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Absztrakt. A relatív permeabilitás görbék a legnehezebben meghatározható kőzetfizikai 

tulajdonságok közé tartoznak. Meghatározásuk történhet közvetlen méréssel vagy más 

mérési adatokból, a szakirodalomban ismeretes összefüggésekkel történő átszámítással. 

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetében a relatív permeabi-

litás görbék meghatározása kis (dugó méretű) kőzetmagok esetén főként kőzetcentrifugás 

méréssel történik. A kőzetcentrifuga alkalmazása esetén is kétféle meghatározási módszer 

lehetséges. Az egyik módszer a kapilláris nyomásgörbe lecsapolási ágának megmérése, 

majd a kapott telítettség – kapilláris nyomás adatpárok átszámítása relatív permeabilitás 

görbékké. Ebben az esetben a mérést több fordulatszám-fokozaton kell elvégezni. Az át-

számításra a legismertebb a Corey által leírt összefüggések használata. A másik módszer a 

relatív permeabilitás görbék egy fordulatszámon történő meghatározása. Ekkor a telítettsé-

gek csak a mérés kezdetén és végén állnak rendelkezésre, a közbülső pontok pedig relatív 

permeabilitás görbék alakját határozzák meg. 

Jelen tanulmányunkban a két módszer alkalmazhatóságát és a hasonló kőzetmintákon 

végzett kísérletek alapján a mérési eredmények közötti különbséget vizsgáljuk. 

Kulcsszavak: relatív permeabilitás görbék, kőzetcentrifuga, tapadó víztelítettség, kapilláris 

nyomásgörbe 

 

1. BEVEZETÉS 

A pórusos tárolókőzetek kétfázisú áramlásának leírásánál, szimulálásánál szüksé-

ges a fluidumok relatív permeabilitás adatainak, függvényeinek ismerete. A relatív 

permeabilitás adatokat általában a nedvesítő fázis telítettségének függvényében 

adják meg. A relatív permeabilitás-telítettség függvényeket leginkább kőzetmintá-

kon végrehajtott laboratóriumi kiszorítási vizsgálatok adataiból határozzák meg. 

Az olajipari gyakorlatban alapvetően két laboratóriumi módszer terjedt el a relatív 

permeabilitás értékek meghatározására. Az egyik az állandósult állapotú áramlást 

felhasználó módszer (steady-state method), amelynél mindkét összenyomhatatlan-

nak vett fluidumot szimultán (egyidejűleg) sajtolják be a magba. Ezek közül talán a 

legismertebb a Penn–State-módszer [1]. A másik típusú laboratóriumi vizsgálat a 

változó állapotú áramlást alkalmazó módszer (unsteady-state method), ahol az 

egyik fluidummal kiszorítják a másikat, de egyidejűleg csak egy fluidumot sajtol-

nak be a magba. 

Az állandósult állapotú áramlást alkalmazó kísérletek adatainak feldolgozása vi-

szonylag egyszerű, viszont a kísérlet elvégzése nehéz, hosszú és bonyolult, mert a 

mag hossza mentén a fluidumok állandó átlagtelítettségét hosszú időn át (több órán 

keresztül) kell állandó értéken tartani minden egyes telítettség-változtatást követő-
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en (így az egész kísérlet több napot vesz igénybe). A változó áramlási állapotú 

laboratóriumi kiszorítási vizsgálat viszonylag rövid idő alatt elvégezhető (általában 

néhány óra), de az adatok értékelése nagyon komplex feladat. 

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetében a relatív 

permeabilitás görbék meghatározására általában két eljárást alkalmaznak. Az egyik 

a TÓTH [2] és társai által leírt kiszorításos módszer, mely esetben a mintát egy 

Hassler típusú magbefogóba helyezzük. A mérések lineáris áramlás mellett történ-

nek, rendszerint: a) p1-p2 = p(t) = állandó depressziót vagy b) qi = qi(t)=állandó 

kiszorító fluidum besajtolási ütemet alkalmaznak. 

