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Sammanfattning: Tidigare studier har visat på att de geofysiska metoderna elektrisk resistivitet tomografi (ERT) 

och tidsdomän inducerad polarisation (IP) är användbara verktyg för att detektera non-aqueous phase liquids 

(NAPL). Rapsolja, som är en hydrofob organisk förening med lägre densitet än vatten, har använts i ett laboratorie-

försök för att utvärdera användbarheten av ERT och IP för att detektera spridning av NAPL i miljön. I en kontrolle-

rad akvariemiljö har tre experiment utförts för att utreda om ERT och tidsdomän IP är lämpliga karteringsverktyg 

för att detektera rapsolja i en sandavlagring. Rapsoljan valdes som förorening då den inte har några kända miljöfar-

liga egenskaper men har liknade fysikaliska egenskaper som exempelvis diesel.  Uppmätta data har inverterats i 

Boundeless Electric Resistivite Tomography (BERT) till 3D-modeller vilka jämförts med den kända placeringen av 

rapsoljan i akvariet. Resultaten pekar på att rapsoljan uppvisar en högre resistivitet gentemot sanden, vilket registre-

rades med ERT. Resultaten visar också oväntade IP-effekter under samtliga experiment, vilket tyder på mättekniska 

problem vilket gör att tidsdomän IP inte har kunnat utvärderas.  
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Abstract: Previous studies have shown that the geophysical methods electrical resistivity tomography (ERT) and 

time domain induced polarization (IP) are appropriate tools to detect non-aqueous phase liquids (NAPL). Rapeseed 

oil, hydrophobic organic compound with a lower density than water, was used in a laboratory experiment to evalu-

ate the usefulness of ERT and IP to detect NAPL-contaminants in the environment. In a controlled aquarium envi-

ronment three experiments were carried out to investigate whether ERT and time domain IP, are suitable tools to 

map and detect rapeseed oil in a sand deposit. Rapeseed oil was chosen as pollution because it does not have any 

known environmentally harmful properties but has similar physical properties as e.g. diesel. The measured data was 

inverted in Boundless Electric Resistivite Tomography (BERT) to 3D-models which are compared with the known 

location of rapeseed oil in the tank. The ERT results indicate that rapeseed oil has a higher resistivity in contrast to 

the sand. The result also show unexpected IP-effects during all experiments, suggesting technical problems which 

means that time domain IP could not be evaluated.  
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1. Introduktion 
Ett vanligt förekommande miljöproblem är markför-

oreningar av organiska kolväten. Flertalet av förore-

ningarna har lägre densitet än vatten och definieras 

som lätt icke-vattenlöslig vätska eller som ”light non-

aqueous phase liquid” (LNAPL). LNAPL som t.ex. 

diesel, sprider sig ner genom jordlagren till grundvat-

tenytan eller täta jordlager såsom lera, där vidare 

spridning sker horisontellt utefter gradienten.  

 I tidigare studier har de två geofysiska metoderna 

elektrisk resistivitets tomografi (ERT) och tidsdomän 

inducerad polarisation (IP) visat på detektionsmöjlig-

heter av LNAPL (Benson et al. 1997;  Vanhala 1997;  

Titov et al. 2004;  Godio et al. 2010;  Schwartz et al. 

2012). Benson et al. (1997) har i fält detekterat bensin 

med hjälp av elektrisk resistivitet (ER). I laboratorie-

miljö har Titov et al. (2004) detekterat fotogen genom 

tidsdomän IP men skriver också att uppkomna IP-

effekter även beror på sedimentets mineralogi och vat-

tenkemin i porutrymmena. Vanhala (1997) använde 

sig av frekvensdomän IP för detektering av diesel, en 

geofysisk metod som använder växelström (AC).  

 Då mätresultatet (avklingningskurvan) från en tids-

domänmätning innehåller spektral information, så är 

avklingningskurvan teoretiskt ekvivalent med en fre-

kvensdomänmätning (Correa Alegria et al. 2009). Där-

med är det teoretiskt möjligt att utföra en tidsdomän 

mätning och översätta avklingningskurvan till ström-

frekvenser för att t ex. detektera diesel. Men som Jo-

hansson et al. (2015) skriver är resultaten från tidigare 

studier ibland motsägelsefulla se även Schwartz et al. 

(2012). 

 Modern mätutrustning som till exempel ABEM 

Terrameter LS kan utföra både tidsdomän IP och ERT 

samtidigt och är mer tidseffektiv och tillgängligt än 

frekvensdomänutrustning. Därför är det av stort in-

tresse att utforska vilka potentiella föroreningar som 

kan detekteras med tidsdomän IP och ERT. 

 För att kunna utvärdera om de geoelektriska meto-

derna ERT och tidsdomän IP är användbara verktyg 

för att kartera LNAPL, utförs i denna studie tre försök 

i kontrollerad akvariemiljö. Föroreningen som används 

är rapsolja, som har liknande fysikaliska egenskaper 

som diesel men inga kända miljöfarliga egenskaper. 

 Tidigare forskning har genomförts i antingen en 

liten cylindertank men endast några få mätpunkter 

eller utförts i fält. Det nya med den här studien är att vi 

efterliknar en fältundersökning med elektrodutlägg och 

mätprotokoll, men skalar ner studien till att rymmas i 

ett akvarium där miljön kan kontrolleras.   

 Extra intressant för den här studien är genomföran-

det av IP-mätningar i akvarium då inga sådana försök 

är kända sedan tidigare. Vid ett tidigare experiment av 

Dahlin et al. (2011) så genomfördes ERT i akvariet för 

att följa grundvattenflödet i den kapillära zonen 

(Dahlin et al. 2011).  

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att utvärdera om de geo-

elektriska metoderna ERT och tidsdomän IP är lämp-

liga verktyg för att kartera rapsolja i en sandavlagring.  

