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1. WSTĘP  

 

Polski basen czerwonego spągowca występuje na wschodnim krańcu południowego 

basenu permskiego rozciągającego się od Wielkiej Brytanii po Polskę i będącego jednym z 

głównych rejonów wydobycia gazu ziemnego w Europie. Do największych odkrytych 

dotychczas złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca należą złoże Leman w 

sektorze brytyjskim, holenderskie złoże Gröningen oraz niemieckie Salzwedel-Peckensen 

(rys. 1.1). Gazonośne utwory górnego czerwonego spągowca są jednym z głównych 

poziomów poszukiwawczych w basenie polskim, gdzie prace geologiczno-poszukiwawcze 

prowadzone nieprzerwanie od przeszło 40 lat przez Państwowy Instytut Geologiczny i 

przemysł naftowy doprowadziły do dobrego rozpoznania budowy geologicznej i licznych 

odkryć złóż gazu ziemnego. Systematycznie wzrastająca ilość danych geologicznych 

dotyczących czerwonego spągowca umożliwiła przeprowadzenie szczegółowych analiz w 

szerokim zakresie badań geologii podstawowej (m. in. stratygrafii, tektoniki, sedymentologii), 

oraz geologii naftowej (m.in. warunków powstawania węglowodorów w systemie naftowym 

karbon-perm i formowania złóż gazu ziemnego), a uzyskane wyniki badań przedstawione 

zostały w licznych publikacjach.  

Budowę geologiczną pokrywy permsko-mezozoicznej i jej podłoża na Niżu Polskim 

przedstawili w swych publikacjach m.in.: Pożaryski 1970, 1972; Sokołowski 1974; Dadlez 

1994; Dadlez, Kowalczewski i Znosko, 1994;  Śliwiński, Antonowicz i in., 2006, a na 

obszarze monokliny przedsudeckiej: Deczkowski, 1977; Deczkowski i Gajewska, 1980;  

Karnkowski, Rdzanek, 1982; Wierzchowska-Kicułowa 1984, 1987; Karnkowski, 1991. 

Charakterystykę geochemiczną substancji organicznej zawartej w karbońskich skałach 

macierzystych, ewolucję termiczną i przebieg procesu generowania gazu można znaleźć w 

pracach: Burzewskiego, 1983; Merty, 1998; Karnkowskiego, 1999; Góreckiego, 

Maćkowskiego i in., 2002a; Kotarby i in. 1992, 2006.  

Badania stratygraficzne utworów czerwonego spągowca były prowadzone przez: 

Pokorskiego 1976, 1981, 1995 i Karnkowskiego 1987, 1999a. Badania nad środowiskiem 

depozycji utworów czerwonego spągowca prowadzili Muszyński 1999, Kiersnowski 2002a i 

2002b; Maliszewska, Kiersnowski, i in., 2003. Badania petrograficzne i wpływ procesów  
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diagenezy na kształtowanie przestrzeni porowej zbiornikowych piaskowców górnego 

czerwonego spągowca były przedmiotem prac: Rochewicza 1980; Gregosiewicz i Protasa 

1997; Protasa 2006; Maliszewskiej i Kuberskiej 1996, 2006, 2007; Biernackiej, Leśniaka i 

Buniaka, 2006. Warunki występowania złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego 

spągowca monokliny przedsudeckiej przedstawili w publikacjach m.in.: Karnkowski, 

Sokołowski, Stemulak, 1966; Słupczyński, 1979; Wolnowski 1983, Karnkowski 1993, 1999.  

Gazonośne utwory górnego czerwonego spągowca na obszarze basenu polskiego 

pomimo wielu dotychczasowych odkryć złożowych, zwłaszcza na obszarze przedsudeckim w 

niecce poznańskiej, są nadal perspektywiczne dla poszukiwań naftowych i to zarówno w 

strefie przykrawędziowej wału wolsztyńskiego, jak i w głębszej części basenu. Przy 

północno-wschodniej krawędzi wału wolsztyńskiego podstawowym zagadnieniem 

poszukiwawczym jest wyznaczenie zasięgu dobrych właściwości zbiornikowych piaskowców 

eolicznych zakumulowanych na stopniach tektonicznych utworzonych ze skał wylewnych 