A másik mérési lehetőség, mellyel jelen tanulmányunkban részletesen foglalko-

zunk, a kőzetcentrifugás módszer. Centrifugás módszerrel történő relatív perme-

abilitás görbe meghatározásnál a kőzetmintákat, egyszerre hármat (esetleg hatot) – 

korábban leírt [3, 4] módon – egy új típusú ultra kőzetcentrifuga rotorjának celláiba 

helyezzük. Ezen belül is két különböző metódus ismeretes. Az egyik módszer a 

kapilláris nyomásgörbe meghatározásából nyert mérési adatok átszámítása relatív 

permeabilitás görbe adataivá. Ez esetben a mérést több fordulatszámon szükséges 

elvégezni (multi-speed test). A másik módszere a centrifugás meghatározásnak az 

egysebességes relatív permeabilitás mérés (single-speed test). Ez egy az előbbinél 

kevésbé ismert módszer, de a szakirodalomban említést tesznek róla [5, 6], hogy ez 

is egy működőképes, gyors és hatékony módszer relatív permeabilitás meghatáro-

zására. A görbék alakját a folyadék kiszorításának, ill. felszívásának időbeli válto-

zása (a közbülső mérési pontok) adja meg. Az alábbiakban e két módszer közötti 

különbséget, azok alkalmazhatóságát, a kapott görbék reprezentativitását tárgyal-

juk, némiképp kitérve a más, fentebb említett módszerekkel való összevetésre is. 

 

2. A CENTRIFUGÁS MÉRÉS KIVITELEZÉSE 

A mérés lényegét korábbi tanulmányainkban már részletesen ismertettük [3, 4], itt 

csak röviden foglaljuk össze. A mérés során a mintatartóban elhelyezett flui-

dummal telített kőzetmintához csatlakozó gyűjtőcellába a centrifuga forgatásának 

következtében kifolyó fluidum szintjének elmozdulását egy speciális, számítógép-

hez csatlakoztatott kamerával figyelemmel követjük. A mérés elvégezhető olaj-víz, 

gáz-víz és gáz-olaj rendszerben is. 

Az általunk használt kőzetcentrifuga (1. ábra) rotorjára három mintatartó szerel-

hető, amibe egyszerre három kőzetminta helyezhető el. A kőzetminták maximális 

átmérője az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetben használt centrifuga ese-

tén 1.5 inch, maximális hossza pedig 2 inch lehet. A kiáramlott fluidum mennyisé-

gét a videokamera által rögzített felvételeken látható csúcsok elmozdulásából és a 

műszer kalibrációja során meghatározott ml/pixel érték segítségével határozhatjuk 

meg. A centrifugánk speciális mintatartókkal történő felszerelésének eredménye-

képpen a mérés elvégezhető a lecsapolási és a felszívási irányban is. Előbbi esetben 

a kőzetminta helyezkedik el a forgási középponthoz közelebb, a gyűjtőcella távo-

labb, így a forgás során a kiszorított fluidum (olaj-víz rendszerben ez ebben az 
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esetben a víz) a gyűjtőcella irányába halad, a kőzetben csökken a fluidum-

telítettség. 

 

 
1. ábra 

Az általunk használt nagy sebességű, modern kőzetcentrifuga  

és a hozzá tartozó számítógépes egység 

 

A felszívási ág mérésénél a kőzetminta a forgás középpontjától távolabb he-

lyezkedik el a rotorban. A kőzetmintát a mérés egésze során a kiszorító fluidum 

(olaj-víz rendszerben ebben az esetben ez a víz) veszi körül, a gyűjtőcella teljesen 

nyitott a mintatartóra. A forgatás során az emelkedő nyomás hatására a nedvesítő 

(kiszorító) fluidum (olaj vagy víz) beáramlik a kőzetmintába, kiszorítva onnan a 

nem nedvesítő fluidumot, gázt vagy olajat, aminek következtében a folyadékszint a 

gyűjtőcella figyelőablakában csökken. A kapilláris nyomásgörbe felszívási ágának 

mérésekor a kamerával ezt a folyadékszint-csökkenést követjük figyelemmel. Az 

általunk használt kőzetcentrifuga esetén a maximális elérhető fordulatszám 16 500 

fordulat/perc érték. Nagy fordulatszámon történő mérés esetén azonban a minták 

széteshetnek, eltörhetnek, ami alkalmatlanná teheti azokat a további vizsgálatukra 

(pl. a kapilláris nyomás v. relatív permeabilitás görbe másik ágának kimérésére), 

ezt is érdemes figyelembe venni a mérés tervezésekor. Többsebességes (kapilláris 

nyomás) mérésnél legalább 6, de a még pontosabb mérés céljából 10–12 lépésben 

érdemes emelni a fordulatszámot [7]. 