 

2. Teori 
2.1 Elektrisk resistivitets tomografi (ERT) 
Som grundläggande princip för alla resistivitetsmät-

ningar, används två strömelektroder (A, B), genom 

vilka ström [I] leds ner i mark och två potentialelektro-

der (M, N) som potentialskillnaden [ΔU] mäts  

över, se Fig. 1. Även då utveckling har gått framåt rent 

mättekniskt och en elektroduppställning kan ha flera 

hundra elektroder, sker varje enskild mätning med 

endast två strömelektroder och två 

potentialelektroder (Jeppson & Dahlin 2016). 

 I marken uppstår ett tredimensionellt spänningsfält 

mellan elektroderna när strömmen flödar mellan strö-

melektroderna (A, B). Skillnaden i spänning mellan 

strömelektroderna, samt avståndet mellan potentiallin-

jerna, beror av markens resistivitet (Jeppson & Dahlin 

2016). Med potentialelektroderna (M, N) mäts spän-

ningen [U] i två punkter, vartefter den s.k. skenbara 

resistiviteten i mätpunkten kan beräknas.  

 

2.2 Resistivitets teori 
Resistivitet är en materialegenskap som beskriver ett 

materials förmåga att bromsa en elektrisk ström och 

betecknas med ρ i enheten Ω m (ohm per meter) 

(Reynolds 1997). I en endimensionell ledare, t.ex. en 

elkabel, bestäms resistiviteten [ρ] av resistansen [R] 

samt två geometriska faktorer, längd i meter [L] och 

tvärsnittsarean i m2 [A] (Reynolds 1997). Detta besk-

rivs matematiskt: 

Figur 1. Schematisk bild för resistivitetsmätning. A & B 

utgör strömelektroder. Potentialskillnaden mäts över poten-

tialelektroder M & N. Tringeln utgör mätpunkt, L är avstån-

det mellan strömelektrod och mätpunkt. De streckade linjer-

na utgör strömlinjer vilka har en tredimensionell utbredning. 

Heldragna linjer är potentiallinjer vilka har en tredimens-

ionell utbredning. (Modifierad från Jeppson & Dahlin 

2016). 
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       (1.1)  

Resistansen [R] är i Ohms lag lika med spänning i volt 

[U] dividerat med strömstyrkan i amper [I]: 

      (1.2) 

Ohms lag beskriver hur en elektrisk ström [I] som pas-

serar genom en ledare med resistansen [R], är direkt 

proportionerligt till potentialskillnaden, d.v.s. spän-

ningen [U] mellan två punkter (Reynolds 1997). Ge-

nom att bryta ut resistansen [R] i ekvation 1.1 och 1.2 

erhålls:    

          (1.3) 

Spänningen [U] är en produkt av den elektriska fält-

styrkan [E] och [L] i volt per meter [V/m], d.v.s. U = 

E·L. Strömstyrkan [I] är en produkt av strömtätheten 

[J] (amper) dividerat med tvärsnittsarean [A] (m2), I = 

J·A (Reynolds 1997). Detta gör att formeln kan skrivas 

om till: 

 (1.4) 

Ekvation 1.4 visar att resistiviteten är kvoten av den 

elektriska fältstyrkan [E] och strömtätheten [J]. Vid en 

resistivitetsmätning är inte fallet en endimensionell 

ledare d.v.s. den geometriska faktorn är inte [L/A]. 

När ström leds ner i marken måste den geometriska 

faktorn [G] istället härledas från spänningen [ΔU] som 

är tredimensionellt fördelad i marken (Reynolds 1997;  

Jeppson & Dahlin 2016). Formeln för att beräkna re-

sistiviteten i marken presenteras i Jeppsson & Dahlin 

(2016) som följande:   

  (1.5) 

Där RA och ra är avstånden mellan potentialelektroder-

na till den positiva strömelektroden. Rb och rb är avstån-

det till den negativa strömelektroden. Den geometriska 

faktorn [G] beror av de inbördes avstånden mellan 

ström- och potentialelektroderna. Instrumentet beräk-

nar den geometriska faktorn efter de förutbestämda 

elektrodavstånden i mätprotokollet.  

 

2.3 Skenbar resistivitet 
För homogen mark motsvarar den uppmäta resistivite-

ten den verkliga resistiviteten. I allmänhet existerar 

ingen homogen mark, och den uppmätta resistiviteten 

benämns skenbar resistivitet [ρa] (Sharma 1997). Jepp-

son & Dahlin (2016) beskriver skenbar resistivitet som 

ett slags medelvärde av alla heterogeniteters resistivi-

tetsvärden inom strömfältet. Där närliggande och yt-

nära heterogeniteter påverkar den skenbara resistivite-

ten mer än avlägsna. Flera skenbara resistiviteter pre-

senteras i en pseudosektion, vilket ger en indikation av 

datakvalitén. Utifrån pseudosektionen kan en resistivi-

tetsmodell beräknas genom en inversionsprocess 

(Jeppson & Dahlin 2016).  

 I Fig. 2 illustreras hur strömfältets utbredning på-

verkas av heterogenitet i x-, y- och z-led. Vid en för-

orening av en LNAPL påverkas den skenbara resistivi-

teten också av i vilken fas LNAPL lägger sig runt mi-

Figur 2. Illustrerar hur strömfältets utbredning är tredi-

mensionell i x-, y- och z-led. a) Visar strömfältets utbredning 

i plan vy. b) Visar strömfältets utbredning i en tvärsektion av 

marken i x– och z-led. c) Visar strömfältets utbredning i 

tvärsektion av marken i y– och z-led. Notera att det upp-

mätta resistivitetsvärdet skulle påverkas av både ρ1 och ρ2 

vilket resulterar i ett skenbart resistivitetsvärde. (Bilden är 

tagen från Jeppson & Dahlin 2016). 
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neralkornen (Titov et al. 2004). I Johanson et al. 

(2015) presenteras fyra konceptuella modeller för hur 

NAPL uppehåller sig runt mineralkornen. NAPL kan 

förekomma som en drapering runt mineralkornen, i 

flaskhalsar mellan mineralkornen, som isolerad drop-

par eller som en egen sammanhängandefas genom 

flera porer (Johansson et al. 2015).  

