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1. Introducere 
 

Contractul de achiziție publică deschisă de ”Servicii de consultanță în geologie și în geofizică” 

anunțată de autoritatea contractantă Comuna Ulieș a fost atribuită firmei GeoGold Kárpátia 

Kft. (HU-4183 Kaba, Mátyás király utca 59.). Conform acestui contract echipa companiei a 

efectuat măsurători geofizice electrice pe teritoriul UAT-lui Ulieș, în satele Petecu, Daia și 

Obrănești.   

Obiectul investigațiilor  geofizice este  determinarea extinderii spațiale a straturilor acvifere, 

suprapunerea și granulozitatea acestora, grosimea straturilor semi impermeabile din 

acoperișul și culcușul acestora, respectiv clarificarea relațiilor tectonice existente în arealul 

cercetat, cu scopul de a determina locația optimă a forajelor de exploatare de apă potabilă 

planificate în UAT Ulieș. 

Se vor realiza investigații cu metode geoelectrice și electromagnetice, conform Caietului de 

sarcini. 

1.1 Așezarea și geologia perimetrului cercetat 

Perimetrul investigat se poate vedea în Figura 1. 

 

Figura 1. Poziția pofilelor geoelectrice 

Comuna Ulieș este situat în partea sudică a județului Harghita, la 15 km de orașul Odorheiu 

Secuiesc. Comuna este situată în spațiul dintre râurile Târnava Mare şi Homorodul Mic, pe 

dealurile Homorodului, la o altitudine de 550-575 m deasupra nivelului mării. 
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Perimetrul cercetat este situat la zona de contact dintre Munții Harghitei și Bazinul 

Transilvaniei  

Din punct de vedere geologic în zona Odorheiu Secuiesc apar depozitele miocenului mijlociu-

superior al Bazinului Transilvaniei. Panonianul (miocenul superior) este format din pietriș, 

argile și nisip. Sarmațianul este format din argile, nisip cu depozite de conglomerat lenticular, 

conglomerate polimictice și gresii. Sunt prezente și marne badeniene care alternează cu 

nisipuri și tufuri vulcanice, iar în adâncime există depozite de sare. Principala caracteristică 

tectonică este anticlinalul Vasileni-Odorhei, care este fragmentat de un defect condus de NW-

SE (Ticleanu N, Peltz S, Popescu A, Gheorghian M, Andreescu I, 1980), Figura 2. 

 

 

Figura 2. Harta geologică cu poziția traiectoriei profilurilor geoelectrice  

1.2 Cercetări de teren 

În cadrul proiectului s-au realizat investigații cu metode geoelectrice și electromagnetice, 

conform Caietului de sarcini. 

Din punct de vedere al obiectivelor contractului, cu cea mai mare probabilitate depozite 

capabile să înmagazineze apa subterană se găsesc în formațiunile nisipoase panoniene.  

Poziționarea profilurilor de cercetare a fost determinat pe baza hărții geologice, astfel să 

traverseze depozitele panoniene.  
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S-au măsurat 8 profiluri cu metoda geoelectrică, folosind simultan 192 de electrozi poziționate 

unul de celălalt la 5 m, respectiv 2,5 m, asigurându-se astfel o penetrare adecvată. Lungimea 

totală a profilurilor fiind de 14,595 km (Tabelul 1). Investigația cu metoda electromagnetică s-

a efectuat în 20 de stații de măsurare. 

Campania de teren a durat trei săptămâni, în perioada de 3 - 24 mai 2021., cu două schimburi 

de echipă și o pauză de 4 zile.  

