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introducere
Metodele geoelectrice în curent continuu măsoară re-

zistivitatea electrică a materialelor din subsol prin injectarea 
unui curent electric de intensitate cunoscută, utilizând doi 
electrozi (electrozi de curent) situaţi la suprafaţa terenului. 
Măsurarea diferenţei de potenţial indus se efectuează cu aju-
torul altor doi electrozi (electrozi de măsură), de asemenea 
situaţi la suprafaţa terenului. 

Adâncimea de investigare a rezistivităţii electrice a rocilor 
din subsol este calculată pe baza distanţelor dintre electrozii 
dispozitivului folosit, a curentului electric injectat în sol şi a 
diferenţei de potenţial electric măsurată între electrozii de 
măsura, folosind modelarea matematică a proceselor fizice 
ce se manifestă la trecerea curentului prin medii geologice 
eterogene.

Sondajul electric vertical (SEV) este cel mai utilizat dispo-
zitiv de investigaţie ce are ca obiectiv determinarea distribuţi-
ei rezistivităţii. Această distribuţie permite cunoaşterea extin-
derii şi adâncimii stratelor geologice în dreptul punctului de 
măsura (centrul dispozitivului). 

Utilizând o configuraţie cu patru electrozi AMNB (fig.1), 
un curent artificial de valoare cunoscută este injectat în sol 
prin cei doi electrozi de injecţie (A şi B), diferenţa de potenţial 
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Cuvinte cheie. 

fiind măsurată cu electrozi de măsură (M şi N). Pentru a de-
termina adâncimea fiecărui strat geologic este nevoie de un 
set de măsurători. Pentru aceasta, distanţa dintre electrozii de 
injecţie trebuie mărita pas cu pas faţă de electrozii de măsu-
ră, păstrând distanţa dintre MN constantă, până ce se obţine 
adâncimea de investigaţie dorită.

aParatura utilizată
Rezistivimetrul IntV3 (Fig. 2) este un aparat de teren uşor, 

fiabil, utilizabil în condiţii de teren diverse (măsurători teres-
tre sau pe apă). Aparatul este prevăzut cu un minicalculator în 
vederea achiziţiei de date în timp real (datele pot fi achiziţio-
nate şi manual). Acesta poate fi utilizat în rezolvarea unor pro-
bleme de geologie, geotehnica, hidrogeologie, arheologie, 
prospectarea zăcămintelor de minerale utile şi alte domenii 
conexe. În funcţie de situaţia geologică, adâncimea optimă 
investigată este între 0 şi 200m. 

aPlicaţii Practice ale metodei elec-
trometrice
Deoarece structura geologică pentru intervalul  de adân-

cime 0- 30 m este foarte neomogenă, fapt care se reflectă 
în variaţii de rezistivitate mici de la un SEV la altul, conduce 
de multe ori la ambiguităţi, metoda corelării între SEV-uri re-
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prezentând o posibilitate de reducere a acestora. În vederea 
reducerii erorilor de interpretare se aplica o metodologie de 
teren adaptata scopului urmărit. De exemplu, în cazul unei 
alunecări de teren profilele geoelectrice vor fi dispuse per-
pendicular pe planul de alunecare şi nu de-a lungul acestuia. 
În acest fel se evită realizarea unor profile paralele cu eventu-
ale curgeri subterane de apă. 

În cazul studiilor aplicate formaţiunilor geologice pentru 
punerea în evidenţă a unor orizonturi reper (Fig. 4) metodo-
logia utilizată a fost impusă de condiţiile specifice de teren, 

de adâncimea formaţiunilor geologice urmărite, precum şi 

de distribuţia în suprafaţă a acestora. Pentru a asigura adân-

cimea de investigare optimă s-a utilizat un dispozitiv de tip 

Schlumberger (AMNB) cu AB/2 maxim cuprins între 10 şi 20 

m (în funcţie de condiţiile impuse de teren) şi MN = 0.5 m. 

Curentul maxim injectat a fost de 20 mA.

Pe baza măsurătorilor efectuate s-au obţinut SEV-uri ca-

racteristice (Fig. 3). Datele măsurate au fost modelate mate-

matic şi interpretare utilizând programul SevSim.