 

2.4 Inversion 
Genom inversion bearbetas uppmätt data till en IP- 

eller resistivitetsmodell och kan tillskrivas lagertillhö-

righet och djup (Jeppsson & Dahlin 2016). Vid en 

ERT undersökning mäts den skenbara resistivitet och 

IP, vilket vi benämner observerad data (uppmätt data). 

För att kunna beräkna den verkliga resistiviteten an-

vänds en matematisk funktion. En syntetisk startmo-

dell antas, vilken jämförs och modifieras tills den syn-

tetiska modellen överensstämmer med den observe-

rade datamodellen (Guenther et al. 2015). För icke-

linjära problem som ERT, relateras modellparametrar-

na genom en ekvation d = f(m), där d är observerad 

vektordata, m0 är den syntetiska startmodellen 

(Ronczka pers. kom., 2016). Inversion av icke-linjär 

data är en iterativ (upprepande) matematisk process, 

som används för att linjärisera f(m), något som besk-

rivs av Guenther et al. (2006). Den syntetiska datamo-

dellen justeras inför varje ny interaktion, processen 

fortlöper tills ”forward responsen” f(m) överensstäm-

mer med den observerade datamodellen d, inom en 

viss felmarginal (Guenther et al. 2015).  

 

2.5 Tidsdomän IP 
För mätning av tidsdomän IP används i likhet med 

resistivitetsmätning, två strömelektroder och två po-

tentialelektroder, vilket beskrivs i avsnitt 2.1.  

 Inducerad polarisation (IP) är ett elektriskt feno-

men som uppstår efter att en elektrisk ström färdats 

igenom ett eller flera olika medium (Sharma 1997). 

 När likström (DC) leds ner i marken omfördelas 

elektriska laddningar och marken polariseras (Jeppson 

& Dahlin 2016). När strömmen bryts faller inte spän-

ningen mellan potentialelektroderna direkt till noll, 

utan spänningen avklingar med tiden på grund av att 

marken tillfälligt lagrar energi, ungefär som en kon-

densator (Correa Alegria et al. 2009). Magnituden av 

den uppkomna IP-effekten är direkt proportionerlig 

mot markens förmåga att polarisera (Sharma 1997).  

 När strömmen slås på ökar spänningen momentant 

till U´ och, fortsätter att stiga tills den når Umax, se Fig. 

3. När strömmen bryts faller spänningen momentant 

för att sedan avta med tiden, detta kallas för avkling-

ningstid (Jeppson & Dahlin 2016). 

 Vanligen mäts tidsdomän IP i laddningsbarhet 

(chargeability) (M), vilket är ett integrerat medelvärde 

under avklingningskurvan mellan två godtyckliga tid-

punkter, se Fig. 4 (Jeppson & Dahlin 2016). Formeln 

för att beräkna laddningsbarhet (chargeability) skrivs 

enligt Jeppson & Dahlin (2016) som följande: 

 

      (1.6) 

 Ekvation 1.6 anger laddningsbarhet (chargeability) 

i enheten mV/V. Tiden t1 väljs efter att mätningen är 

slutförd, vanligen i intervallet 10 – 100 ms. Detta för 

att undvika elektromagnetiska induktionseffekter i 

marken (Jeppson & Dahlin 2016). Beroende på vilka 

IP-fönster som är av intresse summeras IP-fönstren 

och skenbar laddningsbarhet (chargeability) beräknas. 

Fig. 4 visar uppdelning av avklingningskurvan i IP-

fönster.  

 Mekanismen bakom IP-effekten i mark utan me-

tallföreningar, uppstår då joner i marken omfördelas, 

där de rådande förklaringsmodellerna är elektrokemisk 

polarisation och membranpolarisation samt Maxwell-

Wagner polarisation (Johansson et al. 2015).    

 Membranpolarisation uppkommer när positiva- och 

negativa joner i små porutrymmen, framförallt i ler-

material eller mineral med negativt ytskikt, utsätts för 

ett elektriskt fält (Reynolds 1997). Det negativt lad-

dade ytskiktet neutraliseras av positiva jonerna, vilket 

krymper porutrymmet. När ett elektriskt fält appliceras 

uppstår en jontransport och negativa joner ackumule-

ras i porhalsar vilket kan beskrivas som en flaskhals i 

vilken jonerna inte kan transporteras genom. När 

strömmen bryts avtar spänningen långsammare än i 

Figur 3. Momentant stiger spänningen och fortsätter stiga till 

Umax. Strömmen bryts momentant och spänningsfall sker 

därefter  avklingar spänningen med tiden. (Bilden är modifi-

erad från Jeppson & Dahlin 2016) 

Figur 4. Avklingningskurvan uppdelad i flera IP-fönster. 

(Bilden är tagen från Jeppson & Dahlin 2016) 



10 

omgivande mark (Reynolds 1997;  Johansson et al. 

2015). Elektrokemisk polarisation är ett elektriskt dub-

bel lager (EDL) av joner, runt ett mineralkorn i sand-, 

silt- och lerfraktion omgivet av vatten (Johansson et al. 

2015). EDL uppstår om mineralkornet har negativt 

laddat ytskikt, vilket attraherar positiva joner från vatt-

net och bildar det s.k. Stern-skiktet (Titov et al. 2004;  

Leroy et al. 2008). Runt Stern-skiktet fäster ett diffust 

lager med mot joner och när ett ström fält appliceras 

polariseras mineralkornet.  

 Maxwell-Wagner polarisation uppstår vid höga 

frekvenser då joner ansamlas i gränsytorna mellan 

mineralkorn med olika dielektriska egenskaper (Leroy 

et al. 2008;  Johansson et al. 2015). Maxwell-Wagner 

polarisation kan då relateras till tidiga tider i en av-

klingningskurva (Delima & Sharma 1992). Mekan-

ismen bakom Maxwell-Wagner polarisation beskrivs 

mer utförligt av Delima & Sharma (1992). Eftersom 

polarisation av en LNAPL såsom rapsolja främst upp-

står vid låga strömfrekvenser, är inverkan från en 

Maxwell-Wagner polarisation troligtvis låg i detta 

akvarieexperiment (Johansson et al. 2015). 

