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1. INTRODUCERE 
 

Rezultatul prospecţiunilor geofizice în general şi al prospecţiunii electrice în 
particular se materializează în hărţi şi profile. Interpretarea acestora conduce la 
descifrarea subsolului şi punerea în evidenţă a „obiectelor geologice” de interes 
economic. Obiectul geologic este definit de Radu Botezatu astfel: „Obiectul 
geologic de prospectat, poate fi o acumulare de substanţă minerală utilă sau o formă 
structurală pe care o îmbracă formaţiunile sedimentare, magmatitele, migmatitele 
sau metamorfitele şi care, conform legităţilor geologice, ar putea fi susceptibile de a 
avea afiliate astfel de acumulări”. 

În cadrul prospecţiunii electrice sunt grupate mai multe metode ce folosesc 
tehnici de măsurare şi interpretare extrem de diverse şi complicate, dar care au un 
principiu general comun. Astfel, în toate cazurile, cercetarea geoelectrică se 
realizează prin studierea, respectiv măsurarea unui câmp electric sau electromagnetic 
produs natural sau artificial. 

Modificarea distribuţiei câmpurilor electrice sau electromagnetice în spaţiu şi 
timp este cauzată în principal de diferenţierea din punct de vedere electric a rocilor 
şi a obiectelor ce intră în alcătuirea subsolului, manifestată în rezistivitate - ρ sau 
inversul ei, conductivitatea electrică - σ, permitivitate -ε, permeabilitatea - ε şi 
activitatea electrochimică naturală sau provocată. 

In cadrul complexului de metode geofizice aplicate în rezolvarea problemelor 
din geologia petrolului şi ingineria zăcămintelor de hidrocarburi, geofizica de sondă 
ocupă un loc important datorită posibilităţilor multiple de determinare a 
proprietăţilor petrofizice a colectoarelor de hidrocarburi, a problemelor de geologie 
structurală precum şi a costurilor reduse faţă de alte metode. 

O pondere importantă în cadrul acestor metode o ocupă metodele electrice 
(carotajul electric), care are drept obiectiv determinarea rezistivităţii rocilor 
traversate de sonde. 

În această lucrare se analizează variaţia rezistivității rocilor, determinate din 
carotajele geofizice folosind metodele geofizice de suprafaţă. Sunt utilizate hărţi şi 
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profile de rezistivitate în vederea stabilirii variaţiei conţinutului în hidrocarburi a 
colectoarelor. 

 
 

2. REZISTIVITATEA SISTEMULUI ROCĂ-FLUID 
 

In marea lor majoritate rocile şi acumulările de substaţe minerale utile se 
prezintă din punct de vedere electric ca nişte medii eterogene cu un comportament 
diferenţiat. Rocile fiind de fapt sisteme complexe poliminerale, ele reprezintă medii 
electrice diferite compuse din scheletul mineral alcătuit la rândul lui din minerale 
cu proprietăţi electrice diferite şi fluide (apă şi hidrocarburi în cazul rocilor 
poroase). Cu o pondere însemnată intervine în valoarea rezistivităţii rocilor 
conţinutul în argilă care acţionează ca un element conductor adițional față de cel dat 
de apa de zăcământ din spaţiul poros. 

Mineralele se caracterizează printr-un domeniu larg de viariaţie a rezistivităţii 
electrice. Variaţia rezistivităţii acestora este determinată şi de impurităţile chimice, 
structura cristalină, defecte straucturale etc. Mineralele componente ale rocilor 
colectoare de hidrocarburi prezintă valori de rezistivitate mai mari de 107 Ωm. 
Aceste roci in general nu conţin minerale cu rezistivitate mică și foarte mică, iar 
atunci când le conţin sunt în cantităti foarte mici, în granule dispersate, ceea ce face 
ca să nu contribuie la micşorarea rezistivităţii. 

Rezistivitatea apei de zăcământ. Apele de zăcământ reprezintă soluţii 
electrolitice de săruri, predominând în general NaCl. Prezenţa lor în apele de 
zăcământ este rezultatul acţiunii de dizolvare pe care apa o realizează în circuitul 
său prin natură. 