 

Line_name Length [m] 

ERT-P-01 2155 

ERT-P-02 1915 

ERT-P-03 1195 

ERT-D-01 2635 

ERT-D-02 1435 

ERT-D-03 1195 

ERT-D-04 477.5 

ERT-D-05 477.5 

ERT-AB-01 1915 

ERT-AB-02 1195 

Total 14595 

Tabel 1. Lungimea profilurilor geoelectrice măsurate 

 

Prezenta documentație conține o scurtă descriere a metodelor de măsurare, procesarea 

datelor măsurate și evaluarea acestora. 
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2. Tomografie geoelectrică a rezistivității electrice (ERT) 

2.1 Prezentarea generală a metodei 

ERT este o metodă geofizică de suprafață utilizată pe scară largă, aplicată în cercetarea apei 

subterane, geotehnică și arheologie. Tehnica de rezistivitate este o metodă utilă pentru 

caracterizarea structurilor geologice din punct de vedere a proprietăților electrice. 

Măsurătorile de rezistivități constă în inducerea unui curent electric in subsol, prin intermediul 

a doi electrozi (electrozi de curent) ce se introduc in teren. Trecerea curentului prin sol 

stabilește o distribuție de potențial electric. Diferența de potențial dintre doi electrozi 

(electrozi de potențial) este exprimată in Volt. Folosind legea lui Ohm, aceasta tensiune poate 

fi transformată in citiri de rezistivitate a solului între cei doi electrozi de potențial (Figura 2.). 

Pentru a construi o imagine in secțiune transversală a rezistivității solului, un șir de electrozi 

conectați este dispus de-a lungul unei linii drepte, cu o distanță „a” între electrozi. Odată 

măsurată rezistivitatea terenului pentru un set de patru electrozi, următorul set de patru 

electrozi este automat selectat și o a două măsurătoare este înregistrată. Acest proces este 

repetat până când se ajunge la capătul liniei de măsură. Linia este apoi remăsurata cu o 

distanta intre electrozi „2a”, „3a”, „4a” etc. Fiecare creștere a distanței dintre electrozii de 

măsură mărește adâncimea de investigație.  

 

Figura 3. Concepția fundamentală a măsurătorilor rezistivității (A-B = cuplu de electrozi de curent, 
M-N = cuplu de electrozi de potențial, I = intensitatea curentului emis, ΔV = diferența de potențial 

înregistrat de instrument, rA,B, RA,B = parametrii geometrici ale secvenței folosite în cursul 
măsurătorilor 

Dispunerea electrozilor unul față de celălalt este denumită configurație vectorială (matrice). 

Diferitele configurații sunt mai potrivite pentru scopuri diferite, anumite matrice sunt mai 
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sensibile la discontinuitățile laterale, în timp ce altele sunt destul de sensibile la 

neomogenitățile verticale. Densitatea datelor colectate (numărul de perechi de electrozi), 

timpul de măsurare sunt de asemenea factori care trebuie luați în considerare configurații 

geometrice ale celor 2-2 și ajustați la scopul sondajului (Figura 3.). 

 

 

Figura 4. Diagrama schematică a sistemului de achiziție de date cu mai mulți electrozi 

Valorile de rezistivitate măsurate sunt convertite la valori de rezistivitate aparentă (in ohm-

m), care pot fi apoi folosite pentru a modela distribuția reală de rezistivitate în teren.  

Prin atribuirea topografiei și a coordonatelor electrozilor pofilelor de rezistență electrică 

aparentă măsurate, se poate efectua o inversare geofizică. În timpul inversării, putem genera 

distribuția specifică a rezistenței electrice de-a lungul secțiunilor din datele brute de măsurare, 

care caracterizează spațiul subteran ca o distribuție reală a parametrilor fizici. Tomografia 

electrică a fost efectuată cu instrumentul SYSCAL PRO SWITCH 96 fabricat de compania 

franceză IRIS Instruments (Figura 4.), iar poziția electrozilor au fost măsurată cu GPS RTK (în 

sistem Stereo 70) pentru o precizie spațială adecvată. 