 

3. Metod och material  
För att utreda om de geoelektriska metoderna ERT och 

tidsdomän IP är användbara för att kartera rapsolja, har 

tre labbexperiment genomförts i ett akvarium.  Då 

rapsoljans placering är känd i akvariet kan man be-

döma hur väl resultatet från de inverterade resistivitets

- och IP-modellerna överensstämmer med rapsoljans 

placering i akvariet. 

 För att uppnå detta har tre experiment utförts där 

Exp. 1 och 2 syftar till att genomföra ERT och IP-

mätningar i homogena miljöer d.v.s. endast i vatten 

eller vattenmättad sand. Det görs för att kunna utesluta 

eventuella resistivitets- och IP-effekter från sanden 

eller vattnet.  

 Varje experiment utförs med en tomografisk elek-

troduppställning med 160 elektroder i botten av akva-

riet samt 160 elektroder i toppen. På grund av akvari-

ets ringa storlek används tio elektrodlängder med 32 

elektroder vardera som är speciellt anpassade till akva-

riets dimensioner. Ett mätprotokoll innehållande en 

kombination av gradient- och dipol-dipol uppställning 

konstrueras för elektrodutlägget, se Fig. 5, vilket gene-

rerar 4040 mätpunkter för varje experiment (en detal-

jerad beskrivning av olika elektroduppställningar ges i 

Reynolds (1997)). Mätprotokollet utför först 294 mät-

ningar för resistivitets och IP för toppelektrodlängd 1, 

vidare för att mäta bottenelektrodlängd 2 därefter sker 

mätningar mellan botten- och toppelektrodlängderna, 

se Fig. 5. Mätprotokollet går vidare för att utföra 

samma procedur för elektrodlängd 3 och 4 osv. tills 

mätningen är slutförd.  

 
3.1 Material 

En ABEM Terrameter LS användes för datainsamling 

tillsammans med fyra stycken reläväxlar (ABEM 10-

64C) vilka ansluts via multiledarkablarna från de tio 

elektrodlängderna. Då Terrametern endast kan ström-

försörja en reläväxel användes ett 12 volts bilbatteri 

som strömkälla till de resterande reläväxlarna. För att 

mäta vattnets konduktivitet användes en Lovibond 

SensoDirect 150 och instrumentet kalibrerades innan 

mätning med 0,01 mol kaliumklorid lösning. En 

wettexduk användes för att öka elektrodkontakten med 

sanden. För att hålla elektrodlängderna flytande i Exp. 

1 monterades längderna på en cellplastskiva. Alla tre  

experimenten genomfördes i ett akvarium med di-

mensionerna 1,5 m x 0,48 m x 0,49 m, en schematisk 

bild av akvariet visas i Fig. 6. Sanden som har använts 

Figur 5. Visar akvariet i genomskärning med använda elek-

troduppställningarna. Längs en elektrodlängd (gradient) och 

mellan topp- och bottenelektroder (dipol-dipol). I gradient-

uppställning flyttar sig potentialelektroderna (M, N) mellan 

strömelektroderna (A, B). För dipol-dipol uppställningen 

återfinns en ström- och potentialelektrod i botten (A, M) och 

i toppen (B, N) successivt förflyttar sig elektroduppställning 

där avståndet (a) är konstant mellan elektrodparen. Bilden 

är modifierad från Dahlin et al. (2011) med tillstånd.  

Figur 6. Schematisk bild över akvariet. Övre bilden visar en 

tvärsektion av akvariet med dimensioner samt topp och bot-

ten elektrodlängder. Den nedre bilden visar akvariet i en 

plansektion med elektrodlängder. Bilden är modifierad från 

(Dahlin et al. 2011). 
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har en kornstorleksfördelning på 0,3 – 0,7 mm och 

klassificeras som en mellansand med mindre del grov-

sand. Sanden återanvändes från ett tidigare experiment 

av Dahlin et al. (2011) och är delvis kontaminerad 

med en vattenlöslig färg (Brilliant Blue FCF).  

 

3.2 Experiment uppställning 
3.2.1 Experiment 1 – Vatten 
Akvariet fylldes med kranvatten till 30 cm över botten 

och toppelektroderna monterades på en 5 cm tjock 

cellplastskiva, se Fig. 7. Avståndet mellan topp- och 

bottenelektroderna är 25 cm. Elektrodlängderna kopp-

las via multiledarkablar till respektive reläväxel 

(ABEM 10-64C) vidare till en ABEM Terrameter LS. 

Test av elektrodkontakt utförs innan mätningen påbör-

jas, varpå mätningen startas med en strömstyrka på 1 

mA. I Fig. 7 visas ett fotografi på experimentuppställ-

ningen. 

 

3.2.2 Experiment 2 – Vattenmättad sand  

Akvariet fylldes med kranvatten till 12 cm över botten 

därpå fylldes sanden på till en höjd av 24 cm, sanden 

krattas till ett horisontellt lager. Ytterligare 30 liter 

vatten används och grundvattenytan stabiliserades på 

23 cm. På grund av vattnets kapillärkraft stiger vattnet 

upp genom sanden och skapar en kapillärzon om 1 cm. 

I Fig. 8 markeras grundvattenytan med ett rött streck; 

över strecket återfinns den kapillära zonen. Ovanpå 

sanden placeras en wettexduk innan elektrodlängderna 

installeras. Avståndet mellan topp- och bottenelektro-

derna är 24 cm. Elektrodlängderna kopplas via multi-

ledarkablar till respektive reläväxel (ABEM 10-64C) 

vidare till en ABEM Terrameter LS. Test av elektrod-

kontakt utfördes innan mätningen påbörjades, varpå 

mätningen startas med en strömstyrka på 20 mA. I Fig. 

8 visas ett fotografi på experimentuppställningen. 

 

3.2.3 Experiment 3 - Rapsoljekontaminerad sand  

Från sandavlagringen grävs 6 liter sand upp för att 

skapa en cirkulär grop med en diameter om 24 cm. 

