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Scopul studiului este de a evidentia structura geologica. Pentru aceste investigatii au fost utlizate 
doua metode geoelectrice: tomografia electrica – dispozitivul Schlumberger si profilarea de 
rezistivitate – dispozitivul dipol – dipol.

Metoda rezistivitatii reprezinta metoda care descrie foarte precis variatia cu adancimea a unui 
parametru relevant din punct de vedere geologic. Atat in cazul mediilor omogene si izotrope 
cat si in cazul mediilor multistratificate s-a demonstrat ca adancimea de patrundere a curentului 
este proportionala cu lungimea liniei de emisie. Aceasta tehnica de prospectare a terenurilor a 
primit denumirea de metoda sondajului electric vertical.  Pentru efectuarea unui sondaj electric 
vertical se pot utiliza mai multe tipuri de dispozitive, precum Schlumberger, Wenner sau dipol. 

In amplasamentul studiat investigatiile electrometrice cu ajutorul metodei tomografiei electrice 
au fost dispuse in profile in zona de cercetat. Echipamentul utilizat a fost reprezentat de un rezis-
tivimetru multielectrod Internal Pro Switch, construit de Iris Instruments, cu 48 canale. 
Investigatiile geoelectrice prin intermediul metodei de profilare dipol-dipol au fost efectuate cu 
ajutorul unui dispozitiv SAS 1000, construit de firma ABEM. Acestea au urmarit colectarea de infor-
matii legate de anizotropia laterala de rezistivitate a mediului geologic din zona acoperita de 
apa, unde masuratorile de tomografie nu au putut fi posibile. 

In urma investigatiilor s-au identificat doua formatiuni dominante: depozite cuaternare argiloase 
neconsolidate si formatiuni marnoase Tortoniene. Formatiunile Tortoniene coboara de la Est la 
Vest, fiind acoperite de formatiunile mai moi cuaternare. In zona de SE a perimetrului au fost 
identificate formatiuni compacte rezistive, posibil a avea o duritate ridicata. In restul perimetrului 
a fost identificata o anizotropie mare a rezistivitatii rocilor, si implicit a litologiei. 
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