závislosť fázového posunu na frekvencii, môžeme získať fázové spektrum skúmaného 
horninového prostredia, ktoré bude pre toto prostredie charakteristické. Ako vidíme z obr.1.16, 
fázové spektrum je citlivejšie na zmeny vlastností horninového prostredia. Typický tvar fázového 
spektra pre medené a magnetitové zrudnenie je uvedený na obr.4.17. 
 

 
 
Obr.4.16. Amplitúdové (plné čiary) a fázové (čiarkované čiary) spektrum (parameter m je nabitosť 
prostredia a charakterizuje intenzitu polarizačných dejov) (podľa Telford et all, 1976). 
 
 

 
 
Obr.4.17. Fázové frekvenčné spektrum pre porfýrické medené a magnetitové zrudnenie (podľa Telford 
et all, 1976). 
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Výskumy ukázali, že tvar oboch spektier (amplitúdového i fázového) je možné modelovať pomocou 
elektrických obvodov a teda aj matematicky. Všeobecne sa akceptuje model Cole – Cole (Cole-Cole, 
1941 in Olhoeft, 1982), ktorý dostatočne opisuje charakter prostredia a používa sa pri kvantitatívnej 
interpretácii frekvenčných spektier polarizačných dejov. Ekvivalentný elektrický obvod pre 
polarizačné deje je uvedený na obr.4.18 a matematická formulácia impedancie pre horninové 
prostredia s polarizačnými dejmi je uvedená v rovnici 4.40. 
 

 
 
Obr.4.18. Ekvivalentný elektrický obvod pre modelovanie elektrických charakteristík polarizačných 
dejov (podľa Telford et all, 1976).  
 

 
  





























c0
i1

1
1m1RZ    ()      4.40 

kde Z() je komplexná impedancia (),  je časová konštanta vybíjacej krivky, R0 je odporová zložka 

prostredia (), c je frekvenčný exponent a m je nabitosť horninového prostredia. 

Rozsah m a c je obmedzený (pohybujú sa v intervale od 1 do 0) a to ako definíciou parametrov 

(Seigel, 1959), tak tiež preto, lebo Z() monotónne klesá s frekvenciou. Laboratórne a terénne 
merania na horninách ukazujú, že c vo všeobecnosti leží medzi 0.1 a 0.5, najčastejšie okolo 0.25, 

pričom  a R0 sa menia v širokom rozsahu ( od 10-3 do 104 s). Toto platí ako pre membránovú, tak 
pre elektródovú polarizáciu. 

 

5 Permitivita () 
 
5.1 Základné pojmy 

Elektrická indukcia D (elektrické posunutie, dielektrický posun), vektor, ktorý charakterizuje 
elektrické pole z hľadiska indukčných účinkov. Je definovaný elektrickým nábojom, ktorý by sa 
indukoval na jednotkovej ploche povrchu vodiča, kolmej voči smeru poľa. Jednotkou elektrickej 

indukcie je C/m2. Medzi D a intenzitou elektrického poľa E platí vzťah D =  E, kde  = r.0 je 

permitivita prostredia. V anizotropnom prostredí nie sú vektory E a D kolinárne, takže permitivita  je 
tenzor. Elektrickú indukciu v dielektriku je tiež možné vyjadriť pomocou vektora elektrickej 

polarizácie P: D = D0 + P, kde D0 = 0E je elektrická indukcia vo vákuu. Časová zmena vektora 
elektrickej indukcie udáva hustotu posuvného prúdu. 

Dielektrická polarizácia, jav, ktorý pozorujeme pri dielektrikách v elektrickom poli. V dielektriku 
dochádza pôsobením elektrického poľa k posunutiu elektrických nábojov z polôh, v ktorých sú 
v molekulách dielektrika viazané kvázielastickými silami (podľa toho, akým spôsobom k tomu dôjde, 
hovoríme o polarizácii atómovej, iónovej alebo orientačnej). Každá molekula potom predstavuje 
elektrický dipól. Vo vnútri dielektrika sa účinky týchto dipólov navzájom rušia. Na povrchu dielektrika 
vzniknú elektrické náboje, ktorých pole zoslabuje pôvodné pole vo vnútri dielektrika. Vzniknutý náboj 
označujeme ako nepravý (viazaný), pretože sa nedá z dielektrika odviesť a je iba zdrojom silového 
toku (nie indukčného). Nepravý náboj zaniká ak prestane na dielektrikum pôsobiť elektrické pole 
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(výnimkou je dielektrická hysterézia). Dielektrická polarizácia je charakterizovaná vektorom 
dielektrickej polarizácie P, ktorý je definovaný súčtom momentov elementárnych dipólov v jednotke 
objemu; absolútna hodnota P je rovná plošnej hustote nepravého náboja vzniknutého pri 
dielektrickej polarizácii na povrchu dielektrika. Medzi vektorom dielektrickej polarizácie a intenzitou 

elektrického poľa E platí vzťah P = 0E, kde  = r – 1 je dielektrická susceptibilita, r a 0 sú relatívna 

permitivita a permitivita vákua (0  8,854.10-12 C2N-1m-2 = 8,854.10-12 A2kg-1m-3s4). 

Posuvný prúd (Maxwellov prúd), veličina charakterizujúca jav, ktorý existuje vo vákuu, dielektriku i vo 
vodičoch v časovo premennom elektromagnetickom poli a ktorý vyvoláva rovnaké magnetické účinky 
ako konduktívny prúd, neplatí však preň Jouleov zákon. Posuvný prúd Ip je daný časovou zmenou 

elektrického indukčného toku , jeho hustota jp sa rovná časovej zmene elektrickej indukcie D: Ip = 

d/dt, jp = dD/dt. Vo vodičoch je posuvný prúd proti konduktívnemu zanedbateľný. Názov posuvný 
prúd súvisí s posúvaním nábojov pri dielektrickej polarizácii. Existencia posuvného prúdu je základom 
šírenia elektromagnetických vĺn. Posuvný prúd má dve zložky: posuvný prúd vo vákuu a posuvný prúd 

polarizačný (pre jeho hustotu je možné napísať jp = 0dE/dt + dP/dt, kde E je intenzita elektrického 
poľa a P je elektrická polarizácia. 