Apele de zăcământ conţin o mare cantitate de anioni şi cationi rezultaţi în urma 
proceselor de disociere a sărurilor. Dintre aceştia amintim: Cl-, SO4

--, HCO3
-, CO3

--, 
WO3

--, Br-, I-, Na+, K+, Ca++, Mg++, Ba+, Li+, Te++. Dintre aceştia sunt prezente în 
mai mare măsură în apele de zăcământ următorii anioni şi cationi: Na+, Ca++, K+, 
Cl-, HCO3

-, CO2
--, SO4

--.  Este semnificativ de arătat că apa pură are o rezistivitate 
egală cu 25.104 Ωm la aproximativ 18°C, iar la o concentraţie în NaCl de 100 g/l 
rezistivitatea este egală cu 8,6 Ωm la aceeaşi temperatură. 

În general rezistivitatea apelor de zăcământ poate varia de la valoarea de circa 
10 Ωm, la 25°C pentru o formaţiune de suprafaţă, până la aproximativ 0,008 Ωm 
pentru ape de zăcământ saturate în NaCl şi temperatura de 140°C. 

Rezistivitatea hidrocarburilor. Rezistivitatea ţiţeiului şi a gazelor naturale 
variază între 109 Ωm şi 1016 Ωm.  

Rezistivitatea rocilor variază în limite extrem de largi (în intervalul 10-1 Ωm - 
1014Ωm), în funcţie de conţinutul lor mineralogic, porozitate, natura soluţiilor 
conţinute în pori şi gradul lor de umplere, textură, structură, presiune, temperatură 
etc.  

Este bine cunoscută dependenţa dintre conţinutul în hidrocarburi (respectiv în 
apă) şi rezistivitate. In principiu pentru acelaşi tip de rocă cu aceeaşi porozitate şi 



142  EMERG 2 – 2015 Ion MALUREANU, Daniela-Doina NEAGU 

compoziţie mineralogică, creşterea rezistivităţii corespunde cu creşterea 
conţinutului în hidrocarburi. De aici şi interesul pentru a determina cu cât mai multă 
exactitate rezistivitatea rocilor.  

In lucrarea de faţă se utilizează măsurătorile din geofizica de sondă cu scopul 
evidenţierii zonelor cu productivitate ridicată de pe o structură. 

 
 

3. DETERMINAREA REZISTIVITAŢII REALE - ρR 
 

Rezistivitatea reala a formaţiunilor se determină din carotajele electrice cu 
macrodispozitive cu raza mare de investigare [carotajul electric lateral (DRR, 
BKZ)], carotajul electric focalizat (LL3, LL7, SFL, DLL), carotajul inductiv (CEI, 
DIL). 

Valorile rezistivitaţii măsurate cu aceste dispozitive sunt afectate de o serie de 
factori în funcţie de rezoluţia verticală şi raza de investigaţie. Astfel, rezistivitatea 
măsurată poate fi scrisă in forma implicita astfel: 

                              		 , , ,	 ,	 ,	 ,		 , , 		                          (1) 

În lucrările [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8] sunt prezentate procedeele practice de 
determinare a rezistivitaţii reale. 

 
 

4. INTERPRETAREA HARŢILOR DE REZISTIVITATE 
 

Distribuţia în plan a valorilor de rezistivitate poate conduce la următoarele 
interpretări: 

a) Rezistivitatea reală a unui colector poate fi exprimată implicit de relaţia:  

                                  ∅, ,	 , , 		                                (2) 

în care: Φ - porozitatea; Sa - saturaţia în apă; Varg - volumul de argilă din colector; 

ρai - rezistivitatea apei de zăcământ; ρarg - rezistivitatea argilei. 
Variaţia oricărui parametru din relaţia de mai sus conduce la variaţia 

rezistivităţii reale şi, implicit, a rezistivităţii aparente. 
Pentru un colector omogen și izotrop se acceptă că parametrii petrofizici 

porozitate, volumul de argilă, rezistivitatea apei de zăcământ şi rezistivitatea argilei 
sunt constanţi. Rezultă că variaţia rezistivităţii reale reprezintă, de fapt, variaţia 
saturaţiei în apă de la valoarea ρR (corespunzătoare colectorului saturat cu apă) la 
ρRi (corespunzător colectorului cu apa si hidrocarburi). 