Fig. 2 Sistem de măsură INTV3

Fig. 1 Principiul măsurătorilor pentru Sondajul Electric Vertical
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Fig. 3 SEV-uri caracteristice pentru zona Vama Veche (jud. Constanţa)

S-a obţinut astfel distribuţia în adâncime şi suprafaţă a 
rezistivităţii aparente, precum şi corelaţia dintre datele geo-
fizice şi structura geologică.

Din punct de vedere geofizic zona studiată prezintă rezis-
tivităţi  între 5 şi 150 Ohmm. În figurile 5 şi 6 sunt reprezenta-
te pseudo-secţiunile de rezistivitate aparentă pentru profilele 
măsurate.

Din modelarea matematică şi interpretarea datelor se 
poate afirma că, în ansamblu, zona este constituită dintr-o 
succesiune de strate (Fig. 4), dupã cum urmează:

la suprafaţă un strat subţire de sol;•	
strat cu caracteristici loessoide, cu rezistivităţi variabile, de la •	
35 Ohm până la 7 Ohmm, în funcţie de repartiţia umidităţii;

strat cochilifer, în cazul de faţă acesta fiind orizontul reper •	
urmărit prin investigaţiile geoelectrice, cu rezistivităţi de 
25 Ohmm;
al treilea strat prezent în secţiune este un strat argilos cu •	
valori de 10 Ohmm;
în baza secţiunii investigate se găsesc strate calcaroase cu •	
rezistivităţi cuprinse între 50- 150 Ohmm. 

Partea superioară a stratului prezintă rezistivităţi mai mari 
datorită faptului ca în calcare apar concavităţi umplute cu se-
dimente nisipoase grosiere. Calcarele din baza secţiunii pre-
zintă fisuri şi goluri umplute cu apă de mare.

În urma interpretării geologice a informaţiilor electrome-
trice s-a constatat că orizontul reper, adică stratul cochilifer de-
scris anterior, prezintă o tendinţă de efilare spre vest (fig. 6).
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Pe al doilea profil investigat, dispus în aceeaşi zonă şi 
perpendicular pe primul (fig. 7) se observă prezenţa acelo-
raşi strate ca şi la profilul 1, cu aceleaşi valori de rezistivitate 
cuprinse între 5 – 105 Ohmm. Stratul cochilifer urmărit este 
prezent până la metrul 100-110 unde se efilează. În urma in-
terpretării geologice a datelor geoelectrice se poate afirma că 
între 60 – 90 m există o zonă de slabă rezistenţă, care ar putea 
reprezenta un plan de falie.

Aceeaşi metodologie de teren a fost adoptată şi pentru 
măsurătorile geoelectrice efectuate în zona Corbu (între Ca-
pul Midia şi capul Ivan). În zonă s-au efectuat 3 profile orienta-
te SE – NV (Profilele 1 şi 2), respectiv E – V (Profil 3), cu lungimi 
de 155 m (Profil 1), 133 m (Profil 2), respectiv 12 m (Profil 3). 
Pentru a asigura adâncimea de investigare optimă s-a utilizat 
un dispozitiv de tip Schlumberger ( AMNB) cu AB/2 maxim 
cuprins între 10 şi 20 m şi MN = 0.5 m. Curentul maxim injec-
tat a fost de 20 mA, distanţa între SEV-uri fiind de aproximativ 
10 m. S-a obţinut distribuţia în adâncime şi în suprafaţă a re-
zistivităţii aparente .

Din punct de vedere geofizic zona studiată prezintă rezis-
tivităţi  aparente cuprinse între 2 şi 350 Ohmm. În figurile 9, 
10 şi 11 sunt reprezentate pseudo-secţiunile de rezistivitate 
aparentă pentru Profilele 1, 2 şi 3.

Pe Profilul 1, orientat SE – NV, se observă o zonă cu rezis-
tivităţi aparente mari, de ordinul 150 - 210 Ohmm, care par a 
fi datorate umplerii zonei depresionare (goluri ?) ale substra-

Fig. 4. Urmărirea unui orizont reper în faleza Mării Negre din zona 
Vama Veche

Fig. 5  Pseudosecţiune Geoelectrică de adâncime
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Fig. 6  Secţiune Geoelectrică de adâncime

Fig. 7 Pseudosecţiune geoeclectrică de adâncime
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tului cu material terigen neomogen. Zona de minim de rezis-
tivitate, cu valori cuprinse între 8 – 70 Ohmm, este datorată 
fundamentului geologic al zonei, alcătuit din calcare afectate 
de fenomene carstice.