Permitivita () je fyzikálny parameter, ktorý charakterizuje vplyv prostredia na intenzitu elektrického 
poľa, ktoré je na toto prostredie naložené. Keďže sa pri tom prostredie polarizuje, permitivta tiež 
charakterizuje jeho schopnosť polarizovať sa. Uplatňuje sa tiež v Coulombovom zákone, určujúcom 
silu pôsobenia medzi dvomi elektrickými nábojmi (resp. akumuláciami nábojov) 

𝐹 = 𝑘 
𝑄1.  𝑄2

𝑟2 = 
1

4𝜋𝜀
 
𝑄1.  𝑄2

𝑟2 .        5.1 

5.2 Úvod 

Uvažujme, že prostredie na ktoré naložíme elektrické pole je hmotné, tvorené súborom atómov 
a molekúl. Pred naložením elektrického poľa môžu byť atómy a molekuly v elektricky neutrálnom 
stave (záporný elektrónový obal neutralizuje kladný elektrický náboj jadra – atóm navonok 
neprejavuje elektrický moment – je elektricky neutrálny), alebo sú atómy (častejšie molekuly) 
elektricky polarizované – navonok prejavujú nenulový elektrický moment. 

V prípade súboru elektricky neutrálnych atómov po naložení elektrického poľa dôjde k deformácii 
v geometrii elektrónového obalu a jadra atómov – elektrónový obal sa trochu posunie proti smeru 
naloženého poľa a kladné jadro sa trochu posunie v smere naloženého poľa. Z takto polarizovaného 
atómu sa stane elektrický dipól. 

 

Obr.5.1. Atóm v neutrálnom stave, t.j. mimo elektrického poľa (vľavo) a atóm umiestnený 
v elektrickom poli (vpravo) 

 

Obr.5.2. Súbor atómov v neutrálnom stave, t.j. mimo elektrického poľa (vľavo) a súbor atómov 
umiestnených v elektrickom poli (vpravo) 
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Modelom elektrického dipólu je dvojica elektrických nábojov s opačným znamienkom 

 

Obr.5.3. Elektrický dipól 

Elektrický dipól charakterizujeme jeho momentom p 

p = Qdl           5.2 

V prípade súboru elektricky polarizovaných atómov a molekúl sú takéto častice elektrickými dipólmi 
a zvyčajne sú v súbore orientované chaoticky, takže ich elektrické momenty sa navzájom 
vykompenzujú a navonok sa takýto súbor elektricky neprejavuje. Ak naložíme na súbor elektrické 
pole, dipóly sa pootočia do smeru naloženého elektrického poľa. Tento typ polarizácie sa nazýva 
dipólová orientačná polarizácia a uplatňuje sa prevažne pri frekvenciách od 105 do 109 Hz. Okrem nej 
sa v dielektrikách pozorujú aj iné typy dielektrickej polarizácie ako atómová, iónová, molekulárna a i. 

                                                                   

Obr.5.4. Súbor polarizovaných atómov v neutrálnom stave (vľavo) a súbor polarizovaných atómov 
v elektrickom poli (vpravo) 

Miera polarizácie súboru elektricky polarizovaných častíc (atómy, molekuly) sa hodnotí vektorom 
polarizácie P, ktorý charakterizuje dipólový moment jednotkového objemu 

p = dp/dV          5.3 

kde dp je celkový dipólový moment v objeme V. 

Mieru polarizácie celého skúmaného priestoru hodnotíme parametrom D, ktorý nazývame elektrická 
indukcia (alebo aj hustota elektrického toku, alebo elektrické posunutie). Jeho hodnotu je možné 
určiť zo vzťahu 

D = 0E + P.          5.4 

Vidíme, že hodnota D závisí na veľkosti naloženého elektrického poľa E, na miere polarizácie 

prítomných častíc P a na permitivite 0. Permitivita 0 je permitivita vákua – vidíme, že aj vákuum 

vplýva na veľkosť naloženého elektrického poľa a permitivita skúmaného priestoru je násobkom 0 a 

r, čo je tzv. relatívna permitivita a tá je charakteristická pre materiál vložený do skúmaného 
priestoru 

 = 0 + r          5.5 

Teda relatívna permitivita (niekedy sa nazýva ako dielektrická konštanta) je parameter, ktorý 
charakterizuje schopnosť a mieru hmotného prostredia polarizovať sa (veľkosť posunu elektrónového 
obalu voči jadru u atómov a usporiadať orientáciu u polárnych molekúl pod vplyvom naloženého 
elektrického poľa). 
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V bežnej technickej praxi sa s permitivitou stretávame pri elektrických kondenzátoroch. Je to 
súčiastka, ktorá umožňuje kumulovať elektrický náboj. Zvyčajne je tvorený dvomi rovnobežnými 
kovovými doskami oddelenými materiálom nazývaným dielektrikum. 

                                                                    

Obr.5.5. Kondenzátor (vľavo) a kondenzátor s dielektrikom (vpravo) 

Ak na jednu z dosiek privedieme elektrický náboj, vytvorí sa v priestore medzi doskami elektrické 
pole. V tomto prípade môžeme dobre študovať vplyv materiálu prítomného medzi doskami 
kondenzátora na stav vytvoreného elektrického poľa. 

Uvažujme, že priestor medzi doskami kondenzátora je vyplnený vákuom. V tomto prípade sa 
v uvažovanom priestore nemá čo polarizovať a teda pre vektor polarizácie platí 

p = 0           5.6 

Vzťah pre elektrickú indukciu sa potom zjednoduší na tvar 

D = E.           5.7 

Schopnosť kondenzátora kumulovať elektrický náboj sa hodnotí parametrom kapacita (C). Pre 
výpočet kapacity platí vzťah 

C = S/d          5.8 

kde S je plocha dosiek kondenzátora, d je ich vzdialenosť a  je permitivita toho, čo je medzi doskami. 
V prípade, že je medzi doskami vákuum, tak píšeme 

C0 = 0S/d          5.9 

kde 0 je permitivita vákua a C0 označuje, že medzi doskami kondenzátora je vákuum (myslíme tým, 
že tam nie je vložená hmotná látka (pevná, kvapalná, plynný), avšak takýto priestor nie je úplne 
prázdny, ale preletujú cezeň rôzne častice (kozmické žiarenie, neutrína, ...) a tieto spôsobujú, že 
v tomto priestore je síce veľmi malá, ale predsa nenulová elektrická indukcia. 