dolnego czerwonego spągowca. W głębszej części basenu pomimo odkrycia w ostatnich 

latach przez przemysł naftowy dwóch złóż gazu ziemnego - Środa i Winna Góra w niecce 

poznańskiej na głębokościach ok. -3500 m p.p.m. nadal otwartym pozostaje problem 

poszukiwania potencjalnych struktur naftowych na głębokościach większych niż -4000 m 

p.p.m. Z obszarem tym wiązane są duże nadzieje na odkrycie zasobnych złóż gazu ziemnego 

przede wszystkim w pułapkach strukturalnych bezpośrednio pod uszczelnieniem 

cechsztyńskim. Prace poszukiwawcze prowadzone w drugiej połowie lat 90. przez firmę 

Texaco na SW skłonie basenu czerwonego spągowca w rejonie Kalisz-Konin zostały 

zakończone odwierceniem otworu Malanów-1. Faktyczny profil stratygraficzny tego otworu 

nie potwierdził występowania wyniesionego bloku tektonicznego podłoża 

podcechsztyńskiego o przewidywanej wysokości 180 m. Podstawowym zagadnieniem 

poszukiwawczym w głębszej części basenu jest identyfikacja na danych sejsmicznych,  w 

domenie czasu i głębokości, pułapek naftowych w stropie czerwonego spągowca, przy 

zniekształcającym wpływie na zapis sejsmiczny miąższego nadkładu cechsztyńskiego. 

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy karbońsko-permskiego systemu 

naftowego na północny wschód od wału wolsztyńskiego w strefie Śrem-Kalisz-Konin, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na określenie warunków strukturalnych i litologicznych dla 

akumulacji gazu ziemnego w utworach górnego czerwonego spągowca.  
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Zasadnicze zagadnienia przedstawione w pracy obejmowały:  

• ocenę warunków generowania i migracji gazu ziemnego w kompleksie karbońsko-

dolnopermskim,  

• identyfikację i rozpoznanie pułapek litologicznych w utworach czerwonego spągowca 

przy północnej krawędzi wału wolsztyńskiego w rejonie Chrząstowo-Rusocin-Książ 

Wielkopolski w oparciu o pogłębioną analizę danych sejsmicznych w powiązaniu z 

danymi geologicznymi i geofizyki otworowej, 

• rozpoznanie warunków akumulacji gazu ziemnego w głębokiej strefie basenu 

czerwonego spągowca w rejonie Kalisz-Malanów-Konin na podstawie interpretacji 

danych geologicznych, sejsmicznych i geofizyki otworowej.  

Dla zrealizowania tak postawionego celu pracy niezbędne było rozwiązanie szeregu 

zagadnień metodycznych, które obejmowały:  

• integrację danych geologicznych, sejsmicznych i geofizyki otworowej,  

• adaptację zaawansowanych procedur przetwarzania i interpretacji danych 

sejsmicznych do szczegółowego rozpoznania kompleksu cechsztyńsko-

mezozoicznego i przystropowych partii czerwonego spągowca,  

• analizę sejsmicznego odwzorowania pułapek litologicznych i strukturalnych w 

czerwonym spągowcu,  

• wykorzystanie procedur inwersji sejsmicznej do oceny parametrów zbiornikowych,  

• zastosowanie numerycznych modelowań do rekonstrukcji ewolucji strukturalnej 

pułapek i  właściwości zbiornikowych piaskowców czerwonego spągowca.  

W rozdziale drugim pracy omówiono warunki generowania gazu z karbońskiej materii 

organicznej oraz jego migracji i akumulacji w czerwonym spągowcu. Istotnym zagadnieniem 

było określenie czasu powstania pułapek naftowych w relacji do zróżnicowanego czasu 

generowania węglowodorów z karbońskich poziomów macierzystych eksternidów 

waryscyjskich i ich przedpola. Podstawą przeprowadzonej analizy są wyniki 

dwuwymiarowych modelowań procesów naftowych wykonanych wzdłuż reprezentatywnego 

dla rejonu Śrem-Kalisz-Konin fragmentu regionalnego przekroju sejsmicznego ZRG01097. 