Investigațiile cu tomografie electrică vor fi executate de-a lungul pofilelor stabilite după 

inspecția de teren, într-o lungime totală de 0,5 km. Adâncimea de cercetare depinde de 

lungimea profilelor, va fi între 60-80 de m.  
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Figura 5. Instrumentul Syscal Pro 

 

2.2 Procesarea de date 
 

După achiziția datelor, următoarele tipuri de prelucrare au fost aplicate: 

- filtrarea valorii datelor măsurate (filtrarea devierii), 

- exterminarea valorilor periferice (datorită cuplării necorespunzătoare, defecțiunii 

instrumentului etc.), 

- fuzionarea datelor de/a lungul secțiunilor, 

- concatenarea setului de date cu topografie (coordonate GPS RTK de înaltă precizie), 

- inversiune geofizică, 

- vizualizarea datelor prelucrate. 

 

După filtrarea valorilor măsurate, programul de inversiune Res2D creează automat modelul 

de rezistivitate 2D al subteranului pe baza datelor de rezistivitate aparentă calculate din 

adâncimea/nivelul de date diferite de-a lungul secțiunii.  
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3. Rezultatele investigațiilor geoelectrice 
 

La interpretarea rezultatelor trebuie luat în considerare faptul că rezistivitatea specifică a 

rocilor depinde de mai mulți factori, valorile caracteristice ale rezistivității a unei rocă dată 

variind într-un interval larg: în cazul argilei rezistivitatea specifică de la 1 Ohmm la 20 Ohmm, 

în cazul nisipului 20-1000 Ohmm.  Dintre factorii de influență cei mai importanți sunt:  

saturația, compactitatea, fracturarea, alterarea rocilor.  Interpretarea geologică a rezultatelor 

este îngreunată și de tranziția treptată dintre straturile penetrate, prezența unui strat cu 

grosime scăzută la o adâncime mai mare.  

3.1 Rezultatele investigațiilor geoelectrice din Petecu 

 

Figura 6. Traiectoria profilurilor geoelectrice din Petecu reprezentate pe harta geologică 

 

În extravilanul satului Petecu investigația geoelectrică s-au executat de-a lungul a trei 

profiluri:  ERT-P-01,-02,-03 (Figura 6.). În urma prelucrării datelor măsurate, cu ajutorul 
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programului Surfer, s-au construit profilurile de distribuție  ale rezistivităților specifice de-a 

lungul liniilor investigate (Figurile 7-9.). 

Profilurile sunt caracterizate de contraste intense între diferitele game de rezistivitate 

electrică reproducând geologia teritoriului, ceea ce însemnă că metoda aplicată a fost 

adecvată pentru atingerea obiectivului proiectului.   

 

Figura 7. Secțiunea ERT-P-01 cu direcția NNV-SSE. La o distanță de 960-1040 m de la punctul 0 corpul de 
nisip se subțiază spre S, trecând treptat în argilă, care se poate urmării până la adâncimea de 

prospectare. 

 

Pe profiluri se poate observa , că în partea superioară ale acestora se prezintă un depozit de 

50-60 m grosime, caracterizat de valori scăzute ale rezistivității electrice specifice (5-10 

Ohmm), pe care l-am interpretat ca argilă (excepția face profilul P-02, poziționat pe  creasta 

dealului). Sub acestea se află un strat mai grosier de (30-60 Ohmm), interpretate ca nisip. Spre 

S-SE, cum ne apropiem la picioarele dealului stratul de argilă se îngroașă treptat, și stratul de 

nisip dedesubt se termină (Figura 7.). În secțiunea P-03 (Figura 8.) straturile mai grosiere, 

nisipoase nu apar la adâncimea de 50-60 m. Se pot urmări straturile argiloase cu valori scăzute 

ale rezistivității electrice specifice pe toată lungimea profilului. 

mailto:info@geogold.eu
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Figura 8. Secțiunea ERT-P-03, cu direcția NE-SV. Argilă aproape omogenă caracterizată de valori scăzute 
ale rezistivității electrice specifice (10 Ohmm). 