V prípade, že medzi dosky kondenzátora vložíme hmotné prostredie, vzťah pre elektrickú indukciu 
môžeme napísať v tvare 

D = 0E + P          5.10 

A pre kapacitu kondenzátora vzťah 

C =  S/d.          5.11 

Ak porovnáme hodnoty kapacity pre prípad hmotného prostredia medzi doskami 
kondenzátora a pre prípad vákua medzi nimi, dostaneme 

𝐶

𝐶0
= 

𝜀𝑆

𝑑
𝜀0𝑆

𝑑

= 
𝜀

𝜀0
= 휀𝑟  =>  휀 =  휀0. 휀𝑟       5.12 
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Aj z uvedeného vidíme, že permitivita priestoru medzi doskami kondenzátora je daná násobkom 

permitivity vákua (0) a permitivity hmotnej látky (r) ktorá sa v tomto priestore nachádza. 

Pri bežných geoelektrických aplikáciách využívajúcich stacionárne (alebo kvázistacionárne) elektrické 
pole sa vo výsledku merania permitivita príliš neuplatňuje. V týchto aplikáciách sa na horninové 
prostredie pomocou prúdového dipólu naloží elektrické pole (obr.5.6), ktoré spôsobí, že voľné 
elektrické náboje (spravidla ióny v podzemnej vode, prípadne elektróny vo vodivých mineráloch) sa 
začnú pohybovať v smere gradientu poľa a vytvoria elektrický prúd. Tento prúd charakterizujeme 
jeho prúdovou hustotou 

𝐽𝑣⃗⃗⃗  =  𝛾�⃗� =  
1

𝜌
�⃗�           5.13 

Kde index v pri prúdovej hustote znamená, že sa jedná o vodivostný prúd, realizovaný pohybom 
nosičov elektrického náboja. Veľkosť prúdovej hustoty priamo závisí na intenzite elektrického poľa 
a na elektrickej vodivosti horninového prostredia. V praxi sa tiež používa prevrátená hodnota 

vodivosti – elektrická rezistivita (alebo merný elektrický odpor - ). Samozrejme, pri naložení 
elektrického poľa dochádza aj k elektrickej polarizácii prostredia, ale tento efekt je, ako si ukážeme, 
pre naše merania zanedbateľný. Iná situácia je v prípade, že na horninové prostredie aplikujeme 
meniace (obyčajne harmonické) elektrické pole. Aj v tomto prípade dochádza okrem pohybu voľných 
nosičov elektrického náboja k elektrickej polarizácii dielektrickej časti horninového prostredia. 

 

Obr.5.6. Vodivostné elektrické prúdy tečúce v horninovom prostredí pri naložení elektrického poľa. 

 

Obr.5.7. Zmena polarizácie elementárnych dipólov 

Striedavá zmena smeru elektrického poľa spôsobuje v dielektrickom prostredí striedavú orientáciu 
dipólov (atómov a molekúl) (obr.5.7), čo vyvoláva efekt podobný elektrickému prúdu – preto dostal 
názov posuvný prúd (keďže ho predpovedal Maxwell pri koncipovaní svojich rovníc (tak mu to 
z matematického modelu vychádzalo) nazýva sa tiež Maxwellov prúd). Hustotu posuvného prúdu 
môžeme vypočítať pomocou vzťahu 
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𝐽 𝑝 = 
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
= 𝜖 

𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
         5.14 

teda je závislá na rýchlosti časovej zmeny dielektrickej polarizácie D a na frekvencii naloženého 

elektrického poľa. V prípade harmonicky sa meniaceho elektrického poľa ( = 2f, kde  je kruhová 
frekvencia a f je frekvencia) môžeme rovnicu 5.14 prepísať na tvar 

𝐽 𝑝 =  𝜔휀�⃗�           5.15 

Sumárne sú pod vplyvom naloženého elektrického poľa v skúmanom priestore prítomné dva 
elektrické prúdy: vodivostný a posuvný 

𝐽 =  𝐽 𝑣 + 𝐽 𝑝 =  𝛾�⃗� +  휀
𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
        5.16 

A v prípade harmonicky sa meniaceho naloženého elektrického poľa 

𝐽 =  𝛾�⃗� + 𝑖𝜔휀�⃗� =  (𝛾 + 𝑖𝜔휀)�⃗�         5.17 

Z rovnice 5.17 vyplýva, že po naložení elektrického poľa na náš skúmaný priestor v ňom vznikajú dva 
druhy elektrického prúdu (vodivý a posuvný).Veľkosť vodivostného prúdu závisí na veľkosti 
naloženého elektrického poľa a množstve voľných nosičov náboja, veľkosť posuvného na časovej 
premenlivosti (frekvencii) naloženého elektrického poľa. Tu je potrebné pripomenúť, že posuvný 
prúd je voči vodivostnému časovo posunutý o 90°. Príčinou je fakt, že najväčšia hodnota gradientu 

zmeny elektrickej polarizácie (dD/dt =  dE/dt) je v momente, keď sa mení polarita poľa a najmenšia, 
keď dosahuje intenzita elektrického poľa extrémnu hodnotu (obr.5.8). 

 

Obr.5.8. Fázový posuv medzi vodivostným a posuvným prúdom 

Ako z rovnice 5.17 vyplýva, veľkosť posuvného prúdu je tiež závislá na frekvencii. Táto závislosť je 
dokumentovaná na obr.5.9 

 

Obr.5.9. Závislosť vodivostného (Jv) a posuvného (Jp) prúdu na frekvencii (podľa Annan, 1997) 



 86 

Z obrázku vidíme, že prúdová hustota vodivostného prúdu Jv zostáva pri zmenách frekvencie stála. 
Naproti tomu hustota posuvného prúdu Jp je pri nulovej frekvencii zanedbateľná a so zvyšovaním 

frekvencie sa postupne zvyšuje. Pri určitej hodnote frekvencie, označovanej ako t (frekvencia 
prechodu) sú hodnoty hustoty oboch prúdov rovnaké a pri vyšších frekvenciách je hostota 
posuvného prúdu väčšia ako hustota vodivostného prúdu. Pri frekvencii prechodu je teda Jv = Jp, 
takže výraz v zátvorkách v rov.5.17 môžeme prepísať do tvaru 

 = iE           5.18 

z čoho pre frekvenciu prechodu t dostávame 

𝜔𝑡 =
𝛾

𝜀
            5.19 

alebo 

𝑓𝑡 = 
𝜔𝑡

2𝜋
= 

𝛾

2𝜋𝜀
          5.20 

Pomer vodivostného a posuvného prúdu sa používa na hodnotenie strát elektrického poľa 

v hmotnom prostredí a nazýva sa uhol strát (tg) 

