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Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych kluczem w
wydzielaniu pu³apek wêglowodorów w utworach dolomitu g³ównego w polskim
basenie permskim (na przyk³adzie rejonu Gorzowa)
Wies³awa Górska*, Maciej Górski*, Ma³gorzata Trela*
Koniec lat 80. i pierwsza po³owa lat 90. przynios³y
interesuj¹ce wyniki wierceñ w rejonie Gorzowa, gdzie z
poziomu dolomitu g³ównego w basenie permskim uzyskano znacz¹ce przemys³owe przyp³ywy wêglowodorów. W
odniesieniu do prac sejsmicznych prze³omowe okaza³o siê
wprowadzenie sejsmiki 3D, która zoptymalizowa³a poszukiwania dostarczaj¹c niespotykan¹ dotychczas iloœæ informacji, umo¿liwiaj¹cych zespo³om geologów i geofizyków
podjêcie interdyscyplinarnych studiów, obejmuj¹cych
budowê strukturalno-tektoniczn¹, wydzielenie i analizê
litofacji, sedymentologiê, paleogeografiê i in. Kluczem do
sukcesu okaza³a siê interpretacja litofacjalna, integruj¹ca
dane sejsmiczne i pomiary geofizyki wiertniczej.
Interpretacja litofacjalna polega na: wydzieleniu paleopodniesienia bêd¹cego podstaw¹ sedymentacji platformy
anhydrytowo-gipsowej, wydzieleniu platformy i okreœleniu jej zasiêgu oraz identyfikacji ponad platform¹ anhydrytowo-gipsow¹ zespo³u trzech refleksów Z2, Ca2str i Ca2sp
charakterystycznych dla strefy bariery i wewnêtrznej laguny.
Pomiary geofizyki wiertniczej i ich interpretacja s³u¿¹
do dowi¹zania granic refleksyjnych, wyjaœnienia i pe³nego
zrozumienia anomalii identyfikowanych w zapisie sejsmicznym.
G³ównymi atrybutami zapisu sejsmicznego, poddawanymi analizie w procesie interpretacji litofacjalnej, s¹
amplitudy i pseudoprêdkoœci otrzymane w wyniku inwersji
zbioru. Amplitudy granic refleksyjnych, w przypadku
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woœci zbioru, s¹ miar¹ refleksyjnoœci oœrodka, wynikaj¹cej
z jego charakterystyki sejsmoakustycznej. Mog¹ wiêc
s³u¿yæ za kryterium wnioskowania o zmiennoœci facji sejsmicznej, a nastêpnie po dowi¹zaniu informacji otworowych do danych sejsmicznych, do zdefiniowania litofacji i
okreœlenia zmiennoœci w jej obrêbie. Statystyczne zbiory
wartoœci amplitud wzd³u¿ danej granicy refleksyjnej oraz
zbiory amplitud i pseudoprêdkoœci (pseudoimpedancji) w
zadanych bramkach odpowiadaj¹cych analizowanym
zmianom facji sejsmicznej, pozwalaj¹ na konstrukcjê
odpowiednich map, na podstawie których mo¿na okreœliæ
zmiany œrodowiska depozycyjnego, b¹dŸ wnioskowaæ o
zmianach w³aœciwoœci fizycznych w obrêbie danej litofacji.
W rejonie Gorzowa pracami sejsmicznymi metod¹ 3D
objêto nastêpuj¹ce obszary: Ró¿añsko (75 km2), Barnówko–Lubiszyn (181 km2), Dzieduszyce (138,5 km2), Stanowice–Marwice (81,6 km2), Zielin (40 km2),
Namyœlin–Cychry (201 km2), Gry¿yna (55,3 km2) oraz
Podlesie–Œciechów (193 km2 — w trakcie interpretacji) —
³¹cznie ok. 1000 km2.
Zastosowanie wyrafinowanych metod interpretacji
danych sejsmicznych w omawianym obszarze pozwoli³o
na wydzielenie pu³apek, okreœlenie ich geometrii i
w³aœciwoœci. Za najbardziej spektakularne mo¿na uznaæ
odkrycie z³o¿a ropno-gazowego BMB bêd¹cego najwiêksza akumulacj¹ ropy w Polsce.
Powy¿sza metodyka analizy danych sejsmicznych 3D
w rejonie Gorzowa dowodzi wysokiej perspektywnoœci
osadów poziomu dolomitu g³ównego facji barierowej i
wewnêtrznej laguny w strefie Gorzowa oraz skutecznoœci
metod detekcji i ewaluacji pu³apek opartych o procesy
interdyscyplinarnej interpretacji danych sejsmiki 3D z
dominacj¹ czynnika litofacjalnego.

