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 Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje podstawy fizyczne metod elektrooporowych, 

opartych na prawie Ohma. Omówiona została metodyka badań oraz główne metody 

wykorzystywane w praktyce. Ponadto przedstawiono przykłady wykorzystania tego rodzaju 

badań w rozpoznawaniu i monitorowaniu przypowierzchniowych utworów 

czwartorzędowych. 

 

Podstawowe wiadomości o metodach elektrooporowych 

 W badaniach elektrooporowych wykorzystywane jest zjawisko oporu elektrycznego 

jaki stawia ośrodek (np. skała) w czasie przepływu przez niego prądu elektrycznego. Wartość 

oporu [R] jest wprost proporcjonalna do przyłożonego napięcia [V] oraz odwrotnie 

proporcjonalna do natężenia prądu [A], zgodnie z prawem Ohma określona jest ona wzorem: 

I

U
R =    [Ω]                                                                  (1) 

gdzie: U - różnica potencjałów (napięcie) [V], I – natężenie [A]  

Jednostką oporu jest om [Ω]. 

 Każdy materiał ma inny opór, który jest jego charakterystyczną cechą, tak jak linie 

papilarne u ludzi. Dzięki tej właściwości możemy poprzez pomiar oporu identyfikować rodzaj 

materiału bez konieczności kontaktu z nim. W geologii wykorzystuje się tę własność do 

badania rodzaju skał jakie występują w podłożu. 

RODZAJE SKAŁY OPÓR WŁAŚCIWY W Ωm 

piaski suche 250 – 10000 

piaski zawodnione 80 – 350 

lessy 20 – 60 

gliny 35 – 80 

iły < 30 

torfy 8 – 50 

Fig. 1. Opory właściwe najczęściej spotykanych utworów 

czwartorzędowych (wg Stenzel, Szymanko, 1973) 

 



 W badaniach bezpośrednich uzyskuje się wartość oporu właściwego. Elektryczny opór 

właściwy (ρ) skał jest to opór jaki stawia jednostkowy sześcian danej skały prądowi 

elektrycznemu płynącemu prostopadle do ścian tego sześcianu (Stein, 2004). Jednostką jest 

omometr [Ωm] i określony jest on wzorem: 

     
l

s
R=ρ   [Ω m]                                                             (2) 

 gdzie: s – przekrój poprzeczny ośrodka [m2], l - długość ośrodka [m] 

 Oporność właściwa najczęściej występujących w Polsce skał zmienia się od kilku do 

kilkudziesięciu tysięcy omometrów (fig. 1).   

 W badaniach elektrooporowych pomiary wykonuje się za pomocą umieszczonych w 

gruncie dwóch par elektrod: A i B wykonanych z żelaza oraz pomiarowych M i N 

wykonanych z miedzi. Elektrody pomiarowe znajdują się pomiędzy elektrodami zasilającymi 

(fig. 2). Przez elektrody zasilające A i B przepuszczamy prąd elektryczny o znanych 

parametrach (natężenie), a następnie za pomocą elektrod pomiarowych M i N mierzymy 

występującą w podłożu różnicę potencjałów (napięcie). Dzięki znanej wartości napięcia 

możemy poprzez zastosowanie wzorów (1) i (2) określić opór właściwy ośrodka skalnego.   

 

Fig. 2. Schemat przepływu prądu elektrycznego w gruncie:  

                                                                AB    - elektrody zasilające  
                                                                MN   - elektrody pomiarowe  

   - linie przepływu prądu  

                                                - linie ekwipotencjalne  

                                                             
Sondowania i profile geoelektryczne    

Istnieją dwie główne metody badań elektrooporowych. Są to sondowania oraz 

profilowania geoelektryczne. 

 Sondowanie geoelektryczne (SGE) zwane także sondowaniem elektrycznym (SE) jest 

metodą, na podstawie której uzyskuje się charakterystykę oporową badanego ośrodka 

skalnego w pionie. Badanie polega na wykorzystaniu różnicy oporów właściwych 



następujących po sobie warstw. Na powierzchni ziemi rozstawia się cztery elektrody: A i B 

oraz M i N. Następnie stopniowo zwiększając odległość między elektrodami zasilającymi 

możemy coraz głębiej penetrować kolejne warstwy. Jeżeli charakteryzują się one 

odpowiednimi różnicami w zakresie zmian oporu właściwego istnieje możliwość poznania 

ich następstwa w pionie, litologii, a tym samym budowy geologicznej. Wynik badania odnosi 

się do punktu środkowego między elektrodami (Stein, 2004). 

 Profilowanie geoelektryczne (PE) wykorzystywane jest do odkrywania stref 

dyslokacyjnych, synklin, antyklin oraz zmian facjalnych w obrębie tej samej warstwy. 

Metoda ta polega na wykonywaniu pomiarów oporu właściwego wzdłuż wytyczonych linii 

profilu, przy zachowaniu stałej odległości między elektrodami A, B, M i N, ale zmiennym 

położeniem punktu środkowego (Stein, 2004). 

 Ostatecznym celem powyższych badań jest określenie oporu właściwego skał w 

podłożu oraz jego zmienności w pionie i poziomie.  

 

Interpretacja geologiczna badań elektrooporowych 

 Na podstawie wierceń geologicznych (wykonanych wzdłuż profili geoelektrycznych), 

które pozwalają na bezpośrednie określenie litologii podłoża oraz wyników kompleksowych 

badań geofizycznych, dających nam ciągły obraz granic między utworami możemy wykonać 

przekroje geoelektryczne z interpretacją geologiczną (fig. 3).  