 

Stratul de nisip panonian se poate urmări bine în partea NNV-că a profilului P-01, cu valori de 

rezistivități cuprinse între 30-60 Ohmm (Figura 7.). Se poziționează între cotele topografice de 

590-625 m și este prezent pe o distanță  de 0-1041 m de-a lungul secțiunii, unde se termină și 

apare depozitul argilos. Sub stratul nisipos apare o formațiune de cca. 50 m grosime, cu 

rezistivitate mai ridicată (150-200 Ohmm). Pe baza geologiei regiunii acesta poate fi 

interpretat ca gresie sau conglomerat sarmațian, nesaturat.  

Secțiunea P-02, paralelă cu creasta dealului (Figura 9.) prezintă o imagine duală a geologiei 

aproape de suprafață. În parte centrală  a profilului partea superioară a depozitelor este 

format din argilă de o grosime de 20 m (valori scăzute de rezistență electrică specifică). În 

cele două capete ale secțiunii se poate observa un contrast de rezistivitate marcant. În 

capătul estic apare un depozit de rezistivitate foarte ridicată (600+ Ohmm) între cotele 725-

650 m dM, interpretate ca și pietriș. În capătul vestic al profilului între cotele de 650-680 m 

dM apare depozitul nisipos de 30-60 Ohmm, asemănător profilului  P-01.  

 

 

Figura 9. Secțiunea ERT-P-02 cu direcția V-E, măsurată parallel cu creasta dealului.  În partea estică apar 
depozite groase de pietriș, cu rezistivități electrice de 600+ Ohmm. 
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Pe baza rezultatelor de mai sus a fost propus locația optimă a forajului de alimentare cu apă, 

ținând cont de prezența depozitelor nisipoase panoniene detectate în perimetrul cercetat 

(Figura 10.). Adâncimea forajului este estimată de 180 m. 

 

 
Figura 10. Locul propus al forajului F1 din Petecu (punct verde) 
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3.2  Rezultatele investigațiilor geoelectrice din Daia 

În Daia s-au efectuat 5 profiluri geoelectrice ERT-D-01,D-02,D-03, D-04,D-05 (Figura 11.). 

După prelucrarea  datelor măsurate s-au conturat clar straturile argiloase, nisipoasă și de 

pietriș.  

 

Figura 11. Traiectoria profilurilor geoelectrice din Daia reprezentate pe harta geologică 

 

 

Figura 12. Profilul ERT-D-01 cu direcția E-V. Se poate observa, similar cu secțiunea P-01, că la coborârea 
de pe creastă, stratul de nisip dispare și spațiul este umplut cu un strat de argilă omogenă, cu rezistență 

redusă (2-10 Ohmm). 

Profilul D-01 (Figura 12.) este foarte asemănător cu profilul P-01 din Petecu. De la mijlocul  

profilului (creasta dealului), spre capătul sudic (coborând la piciorul dealului) geologia 

perimetrului este caracteriză de straturi argiloase (2-10 Ohmm). Pe creasta dealului, de la 
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distanța de 1300 m apar primele straturi de nisip (20-55 Ohmm) în partea superioară a 

profilului, grosimea acestora fiind de 50 m. De la distanța de 1440 m straturile cu rezistivitată 

electrică ridicată se îngroașă, ajungând grosimea de 100 m.  

În profilul D-02, cu direcția  NNE-SSV  (Figura 13.), depozitele de nisip căutate cu rezistivități 

ridicate nu se subțiază și dispar în direcția nordică. Acesta se poate urmării cu o grosime 

variabilă (20-50 m) în partea superioară a profilului pe toată lungimea acestuia. În capătul 

nordic a profilului sub straturile de nisip se află un depozit mai grosier cu valori de rezistivități 

mai ridicate (50-80 Ohmm), care poate fi interpretată fie ca o formațiune grezoasă, mai uscată 

decât nisipul saturat din acoperiș, fie ca o intercalație de pietriș-nisip.  Între distanța de 400-

450 m de-a lungul profilului se observă o fâșie argiloasă (2-10 Ohmm). În capătul sudic a 

profilului se prezintă o formațiune cu valori de rezistivități ridicate, care apar aproape de la 

suprafață până la adâncimea de cercetare, indicând prezența unor roci compacte.  