 W rozdziale trzecim pracy przedstawiono problematykę identyfikacji pułapek 

litologicznych z zastosowaniem inwersji sejsmicznej w strefie krawędziowej wału 

wolsztyńskiego. Zagadnienie to zaprezentowano na przykładzie analizy danych 
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geologicznych i geofizycznych wykonanej w rejonie Chrząstowo-Rusocin-Książ 

Wielkopolski na monoklinie przedsudeckiej. Przeprowadzono analizę wpływu jakości 

wejściowych danych sejsmicznych na wyniki interpretacji i inwersji w wariancie 

akustycznym. Poprzez zastosowanie inwersji akustycznej i analizę atrybutów sejsmicznych 

wskazano możliwość identyfikacji w zapisie sejsmicznym pułapek litologicznych 

(stratygraficznych sensu Levorsen, 1974) w utworach górnego czerwonego spągowca. W 

rejonie Chrząstowo-Książ Wielkopolski w celu szczegółowego rozpoznanie strefy pułapki 

litologicznej Rusocina wykonano: przetwarzanie formy sygnału, powtórne przetwarzanie 

danych polowych dla profilu sejsmicznego T0011004, dowiązanie danych otworowych do 

zapisu sejsmicznego przy pomocy sejsmogramów syntetycznych, interpretację przewodnich 

horyzontów cechsztyńskich i mezozoicznych, którą wykorzystano do opracowania modelu 

geologicznego permu na przekroju T0011004 oraz analizę atrybutów i inwersję sejsmiczną. 

W wyniku przeprowadzonej kompleksowej interpretacji opracowano modele pułapek 

litologicznych wskazując na możliwość ich występowania nie tylko w stropie czerwonego 

spągowca, lecz także w niższej części profilu.  

W rozdziale czwartym pracy przedstawiono zagadnienie sejsmicznego kartowania 

pułapek strukturalnych na głębokościach większych niż -4000 m p.p.m. Zagadnienie to 

przedstawiono na przykładzie analizy danych geologicznych i geofizycznych wykonanej w 

rejonie Kalisz-Malanów-Konin na pograniczu monokliny przedsudeckiej i niecki mogileńsko-

łódzkiej. Przeprowadzono interpretację strukturalno-tektoniczną kompleksu cechsztyńsko-

mezozoicznego na 40 przekrojach sejsmicznych. Analiza danych sejsmicznych pozwoliła 

określić zasadnicze etapy przebudowy strukturalno-tektonicznej obszaru, w tym  triasowej 

struktury rowowej Kalisz-Florentyna i struktury solnej Turek-Konin. Szczególną uwagę 

zwrócono na zmienność wykształcenia litologiczno-miąższościowego cechsztynu, która 

odgrywa zasadnicze znaczenie w modelu prędkości sejsmicznych, a tym samym 

prawidłowym odwzorowaniu głębokościowym pułapek strukturalnych w stropie czerwonego 

spągowca. Na podstawie szczegółowej analizy cechsztynu dokonano podziału tego 

kompleksu na dwie warstwy: górną z przewagą utworów solnych oraz dolną z przewagą 

utworów anhydrytowych, które wykorzystano do budowy pola prędkości w cechsztynie. Do 

opracowania pola prędkości w mezozoiku wykorzystano osnowę strukturalną z interpretacji 

danych sejsmicznych, prędkości z inwersji tomograficznej i otworów. Opracowanie pola 

prędkości umożliwiło wykonanie konwersji głębokościowej map przewodnich horyzontów 

sejsmicznych,  w  tym  refleksu  Z1’  utożsamianego ze spągiem cechsztynu. Na tej podstawie  
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opracowano model budowy geologicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego, który 

został wykorzystany do modelowań rekonstruujących ewolucję strukturalną wybranej pułapki 

i porowatości piaskowców zbiornikowych czerwonego spągowca. 

W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono wnioski wynikające z analizy karbońsko-

dolnopermskiego systemu naftowego oraz określenia litologicznych i strukturalno-

tektonicznych uwarunkowań akumulacji gazu ziemnego w utworach górnego czerwonego 

spągowca, wykonanej z wykorzystaniem zintegrowanej metodyki poszukiwawczej 

obejmującej dane geologiczne, sejsmiczne i numeryczne modelowania naftowe.  