Pentru o suprafaţă corespunzătoare unei structuri geologice nu toţi parametrii 
menţionaţi mai sus sunt constanţi şi la saturaţia în apă se adaugă ca variabile 
porozitatea, volumul de argilă etc.  
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Deci o primă interpretare o constituie dependenţa 

                                          ρR = f(Sa).                                                  (3) 

b) Indicele de rezistivitate este dat de raportul dintre rezistivitatea unei roci cu 
hidrocarburi şi rezistivitatea aceleiaşi roci saturată cu apă de zăcământ şi este dat de 
relaţia: 

                         
Ri

R
ρ ρ

ρ
I                                                        (4) 

unde: ρI  este indicele de rezistivitate sau factor de umiditate; Rρ – rezistivitatea 

„reală" a rocii saturată cu petrol şi apă interstiţială; Riρ – rezistivitatea rocii saturate 

cu apă de zăcământ. 
Dacă se ţine seama de indicele de rezistivitate saturația în apă se poate 

determina cu relaţia: 

                  
ρ

a I
S

12    sau  
ρ

a
I

S
1

                                      (5) 

În sens mai larg,  pentru rocile reale saturația în apă pote fi scrisă sub forma: 

                 
n

ρ

n

R

ai
a

Iρ

F ρ
S

1
                                              (6) 

unde n este exponentul de saturaţie, care poate lua valori cuprinse între 1,6...2,4. 
Din ecuațiile (4) și (6) rezultă că pentru: 

ρI = 1 ,                       aS =1, (colector cu apa); 

ρI = 4 ,                     aS =0,5 (collector cu apă și hidrocarburi); 

ρI > 4 ,                     aS >0,5 (collector cu hidrocarburi). 

c) Variaţia în plan a rezistivităţii poate fi reprezentată ca funcţie de punct, 
adică: 

                                            ,                                                        (7) 

în această situaţie poate fi calculat gradientul de rezistivitate pe cele două direcţii şi 
anume: 

                                             
,

                           (8) 

                                             
,

                           (9) 

Utilizând un program de calcul adecvat se poate determina valoarea 
gradientului şi reprezentarea lui în plan şi spaţiu. 
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Teoretic se poate aprecia că în straturile cu valori pozitive ale gradientului se 
găsesc hidrocarburi, în timp ce în zonele cu valori negative, apa de zăcământ. 

 
 

5. STUDIU DE CAZ 
 

5.1. Date geologice 
 

Structura analizată este situată în zona nord-estică a Platformei Moesice. 
Forajele executate pe această structură au interceptat şi traversat (parţial) seria 

depozitelor pliocene. 
Meoţianul, a fost traversat numai parţial (aproximativ 300 m ) în sonda 6, 

grosimea acestuia pe structură fiind estimată de până la 1.000 m, în unele sectoare, 
având caracter transgresiv. Depozitele traversate sunt constituite din gresii 
calcaroase cenuşii, slab verzui, în alternanţă cu nisipuri calcaroase cu bob fin, slab 
micafere, şi marne grezoase cu intercalaţii nisipoase. 

Ponţianul - transgresiv, are o grosime mai redusă, de aproximativ 700 m şi a 
fost traversat sau interceptat de majoritatea sondelor săpate pe structură. Acesta este 
constituit dintr-o alternanţă de depozite pelitice şi aleurito-pelitice care au la partea 
inferioară un caracter predominant marno-argilos pentru ca la partea superioară să 
devină predominant nisipos, termenul pelitic fiind subordonat. Existenţa acestei 
alternanţe a permis separarea mai multor complexe productive numerotate de jos în 
sus, repectiv P I - V. 

Dacianul, depus în continuitate de sedimentare peste depozitele ponţiene, 
dezvoltat pe mai multe sute de metri, este constituit din marne cărbunoase cenuşii, 
slab verzui, cu intercalaţii de gresii şi nisipuri calcaroase, fin micafere. În bază se 
evidenţiază o suită mai nisipoasă care a favorizat apariţia unor complexe productive 
pe o grosime de aproximativ 100 m. Partea superioară este predominant pelitică. 