 

3. A TÖBBSEBESSÉGES MÉRÉSBŐL TÖRTÉNŐ RELATÍV PERMEABILITÁS GÖRBE 

MEGHATÁROzás 

A mérés a kapilláris nyomásgörbe felvételével történik. A fordulatszámot fokoza-

tosan emeljük. Minden fordulatszám-értékhez egy kapilláris nyomás érték tartozik. 
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ahol pc a kapilláris nyomás, bar, az A konstans érték,  a fluidumfázisok közötti 

sűrűségkülönbség, g/cm3, h a kőzetminta hossza, cm, R a forgás középponti sugara, 

cm (a forgás középpontja és a minta alja közötti távolság), n a fordulatszám, 1/min. 

A minta átlagos víztelítettségét (az adott kapilláris nyomáson, azaz az adott fordu-

latszámnál) pedig az alábbi összefüggéssel számíthatjuk ki: 
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ahol VIeff a gyűjtőcellában aktuálisan lévő folyadéktérfogat, cm3, VIinjL a kezdeti 

folyadéktérfogat, cm3, Vp pedig a pórustérfogat, cm3. 

Az adott fordulatszámhoz tartozó forgatási idő a minta adott fluidumra vonatko-

zó áteresztőképességének (k), porozitásának (), hosszának (L), a fluidumok közöt-

ti sűrűségkülönbségnek (), valamint a kiszorító fluidum viszkozitásának () 

függvénye, a kőzetcentrifugához tartozó kézikönyv és szimulátor segédfájl segítsé-

gével határozható meg [7]: 
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ahol B konstans, tD pedig a dimenzió nélküli idő (amely az ún. Corey-kitevő függ-

vénye, táblázatból kiolvasható érték). Például az alábbi táblázatban egy 6000 1/min 

fordulatszámon, 2,5 cm átmérőjű magon vízzel végzett centrifugás kiszorításhoz 

elméletileg szükséges idők vannak feltüntetve. 
 

1. táblázat 

Centrifugás mérés esetén adott fordulaton a teljes fluidumkiszorításhoz  

szükséges idő (példa) 

kőzet típusa  k (mD) t (min) 

homokkő 0.22 700 2.3 

mészkő 0.011 1 810 

 

Azonban a tapasztalat az, hogy a telítettségek ennél alacsonyabb időtartam után 

is beállnak, így érdemes alacsonyabb forgatási időket használni a minta épségének 

megóvásának érdekében. 

Amennyiben a mérés kiértékelését manuálisan végezzük, minden mérési pontra 

(beállított fordulatszámra) ki szükséges számítani a kapilláris nyomást és a víztelí-

tettséget, a kapilláris nyomás görbe így felrajzolható [3, 4]. A mérés kiértékelését 

azonban leggyakrabban számítógépes szoftver segítségével végezzük el, hiszen 

ekkor jóval pontosabb, nagyobb felbontású görbét kapunk: minden egyes, a kamera 

által érzékelt apró, finom elmozdulást figyelembe tudunk így venni. 
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A mérési módszerrel a maximálisan létrehozható kapilláris nyomás víz-gáz 

rendszerben közel 100 bar a lecsapolási irányban, közel 200 bar a felszívási irány-

ban, olaj-víz rendszerben pedig mintegy 20 bar lecsapolási irányban, 40 bar felszí-

vási irányban. 

A mérési adatok átszámításához a Corey módszer a leggyakrabban használatos. 

A kőzetcentrifuga szoftverével ezenkívül megjeleníthetjük a görbéket a Bimodális 

Corey, Piecewise Corey-3 Zone, a 4, 5 ill., 8 paraméteres lognormal és a Thomeer-

illesztések segítségével is. 

Corey módszere [8], mely a lecsapolási irányú mérés átszámítására használható, 

feltételezi, hogy a kapilláris nyomás eleget tesz a következő feltételnek: 
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ahol a Pc a kapilláris nyomás, az Sw
* a nedvesítő fázis normalizált telítettsége. 