𝑡𝑔 𝛿 =  
|𝐽𝑣|

|𝐽𝑝|
= 

𝛾

𝜔𝜀
         5.21 

 

Obr.5.10. Uhol strát (podľa Annan, 1997) 

Z uvedeného vyplýva, že ak na horninové prostredie aplikujeme elektrické pole a budeme zvyšovať 
jeho frekvenciu, začnú postupne dominovať posuvné prúdy a teda, z hľadiska účinku vlastností 
horninového prostredia jeho permitivita. Toto je prípad georadaru, keď šírenie EM vlny, ktorej 
frekvencia sa v praxi pohybuje od 100 kHz po 2 MHz, je výrazne ovplyvňované permitivitou, ktorej 
skokové zmeny (na rozhraní prostredí s rôznou permitivitou) spôsobuje lom a odraz EM vĺn. Odraz 
a lom sa pri tom riadi ekvivalentným spôsobom ako pri odraze a lome elastického vlnenia (tu zohráva 
dôležitú úlohu rozdielnosť hustôt prostredí v okolí rozhrania), lome prúdočiar elektrického prúdu pri 
prechode cez rozhranie prostredí s rôznou hodnotou rezistivity. V prípade odrazu a lomu radarových 
vĺn na rozhraní zohráva dôležitú úlohu práve rozdielnosť permitivity prostredí v okolí rozhrania 

𝑅 = √
𝜀𝑟1− √𝜀𝑟2 

√𝜀𝑟1+ √𝜀𝑟2
          5.22 

kde R je koeficient odrazu, r1 je relatívna permitivita prostredia nad rozhraním (odkiaľ EM vlna 

prichádza) a r2 je relatívna permitivita prostredia pod rozhraním, od ktorého sa EM vlna odráža. 
Podobne ako pri elastickom vlnení s hustotou (pri EM vlnení s permitivitou) súvisí rýchlosť šírenia 
vlnenia, takže koeficient odrazu je v oboch prípadoch možné vypočítať aj z pomerov rýchlostí šírenia 
vlnenia. 
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5.3 Permitivita horninového prostredia 

Horninové prostredie patrí ktým heterogénnym prostrediam v ktorých je pevná látka prestúpená 
pórovým priestorom obsahujúcim zmes kvapaliny a plynu (zemný plyn, pôdny vzduch a i.). Pevná 
látka je tvorená súborom minerálov a zloženie tohto súboru sa výrazne mení v závislosti na 
genetickom pôvode a histórii konkrétneho horninového prostredia. To isté platí aj pre pórový 
priestor. Jeho veľkosť a geometria je tiež veľmi premenlivá a tiež závisí na genetickom pôvode 
konkrétneho horninového prostredia a na jeho histórii. Kvapalina v pórovom priestore je roztok 
zrážkovej vody v ktorej sú rozpustené soli prítomné v skelete. Do nej miestne preniká podzemná 
voda vystupujúca z hlbších častí horninového prostredia. Je potom možné vyjadriť uvedené vzťahy 
zápisom 

 
HP = f(Sk, Pp)          5.23 
 

kde Sk = f(Gp, Hi) a Pp = f(Gp, Hi), HP je horninové prostredie, Sk je skelet, Pp je pórový priestor, Gp je 
genetický pôvod a Hi je história). 

 
Pre horninové prostredie je tiež charakteristické, že jeho materiálová a pórová heterogenita nie je ani 
homogénna ani izotropná, ale vytvára kvázi homogénne štruktúry rôznych rádov od jednotiek cm 
(valúny v sedimentoch) po desiatky netrov až stovky km (litosférické dosky). Túto štruktúrovanú 
heterogenitu je poreto potrebné pri skúmaní horninového prostredia rešpektovať. 

 
Heterogenita a štrukturovanosť v zložení skeletu a veľkosti a geometrii pórového priestoru sa odráža 
vo fyzikálnych vlastnostiach horninového prostredia. Platí to v plnej miere aj pre jeho permitivitu. 

 
Permitivita horninového prostredia sa uplatňuje pri jeho skúmaní a mapovaní georadarovou 
metódou. EM vlny vysielané z antény radaru do horninového prostredia sa odrážajú od rozhraní, 
oddeľujúcich jednotlivé časti horninového prostredia s odlišnými hodnotami permitivity. 

 
Skelet horninového prostredia je v prevažnej miere elektricky nevodivý a hodnoty permitivity sa 
pohybujú v rozsahu od 4 do 8 a to isté platí aj pre suché vzorky väčšiny hornín. Zvýšenú permitivitu 
vykazujú polovodivé rudné minerály (rádove až do 102). Extrémne vysoké hodnoty (103 – 104) 
dosahujú kovy a feroelektrické minerály (pyroluzit). 

 
V reálnych horninových prostrediach sa tento obraz výrazne mení. Ich permitivita je určovaná 
permitivitou jednotlivých minerálov, ale hlavne prítomnosťou vody (jej permitivita je 81) v pórovom 
priestore. Teda podobne ako pri elektrickej vodivosti je aj permitivita horninového prostredia vo 

väčšine prípadov určovaná obsahom vody v objemovej jednotke, čo je dané je pórovitosťou 
a mierou jej nasýtenia vodou Sw. Uvedené je možné symbolicky vyjadriť vzťahom 

 
휀𝑟    
𝐻𝑃 = 𝑓(𝐿,Φ, 𝑆𝑤 ,𝑀, 𝐼, 𝑃𝑜𝑙, 𝑇, 𝑃, 𝜔,… )       5.24 

 

Vo vzťahu okrem litológie (materiálového zloženia) L, pórovitosti  a nasýtenia (Sw) vystupujú aj 
ďalšie parametre ako mineralizácia pórovej vody M (mg/l), ílovitosť I (%), polarizačné procesy Pol, 

teplota T, tlak P, aplikovaná frekvencia  a iné. Z hľadiska bežnej aplikácie georadaru na vyhľadanie 
anomálnych objektov v horninovom prostredí sú rozhodujúce zmeny hodnôt prvých troch 
parametrov v rovnici 5.24, z nich hlavne Sw. 

 
Z uvedeného vyplýva, že horninové materiály sú pestrou zmesou minerálov, pórového priestoru, 
vody a plynu. preto bežné litologické označenie horninového materiálu je z pohľadu jeho fyzikálnych 
vlastností veľmi hrubé. Dôsledkom je, že dáta namerané na litologicky rovnakom materiáli, ale 
z rôznych lokalít, sa môžu od seba dosť výrazne líšiť. Preto je potrebné publikované tabuľky 
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elektrických vlastností chápať ako orientačné a viazané na konkrétny horninový materiál. V tab.5.1 je 
uvedená jedna z takýchto tabuliek. 