W pracy wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych 

geologicznych i geofizycznych firmy Landmark Graphics Corporation, w postaci 

następujących pakietów oprogramowania: ProMAX do przetwarzania danych sejsmicznych, 

SynToo/SeisWell do konstrukcji sejsmogramów syntetycznych i ekstrakcji sygnału 

sejsmicznego, PostStack/PAL do przetwarzania danych sejsmicznych po składaniu oraz 

analizy atrybutów sejsmicznych, SeisWorks/2D do interpretacji strukturalno-tektonicznej, 

RAVE do analizy statystycznej danych geofizyki otworowej, DepthTeam/Express do budowy 

modeli pól prędkości, ZMapPlus do opracowania map strukturalnych i miąższościowych, oraz 

bazę danych otworowych OpenWorks. 

Składam podziękowania Panu Prof. dr hab. inż. Wojciechowi Góreckiemu za  

życzliwość udzieloną w trakcie powstawania niniejszej pracy i cenne rady, które wpłynęły na 

jej ostateczny kształt.  

Pragnę podziękować również Koleżance dr inż. Beacie Reicher, oraz Kolegom w 

osobach: dr inż. Michałowi Stefaniukowi z Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i 

Geoturystyki, mgr inż. Leszkowi Smolarskiemu, mgr inż. Tomaszowi Marecikowi, mgr inż. 

Bartoszowi Papiernikowi i mgr inż. Arturowi Piotrowi Łapinkiewiczowi z Katedry Surowców 

Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz mgr inż. Krzysztofowi 

Pieniądzowi z Geofizyki Kraków Sp. z o.o. za merytoryczne dyskusje nad rozwiązaniami 

metodycznymi dotyczącymi problematyki podjętej w pracy.  

Składam podziękowania Dyrekcji Departamentu Poszukiwania Złóż Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie za wyrażenie zgody i udostępnienie 

danych sejsmicznych i otworowych wykorzystanych w niniejszej pracy.  

Dziękuję amerykańskiej firmie Landmark Graphics Corporation za możliwość 

wykorzystania specjalistycznego oprogramowania udostępnionego w ramach programu 

wspierania badań naukowych uniwersytetów (Agreement No. 2006-COM-038833).  
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2. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ  

I KARBOŃSKO-DOLNOPERMSKI SYSTEM NAFTOWY  
 

2.1. POLSKI BASEN CZERWONEGO SPĄGOWCA  

 
 Basen permski rozciągający się w zachodniej i centralnej Europie od Wielkiej Brytanii 

po Polskę jest jednym z głównych rejonów wydobycia gazu ziemnego w Europie (Glennie, 

1990; Ziegler, 1990). System wyniesień Mid North Sea High - Ringkøbing-Fyn High dzieli 

basen permski na północny i południowy (rys. 2.1), a największe odkryte dotychczas złoża 

gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca występują w basenie południowym w 

szerokim zakresie głębokości od około 1000 m do prawie 6000 m. W sektorze brytyjskim 

dotychczas odkryto ponad 290 złóż gazu ziemnego, a w sektorach holenderskim i niemieckim 

229 złóż gazu ziemnego (rys. 1.1). Głównym regionalnym uszczelnieniem dla skał 

zbiornikowych czerwonego spągowca są ewaporaty cechsztynu (rys. 2.1), a skałą macierzystą 

dla węglowodorów są występujące w podłożu utwory karbonu o zróżnicowanej dojrzałości 

termicznej materii organicznej (rys. 2.2). Na wschodnim krańcu południowego basenu 

permskiego od północy ograniczonego pasem wyniesień strukturalnych Mid North Sea - 

Rinkøbing-Fyn High a od południa Masywem Brabantu i frontem waryscydów (Glennie, 

1990; Ziegler, 1990) występuje polski basen permski (rys. 2.1). Na obszarze Polski i Niemiec 

basen ten jest rozwinięty częściowo na pogrzebanych fragmentach waryscydów europejskich 

(Ziegler, 1990). Południowy basen dolnopermski (czerwonego spągowca) jest wypełniony 

skałami wulkanicznymi stefanu i dolnego czerwonego spągowca (autunu) (rys. 2.3) oraz 

skałami osadowymi górnego czerwonego spągowca o maksymalnych miąższościach powyżej 

1500 m występujących w basenie północnoniemieckim (rys. 2.4).  