Pe profilul 2, orientat NE – SW, este prezent acelaşi strat 
superficial neomogen, cu rezistivităţi aparente cuprinse între 
100- 208 Ohmm. Din observaţiile de suprafaţă se poate spune 
că zona a fost afectată de lucrări militare (tranşee, cazemate, 
tunele), în momentul de faţă acestea fiind umplute cu pământ 

amestecat, cel mai probabil cu moloz. Valori minime de rezisti-
vitate marchează fundamentul geologic supreficial alcătuit din 
calcare jurasice care aparţin Sinclinalului Casimcea. 

Profilele 1 şi 2 sunt un bun exemplu de utilizare a metodei 
electrometrice atât în geotehnică cât şi în arheologie.

Pe Profilul 3 zona de maximum a rezistivităţii aparente, cu 
valori cuprinse între 150 -350 Ohmm, este datorată unui strat 
de bolovaniş cu matrice nisipoasă, vizibil la zi, şi parţial acoperit 

Fig. 8 Urmărirea unui orizont reper pe o secţiune geoelectrică de adâncime

Fig. 9 Profil 1 - Pseudosecţiune geoeclectrică de adâncime în zona Corbu
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Fig. 10  Profil 2 – Pseudosecţiune geoelectrică de adâncime (direcţia profilului NE – SV) în zona Corbu

de strate nisipoase, cu intercalaţii argiloase, bogate în fracţie 
organică (cochilii întregi şi fragmentate), dar fără a i se cunoaş-
te grosimea reala. În baza acestui strat rezistivităţile aparente 
de minimum, cuprinse între 2 – 50 Ohmm, par a marca prezen-
ţa calcarelor jurasice prezentate şi pe profilele anterioare.

concluzii
Tehnicile geofizice în general, şi cele geoelectrice în spe-

cial, au fost utilizate cu succes pentru obţinerea unor informa-
ţii foarte variate, precum: eterogenitatea litologiei acviferelor; 
grosimea stratelor acvifere sub presiune; poziţia nivelului 
hidrostatic; adâncimea la patul acviferelor cu nivel liber; pre-
zenţa lentilelor de argilă; identificarea zonelor de fractură; a 
geometriei cavităţilor subterane în cazul calcarelor afectate 
de fenomene carstice, precum şi a caracteristicilor penelor de 
contaminare cu compuşi anorganici şi chiar organici.

În ansamblu, metoda geoelectrică şi-a dovedit utilitatea 
practică prin furnizarea de informaţii necesare interpretă-
rii geologice a constituţiei litologice şi structurale a zonelor 
studiate. Măsurătorile geoelectrice realizate reprezintă un 
exemplu de utilizare a prospecţiunii geofizice în obţinerea de 
informaţii referitoare mai ales la prospectarea zăcămintelor 
de substanţe minerale utile. 

Datorită progresului tehnic, dar şi a dezvoltării tehnicilor 
de stocare şi prelucrare a datelor, metoda geoelectrică în cu-
rent continuu (DC)  a căpătat un caracter din ce în ce mai mult 
aplicativ. 

În ultimii ani au fost executate studii de geologie marină, 
s-au efectuat investigaţii asupra apelor subterane din zona 

costieră, s-au adus contribuţii importante în studiul sedimen-
telor marine acumulate de-a lungul zonelor de coastă, sau au 
fost puse în evidenţă detalii geologice necesare subtraversării 
cu foraje orizontale a unor cursuri de apă. Alte domenii în care 
metoda geoelectrică a fost aplicată (în cadrul studiilor elabora-
te de INCD GEOECOMAR), sunt: geologie inginerească, hidro-
geologie, cartarea acviferelor subterane, arheologie şi studii de 
mediu (evidenţierea poluării subsolului şi pânzei freatice).

Fig. 11 Profil 3 – Pseudosecţiune geoelectrică de adâncime cu 
direcţie E – V în zona Corbu
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