 
V tabuľke 5.2 sú uvedené orientačné hodnoty permitivity a vodivosti rôznych prostredí v suchom 
a vlhkom stave. Vodivosť zemín výrazne narastá pri zvyšovaní vlhkosti. Veľký rozptyl vo vodivosti 
zemín je tiež spojený s meniacim sa percentuálnym obsahom ílových minerálov v zemine 
a v elektrických vlastnostiach ílovej časti zeminy. 

 

Tab.5.1. Typické hodnoty permitivity (), elektrickej vodivosti (), rýchlosti šírenia EM vĺn (v)a tlmenia 

() pozorované na bežných horninových materiáloch (Izjumov, Dručinin, 2008) 
 

Materiál   (mS/m) v (m/ns)  (dB/m) 

Vzduch 1 0 0,30 0 

Destilovaná voda 80 0,01 0,033 210-3 

Sladká voda 80 0,5 0,033 0,1 

Morská voda 80 3103 0,01 103 

Suchý piesok 3-5 0,01 0,15 0,01 

Nasýtený piesok 20-30 0,1-1 0,06 0,03-0,3 

Vápenec 4-8 0,5-2 0,12 0,4-1 

Ílovité bridlice 5-15 1-1001 0,09 1-100 

Prachovce 5-30 1-100 0,07 1-100 

Íly 5-40 2-1000 0,06 1-300 

Granit 4-6 0,01-1 0,13 0,01-1 

Suchá soľ 5-6 0,01-1 0,13 0,01-1 

Ľad 3-4 0,01 0,16 0,01 

 

Tab. 5.2. Permitivita ´ a elektrická vodivosť  rôznych prostredí pri frekvencii 100 MHz (Izjumov, 
Dručinin, 2008). 

 

prostredie suché Vlhké / nasýtené 

 ´  (S/m) ´  (S/m) 

Piesčitá zemina 4 - 6 10-4 – 10-3 15 – 20 0,01 – 0,1 

Piesčitý íl 4 - 6 10-4 – 10-2 10 – 20 0,01 – 0,1 

Ílová zemina 4 - 6 10-3 – 10-1 10 – 15 0,1 – 1 

Granit 5 10-8 – 10-6 6 0,001 – 0,01 

Vápenec 7 10-9 – 10-6 8 0,01 – 0,1 

Betón 4 – 10 0,001 – 0,01 10 – 20 0,01 – 0,1 

Asfalt 2 - 4 0,001 – 0,01 6 - 12 0,01 – 0,1 

 
V tab.5.3 sú uvedené hodnoty permitivity rôznych minerálov a rúd. Väčšina meraní bola urobená na 
frekvenciách 100 kHz a vyšších. V zásade sa dá povedať, že zo stúpajúcim obsahom vodivých 
minerálov, resp. minerálov s vyššími hodnotami permitivity stúpa aj permitivita horninového 
prostredia. 
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Obr.5.11. Experimentálne zistená závislosť permitivity na obsahu ílu v meraných vzorkách plynom 
nasýtených pieskovcov (Brylkin, Ju.A., Dubman, L.N., Leontijev, E.I. in Kobranova, 1986). 

Tab.5.3. Hodnoty permitivity hornín a minerálov (Telford, 1976.) 
 

Minerál ´ Hornina ´ 

galenit 18 kremenný porfýr 14 - 49.3 

sfalerit 7.9 - 69.7 diabáz 10.5 - 34.5 

korund 11- 13.2 Trapp 18.9 - 39.8 

kassiterit 23 dacit 6.8 - 8.2 

hematit 25 obsidián 5.8 - 10.4 

rutil 31 - 170 antracit 5.6 - 6.3 

flogopit 6.2 - 6.8 sadrovec 5 - 11.5 

kalcit 7.8 - 8.5 granit (suchý) 4.8 - 18.9 

apatit 7.4 - 11.7 gabro 8.5 - 40 

barit 7 - 12.2 diorit 6 

peridotit 8.6 serpentinit 6.6 

síra 3.6 - 4.7 norit 61 

beril 5.5 - 7.8 rula 8.5 

biotit 4.7 - 9.3 pieskovec (suchý, vlhký) 4.7 - 12 

epidot 7.6 - 15.4 jemnozrnný pieskovec (suchý, vlhký) 2.9 - 105 

živec ,ortoklas 3 - 5.8 pôda (suchá, vlhká) 3.9 - 29.4 

živec ,plagioklas 5.4 - 7.1 bazalt 12 

kremeň 4.2 - 5 íly(suché, vlhké) 7 - 43 

zirkón 8.6 - 12 nafta 2.07 - 2.14 

kamenná sol 5.6 voda (20°C) 80,36 

  ľad 3 - 4.3 

 
V bežných zeminách, ktoré sú v prevažnej miere objektom prieskumu georadarovou metódou 
(piesčité zeminy, slabo vlhké piesčité hliny a suché hliny) je pre ich fyzikálne aj technologické 
vlastnosti významný obsah ílových minerálov. Ako vidíme z obr.5.11, permitivita zemín stúpa so 
zvyšovaním obsahu ílu. Íl má aj ďalší výrazný vplyv na šírenie EM vlnenia – jeho vysoká elektrická 
vodivosť spôsobuje tlmenie EM vlny pri jej šírení a teda znižuje hĺbkový dosah georadarového 
merania. Elektrická vodivosť ílov sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním vlhkosti. Vodivosť ílovej zložky 
zemín významne závisí na type ílového minerálu, na vlhkosti ílu a type výmenných katiónov. 
Najväčšie hodnoty vodivosti a teda aj tlmenia rádiových vĺn pozorujeme vo vlhkých ílových zeminách 

s jednovalentnými výmennými katiónmi. Vodivosť sa lineárne zvyšuje pri raste teploty (pri t  0°C 
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a pri t  0°C). Pri znížení teploty pod 0°C pôdny roztok a časť vody v ílovej frakcii zeminy zamŕza. To 
spôsobí doplnkové skokové zmenšenie vodivosti pri prechode teploty cez 0°C. 