Polski basen czerwonego spągowca powstał na podłożu o różnym wieku konsolidacji. 

Południowo-zachodnia część basenu rozprzestrzenia się na platformie waryscyjskiej, 

centralna pomiędzy południowo-zachodnią krawędzią kratonu prekambryjskiego i frontem 

fałdowań waryscyjskich na platformie kaledońskiej, a na wschodzie występuje na kratonie 

prekambryjskim. Wypełnienie basenu polskiego budują skały wylewne i piroklastyczne oraz 

różnego rodzaju lądowe osady klastyczne (Pokorski 1976, 1988). Geodynamiczna ewolucja 

basenu zależała w znacznym stopniu od struktury podłoża. 
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Wypiętrzenie centralnej i zachodniej części Niżu Polskiego w najwyższym 

karbonie i najniższym permie, mogło być spowodowane podgrzaniem podłoża – 

niestabilnej termicznie, młodej platformy waryscyjskiej i wywołało również 

postorogeniczny wulkanizm dolnopermski. Ustanie tych procesów i chłodzenie 

uruchomiło główny mechanizm subsydencji – mechaniczne rozciąganie skorupy. Główną 

rolę w formowaniu basenów odegrały więc naprężenia tensyjne, które doprowadziły do 

tektoniki zrębowej na usztywnionym przedpolu waryscydów (Znosko, 1992).  

W najwyższym karbonie i najniższym permie miała miejsce intensywna działalność 

wulkaniczna, w wyniku której powstały pokrywy skał wulkanicznych, głównie ryolitów i 

dacytów z podrzędnym udziałem tufów, o miąższości od 800 do 1000 m (Pokorski, 1988).  

Pomiędzy pokrywą skał wulkanicznych, a osadami najniższego górnego czerwonego 

spągowca istnieje luka stratygraficzna, pokrywająca się w znacznej mierze z lukami 

sedymentacyjnymi, obejmująca piętra od sakmaru do dolnego tataru i licząca około 20 mln lat 

w zasięgu występowania wulkanitów. Na platformie kaledońskiej, poza zasięgiem 

wulkanitów, gdzie górny czerwony spągowiec leży na różnych ogniwach młodszego 

paleozoiku, minimalna luka zaczyna się od wyższego westfalu i liczy około 35-40 mln lat. Na 

przeważającej części platformy prekambryjskiej jej rozpiętość szacuje się na 60-65 mln lat od 

górnego namuru po cechsztyn (Wagner, 1994). Luka stratygraficzna pomiędzy pokrywą skał 

wulkanicznych, a osadami klastycznymi górnego czerwonego spągowca, datowanymi 

magnetostratygraficznie na dolny tatar (Menning 1986, 1991; Nawrocki i in., 1993), 

dokumentuje okres wypiętrzania i dominacji procesów wietrzenia i erozji na obszarze Niżu 

Polskiego.  

Basen polski został zainicjowany w późnym permie w wyniku silnego impulsu 

subsydencji tektonicznej, najprawdopodobniej subsydencji termicznej (Wagner, 1994) 

datowanej na niższy tatar. Rozwój subsydencji tektonicznej basenu polskiego jest 

reprezentowany przez kilka stadiów nasilonej subsydencji w późnym permie-wczesnym 

triasie, późnej jurze i późnej kredzie, po których następowały fazy wolniejszej subsydencji 

(Dadlez i in., 1995; Poprawa, 1997a, van Wees i in., 1997). Wyraźniejsze niezgodności w 

brzeżnych strefach basenu powstały z początkiem wczesnej jury (208-194.5 Ma), we 

wczesnej jurze środkowej (178-170 Ma) oraz w najwcześniejszej kredzie (berias; 145.6-

140.7 Ma) (Dadlez i Marek, 1997). 
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Przyczyny gwałtownej subsydencji trwającej od górnego czerwonego spągowca do 

środkowego pstrego piaskowca włącznie należy najprawdopodobniej wiązać z procesami 

zmian termicznych w skorupie i górnym płaszczu (Znosko, 1992; Ziegler, 1990).  