A nedvesítő fázis normalizált telítettsége (Sw
*) a lecsapolási irányban a követke-

zőképp fejezhető ki: 
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ahol Swr a nedvesítő fázis maradék/tapadó telítettsége. 

Corey a nedvesítő és nem-nedvesítő fázisok relatív permeabilitásának számítá-

sára, a Burdine [8] által bevezetett tortuozitási tényező felhasználásával, különböző 

elméleti megfontolások alapján a következő egyenleteket vezette be: 
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ahol krw a nedvesítő fázis relatív permeabilitása, a krnw pedig a nem-nedvesítő fázis 

relatív permeabilitása. 

A mérési eredményekből kapott számítási eredmények tehát a nedvesítő és a 

nemnedvesítő fluidum relatív permeabilitás görbéjét jelentik lecsapolásai irányban. 

 

4. AZ EGYSEBESSÉGES MÉRÉSBŐL TÖRTÉNŐ RELATÍV PERMEABILITÁS GÖRBE 

MEGHATÁROZÁS 

A procedúra két részből áll, a mérést lecsapolási, majd felszívási irányban is szük-

séges elvégezni. A lecsapolási ág megmérését követően a mintát átszereljük a fel-
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szívási ág megmérésére alkalmas mintatartóba, ügyelve arra, hogy a mintában ér-

vényes telítettségi viszonyok ne változzanak. 

A mérés elmélete abban áll, hogy az adott fordulatszámon elvégzett mérések 

megadják a relatív permeabilitás görbék négy végpontját, azaz a tapadó víztelített-

ségnél és maradék olajtelítettségnél érvényes relatív permeabilitás értékeket. A 

centrifuga forgatása során a telítettség-változás pedig kirajzolja a közbülső ponto-

kat, azaz a görbe alakját. A görbe végső, pontos alakját a Corey-kitevővel módosít-

hatjuk [7], mely általában 2 és 4 között változik (a tömöttebb kőzetekhez magasabb 

érték tartozik), a kőzet típusának függvényében, leggyakoribb értéke 2,5. Az ala-

csonyabb értékek ívesebb relatív permeabilitás görbéket adnak. 

Az egyetlen sebesség kiválasztásánál érdemes figyelembe venni az elérni kívánt 

kapilláris nyomás értéket, azt a célt, hogy a kőzetminta egyben maradjon (meg 

lehessen mérni a másik ágát is a relatív permeabilitás görbének), valamint az ún. 

Bond-számot [5], mely a gravitációs és a kapilláris erők arányszáma: 
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ahol a ga a centrifuga gyorsulása, a  a határfelületi feszültség és  a nedvesítési 

szög. Ennek az értéknek mindenképp 10–5 alatt kell maradnia, mert ellenkező eset-

ben az olaj deszaturálódhat, azaz telítettsége irreális értéket vehet fel. 

A mérés utáni számításhoz számos adatot be kell vinnünk a kiértékelő szoftver-

be. A kezdeti telítettség pontos értékének beírása különösen a felszívási görbe ki-

mérése előtt rendkívül fontos, ezt érdemes a lecsapolási görbéből azonnal számíta-

ni, továbbá azt tömegméréssel ellenőrizni. Szintén fontos lehet a küszöbnyomás 

értékének megbecslése, ami a Leverett J függvény segítségével történhet, a követ-

kező összefüggés alapján [7]: 
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ahol a Pce a küszöbnyomás, a C értéke egy konstans, a Je értéke pedig táblázatból 

kiolvasható, kőzettípusra jellemző dimenzió nélküli érték, értéke annál nagyobb, 

minél tömöttebb a kőzet. 

A mérési eredményekből történő görbe meghatározásoknál többféle közelítést 

választhatunk ki, a leginkább reprezentatív az általánosan is legelfogadottabb Co-

rey-féle módszer. A Hagoort-verzió [9] több esetben ad eredményt, azonban a ka-

pott görbék kevésbé reprezentatívak. Hagoort elméleti levezetése során több olyan 

egyszerűsítéssel él, amik nem feltétlenül igazak [10], például, hogy a kapilláris 

hatásokat elhanyagolja, állandónak tekinti, továbbá feltételezi, hogy a kiszorító 



142                                                          Pintér Ákos–Bódi Tibor  

 

  

fluidum mobilitása végtelen a kiszorított fluidum mobilitásához képest. Így haszná-

lata inkább csak arra korlátozódhat, mikor egy másik módszer sem ad eredményt. 