Rozpoznawanie raf w poziomie wapienia cechsztyñskiego w basenie permskim
dziêki litofacjalnej interpretacji danych sejsmiki 3D
(na przyk³adzie rafy Koœcian)
Wanda Wilk*, Maciej Górski*, Donata Gierszewska*
Poziom wapienia cechsztyñskiego nale¿y, obok dolomitu g³ównego i piaskowców czerwonego sp¹gowca, do
najbardziej perspektywicznych poziomów zbiornikowych,
z punktu widzenia poszukiwañ wêglowodorów w Polsce.
Szczególnie interesuj¹cym rejonem w tym zakresie jest NE
krawêdŸ wa³u wolsztyñskiego. We wczesnym etapie rozwoju morza cechsztyñskiego by³o to miejsce sedymentacji
utworów rafowych o znacznej mi¹¿szoœci. Tworzy³y siê
one na lokalnych paleopodniesieniach szelfu i sta³y siê
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póŸniej pu³apkami gazu migruj¹cego z utworów
karboñskich.
Wydzielenie raf charakteryzuj¹cych siê nieregularn¹
form¹, bardzo zró¿nicowan¹ mi¹¿szoœci¹, urozmaicon¹
rzeŸb¹ powierzchni stropu i sp¹gu wapienia oraz jego niejednolit¹ porowatoœci¹ sta³o siê mo¿liwe dopiero w wyniku
analizy danych uzyskanych metod¹ sejsmiki 3D. W przypadku tak zmiennych osadów ogromnie wa¿n¹ spraw¹ jest
dysponowanie wysokiej jakoœci materia³ami sejsmicznymi, a to narzuca zwiêkszone wymagania pracom polowym
oraz przetwarzaniu danych. Konieczne jest bowiem uzyskanie sygna³u zerofazowego o maksymalnej rozdzielczoœci z zachowaniem rzeczywistych wzglêdnych amplitud.
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Dane sejsmiki 3D umo¿liwiaj¹ wydzielenie raf w
poziomie wapienia cechsztyñskiego nie tylko w wyniku
tradycyjnej interpretacji strukturalnej. Ogromne znaczenie
ma interpretacja litofacjalna, analizuj¹ca amplitudy i pseudoprêdkoœci zbioru danych oraz wykorzystuj¹ca elementy
paleogeografii i informacje uzyskane przez geofizykê wiertnicz¹. Wydzielenie pu³apek pozwala nastêpnie okreœliæ ich
geometriê i porowatoœæ, a to z kolei obliczyæ zasoby z³o¿a.
Cia³o rafowe jest z punktu widzenia w³aœciwoœci sejsmoakustycznych miejscem anomalnym. Anomalia ta
polega na spadku prêdkoœci i gêstoœci w wapieniu oraz
wzroœcie jego mi¹¿szoœci. W zapisie sejsmicznym objawia
siê to g³ównie w postaci zmiany biegunowoœci granicy
refleksyjnej, zwi¹zanej ze sp¹giem cechsztynu z ujemnej
na dodatni¹ pod raf¹. Wyra¿a siê to równie¿ w zaniku
ujemnej granicy refleksyjnej zwi¹zanej z sol¹ najstarsz¹

oraz dodatniej zwi¹zanej z anhydrytem dolnym werry.
Dodatkowo, potwierdza siê to spadkiem wartoœci pseudoprêdkoœci na danych po inwersji
Przeprowadzone prace dowiod³y, ¿e NE krawêdŸ wa³u
wolszyñskiego by³a miejscem wyj¹tkowo sprzyjaj¹cym
powstawaniu raf w wapieniu cechsztyñskim, które sta³y siê
póŸniej pu³apkami gazu. Rafa Koœcian jest przyk³adem
skutecznoœci zastosowania metod wydzielenia cia³a rafowego na podstawie interpretacji litofacjalnej. Potwierdzeniem poprawnoœci zastosowanych metod jest pozytywny
wynik 12 otworów na z³o¿u Koœcian (Koœcian 9–20).
Wskazane by³oby wiêc, aby przebadany zosta³ ca³y pas NE
brzegu wa³u wolsztyñskiego o d³ugoœci oko³o 150 km2 od
Pogorzeli po Trzciel.