Gwałtowna późnopermsko-wczesnotriasowa subsydencja inicjująca rozwój basenu 

(Stephenson, 1993; Dadlez i in., 1995), składająca się z dwu zasadniczych faz tektonicznych 

(Poprawa, 1997a), w środkowym i górnym triasie przechodziła w fazę stopniowo 

wygasającej subsydencji termicznej (Dadlez i in., 1995; Poprawa, 1997a). Podobnie, 

zdarzenie oksfordzko-kimerydzkie znajduje konsekwencje w subsydencji termicznej (Dadlez 

i in., 1995, Kutek, 1997). Oba powyższe zdarzenia tektoniczne w basenie są interpretowane 

jako fazy synryftowej subsydencji w reżimie ekstensyjnym (Dadlez i in., 1995; Poprawa, 

1997a; Kutek, 1997). W rozwoju tektonicznym basenu możliwy jest też znaczący udział 

transtensji, o czym świadczą przesuwcze struktury wieku mezozoicznego oraz architektura 

depocentrów basenu (Poprawa, 1997a, 1997b). 

 Późnokredowa faza przyspieszonej subsydencji wyprzedziła deformacje kompresyjne 

basenu i była zarazem pierwszym efektem rozwijającej się inwersji przedpola alpidów 

(Ziegler i in., 1995; Poprawa i Malata, 1997; Dadlez i Marek, 1997). Jako prawdopodobny 

mechanizm tej fazy subsydencji można wskazać fleksuralną reakcję litosfery na narastającą 

kompresję subhercyńsko-laramijską (Kooi i Cloetingh, 1989; Poprawa, 1997a).  

 Basen polski podlegał późnokredowej-wczesnotrzeciorzędowej inwersji tektonicznej, 

która była efektem rozbudowywania się kompresyjnego reżimu w litosferze przedpola 

alpidów europejskich podczas kolizji alpejskiej (Ziegler i in., 1995). Rozmiary erozji są 

szacowane na około 1000-3000 m w osi basenu (Stefaniuk i in., 1996; Dadlez i Marek, 1997; 

Maćkowski i in., 1998; Papiernik i Reicher, 1998).   

 W efekcie regionalnej kompresji i inwersji basenu po obu stronach pierwotnej osi 

depocentrum basenu, a dziś osi wału środkowopolskiego, rozwinęły się późnokredowo-

wczesnopaleoceńskie subbaseny, obecnie mające charakter niecek tektonicznych, w których 

miąższość utworów kredy dochodzi lokalnie do około 3000 m (Marek i in., 1977; 

Karnkowski, 1993). Przed końcem mastrychtu południowo-zachodnia niecka uległa 

wyniesieniu, a utwory dolnego paleocenu zachowały się tylko w niecce północno-wschodniej 

(brzeżnej) (Dadlez i Marek, 1997). Zjawisko inwersji miało niewątpliwie negatywny, 

rozformowujący wpływ na ewentualnie istniejące już złoża, zarówno ze strukturalnego, jak i 

hydrodynamicznego punktu widzenia, choć znane są z południowego Morza Północnego 

przykłady wypełniania zbiorników czerwonego spągowca gazem ziemnym w trakcie migracji 

uruchomionej regionalną inwersją (Cooper i Barnard, 1984).  
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 W basenie polskim gazonośne utwory górnego czerwonego spągowca są jednym z 

głównych poziomów poszukiwawczych. Prace poszukiwawcze prowadzone nieprzerwanie od 

ponad 40 lat przez przemysł naftowy doprowadziły do odkrycia kilku złóż na Pomorzu 