A mérési eredményekből kapott számítási eredmények tehát az egyik fluidum rela-

tív permeabilitása lecsapolási irányban, valamint a másik fluidum relatív perme-

abilitása felszívási irányban. Mindkét esetben a kiszorított fluidum relatív permea-

bilitás görbéi határozhatók meg. 

 

5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

Mindkét meghatározási módszer nagy sebességű, modern kőzetcentrifugával törté-

nik, mely módszer alapvető előnye, hogy gyorsabb, mint az állandósult állapotú 

áramlást felhasználó (steady-state) módszerek. Szintén előnyként említhető, hogy 

gyakorlatilag nem kell számolnunk az ún. viscous fingering jelenséggel [1], amely 

azt jelenti, hogy a kőzet inhomogenitása miatt a nagyobb permeabilitású részeken a 

kiszorítási front újszerű alakzatokat felvéve előrehalad, a többi részen pedig hátra-

marad. Egyrészt a kőzetminták kicsik, heterogenitása kevésbé lehet jellemző, más-

részt a gravitáció helyett a mérés során inkább a centrifugális erők hatnak. Ugyan-

akkor mérési eredmények kiértékelése komplex, bonyolult, a számítási módszerek 

általában bizonyos feltételek mellett érvényesek. A több mérési módszernél jellem-

ző kapilláris véghatás a centrifugás mérésnél is jellemző [1], azaz a kőzetminta 

végén a fluidum hajlamos a mintából való kilépés előtt/helyett átmenetileg felhal-

mozódni. 

A többsebességes relatív permeabilitás mérés esetén előnyt jelent, hogy a relatív 

permeabilitás görbék meghatározásával egyidejűleg a kapilláris nyomásgörbét is 

megkapjuk. Szintén előnyként hozható fel, hogy bár a mérés időtartama hosszabb, 

sokkal több mérési pontunk lesz, a görbék részletgazdagabbak. Egy méréssel meg-

határozhatjuk a lecsapolási ágra a nedvesítő és a nem-nedvesítő fluidum relatív 

permeabilitását is. A felszívási ág megmérésére azonban a többsebességes relatív 

permeabilitás módszer nem alkalmas, ott a szakirodalomban fellelhető összefüggé-

sek nem érvényesek. Olaj-víz rendszerben inkább a felszívási ági görbék jellemző-

ek, így az olaj-víz rendszerű relatív permeabilitás görbék kimérésére inkább az 

egysebességes mérés alkalmas. Gáz-víz és gáz-olaj rendszerben azonban a többse-

bességes relatív permeabilitás görbe meghatározás ideális lehet. 

Az egysebességes relatív permeabilitás meghatározás előnye lehet a rövidebb 

mérési idő, továbbá az, hogy felszívási irányban is elvégezhető a mérés, így olaj-

víz rendszerben meghatározható az olaj relatív permeabilitása a felszívási ágra, ami 

terepi körülmények között a jellemző irány. Azonban a meghatározáshoz alkalma-

zott számítások a kiindulási adatokra meglehetősen érzékenyek, így azoknak nem 

eléggé pontos meghatározása a görbékre is kihatással van. 

Több, közel azonos tulajdonságú, hazai tárolóból származó homokkő mintán el-

végeztük a relatív permeabilitás meghatározást mindkét centrifugás módszerrel, 

olaj-víz rendszerben. A kapott görbéket összehasonlítva látható, hogy azok a diag-

ramokon (2–3. ábrák) nem ugyanott futnak. Ennek alapvető oka elsősorban nem a 

kőzetek szerkezete, petrofizikai tulajdonságai közötti kis különbségekben keresen-
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dő. Sokkal inkább abban, hogy a többsebességes meghatározásnál mindkét görbe 

lecsapolási irányban lett meghatározva, míg egysebességes meghatározásnál a víz 

relatív permeabilitása lecsapolási, az olaj relatív permeabilitása felszívási ágra lett 

meghatározva. Szintén kisebb különbséget jelenthet az, hogy az egysebességes 

relatív permeabilitás mérésnél a (maximális) fordulatszám alacsonyabb értékre lett 

állítva, nehogy a kőzetek összetörjenek. 