 
Ďalším z faktorov, ktoré rozhodujú o ich elektrických vlastnostiach, je prítomnosť vody. Molekuly 
vody majú prirodzený vnútorný dipólový moment. V dôsledku toho má voda pri nízkej frekvencii (t.j. 
pri typických frekvenciách používaných v aplikovanej geofyzike) pomerne vysokú hodnotu relatívnej 
permitivity - 80. Navyše, ióny rozpustené vo vode prispievajú k mechanizmu elektrickej vodivosti, 
ktorý je prevládajúcim faktorom vo väčšine pôd a hornín. V zásade je vodivosť približne úmerná 
celkovému obsahu rozpustenej látky a teda čím viac iónov je rozpustených v roztoku, tým väčšiu 
vodivosť má konkrétny horninový materiál. 

 
Obr.5.12. ukazuje typické grafy závislosti permitivity na obsahu vody v zemine. Závislosť na obr.5.12.a 
bola získaná empiricky z mnohých terénnych meraní času šírenia sa vĺn s rádiovou frekvenciou (pozri 
Topp et al 1980). Údaje uvedené na obr.5.12.b boli získané meraním na vzorkách mezozoických 
pieskovcov zo Západnej Sibíri (merané pri frekvencii 1 MHz). Jednotlivé zeminy sa do určitej miery 
môžu odchyľovať od prezentovaných grafov, ale vo všeobecnosti bude mať vzťah medzi obsahom 
vody a permitivitou podobný tvar. 

 

 
        a)        b) 
 

Obr.5.12. Zmena permitivity a rýchlosti EM-vĺn v závislosti na obsahu vody v zemine. (a) Topp et al 
1980, b) Brylkin, Ju.A., Dubman, L.N., Leontijev, E.I. in Kobranova, 1989 in Schön, 2004) 

 
Permitivita horninového prostredia tiež závisí na mineralizácii pórovej vody. Vo vodných roztokoch 
solí, ktorých anióny a katióny sú jednovalentné, sa pre permitivitu pri 18°C dá aplikovať vzťah 

 

r = c + 3,79 (c)         5.25 
 

kde r je permitivita zeminy, c je permitivita rozpúšťadla a c je mineralizácia v móloch na liter. 
Hodnota konštanty pred odmocninou závisí na typu roztoku. 

 
Čo sa týka teploty a tlaku, tak pre väčšinu hornín je pozorovaný nárast permitivity pri zvyšovaní 
teploty a tlaku. Na obr.5.13 je uvedený príklad empirického sledovania zmien permitivity pri zmene 
teploty vzorky ílovej zeminy zo záporných do kladných hodnôt. 
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Obr.5.13. Závislosť relatívnej permitivity na teplote pre íl (podľa Annan a Davis, 1978 in Schön, 2004). 
 

6. Permeabilita -  

Ak aplikujeme na horninové prostredie elektromagnetické pole, tak napätie indukované v 
podzemnom vodiči nezávisí iba na rýchlosti zmeny magnetického poľa, ale aj na permeabilite tohto 
vodiča. Z prvej Maxwellovej rovnice 

  E
H

t




          6.1 

vyplýva, že indukované prúdy vo vodiči sú priamo úmerné jeho permeabilite. V reálnych horninových 

podmienkach, keď maximálna hodnota magnetickej susceptibility () aj u magnetických minerálov 
zriedka prevyšuje 0.2 jednotiek SI, hodnota permeability zriedka prevyšuje jednotku. Teda 
permeabilita v geoelektrických metódach veľký význam nemá. 

Vplyv permeability na geoelektrické merania je vo väčšine prípadov zanedbateľný. Výnimkou sú 

koncentrácie magnetitu, pyrhotínu a ilmenitu. Permeabilita je so susceptibilitou () spojená vzťahom 

  1 4           6.2 

Vo všeobecnosti je hodnota susceptibility celkom malá a iba nepatrne sa líši od jednotky. V tabuľke 
sú uvedené maximálne hodnoty permeability niektorých bežných minerálov. 

Tab.6.1. Hodnoty permeability niektorých minerálov 

 

minerál  minerál  

magnetit 5 rutil 1.0000035 

pyrhotín 2.55 kalcit 0.999987 

ilmenit 1.55 kremeň 0.999985 

pyrit 1.0015 ? 1.00015 

hematit 1.05   
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8 Zoznam obrázkov 

Obr.2.1. Objemové zloženie hlinitej pôdy ktorej póry nie sú nasýtené vodou. Percentuálne zloženie 
suchej pôdy bude potom nasledovné: 4% organická hmota, 22% íl, 44% prach a 30% piesok (podľa 
Neil, 1980). 

Obr.2.2. Klasifikačný trojuholník schválený ministerstvom poľnohospodárstva USA. Bod P reprezentuje 
pôdu, ktorá obsahuje 50% ílu, 20% prachu a 30% piesku (podľa Neil, 1980). 

Obr.2.3. Pórový priestor v granulárnych horninách (podľa UNIL) 

Obr.2.4. Formy prvotnej pórovitosti v horninách (podľa UNIL) 

Obr.2.5. Formy druhotnej pórovitosti v horninách (podľa UNIL) 

Obr. 2.6 Zóny nasýtenia vodou (podľa Mayboom, P. in Neil, 1980). 

Obr.2.7. Priebeh hladiny podzemnej vody v humídnej (bohatej na zrážky) oblasti a aridnej (chudobnej 
na zrážky) oblasti (podľa Neil, 1980). 

Obr.2.8. Rôzne druhy textúr a pórových priestorov v skalných horninách. 

Obr.3.1. Schéma merania pre určenie rezistivity pevnej látky 

Obr.3.2. Spektrum elektrických vodivostí niektorých látok (podľa Ward and Frasier, 1967). 

Obr.3.3. Úrovne energií elektrónov pre neón; (a) energetické úrovne, (b) energetické hladiny, (c) 
zobrazenie energetických hladín (podľa Van Vlack, 1959 in Ward and Frasier, 1967) 

Obr.3.4. Opačné spiny elektrónov (podľa Ward and Frasier, 1967) 

Obr.3.5. Rozdielnosť energetických hladín v izolovanom atóme a v kryštály 

Obr.3.6. Prípad prázdneho a čiastočne zaplneného vodivostného pásu 

Obr.3.7. Parazitné energetické hladiny spôsobené prítomnosťou nečistôt 

Obr.3.8. Alternatívne zobrazenie diagramov energií (podľa Ward and Frasier, 1967) 

Obr.3.9. Na obrázku je zobrazený vzťah medzi rezistivitou a množstvom sulfidov (pyrit a pentlandit) 
prítomných v gabre. Vzorky pochádzajú z ložiska v južnom Maine. Čísla v zátvorkách udávajú počet 
meraní, ktoré boli realizované a priemerná hodnota je reprezentovaná polohou bodu (podľa UNIL). 