Den uppgrävda sanden blandas med 2 liter rapsolja för 

att återplaceras i gropen. En centimeter torr sand an-

läggs över den vattenmättade sanden. Detta görs i syfte 

att hindra rapsoljan från att migrera uppåt och komma 

i direkt kontakt med elektroderna.  Elektrodlängderna 

placeras ut på wettexduken och kopplas via multiledar-

kablar till respektive reläväxel (ABEM 10-64C) vidare 

till Terrametern. Test av elektrodkontakt utförs innan 

mätningen påbörjas, varpå mätningen startas med en 

strömstyrka på 1 mA. I Fig. 9 visas ett fotografi på 

experimentuppställningen och rapsoljans placering.  
 
3.3 Resistivitet och IP analys 
För att analysera uppmätt resistivitet och IP-data an-

vändes Erigraph, Excel, BERT (Boundeless electric 

resistivite tomography), Paraview, Terrameter toolbox 

och i viss mån även Res2Dinv.  

 Terrameter toolbox användes för att importera data 

från Terrametern. Data exporterades därefter från 

Terrameter toolbox till textformat. Uppmätta resistivi-

tet och IP-data sorterades i Excel för varje enskild 

elektrodlängd efter datapunkternas Y– och Z-

koordinater, varefter 2D-data för varje elektrodlängd  

plottades i Erigraph som pseudosektioner. Detta då en 

visuell inspektion av pseudosektionen kan ge en indi-

kation av datakvalitén. Pseudosektionerna inverterades 

sedan i Res2Dinv för vidare analys.  

 Från Terrameter toolbox exporterades data också i 

Figur 7. Experimentuppställning 1 med toppelektroderna 

monterade på en cellplastskiva flytande på vattnet 25 cm 

över bottenelektroderna. (Foto Robin Jansson). 

Figur 8. Experimentuppställning 2 har en vattenmättad 

sandavlagring anlagts där rödlinje markerar grundvatteny-

tan. (Foto Robin Jansson) 

Figur 9.  Experimentuppställning 3 rapsoljan placerad mel-

lan x-koordinaterna 0,6 - 0,84. Ett tunt lager torr sand an-

läggs ovan för att undvika att rapsoljan migrera upp till 

elektroderna. (Foto Robin Jansson). 
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BERT/GIMLI 3D-format och 3D-inversionsprocessen 

genomfördes i BERT. För att möjliggöra en korrekt 

inversion av uppmätt data skapades ett geometrisk nät 

vilket avgränsar inversionen till akvariets geometri och 

tar hänsyn till de randeffekter som finns i akvariet. 

Inversionsprocessen i BERT beskrivs mer ingående i 

Dahlin et al. (2011).  

 Modellen exporterades från BERT och öppnades i 

Paraview för att visualisera 3D-modellen samt att till-

dela en gemensam färg- och resistivitetsskala. Även 

lokala resistivitetsskalor för varje experiment tas fram 

för att små variationer i 3D-modellerna skall fram-

träda, vilket redovisas i Fig. 10B och 11B.  

 

4. Resultat 
ERT och IP-mätningar har utförts för samtliga experi-

ment med en tomografisk elektroduppställning för att 

utreda om rapsolja uppvisar en IP-effekt eller resistivi-

tetskontrast. För samtliga mätningar exkluderades en 

av bottenelektroderna på elektrodlängd 6 eftersom den 

var ur funktion.  

 3D-inversion i BERT av den skenbara resistivite-

teten lyckades för samtliga experiment och 3D-

modelleringen visar verkliga resistivitetsvärden med 

lagertillhörigheter och djup, se Fig. 10, 11 och 12. 

Resistivitetsmodellerna för Exp. 1 och 2 visar på rela-

tivt homogena resistivitetsvärden som ligger inom de 

kända intervallen för våt sand och vatten, se tabell 2. 

Signalbrus-förhållandet är för samtliga experiment låg 

(<210), se tabell 1.  

 Uppmätt IP-data har analyserats främst som en-

skilda pseudosektioner eftersom data är kraftigt påver-

kad av brus. Ett återkommande IP-fenomen i flera av 

pseudosektionerna tyder på en polarisationseffekt runt 

elektroderna. Uppmätt IP-data från Exp. 1 inverterades 

till en 3D-modell i BERT som indikerar en förhöjd IP-

effekt runt multiledarkablarna, se Fig. 13.  

 Konduktivitetsmätningar av vattnet gjordes för 

samtliga experiment och visade på att konduktiviteten 

ökade från 186 µS/cm i Exp.1, med endast vatten i 

akvariet, till 205 µS/cm i Exp. 2 & 3 med sand i akva-

riet. Visuellt förändrades färgen i vattnet mot en blåare 

ton efter att sanden tillsatts i akvariet. Rapsoljans kon-

duktivitet uppmättes till 0,00002 S/m och resistiviteten 

beräknades till 50 000 Ω m. Vattnets resistivitets be-

räknades från uppmätt konduktivitet till 54 Ωm i Exp. 

1 och till 49 Ωm i Exp. 2 och 3. 

 

4.1 Resistivitet 
4.1.1 Experiment 1 
Resistivitetsmodellen från Exp. 1 presenteras i Fig. 10 

och totalt baserar sig den inverterade 3D-modellen 

från 4000 mätpunkter i akvariet. 3D-modellen visar en 

resistivitetsvariation mellan 62 – 64 Ω m. En zon med 

högre resistivitet framträder tydligt i Fig. 10B. 
 

4.1.2 Experiment 2 
Resultatet från Exp. 2 presenteras i Fig. 11 och totalt 

baserar sig den inverterade 3D-modellen på 4000 upp-

mätta datapunkter i akvariet. Resistiviteten varierar 

mellan 114 – 135 Ω m. En zon med högre resistivitet 

framträder tydligt i Fig. 11B.  
 