 

 

Figura 13. Profilul ERT-D-02 cu direcția NNE-SSV. Straturile de nisip nu dispar în derecția nordică 

 

În profilul  D-03 (Figura 14.) cu direcția NE-SV, se conturează clar limita dintre depozitele 

grosiere panoniene  și cele argiloase, sărate badeniene. Contrastul mare între valorile de 

rezistivități electrice ce indică prezența acestei  limite începe de la distanța de 260 m și ține 

până la 440 m de-a lungul profilului, formând un platou argilos de 80 m lungime peste care se 

depune depozitul grosier panonian.   
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Figura 14. Profilul ERT-D-03 cu direcția NE-SV. Contrastul mare între valorile de rezistivități electrice 
indică prezența limitei dintre depozitele grosiere panoniene  și cele argiloase, sărate badeniene. 

 

Cele trei profiluri detailate mai sus au fost poziționate la vest de localitatea Daia, profilurile 

ERT-D-04 și ERT-D-05 se găsesc la nord-est de Daia. Cele două din urmă au fost executate cu 

o distanță de 2.5 m dintre electrozi, pentru o rezoluție mai mare. 

In partea superioară a profilului D-04 (Figura 15.) întreg se poate urmări o formațiune de 10-

20 Ohmm, indicând prezența unui strat argilos-nisipos de o grosime de 10 m grosime. Sub 

acesta se găsește un depozit argilos cu valori de rezistivitate scăzute (2-8 Ohmm).  De la 

distanța de 340 m depozitul argilos este străbătut până la suprafață de o formațiune mai 

grosieră (20-40 Ohmm), presupunând existența unor falii cu orientația E-V. La suprafață, in 

zona de contact dintre sedimentele fine și grosiere se găsește un izvor. 

 

Figura 15. Profilul ERT-D-04 cu direcția N-S. Între distanța 340-370 m de-a lungul profilului depozitele 
argiloase sunt străbătute de o formațiune mai grosieră (20-40 Ohmm). 
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Profilul ERT-D-05 (Figura 16.)  prezintă o structură similară cu profilului anterior, în partea 

superioară apare stratul argilos-nisipos într-o grosime de 5-15 m, iar sub acesta se găsește 

depozitul argilos (2-8 Ohmm). Între distanța 210-240 metri de-a lungul secțiunii depozitul 

argilos este străbătut de o formațiune mai grosieră (35-55 Ohmm). 

 

 

Figura 16. Profilul ERT-D-05 cu direcția V-E. Între distanța 210-240 m de-a lungul profilului depozitele 
argiloase sunt străbătute de o formațiune mai grosieră (35-55 Ohmm). 

 

Pe baza rezultatelor de mai sus a fost propus locația optimă a două foraje de alimentare cu 

apă la V de localitate, ținând cont de prezența depozitelor nisipoase panoniene detectate în 

perimetrul cercetat (Figura 17-18.). Adâncimea forajelor este estimată de 150 m, respectiv 

100 m. În partea estică a satului nu propunem realizarea nici unui foraj datorată prezenței 

straturilor continue de argilă. 

 

Figura 17. Locul propus al forajelor Daia-F1 și  Daia-F2 (punct verde) 

mailto:info@geogold.eu


 

 

GEOGOLD KÁRPÁTIA 

Környezetvédelmi és Mérnöki 

Szakértő Kft. 

 
Cím: 4183 Kaba, Mátyás király u. 59. 

Iroda: 1101 Budapest,  Pongrác út. 9/b 
E-mail: info@geogold.eu 

Tel: 06-1-431-0688, 06-20-459-8972 
www.geogold.eu 

 

17 
 

 

Figura 18.  Locul propus al forajelor Daia-F1 și  Daia-F2 (punct verde)

mailto:info@geogold.eu


 

3.3 Rezultatele investigațiilor geoelectrice din Obrănești 

În localitatea Obrănești s-au efectuat două profiluri perpendiculare (Figura 19.) 