Obr.3.10. Závislosť rezistivity horniny na charaktere mineralizácie: A) impregnačný typ, B) liate (žilné) 
zrudnenie (podľa Karouz, 1989). 

Obr.3.11. Pokusná vaňa. 

Obr.3.12. Graf, ktorý sa používa na transformáciu koncentrácie každého iónu na ekvivalent NaCl 
(podľa UNIL).  

Obr.3.13. Zmeny elektrickej vodivosti vody severoamerických jazier počas roka v dôsledku zmien 
teploty vody (podľa Neil, 1980). 

Obr.3.14. Graf, ktorý sa používa na určenie rezistivity roztoku pre danú teplotu a NaCl ekvivalent 
slanosti (podľa UNIL).  
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Obr.3.15. Objem vane, do ktorej dáme okrem elektrolytu aj častice pevnej látky sa rozdelí na časti: 
objem skeletu (Vs), objem elektrolytu (Vw), a objem vzduchu (Vg). Potom celkový objem vane (V) je 
tvorený objemom skeletu guliek (Vs) a objemom pórov medzi nimi (Vp). Ak do časti tohto pórového 
priestoru nalejeme elektrolyt, tento obsadí objem (Vw) a v zbytku objemu pórov zostane vzduch (Vg): V 
= Vs +Vp = Vs +Vw +Vg. 

Obr.3.16. Štruktúra elektrickej dvojvrstvy (podľa Parchomenko, 1965) 

Obr.3.17. Závislosť formačného faktora na pórovitosti pre rôzna hodnoty parametrov m a s (podľa 
Neil, 1980) 

Obr.3.18. Graf 3, ktorý je možné použiť na určenie pórovitosti na základe znalosti hodnoty 
formačného faktora. Na obrázku je uvedený príklad aplikácie grafu: máme polohu pieskovcov. 

Meraním sme zistili odpor vsakovanej vody w = 10 m a odpor z = 210 m. Podľa Archieho zákona 

dostávame 21
10

210
F

w

z 



 . Z hodnoty 21 vedieme zvislú čiaru k červenej krivke (odpovedá 

Humbleho vzťahu) a z priesečníka vedieme horizontálnu čiaru k stupnice pórovitosti = pórovitosť 
polohy je 20% (podľa UNIL). 

Obr.3.19. Vplyv teploty horniny na jej rezistivitu (podľa Neil, 1980) 

Obr.3.20. Príklad závislosti vodivosti horniny na vodivosti elektrolytu, ktorý vo svojich póroch 
obsahuje (podľa Ward and Frasier, 1976) 

Obr.3.21. Odchýlka smeru ekvivalentnej pórovej dráhy (podľa Ward and Frasier, 1976) 

Obr.3.22. Kľukatosť ekvivalentnej elektrolytickej dráhy (podľa Ward and Frasier, 1976) 

Obr.3.23. Schematické znázornenie adsorbcie iónov na ílovej častici (podľa Ward and Frasier, 1967) 

Obr.3.24. Rozdelenie elektrického odporu pevných látok 

Obr.3.25. Rozdelenie elektrického odporu horninových materiálov 

Obr.3.26. Nomogram umožňujúci odhadnúť vplyv zmien základných faktorov na hodnotu elektrického 
odporu (elektrickej vodivosti). 

Obr.3.27. Pásový graf intervalových hodnôt elektrického odporu rôznych litologických typov vyvrelých 
a metamorfovaných hornín. Hodnoty pri ľavom okraji intervalov odpovedajú vyššej pórovitosti a teda 
vyššiemu nasýteniu podzemnou vodou, na opačnej strane majú horniny s malú pórovitosť a teda malý 
obsah podzemnej vody. 

Obr.3.28. Pásový graf intervalových hodnôt elektrického odporu rôznych litologických typov 
sedimentárnych hornín. Hodnoty pri ľavom okraji intervalov odpovedajú vyššej pórovitosti a teda 
vyššiemu nasýteniu podzemnou vodou, na opačnej strane majú horniny s malú pórovitosť a teda malý 
obsah podzemnej vody. 

Obr.4.1. závislosť -potenciálu na polomere pórov 

Obr.4.2. závislosť potenciálu tečenia na polomere pórov 

Obr.4.3. Ložisko pyritu (FeS2) - vo vrchnej časti (nad hladinou podzemných vôd) prevládajú procesy 
oxidácie pyritu (k telesu prichádzajú H2O, O2Fe(OH)3, anióny (OH-) a vychádzajú - s odtekajúcimi 
podzemnýcmi vodami - katióny (H+, Fe++)). V dolnej časti (pod hladinou podzemných vôd) prevládajú 
procesy redukcie (prichádzajú katióny Fe++, vychádzajú H+, Fe(OH)3) (podľa Telford, 1976). 
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Obr.4.4. Pohyb iónov v modelovej vani: a) elektrolyt; b) elektrolyt a štrk (nevodivé okrúhliaky); c) 
elektrolyt a nevodivé doštičky; c) elektrolyt horninový materiál s kľukatými pórmi 

Obr.4.5. Závislosť typu polarizačných dejov na materiálovom zložení horninového prostredia 

Obr.4.6. Rozloženie iónov v mieste zúženia póru: a) elektricky neutrálny stav; b) naložené externé 
elektrické pole; c) elektrický článok vyvolaný polarizačnými dejmi, jeho trvanie je limitované externým 
poľom. 

Obr.4.7. Mechanizmus membránovej polarizácie v okolí ílových minerálov prítomných v póroch: a) 
elektricky neutrálny stav; b) naložené externé elektrické pole a vznik lokálnych akumulácií iónov 

Obr.4.8. Deformácia elektrickej dvojvrstvy na kovovom telese v dôsledku naloženého elektrického 
poľa: a) elektricky neutrálny stav (Ue – elektródové napätie); b) naložené externé elektrické pole 
a vznik prepätia p. 

Obr.4.9. Makroskopické prejavy geologických telies s kovovou mineralizáciou. A) rudné teleso je 
tvorené navzájom neprepojenými rudnými zrnami alebo zhlukmi (impregnačný typ), B) rudné teleso je 
tvorené jednoliatym, vodivo prepojeným celkom (masívne zrudnenie) (podľa Karous, ). 