4.1.3 Experiment 3  
Resultatet från Exp. 3 presenteras i Fig. 12, totalt base-

rar sig den inverterad 3D-modellen på 3942 mätpunk-

ter i akvariet. Resistiviteten varierar mellan 118 – 248 

Ω m. Olika skalor har valts, en lokal skala valdes för 

den övre modellen för att visa små resistivitetsvariat-

ioner. I resistivitetsmodellen mellan x-koordinaterna 

0,4 – 0,8 syns en anomali. I den nedre resistivitetsmo-

dellen i Fig. 12 framhävs resistivitetsvärden över 218 

Ω m och en tydlig anomali syns mellan x-koordinater 

0,45 – 0,7.  

 

4.2 Tidsdomän IP 
4.2.1 Experiment 1 
I Fig. 13 presenteras den inverterade IP-modellen. En 

högre IP-effekt syns mellan x-koordinat 0 – 0,2. Mel-

lan x-koordinat 0,9 - 1,1 syns en förhöjd IP-effekt i 

akvariet.  

 I Fig. 14 presenteras de skenbara IP-värdena från  

IP-fönster 3 för topp- och bottenelektrodlängderna ett 

och två. Oväntat hög (2913 mV/V) skenbar laddnings-

barhet (chargeability) registrerades med en dipol-dipol 

uppställning, vid mätningar mellan elektrodlängd fem 

och sex. Total registrerades 4000 mätpunkter, varav 

161 mätpunkter befinner sig inom laddningsbarhets  

(chargeability) intervallet mellan 0 – 1 mV/V. Negativ 

skenbar laddningsbarhet (chargeability) registrerades i 

2682 mätpunkter för IP-fönster 3, i avsnitt 5.2 dissku-

teras orsaken av negativ laddningsbarhet. 
 

4.2.2 Experiment 2 
I Fig. 15 presenteras de skenbara IP värdena från IP-

fönster 3 för topp- och bottenelektrodlängderna ett och 

två. Oväntat hög (435 mV/V) skenbar laddningsbarhet 

(chargeability) registrerades med en dipol-dipol upp-

ställning, för mätningar mellan elektrodlängd ett och 

två. Totalt registrerades 4000 mätpunkter, varav 263 

mätpunkter ligger inom laddningsbarhet 

(chargeability) intervallet 0 - 1 mV/V i IP-fönster 3. 

Tabell 1. Signalbrus förhållandet och strömstyrka för samt-
liga experiment.  

Signalbrus-förhållande 
SNR 

(U/u) 
I (mA) 

Exp. 1 Vatten 209 
1 

Exp. 2 Vattenmättad sand 143 
20 

Exp. 3 Rapsoljekontaminerad sand 33 
1 
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Figur 10. Inverterad resistivitetsmodell från BERT för experiment 1. Bild A, visar 3D-modellen med en gemensam resistivitets 

skala. Bild B, visar 3D-modellen med en egen resistivitetsskala, vilket förtydligar att de högre resistivitetsvärdena har registre-

rats i den centrala delen av akvariet. 

Negativ skenbar laddningsbarhet (chargeability) regi-

strerades i 2122 mätpunkter för IP-fönster 3. I Fig. 16 

visas de 2D-inverterade IP sektionerna av topp- och 

bottenelektrodlängd ett och två.  
 

4.2.3 Experiment 3 
I Fig. 17 presenteras de skenbara IP värden från IP-

fönster 3 för topp- och bottenelektrodlängder ett och 

två. Extremt hög (269859 mV/V) skenbara laddnings-

barhet (chargeability) registrerades med en gradient 

uppställning för mätningar utförda längst med topp-

elektrodlängd tre. Totalt registrerades 3942 mätpunk-

ter, varav 154 mätpunkter befinner sig inom ladd-

ningsbarhet (chargeability) intervallet 0 – 1 mV/V. 

Negativ skenbar laddningsbarhet (chargeability) regi-

strerades i 2560 mätpunkter för IP-fönster 3. I Fig. 18 

visas de 2D-inverterade IP sektionerna av topp- och 

bottenelektrodlängd ett och två.  
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Figur 11. Inverterad resistivitetsmodell från BERT för experiment 2. Bild A, visar 3D-modellen med en gemensam resistivitets 

skala. Bild B, visar 3D-modellen med en egen resistivitetsskala, vilket förtydligar att de högre resistivitetsvärdena har registre-

rats i den centrala delen av akvariet.  
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Figur 12. Inverterad resistivitetsmodell från BERT för experiment 3. Den nedre bilden förtydligar var resistivitets värden över 

218 Ω m har registrerats. En tydlig anomali framträder i toppen mellan x-koordinaterna 0,45 - 0,7. Rapsoljans placering är i 

toppen mellan x-koordinaterna 0,6 – 0,84.  
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Figur 13. Inverterad IP-modell från BERT för experiment 1. Högre IP-effekt mellan x-koordinat  –0,0675 - 0,2. 

Figur 14. Pseudosektion av skenbar IP-effekt för experiment 1. Bild A visar pseudosektion för toppelek-

trodlängd 1. Bild B visar pseudosektion för bottenelektrodlängd 2.  
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Figur 15. Pseudosektion av skenbar IP-effekt för experiment 2. Bild A visar pseudo-

sektion för toppelektrodlängd 1. Bild B visar pseudosektion för bottenelektrodlängd 

2.  

Figur 16. Inverterad 2D modell från Res2Dinv för experiment 2 med verklig IP-effekt 

och djup. Bild A visar inverterad 2D sektion för toppelektrodlängd 1. Bild B visar 

inverterad 2D sektion för bottenelektrodängd 2. Vid x-koordinat 0,3 i bild B syns en 

högre IP-effekt som troligtvis beror på polarisation av en eller flera elektroder. 
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Figur 17. Pseudosektion av skenbar IP-effekt för experiment 3. Bild A visar pseudo-

sektion för toppelektrodlängd 1. Bild B visar pseudosektion för bottenelektrodlängd 2. 