Romanianul, reprezintă faza finală de colmatare a bazinului depoziţional şi este 
reprezentat printr-o suită predominant pelitică constituită din marne, argile şi argile 
nisipoase. Structura se prezintă sub forma unei cute anticlinale, asimetrice, 
dezvoltate pe direcţia SSV-NNE având o lungime de 8 km şi o lăţime de 3 km. 
Înclinările, relativ modeste sunt de 40 - 9° pe flancuri şi de 20 - 3°, în zonele 
periclinale. 

Anticlinalul, având caracter de cută de drapare, constituit din roci cu plasticitate 
bună, nu este afectat de falii. 

Adâncimea complexelor productive este situată între adâncimile izobatice de 
1.650 - 2.400 m. 

Au fost identificate gaze libere sărace, cantonate în 14 obiective ale Ponţianului, 
reprezentând unităţi hidrodinamice distincte (în afara complexelor P III -3, P III -4 şi 
P V -2 care au câte două unităţi hidrodinamice) şi în patru obiective ale Dacianului, 
dintre care Da3 şi Da5 au două unităţi hidrodinamice distincte. Acumulările de gaze 
prezintă apă marginală activă. 
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Analizând în continuare aspectele legate de litologia şi proprietăţile 
rezervoarelor de sub ecranul dintre complexele P-V şi P-IV, o primă evaluare 
calitativă, poate fi făcută pe baza corelării diagrafiilor de carotaj electric, singurele 
înregistrate în toate sondele săpate pe structura cercetată. Acestea prezintă repere 
geologo-geofizice satisfăcătoare şi uniforme. Pentru o evaluare mai corectă trebuie 
avut în vedere faptul că salinitatea scăzută a apelor de zăcământ, sub 100 kg/vagon 
(în general între 10-20 kg/vagon), face ca uneori amplitudinea anomaliei de P.S. să 
fie destul de modestă chiar şi în cazul rezervoarelor cu porozităţi ridicate. 

Coroborând aspectul diagrafiilor geofizice de sondă cu datele obţinute în urma 
analizării carotelor mecanice extrase au fost identificate mai multe colectoare cu 
litologie de tip arenitic, respectiv nisipuri mai mult sau mai puţin consolidate. 
Acestea sunt constituite din nisipuri cu bob mediu până la fin, cu grad de 
compactare - diagenizare relativ scăzut şi cu porozităţi cuprinse între 33% - 20%. 
De asemenea, secvenţele nisipoase sunt caracterizate printr-un conţinut de argilă 
variabil de la un complex la altul, cât şi de la o zonă la alta în cadrul aceluiaşi 
complex, ceea ce face ca proprietăţile rocii colectoare (grosime, porozitate, 
permeabilitate) să difere în mod semnificativ. 

A fost analizat Zăcământul P-IV 4 b, care este constituit din punct de vedere 
litologic din nisipuri cu porozitate ridicată, slab consolidate având o grosime brută 
variabilă cuprinsă între 8 m şi 10 m. Prezintă o distribuţie relativ uniformă a 
proprietăţilor rocii colectoare, fiind totuşi prezentă o zonă de marnizare a 
periclinului sudic al structurii. 

Principalii parametri de zăcământ sunt: porozitate, 22 %; permeabilitate, 68,3 
mD; saturaţie în apă, 30 % ;  grosime medie efectivă, 4,22 m. 
 

5.2. Întocmirea hărţilor de rezistivitate 
 

Pentru întocmirea hărţilor de rezistivitate s-au folosit rezultatele investigării 
geofizice a unui număr de 28 de sonde pentru zăcământul P IV - 4b (tabelul 1). 

Rezistivitatea reală a fost obţinută din carotajul electric - metoda D.R.R.. 
Această metodă, deşi nu reprezintă o metodă modernă şi performantă, este una 
dintre metodele folosite în majoritatea sondelor şi oferă o acoperire satisfăcătoare 
pe structura pentru construirea hărţilor de rezistivitate. 

Interpretarea valorilor de rezistivitate a fost realizată cu un program de 
interpolare (cubic) din MATLAB. Harta de rezistivitate este prezentată în figura 1. 