Obr.4.10. Grafy závislosti elektrického napätia polarizačných dejov na prúdovej hustote budiaceho 
poľa. 1 - sfalerit, 2 - pyrhotín, 3 - chalkopyrit, 4 - magnetit, 5 – galenit (podľa Karous, ). 

Obr.4.11. Graf závislosti elektrického napätia polarizačných dejov na prúdovej hustote budiaceho 
poľa zistený na vzorke magnetitu. Z krivky vidieť výrazný rozdiel medzi hodnotami anódového 
a katódového potenciálu (podľa Karous, ).  

Obr.4.12. Priebeh dif pre rôzne horninové prostredia: 1 – nespevnené sedimenty, 2 – nezrudnené 
kryštalické horniny, 3 – slabé vtrúseniny sulfidov a grafitu, 4 – vtrúsené sulfidické rudy ložiskového 
významu, 5 – prežilkové liate rudy (VPa18.grf) (podľa Karous, ) 

Obr.4.13. Priebeh napätia v napäťovom dipóle počas prúdového impulzu (T) a po jeho vypnutí. 

Obr.4.14. Priebeh napätia na napäťovom dipóle elektródového systému počas prúdového impulzu (T) 
a po jeho vypnutí.  
Obr.4.15. Priebeh napätia na napäťovom dipóle elektródového systému počas aplikácie striedavého 
elektrického poľa s frekvenciou f1 a s frekvenciou f2. Pre ilustráciu sú uvedené aj krivky nasýtenia pre 
polarizačné deje.  

Obr.4.16. Amplitúdové (plné čiary) a fázové (čiarkované čiary) spektrum (parameter m je nabitosť 
prostredia a charakterizuje intenzitu polarizačných dejov). 

Obr.4.17. Fázové frekvenčné spektrum pre porfýrické medené a magnetitové zrudnenie. 

Obr.4.18. Ekvivalentný elektrický obvod pre modelovanie elektrických charakteristík polarizačných 
dejov. 

Obr.5.1. Atóm v neutrálnom stave, t.j. mimo elektrického poľa (vľavo) a atóm umiestnený 
v elektrickom poli (vpravo) 

Obr.5.2. Súbor atómov v neutrálnom stave, t.j. mimo elektrického poľa (vľavo) a súbor atómov 
umiestnených v elektrickom poli (vpravo) 

Obr.5.3. Elektrický dipól 
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Obr.5.4. Súbor polarizovaných atómov v neutrálnom stave (vľavo) a súbor polarizovaných atómov 
v elektrickom poli (vpravo) 

Obr.5.5. Kondenzátor (vľavo) a kondenzátor s dielektrikom (vpravo) 

Obr.5.6. Vodivostné elektrické prúdy tečúce v horninovom prostredí pri naložení elektrického poľa. 

Obr.5.7. Zmena polarizácie elementárnych dipólov 

Obr.5.8. Fázový posuv medzi vodivostným a posuvným prúdom 

Obr.5.9. Závislosť vodivostného (Jv) a posuvného (Jp) prúdu na frekvencii (podľa Annan, 1997) 

Obr.5.10. Uhol strát (podľa Annan, 1997) 

Obr.5.11. Experimentálne zistená závislosť permitivity na obsahu ílu v meraných vzorkách plynom 
nasýtených pieskovcov (Brylkin, Ju.A., Dubman, L.N., Leontijev, E.I. in Kobranova, 1986). 

Obr.5.12. Zmena permitivity a rýchlosti EM-vĺn v závislosti na obsahu vody v zemine. (a) Topp et al 
1980, b) Brylkin, Ju.A., Dubman, L.N., Leontijev, E.I. in Kobranova, 1989 in Schön, 2004) 
Obr.5.13. Závislosť relatívnej permitivity na teplote pre íl (podľa Annan a Davis, 1978 in Schön, 2004). 
  



 97 

9 Zoznam tabuliek 

Tab.2.1 Výmenná katiónová kapacita niektorých známych ílov (podľa Neil, 1980) 

Tab.2.2 Výmenná katiónová kapacita (CEC) a koloidné zloženie piatich rôznych pôd (podľa Neil, 1980)  

Tab.2.3. Klasifikácia zrnitosti granulárnych štruktúr (podľa Schön, 2004) 

Tab.2.4. Zrnitosť, pórovitosť a priepustnosť niektorých typických sedimentov (podľa UNIL) 

Tab.2.5. Priepustnosť niektorých typických sedimentov (podľa UNIL) 

Tab.2.6. pórovitosti, priepustnosti a rezistivity základných typov hornín (podľa UNIL): 

Tab. 2.7. Vplyv geologických procesov na rezistivitu skalných hornín (podľa Ward) 

Tab.3.1 Pohyblivosť bežných iónov pri 25°C (podľa Neil, 1980) 

Tab.3.2 vodivosť vôd Veľkých severoamerických jazier s príspevkom rôznych iónov (podľa Neil, 1980). 

Tab.3.3 Rezistivita niektorých typov prírodných vôd (podľa UNIL) 

Tab.3.4 vplyv tvaru častíc na vzťah F/P pri použití umelých vzoriek so znižujúcou sa guľatosťou (podľa 
Neil, 1980) 

Tab.3.5 Hodnoty a a m pre rôzne skupiny hornín (podľa Keller, 1987 in Sheriff, 2004) 

Tab.3.6 Hodnoty a a m pre niektoré typy hornín 

Tab.3.7. Merané konštanty obsahu vlhkosti a povrchové vodivosti (podľa Rhoadesa et all in Neil, 
1980). 

Tab.3.8. Fyzikálne vlastnosti typických horských a nížinných zemín v západnom Portoriku (podľa Neil, 
1980) 

Tab.3.9 Výmenná katiónová kapacita niektorých známych ílov (podľa Neil, 1980) 

Tab.3.10 Výmenná katiónová kapacita (CEC) a koloidné zloženie piatich rôznych zemín (podľa Neil, 
1980)  

Tab.5.1. Typické hodnoty permitivity (), elektrickej vodivosti (), rýchlosti šírenia EM vĺn (v)a tlmenia 

() pozorované na bežných horninových materiáloch (Izjumov, Dručinin, 2008) 

Tab.5.2. Permitivita ´ a elektrická vodivosť  rôznych prostredí pri frekvencii 100 MHz (Izjumov, 
Dručinin, 2008). 

Tab.5.3. Hodnoty permitivity hornín a minerálov (Telford, 1976.) 
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