 

Figura 19. Traiectoria profilurilor geoelectrice din Obrănești reprezentate pe harta geologică 

Prima treime a profilului ERT-AB-01 (Figura 20.) este caracterizată de depozite cu rezistivități 

electrice scăzute pe o lungime de 640 m, fapt ce e în concordanță cu experiența noastră 

anterioară: coborând de pe creasta dealurilor straturile grosiere dispar, locul lor fiind preluat 

de straturi argiloase. În a doua și a treia treime a profilului apar formațiuni cu valori de 

rezistivități electrice mai înalte (25-45 Ohmm), reprezentând depozite grosiere. 

Profilul ERT-AB-02 (Figura 21.) a fost măsurată pe creasta dealului, perpendicular pe AB-01. 

La capătul profilului la o distanță de 960 m de la stația de măsurare 0, în partea superioară a 

profilului în 10 m grosime apar valori de rezistivități electrice ridicate (200-400 Ohmm), fiind 

vorba de pietriș uscat, nesaturat. Sub acest strat se găsește un depozit gros, mai fin, nisipos 

(20-50 Ohmm). La mijlocul profilului acest depozit nisipos se subțiază (între 460 -760 m de/a 

lungul profilului) și în adâncimi variabile apare o formațiune argiloasă cu valori de rezistivități 

electrice mici. 

Pe baza rezultatelor de mai sus a fost propus locația optimă a forajului de alimentare cu apă 

Obrănești-F1, ținând cont de prezența depozitelor nisipoase panoniene detectate în 

perimetrul cercetat (Figura 22.). Adâncimea forajului este estimată de 150 m. 
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Figura 20. Profilul ERT-AB-01 cu direcția NV-SE. Coborând de pe creasta dealului straturile grosiere 
dispar, locul lor fiind preluat de straturi argiloase. 

 

 

 

 

Figura 21. Profilul ERT-AB-02 cu direcția E-V. Un depozit gros, nisipos (20-50 Ohmm), care la mijlocul 
profilului se subțiază între distanța de 460 -760 m. 
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Figura 22. Locul propus al forajului Obrănești-F1 (punct verde) 
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4. Măsurători electromagnetice (RMT) 

4.1 Prezentarea generală a metodei 

Metoda radio-magnetotelurică de foarte joasă frecvență este o metodă geofizică bine-

cunoscută care este utilizată pentru cartografierea structurilor tectonice. În timpul 

măsurătorilor cu frecvență foarte joasă (VLF) și radio-magnetotelurice (RMT) sunt utilizate 

transmisii militare sau de navigație foarte îndepărtate pentru a obține informații despre 

proprietățile electromagnetice (EM) ale subsolului. Aceste unde EM pătrund în subteran unde 

sunt induși curenți turbionari în zonele conductoare. Ca rezultat, este indus un câmp magnetic 

secundar și se detectează suprapunerea acestor câmpuri magnetice primare (difuzate) și 

secundare. Instrumentele tradiționale VLF funcționează de la 10 până la 30 kHz, iar RMT  

funcționează de la 10 la 300 kHz. 

 

Figura 23. Figura schematică a metodei VLF-RMT 

Geogold Kárpátia Ltd. deține un instrument combinat VLF-RMT, dezvoltat de Centrul de 

hidrogeologie și geotermică, Universitatea din Neuchâtel, a fost operat în modul VLF-RMT. 

 

Instrumentul nostru RMT recepționează transmisie radio în banda largă între 12 și 300 kHz. 