O abordare nouă, care nu este întâlnită în literatura de specialitate, este 
realizarea hărţilor de variaţie a gradientului de rezistivitate. Aceste reprezentări au 
fost efectuate cu ajutorul unui microprogram realizat în MATLAB, deoareace 
calculul analitic al unei astfel de funcţii este extrem de dificilă şi se poate aproxima 
numai pe suprafeţe mici. 

Gradienţii de rezistivitate au fost calculaţi pe direcțiile x și y şi reprezentat 
grafic în fig. 2 – fig. 6 : 

- reprezentarea tridimensională a gradientului pe direcția X (fig. 2); 
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- harta cu valorile gradientului de rezistivitate pe direcția X (fig. 3); 
- reprezentarea tridimensională a gradientului pe direcția Y (fig. 4); 
- harta cu valorile gradientului de rezistivitate pe direcția Y (fig. 5); 
- harta cu valorile raportului de rezistivitate (fig. 6). 
 

 
 

Fig. 1. Harta cu izorezistivități.                        
 

 
 

Fig. 2. Reprezentarea tridimensională a gradientului , /	 . 
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Fig. 3. Harta cu valorile gradientului de rezistivitate , /	  pe direcția X. 
 

 
 

Fig. 4. Reprezentarea tridimensională a gradientului	 , /	 . 
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Fig. 5. Harta cu valorile gradientului de rezistivitate pe direcția Y. 
 

 
 

Fig. 6. Harta cu valorile raportului de rezistivitate. 
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Tabelul 1 

Nr. 
crt 

Sonda 
nr. 

ρR 
[Ωm] 

Nr. 
crt 

Sonda 
nr. 

ρR 
[Ωm] 

1 14 5,0 15 417 7 

2 400 7,6/6,9 16 418 9,6 
3 401 19 17 419 5,5 

4 402 10 18 420 7,5 
5 403 9 19 421 5 
6 404 10 20 422 8 
7 405 11 21 423 5/7,5 
8 406 9 22 424 7,5 
9 407 13 23 425 7,5 

10 408 5,9 24 427 6 
11 409 7 25 428 4 
12 410 6,5 26 429 6 
13 413 11 27 502 11,5 
14 414 5,5 28 503 8 

 
5.3. Interpretarea rezultatelor 

 
Scopul principal al hărţilor de rezistivitate este de a contura zonele productive 

sau zonele de productivitate mare de pe o structură cu hidrocarburi. Pentru 
comparație s-au folosit rezultatele probelor de producție prezentate în tabelul 2. 

Conturarea unor anomalii de rezistivitate şi comparaţia lor cu rezultatele de 
producţie , evidenţiază patru anomalii închise, amplasate astfel: 

a) prima anomalie în zona sondelor 401, 414 si 417, cu valori de rezistivitate ce 
variază de la 19 Ωm la 8 Ωm; 

b) a doua anomalie în jurul sondei 407, cu valori de rezistivitate cuprinse între 
12 Ωm şi 8 Ωm; 

c) a treia anomalie în zona sondei 413, cu valori de rezistivitate cuprinse între 
10 Ωm şi 8 Ωm; 

d) a patra anomalie în zona sondei 402, cu valori de rezistivitate cuprinse între 
8 Ωm şi 6 Ωm. 
Rezultatele probelor de producţie (vezi tabelul 5.2.), pentru cele patru zone, sunt 
următoarele: a) 401 - gaze (44.000 Nm3/zi); 414 - gaze (38.000 Nm3/zi) şi 417 - apă 
dulce; b) 407 - apă introdusă; c) 413 - neprobat; d) 402 - gaze (26.000 Nm3/zi). 

Comparaţia pentru cele patru zone evidenţiază o corelare bună între rezultatele 
probelor de producţie şi variaţia rezistivităţii. 

De asemenea, se constată o dependenţă directă între valorile de rezistivitate şi 
debite; astfel, rezistivităţile scad de la o anomalie „a” la „d” şi la fel şi debitele. 
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Pentru anomalia din zona sondei 407 nu poate fi făcută o apreciere deoarce 
rezultatul probei de producţie este neconcludent. 
 