 

 

Fig. 3. Przykład przekroju geoelektrycznego z interpretacją geologiczną (wg 
Łuniewskiego, Porzeżyńskiego, 2003) 

 



Zastosowanie metod geoelektrycznych 

 Metody geoelektryczne wykorzystywane są do rozpoznawania budowy geologicznej 

przypowierzchniowej warstwy Ziemi. Sprawdzają się one w badaniach osadów 

czwartorzędowych głównie dla celów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, ale 

także złożowych i środowiskowych. 

 W hydrogeologii i ochronie środowiska (w badaniach nad składowiskami odpadów) 

metody te pozwalają nam na: 

- określenie warunków hydrogeologicznych (np. głębokości warstwy występowania 

warstw wodonośnych i ich miąższości), 

- określenie parametrów hydrogeologicznych (np. porowatość lub współczynnik 

filtracji), 

- określenie rozkładu zanieczyszczeń chemicznych oraz dróg ich migracji, 

- rozpoznanie granic strukturalnych (w przypadku, gdy nieznana jest głębokość 

składowanych odpadów). 

Największe zastosowanie metod elektrooporowych w rozpoznawaniu środowiska 

gruntowo-wodnego wokół składowisk odgrywa monitoring geoelektryczny (powtarzanie 

pomiarów co kilka miesięcy lub lat w tych samych punktach). Monitoring pozwala m.in. na 

śledzenie procesu migracji zanieczyszczeń ze składowiska (zmiana mineralizacji 

odzwierciedla się w zmianie rozkładu oporów elektrycznych). Zmiany te mogą zachodzić w 

wyniku zmian składu chemicznego wody, wahań zwierciadła wody oraz infiltracji wód z 

opadów atmosferycznych (Szyszkowski, 2000). 

 

 

 

Fig. 4. Mapa dokumentacyjna oraz przekrój geoelektryczny obszaru składowiska w Łukowie 



Przykładem zastosowania metod  elektrooporowych dla celów monitoringu mogą być 

badania własne autora, wykonane w roku 2005 na składowisku odpadów komunalnych w 

Łukowie (woj. lubelskie). Wyniki przedstawione są na fig. 4. 

Widoczna na przekroju zakreskowana warstwa gliny piaszczystej, to obszar gdzie 

obserwujemy znaczny spadek oporności, co świadczy o zwiększeniu mineralizacji w tym 

miejscu. Zmiana mineralizacji związana jest z migracją zanieczyszczeń ze składowiska 

zgodnie z kierunkiem spływu wód podziemnych. Dzięki zastosowaniu metody można określić 

nie tylko fakt istnienia zanieczyszczenia ale także jego przestrzenny rozkład. 

Metody elektrooporowe można stosować także do rozpoznawania osadów 

kenozoicznych oraz zaburzeń glacitektonicznych. Badania takie wykonane zostały w rejonie 

Orłowo - Nidzica (płd. Warmia) w 2004 roku przez grupę naukowców z Państwowego 

Instytutu Geologicznego pod kierunkiem Wojciecha Morawskiego. Celem projektu 

finansowanego przez Komitet Badań Naukowych było przetestowanie metod geofizycznych 

pod kątem ich zastosowania do przestrzennego rozpoznawania skomplikowanych profili 

osadów czwartorzędowych, opracowanie metodyki badań oraz kompleksowej interpretacji 

wyników (Morawski, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Interpretacja geologiczna przeprowadzona na podstawie badań sejsmicznych i 

elektrooporowych (Twarogowski, Krzywiec, za Morawski, 2004) 



Autorzy projektu badali nie tylko metody elektrooporowe (fig. 5), jednakże po 

zakończeniu prac stwierdzili, że poszczególne metody geofizyczne uzupełniają się, a 

geoelektryka pozwala na otrzymywanie cennych danych na temat budowy podłoża 

kenozoicznego.  

Obecnie podczas tworzenia Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 

niezbędne jest wykonanie profilu elektrooporowego (fig. 6). Każdy autor arkusza 

zobowiązany jest do badań geoelektrycznych wzdłuż  projektowanego przekroju 

geologicznego w celu określenia ciągłości warstw. 

 
 

Fig. 6. Przekrój geoelektryczny z interpretacją geologiczną (arkusz Kańczuga SMGP wg Kamiński, za 

Krzywiec i in., 2004) 

 

Podsumowanie 

Podsumowując przedstawione przykłady możemy dojść do wniosku, że wykorzystanie 

metod elektrooporowych jest wszechstronne, a także pozwalają one na otrzymywanie 

wiarygodnych wyników. Ponadto dzięki tego typu badaniom możemy uzyskiwać 

przestrzenne modele utworów budujących podłoże. Należy pamiętać o aspekcie 

ekonomicznym, gdyż badania geoelektryczne są o wiele tańsze od tradycyjnych metod 

wiertniczych. Rozwój aparatury pomiarowej powoduje uproszczenie procedur pomiarowych 

oraz rozwiązuje problemy z transportem.  



Podstawowym ograniczeniem metod elektrooporowych jest ich uzależnienie od 

otworów wiertniczych, jednak jej zastosowanie umożliwia zminimalizowanie ilości wierceń 

geologicznych niezbędnych do rozpoznania podłoża gruntowego.  
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