Zró¿nicowanie raf mszywio³owych Ca1 w œwietle wyników badañ
petrograficznych i izotopowych (streszczenie posteru)
Justyna Sylwestrzak*
Przedmiotem badañ petrograficznych (obserwacji
p³ytek cienkich w œwietle przechodz¹cym, katodoluminescencji, mikroskopie elektronowym), analiz izotopów
wêgla i tlenu oraz obserwacji rdzeni wiertniczych) by³y
próbki z piêciu profili wiertniczych (Bonikowo 1, Broñsko 1,
Kokorzyn 1, Koœcian 9 i Koœcian 14), usytuowanych na
trzech rafach mszywio³owych. Odrêbna pozycja paleogeograficzna tych struktur znajduje potwierdzenie w
wykszta³ceniu litologicznym i mikrofacjalnym buduj¹cych
je osadów, a zw³aszcza w wynikach analiz izotopu 18O,
œwiadcz¹cych o odmiennym zasoleniu wód w œrodowisku
sedymentacji i diagenezy.
Badane osady wykazuj¹ zarówno cechy wspólne dla
wszystkich profili, jak i charakterystyczne dla poszczególnych cia³ rafowych. Do cech wspólnych nale¿y ogólnie
du¿a mi¹¿szoœæ wapienia cechsztyñskiego oraz wyraŸna
dwudzielnoœæ tego wydzielenia — dolne partie stanowi¹
osady ziarniste (pakstony, greinstony), w górnych zaœ
dominuj¹ bandstony (maty glonowe i stromatolity). Mimo
tych podobieñstw reprezentuj¹cy rafê Koœciana profil
Koœcian 14 (50,8 m) wyró¿nia spoœród pozosta³ych uboga i
ma³o zró¿nicowana fauna (niemal wy³¹cznie mszywio³owa). Górn¹ czêœæ tego profilu cechuje ponadto obecnoœæ licznych poziomów anhydrytowych o mi¹¿szoœci
kilku-, kilkunastu centymetrów oraz osadów o pochodzeniu wadycznym. Pod wzglêdem sk³adu mineralogicznego
wiêkszoœæ profilu buduje dolomit, podczas gdy utwory Ca1
z Bonikowa 1 (rafa Bonikowa) stanowi¹ niemal wy³¹cznie
wapienie. Jedynie 13 m z profilu licz¹cego 84 m, w jego
czêœci przysp¹gowej, to dolomity i ska³y mieszane:
wapienno-dolomitowe. Z kolei profile otworów Kokorzyn 1
i Broñsko 1, po³o¿one na odrêbnej strukturze rafowej, poza
kilkoma poziomami czysto dolomitowymi, z których najbardziej mi¹¿szy nie przekracza 15 m (Broñsko 1) cechuje
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du¿a zmiennoœæ litologiczna, a kalcyt i dolomit
wspó³wystêpuj¹ tu w zmiennych proporcjach. W ziarnitach detryt szkieletowy (mszywio³y, muszle, p³ytki
szkar³upni, skorupki otwornic i ma³¿oraczków) pozosta³
czêsto kalcytowy, podobnie jak czêœæ cementów, dolomitowe s¹ nierzadko jedynie niektóre cementy, zw³aszcza
mikrytowe.
Poziomy wapieni dolomitycznych i ska³ mieszanych
powsta³y w wyniku dolomityzacji wczesnodiagenetycznej
(bezpoœrednio po depozycji osadu) wskutek mieszania siê
wód morskich i meteorycznych — model mixing (Peryt,
1984). W przypadku profilu Bonikowo 1 wyst¹pi³ tylko ten
typ dolomityzacji, co potwierdzaj¹ wy³¹cznie ujemne wartoœci *18O (w zakresie od –0,67 do –7,24‰ PDB),
œwiadcz¹ce o mniejszym ni¿ normalnomorskie zasoleniu
zbiornika i roztworów dolomityzuj¹cych (wartoœci *18O
dla kalcytu i dolomitu s¹ bardzo zbli¿one). Mechanizm
mixing dominowa³ równie¿ w dolomityzacji utworów Ca1
z Broñska 1 i Kokorzyna 1, lecz tu podrzêdn¹ rolê odegra³
tak¿e nap³yw (reflux) bardziej stê¿onych solanek w zdeponowany osad (Peryt, 1984). Oprócz partii stropowych profili, gdzie wzrost zasolenia poprzedza³ sedymentacjê
utworów anhydrytu dolnego, wartoœci *18O oscyluj¹ce
ko³o zera notuje siê w przysp¹gowym poziomie profilu
Kokorzyn 1 i w profilu Broñsko 1, na granicy dolnego i
górnego kompleksu mikrofacjalnego. W tym drugim przypadku wzrost wspomnianych wartoœci (do maks. + 1,18‰)
koreluje siê z wyraŸn¹ zmian¹ w zespole fauny (zanik
mszywio³ów na rzecz organizmów lepiej toleruj¹cych
zmianê zasolenia — otwornic, œlimaków, ma³¿oraczków) i
pojawieniem siê pierwszych struktur glonowych-onkoidów.
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