Figur 18. Inverterad 2D modell från Res2Dinv för experiment 3 med verklig IP-effekt 

och djup. Bild A visar inverterad 2D sektion för toppelektrodlängd 1. Bild B visar 

inverterad 2D sektion för bottenelektrodängd 2. Vid x-koordinat 0,3—0,4 i bild B syns 

en högre IP-effekt som troligtvis beror på polarisation av en eller flera elektroder. 
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5. Diskussion 
I och med att rapsoljans placering samt de anlagda 

miljöerna i akvariet är kända, uppstår inga tolknings 

problem som vid en fältundersökning där jordlagrens 

stratigrafiska variation oftast är okänd. Eftersom akva-

riemiljön utgör en förenkling av marken finns flera 

geokemiska och biokemiska processer som ytterligare 

skulle kunna påverka en ERT och IP-mätning i fält.  

Därmed kan labbresultatet endast till viss del jämföras 

med en fältundersökning.  

 Tidigare forskning har visat på att de två geofy-

siska metoderna ERT och tidsdomän IP har förmåga 

detektera olika typer av LNAPL (Benson et al. 1997;  

Vanhala 1997;  Titov et al. 2004;  Correa Alegria et al. 

2009;  Godio et al. 2010;  Schwartz et al. 2012). I lik-

het med Benson et al. (1997) pekar resultatet här på att 

ERT har lyckats detektera rapsolja under optimala 

förhållanden. Medan IP-mätningarna är kraftigt påver-

kade av brus.   

 Dålig elektrodkontakt för toppelektroderna har vid 

Exp. 2 och 3 varit ett återkommande problem. En våt 

wettexduk användes därför för att öka elektrodkontak-

ten med sanden. Då wettexduken utgör ett högkonduk-

tivit lager hade det varit bättre att istället öka elektro-

dernas yta. Tidigare experiment av Dahlin et al. (2011) 

har diaboler (luftgevärkulor) använts för att öka elek-

trodernas yta.  

 Signalbrus-förhållandet (se tabell 1) visar på att 

mer brus (låg SNR) registrerades för Exp. 3. Det är 

rimligt då låg strömstyrka (1mA) användes samt att ett 

tunt lager torr sand användes i toppen av akvariet. Torr 

sand har ett högt övergångsmotstånd vilket orsakar 

brus (Jeppson & Dahlin 2016).    

 Vid jämförande av pseudosektionerna i Fig. 14, 15 

och 17 tenderar toppelektroderna vara mer påverkade 

av brus än bottenelektroderna, vilket också syns i de 

inverterade IP-sektionerna i Fig. 16 och 18.  

 

5.1 Resistivitet 
De resistivitetsmodeller som presenteras i avsnitt 4.1 

visar på en homogenitet i 3D-modellen från Exp. 1. 

Modellen har resistivitetsintervallet 62 – 64 Ω m, vil-

ket ligger inom resistivitetsintervallet för vatten, se 

tabell 2. Uppmätt elektriskkonduktivitet och resistivi-

tet skiljer sig med 10 Ω m, vilket är något överras-

kande. Då konduktiviteten är elektriskledningsförmåga 

och resistiviteten är elektrisk motstånd per meter, 

d.v.s. inversen av varandra. Detta kan dock bero på att 

konduktivitetsmätaren SensoDirect 150 kalibrerar för 

temperaturvariationer, vilket inte resistivitetsmätning-

en gör. Variationen av resistiviteten i Fig. 10 är myck-

et liten. De högre resistivitetvärdena (64 Ω m) finns i 

akvariets centrala del vilket möjligtvis beror på att fler 

mätpunkter registreras i mitten av akvariet eller på 

grund av randeffekterna från akvariets väggar.  

 I Exp. 2 är fördelning av högre resistivitets värden 

koncentrerade till det centrala området där fler mät-

punkter registrerats. Resistiviteten i mitten av akvariet 

tenderar att minska något med tiden, se Fig. 11B. I 

figuren påbörjas mätningen vid y-koordinat 0 och av-

slutas vid y-koordinat 0.28. Möjligen kan minskningen 

av resistiviteten förklaras med att en högre strömstyrka 

(20mA) användes än i Exp. 1 och 3 samt att tempera-

turen i akvariet ökade under mätningen eftersom ström 

ständigt skickas in under cirka 5½ timmar. Men då 

ingen temperatur registrerades under mätning är det 

endast en spekulativ förklaring. 

 I Fig. 12 presenteras två 3D-modeller för Exp. 3 

som tydligt visar en anomali i akvariet. Anomalins 

placering mellan x-koordinaterna 0,45 – 0,7 är förskju-

tet med 15 cm mot rapsoljans placering (x-koordinater 

0,6 – 0,84) i akvariet. Inmätningen av rapsoljans utför-

des med en tumstock från skiljeväggen d.v.s. x-

koordinat -0,0675 vilket kan förklara en förskjutning 

med 6,75 cm. Men fortsatt skiljer sig rapsoljans place-

ring och anomalin i 3D-modellen med 8,25 cm. Trots 

förskjutningen tolkas anomalin beror på rapsoljan och 

förskjutningen är förmodligen orsakad av inversions-

processen i BERT eller av randeffekter från akvariets 

väggar. Detta beror möjligen på att en wettexduk ovan 

ett tunt lager torr sand användes i Exp. 3, något som 

ger en stor resistivitetskontrast. Att invertera uppmätt 

data med stora resistivitetskontraster är enligt Ronczka 

(pers. kom., 2016) svårt och 100 % överenstämmelse 

mellan observerad datamodell och den syntetiska data-

modellen är inte troligt (Ronczka pers. kom., 2016).  

 ERT har i denna undersökning visat sig vara en 

lämplig metod att detektera rapsolja med, då inverte-

rade resistivitetsmodeller överensstämmer väl med de 

kända resistivitetsintervallerna i tabell 2. Eftersom 

experimenten utförts i en homogen miljö har möjlig-

heterna för detektering av rapsoljan med hjälp av ERT 

varit optimala. I en verklig geologiskmiljö kommer 

heterogeniteter i marken att inverka på den slutliga 

resistivitetsmodellen. Därför är geologisk förståelse av 

undersökningsområdet viktig för att kunna detektera 

NAPL i fält.  