Zachodnim, a przede wszystkim wielu złóż gazu ziemnego na obszarze przedsudeckim po 

północno-wschodniej (niecka poznańska) i południowo-zachodniej (niecka zielonogórska) 

stronie wału wolsztyńskiego (rys. 2.5). Pierwszym złożem gazu ziemnego odkrytym w 1964 

r. było złoże Bogdaj-Uciechów zakumulowane w utworach czerwonego spągowca i wapienia 

cechsztyńskiego (Karnkowski, Sokołowski, Stemulak, 1966; Karnkowski, 1993). Złoża w 

utworach czerwonego spągowca występują w przedziale głębokości od 1000 do około 3500 

m, niekiedy w połączonych poziomach zbiornikowych czerwonego spągowca i wapienia 

cechsztyńskiego (np. złoża: Bogdaj-Uciechów, Wierzchowice), a także wapienia 

cechsztyńskiego-czerwonego spągowca-karbonu (np. złoże Paproć), (Karnkowski 1993, 

1999). Cechą charakterystyczną większości struktur zlokalizowanych w niecce poznańskiej w 

porównaniu do niecki zielonogórskiej są ich małe amplitudy i pojemności (Mularczyk, 

Pawłowski, 2004). Dotychczas odkrytym złożem o największych zasobach w niecce 

poznańskiej jest złoże gazu ziemnego Radlin (Karnkowski, 1993). Dużą perspektywiczność 

centralnej części niecki poznańskiej na głębokości około -3500 m p.p.m. dokumentują 

dotychczasowe prace poszukiwawcze, w wyniku których obok licznych objawów uzyskano w 

latach 2005-2006 przemysłowy przypływ gazu ziemnego na strukturach Środa Wielkopolska i 

Winna Góra (rys. 2.5). Gazonośne utwory górnego czerwonego spągowca na obszarze basenu 

polskiego pomimo wielu dotychczasowych odkryć złożowych są zatem nadal 

perspektywiczne dla poszukiwań naftowych. Prace poszukiwawcze prowadzone na obszarze 

monokliny przedsudeckiej w strefie Śrem-Kalisz-Konin nastawione są na kartowanie różnego 

typu pułapek, głównie litologicznych w przykrawędziowym, północno-wschodnim pasie wału 

wolsztyńskiego i strukturalno-tektonicznych w głębszej części basenu, już  na głębokościach 

od -3500 do -5500 m p.p.m. w obszarach dotychczas niewystarczająco rozpoznanych 

badaniami sejsmicznymi i wierceniami (rys. 2.6).  
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2.2. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ ANALIZOWANEGO OBSZARU  

 

W budowie geologicznej analizowanego rejonu Śrem-Kalisz-Konin obejmującego w 

planie alpejskim obszar monokliny przedsudeckiej i niecki mogileńsko-łódzkiej wydziela się 

trzy piętra strukturalne: kenozoiczne (polaramijskie), permsko-mezozoiczne (laramijskie) i 

waryscyjskie. Piętra strukturalne rozdzielone są powierzchniami niezgodności o zasięgu 

regionalnym i charakteryzują się odmiennym stylem tektonicznym.  

PIĘTRO KENOZOICZNE jest reprezentowane przez utwory trzeciorzędu 

(miocenu i pliocenu) oraz czwartorzędu (plejstocenu i holocenu) zalegające prawie poziomo 

na wychodniach utworów jury i kredy. Osady trzeciorzędu wykształcone są jako piaski, 

mułki i iły. Polodowcowe osady czwartorzędu reprezentowane są przez gliny, piaski i żwiry.  

PIĘTRO PERMSKO-MEZOZOICZNE budują utwory, których sedymentacja 

odbywała się w różnych środowiskach depozycji od morza epikontynentalnego do lądowych 

(Dadlez i Marek, 1997). Pokrywę permsko-mezozoiczną rozpoczynają osady górnego 

czerwonego spągowca zaliczane do podgrupy Drawy, które wypełniły deniwelacje podłoża i 

zalegają na skałach dolnego czerwonego spągowca lub bezpośrednio na sfałdowanym 

podłożu karbońskim. Powierzchnię stropową piętra permsko-mezozoicznego wyznacza 

podkenozoiczna powierzchnia niezgodności. Na dolnej stronie tej powierzchni ukazują się 

różnowiekowe wychodnie mezozoiku reprezentowane przez skały kredy, jury i triasu (rys. 

2.7). Profil utworów mezozoiku jest w różnym stopniu zredukowany stratygraficznie i 

miąższościowo w wyniku późnej erozji epigenetycznej z przełomu kredy i trzeciorzędu.  