Acest interval de frecvență relativ larg ne permite să efectuăm un sondaj pentru a măsura trei 

puncte de adâncime diferite cu frecvențe multiple diferite într-o singură locație. Prin urmare, 

obținem multiple rezistivități aparente și 3 valori de fază de la 3 adâncimi diferite de-a lungul 
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coloanei verticale de rocă. Configurarea măsurătorii T este prezentată în figura 13.: undele 

transmise și poziția bobinelor a instrumentului și electrozile. În timpul unei măsurători, câmpul 

magnetic este detectat cu o bobină cu diametrul de 0,4 m orientată spre emițător. Cu cei doi 

electrozi introduse în pământ, paralel cu bobina (la 5 m de bobină), poate fi măsurată 

tensiunea indusă de câmpul electric. Se poate alege o distanță mai mică între electrozi, dar cu 

cât este mai mare distanța, cu atât raportul semnal-zgomot (SNR) este mai bun. Scăderea 

distanței permite măsurători cu rezoluție mai mare, dar totodată și scăderea SNR. Distanțele 

mai mici sunt utilizate în arheologie,  distanțele mai mari în cartografierea geologică. Pentru a 

asigura poziția fixă a electrodului, acestea sunt conectate. Variația câmpului magnetic poate 

fi semnificativă, în special la emisiile ritmice și la emițătoarele invariante în timp. Pentru a evita 

erorile, nu se măsoară câmpul total, ci schimbarea fazei între câmpurile electrice și magnetice 

și rezistivitatea electrică aparentă. Profunzimea investigației poate fi calculată după cum 

urmează: 

          
unde δ [m] este adâncimea de investigație, ρa [Ωm] este rezistența aparentă la o frecvență 

dată și f [Hz] este frecvența utilizată. Profunzimea investigației este o funcție a mediului. Dat 

fiind un strat de gresie cu rezistivitatea aparentă de 100 Ωm: folosind 207 kHz, 77,5 kHz și 22,1 

kHz putem calcula că adâncimea de investigație este de 11 m, 18 m și respectiv 33,8 m. 

Deoarece adâncimea de investigație este dependentă de rezistența aparentă a mediului, se 

poate spune că acesta este mai puțin adânc în cazul mediului cu rezistență scăzută, cum ar fi 

cenușa vulcanică și tufa. Dacă suprafața este uscată, există un cuplaj electric insuficient între 

sol și electrozi. Pe de altă parte, putem măsura schimbările de fază dintre câmpul magnetice 

și câmpul electric (componentele in-phase, out-phase) ce furnizează informații utile. 

4.2 Rezultatele investigațiilor RMT 

Investigațiile RMT au fost planificate în 21 de stații de măsurare, câte 7  în fiecare localitate 

pentru a verifica corectitudinea tomografiei electrice, care poate fi influențat foarte ușor de 

zgomotul electric. Achiziționarea datelor pe 7 frecvențe a fost făcută, în funcție de 

disponibilitatea transmisiei: 16,4, 77,5, 153, 164, 234 și 252 kHz. Pentru procesarea datelor și 

vizualizarea secțiunii de rezistivitate aparentă au fost utilizate software-ul Microsoft Excel și 

ZondMT2D. 

Adâncimea de cercetare în cazul măsurătorilor RMT este în funcție directă cu valoarea 

rezistivității electrice specifice a rocii penetrate (vezi formula anterioară). Dacă valoarea 

rezistivității este scăzută, adâncimea de penetrare va fi mică. 

mailto:info@geogold.eu


 

 

GEOGOLD KÁRPÁTIA 

Környezetvédelmi és Mérnöki 

Szakértő Kft. 

 
Cím: 4183 Kaba, Mátyás király u. 59. 

Iroda: 1101 Budapest,  Pongrác út. 9/b 
E-mail: info@geogold.eu 

Tel: 06-1-431-0688, 06-20-459-8972 
www.geogold.eu 

 

23 
 

În punctele în care a fost aplicată metoda RMT au fost pătrunse straturi argiloase, cu 

rezistivități electrice mici (2-8 Ohmm), profunzimea de cercetare a variat între 7-10 m, 

adâncime ce nu este relevant pentru investigarea depozitelor panoniene, aflate la 150-100 m 

profunzime.  
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