Tabelul 2  Rezultatele probelor de producție 

Nr. 
crt 

Sonda 
nr. 

Rezultatul 
probei de 
producție 

Nr. 
crt 

Sonda 
nr. 

Rezultatul 
probei de 
producție 

1 14 n.p. 15 417 a.z 
2 400 l.a. 16 418 l.a. 
3 401 g. 17 419 n.p. 
4 402 g 18 420 a.z 
5 403 n.p. 19 421 n.p. 
6 404 a.z. 20 422 a.z 
7 405 g 21 423 n.p. 

8 406 a.z. 22 424 a.z 
9 407 a.z.+u.g 23 425 a.z 

10 408 n.p. 24 427 n.p. 
11 409 a.z. 25 428 a.z 
12 410 a.z 26 429 n.p. 

13 413 n.p. 27 502 n.p. 

14 414 g. 28 503 a.z 

Notații: l.a- lipsa aflux; g – gaze; n.p – neprobat; a.z. – apă de zăcământ;  
a.z. + ug – apă de zăcământ cu urme de gaze. 

 
Pe harta de izorezistivităţi sunt conturate şi două anomalii deschise cu izolinia 

de 10 Ωm în zona sondelor 405 şi 502. Sonda 405, la proba de producţie, a avut 
gaze cu debitul de 55.000 Nm3/zi, iar sonda 502 nu a fost probată la P IV - 4b. 

Un rezultat deosebit de interesant este reprezentarea în plan şi reprezentarea 
tridimensională a gradientului rezistivităţii. Figura 2 reprezintă variaţia gradientului 
rezistivitătii , /	  pe care se observă variaţii bruşte ale valorilor acestuia, 
care se suprapun pe anomaliile de rezistivitate.	 

Analiza variaţiei gradientului de rezistivitate , figura 2 şi figura 3 conduce la 
concluzia că valorile pozitive corespund zonelor productive, în timp ce valorile 
negative sunt caracteristice zonelor de apă. Aceste concluzii par a fi în contradicţie 
cu modelul geologic, dar ar putea explica rezultatele probelor de producţie din 
sondele 432, 420 şi 404, situate în poziţii structurale ridicate - 2037 m.s.n.m., 2031 
m.s.n.m. şi 2034 m.s.n.m., dar cu apă la probele de producţie. O explicaţie ar putea 
fi barierele de permeabilitate, considerând corect rezultatul probei de producţie. 

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din figurile 4 şi 5, în care este redată variaţia 
gradientului după direcţia y. 
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În figura 6 este reprezentată harta cu izolinii a raportului rezistivităţilor. Şi 
această hartă prezintă aceleaşi zone de interes pe structură. În condiţii optime 
pentru situaţii mai simple, această hartă ar putea furniza informaţii cu privire la 
limita gaze/apă. Morfologia curbelor de egală valoare confirmă, în parte, rezultatele 
de producţie. 
 
 

6. CONCLUZII 
 

A fost întocmită şi o hartă cu izolinii a indicelui de rezistivitate. Analiza 
comparativă a datelor de producţie şi a interpretării hărţilor de rezistivitate indică o 
bună corelare. 

În sinteză se pot evidenţia următoarele concluzii:  
- diagrafia electrică obţinută în urma investigării sondelor oferă un material 

primar foarte bun pentru întocmirea hărţilor de rezistivitate;  
- valorile de rezistivitate obţinute prezintă un grad de încredere mai bun decât 

al valorilor obţinute din prospecţiunea electrică de suprafaţă;  
- dezavantajul valorilor de rezistivitate determinate din diagrafia geofizică este 

dat de aspectul punctual al valorii de rezistivitate;  
- construirea hărţilor de rezistivitate este o operaţiune uşoară şi aduce multe 

informaţii cu privire la: zonele cu productivitate ridicată; zonele cu potenţial mai 
bun, în acest sens se pot alege sondele cu perspective;  

- hărţile cu izolinii ale gradienţilor de rezistivitate ne dau informaţii cu privire 
la omogenitatea zonelor productive;  

- hărţile cu izolinii ale raportului de rezistivitate sunt utile şi aduc informaţii cu 
privire la limita dintre fluide. 
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