 
Egysebességes rel.perm., homokkő, kw=679 mD, porozitás=29%

felszívási ág mérés 
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Többsebességes rel.perm., homokkő, kw=538 mD, porozitás=29%

lecsapolási ág mérés 
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2–3. ábra 

Relatív permeabilitás görbék jó porozitású, permeabilitású homokkő mintákon egysebessé-

ges (fent), ill. többsebességes (lent) centrifugás mérés adataiból 

 

Az azonban elmondható, hogy más mérési módszerekkel való összehasonlítás 

esetén a kapott görbék és telítettségi értékek jó közelítést adnak, azaz a mérési 

módszereink reprezentatív képet adnak a kőzetre jellemző relatív permeabilitás 

görbéket illetően. Ezt szemléltetjük a 4–5. ábrán, ahol szintén két, megközelítőleg 

azonos petrofizikai tulajdonságokkal rendelkező homokkő mintán kőzetcentrifugás 

módszerrel, valamint a Tóth-féle meghatározással elvégzett kísérletek eredményeit 

(kapott görbéket) hasonlíthatjuk össze [11, 12]. 
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Többsebességes rel.perm. kapilláris nyomás görbéből

homokkő minta
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Kiszorításos relatív permeabilitás mérés (Tóth-féle módszer), 

homokkő minta
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4–5. ábra 

Relatív permeabilitás görbék jó porozitású, permeabilitású homokkő mintákon  

centrifugás, többsebességes (fent), ill. kiszorításos (Tóth-féle) mérés adataiból 

 

Más módszerekhez képest elmondható még előnyként, hogy egyszerre három 

kőzetminta meghatározása lehetséges egy helyett. A többsebességes mérés némi 

rokonságot mutat a steady-state módszerekkel, mivel tulajdonképpen hosszabb 

ideig azonos körülmények között forgatjuk (azonos fordulatszámon centrifugáljuk) 

a kőzeteket. Az egysebességes módszer némi rokonságot a Tóth-féle módszerrel 

mutat, hiszen mindkét esetben a kőzetmintán előbb víz kiszorítása történik olajjal, 

majd olaj kiszorítása vízzel, állandó nyomáson (fordulatszámon). A Tóth-féle mód-

szerhez képest előnyt jelent, hogy az adatrögzítés sokkal könnyebb, jóval kisebb 

térfogatváltozásokat tudunk detektálni. Azonban teljes szelvényű magminta radiális 

rendszerben történő mérésére a Tóth-féle módszerrel szemben nem alkalmas. Dugó 

méretű magmintákra, ahol kisebb a kőzetminta pórustérfogata, a kisebb detektálha-

tó fluidumtérfogat-változás miatt mindenképp a kőzetcentrifugás módszert tekint-

jük elsődlegesnek. Víz-gáz, ill. olaj-gáz rendszerben pedig csak a kőzetcentrifugás 

módszer jöhet szóba, ráadásul ott a lecsapolási irányban végzett többsebességes 

mérés a reprezentatív irányt jelenti. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen tanulmányunkban bemutattuk az általánosan ismert laboratóriumi relatív 

permeabilitás meghatározási módszereket. Bemutattuk a Miskolci Egyetem Alkal-

mazott Földtudományi Kutatóintézetben használt kőzetcentrifuga működési elvét. 

Megvizsgáltuk, hogy a kőzetcentrifuga egysebességes (végpontok meghatározásán 

és azok közé történő görbeillesztésen alapuló) és többsebességes (kapilláris nyo-

másgörbe adataiból számított) relatív permeabilitás görbe meghatározási módsze-

rek közül melyik mennyire ad reprezentatív eredményt, melyik milyen esetben 

használható jobb eredménnyel. 

A kapott eredményeket összevetettük más típusú relatív permeabilitás meghatá-

rozási módszerekkel. Azt tapasztaltuk, hogy dugó méretű magminták esetén a kő-

zetcentrifugás módszer egy gyors, pontos meghatározási módszer. Gáz-víz és gáz-

olaj rendszerben a többsebességes, olaj-víz rendszerben pedig az egysebességes 

relatív permeabilitás ad reprezentatívabb eredményt. 
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