 

5.2 Tidsdomän IP 
Eftersom vatten normalt inte orsakar IP-effekter och 

sanden normalt orsakar små IP-effekter, är de uppmäta 

IP-effekterna i Exp. 1 och 2 överraskande. Resultaten 

Material Resistivitetsintervall, Ω m 

Torr sand 800 - 5000 

Våt sand 100 - 500 

Färskvatten 5 -100 

Rapsolja 50 000 

Tabell 2. Normala resistivitetintervall för sand, färskvatten 

och rapsolja. Efter (Sharma 1997;  Jeppson & Dahlin 2016). 
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förväntades ligga inom laddningsbarhets 

(chargeability) intervallet 0 – 1 mV/V. Av 4000 mät-

punkter var endast 4 % i Exp. 1 respektive 6,5 % i 

Exp. 2 inom intervallet. Något som bör tolkas som ett 

mättekniskt problem eller att det har uppstått en polari-

sation runt elektroderna. De pseudosektioner och 2D 

sektioner av IP-data som presenterades i avsnitt 4.2 

visar tydligt att samtliga sektioner är påverkade av 

brus. Att toppelektroderna är mer påverkade än botten-

elektroderna är uppenbart vid jämförande av topp- och 

bottenelektroderna i Fig. 14, 15 och 17. Vid x-

koordinat 0,3 i 2D-sektionerna (i Fig. 16B och 18B) 

syns en IP-effekt som eventuellt kan tolkas bero på en 

polarisation av en elektrod. 

 I Fig. 13 visas den inverterade 3D-modellen av IP-

data från Exp. 1. För att invertera uppmätt data måste 

data först linjäriseras och 1600 mätpunkter uteslöts 

innan inversionen i BERT kunde utföras. Trenden i 3D

-modellen visar på en högre laddningsbarhet 

(chargeability) runt de tio multiledarkablarna, något 

som är rimligt då de uppstår elektromagnetiska indukt-

ionseffekter när ström leds igenom multiledarkablarna.  

 Resultatet från IP-mätningen uppvisar så stora vari-

ationer i positiva och negativa IP-effekter i alla tre 

experimenten, att det inte kan utgöra en trovärdig 

grund för tolkning av eventuella IP-effekter orsakade 

av rapsoljan. Men det är fortsatt intressant att den 

skenbara IP-effekten är högre i Exp. 3. Om detta bero 

på rapsoljan kan dock inte styrkas.  

 I samtliga experiment registrerades en stor andel 

negativ skenbar laddningsbarhet (chargeability) (>50 

%). Mekanismen bakom negativ IP-effekter beror på  

zoner med negativ känslighet, vilket främst förekom-

mer runt potentialelektroderna men varierar beroende 

på vilken elektroduppställningen som används (Dahlin 

& Loke 2015). Om det förekommer uppladdning (IP-

effekt) i zonen med negativ känslighet resultera det i 

negativa skenbara laddningsbarhet (chargeability) 

(Dahlin & Loke 2015).  Att några elektroderna hade 

korrosion beläggning av Brilliant Blue är en möjlig 

förklaring till varför det har funnits uppladdningsbar 

zoner kring en del av potentialelektroderna.    

 De höga IP-effekterna är troligen orsakade av både 

mättekniska problem då Terrameter LS inte är utfor-

mat för att utföra IP-mätningar i så liten volym och att 

polarisation av elektroderna har inträffat. Förslagsvis 

skulle elektroder av platina eller syrefritt stål ”acid free 

steel” (AFS) kunna användas, då platina och AFS sak-

nar förmåga att polarisera (Vanhala & Soininen 1995).   

 Terrameter LS skickar ut ström via ett filter 

(kondensator) som laddas upp och då strömmen bryts 

påbörjas mätningen. Filtret kommer dock fortsatt att 

laddas ur i akvariet, vilket kan ha påverkat mätningen 

(Dahlin pers. kom., 2016). Vid normal användning i 

fält är detta inget problem, men när volymen är be-

gränsad som i akvariet är det möjligt att det har orsakat 

de oväntade IP-effekterna. En möjlig lösning på pro-

blemet skulle vara att jorda filtret så att strömmen inte 

laddas ur i akvariet.  

 

6. Slutsats 
Trots att anomalin i 3D-modellen och rapsoljans place-

ring i verkligheten skiljde sig med 8,25 cm, så över-

ensstämmer resultatet väl med rapsoljans placering. 

Detta betyder att ERT kan detektera rapsolja i en 

sandavlagring, dock har inversionsprocessen i BERT 

matematiska begränsningar för hur exakt 3D-modellen 

kan återge rapsoljans placering i sandavlagriningen.    

 Att utföra tidsdomän IP-mätning i en begränsad 

mätvolym är inte helt problemfritt. Ett avgörande pro-

blem med IP-mätning i en begränsad mätvolym är att 

Terrameter LS inte är optimalt anpassad för en liten 

mätvolym och strömfiltret skickar in lite ström i akva-

riet efter att mätningen har påbörjats. 

 Temperaturen i akvariet bör mätas minst två 

gånger under en geoelektriskmätning. Temperatur kan 

förslagsvis registreras innan mätningen startar och i 

direkt anslutning till att mätningen slutförts. Detta för 

att klarlägga om en temperaturförändring äger rum i 

akvariet.  

 Genom att öka elektrodernas yta skulle det vara 

möjligt att undvika användandet av wettexduken och 

ändå uppnå en god elektrodkontakt med sanden. För-

bättrad elektrodkontakt innebär att övergångsmotstån-

det minskar, vilket skulle betyda att mindre brus skulle 

uppkomma under mätningen. Man bör också överväga 

att använda elektroder av ett material som inte kan 

polariseras.  

 Tidsdomän IP är ett störningskänsligt verktyg och 

spänningsfallet som mäts är endast 1-2 % av ursprung-

lig spänning (Jeppson & Dahlin 2016). Men metoden 

ger information om markens förmåga att polariseras, 

då flertalet NAPL har en inverkan på markens polari-

seringsförmåga, måste det potentiella framtida använd-

ningsområdet inom miljögeologi ses som stort. Men på 

grund av den höga störningskänsligheten är undersök-

ningsområdet avgörande för att använda tidsdomän IP-

mätning till att kartera föroreningar. 
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