Kreda  

Epikontynentalny basen późnej kredy osiągnął maksymalne rozprzestrzenienie w turonie. Z 

końcem turonu tektoniczny reżim basenu zmienia się na kompresyjny, doprowadzając w 

efekcie do inwersji basenu i powstania wąskich stref subsydencji późnokredowej (Poprawa, 

1997a). W niecce mogileńsko-łódzkiej kreda osiąga miąższości dochodzące do 3000 m 

(Marek i in., 1977). W okresie alb-cenoman następująca transgresja morska doprowadziła do 

rozwoju sedymentacji marglisto-węglanowej otwartego zbiornika, z udziałem terygenicznych 

iłowców i piaskowców, przeważnie morskiego pochodzenia (cenoman-turon) oraz 

biogenicznych utworów krzemionkowo-węglanowych senonu w facji kredy piszącej i opok 

(Krassowska, 1997). Taki obraz sedymentacji trwał w południowo-zachodniej części basenu 

do mastrychtu, a w północno-wschodniej części kontynuował się do wczesnego paleocenu 

(Dadlez i Marek, 1997). Wśród osadów dolnej kredy od infrawalanżynu do albu, przeważają 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych 
 

10



T. Maćkowski - Analiza karbońsko-dolnopermskiego systemu naftowego w aspekcie poszukiwań pułapek litologicznych  
i strukturalnych w utworach czerwonego spągowca w strefie Śrem-Kalisz-Konin 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

piaskowce, mułowce i iłowce powstałe w środowiskach lądowych, brakicznych i marginalnej 

strefie zbiornika morskiego. Depozycja węglanowa rozwinęła się tylko w okresie berias-

hoteryw w południowo-wschodniej części zbiornika (Marek, 1997). W utworach barremu-

albu środkowego dominują piaskowce (Marek i Raczyńska, 1973).  

Jura  

Profil jury jest zredukowany stratygraficznie i coraz to starsze ogniwa jury odsłaniają się na 

monoklinie przedsudeckiej na podkenozoicznej powierzchni niezgodności. Utwory jury są 

zróżnicowane facjalnie. W centralnej i południowej części basenu późnej jury rozwinęła się 

platforma węglanowa, podczas gdy na północnym-zachodzie przeważała sedymentacja 

terygeniczna (Niemczycka, 1997). Malm reprezentowany jest przez facje węglanowych 

utworów oksfordu i dolnego kimerydy oraz facje iłowcowo-margliste wyższego kimerydu i 

portlandu. Miąższość marglistych i węglanowych utwory górnej jury zmienia się w szerokim 

zakresie od kilkunastu do ponad 1000 m (Niemczycka, 1997). W najpóźniejszej jurze regresja 

morska doprowadziła do rozwoju utworów ewaporatowych tytonu (wołg) (Dadlez i Marek, 

1997). W jurze środkowej w warunkach otwartego zbiornika morskiego odbywała się 

sedymentacja silikoklastyczna. W południowo-wschodniej części basenu w batonie i 

keloweju rozwinęło się węglanowe środowisko depozycyjne (Dayczak-Calikowska, 1997). 

Dolną jurę reprezentują przeważnie terygeniczne osady ilasto-piaskowcowe wykształcone w 

facjach limnicznych i brakicznych oraz facji otwartego morza (Dadlez i Kopik, 1973). 

Miąższość jury dolnej i środkowej zmienia się od 50 do ponad 1700 m (Karnkowski, 1993). 

Trias 

Trias reprezentowany jest przez wszystkie piętra od pstrego piaskowca do retyku.  

Retyk reprezentują utwory głównie mułowcowo-iłowcowe, niekiedy dolomityczne lub 

piaszczyste o miąższości od 100 do 250 m. 

Kajper reprezentowany jest przez kompleks klastyczno-ewaporatowy o miąższości miejscami 

ponad 300 m. Kajper dolny stanowią utwory iłowcowo-piaskowcowe, natomiast w kajprze 

górnym przeważają utwory ewaporatowe (Gajewska, 1997).  

Wapień muszlowy jest wykształcony głównie jako wapienie, margle, dolomity, anhydryty i 

gipsy (Gajewska, 1997). Miąższość dolnego wapienia muszlowego wynosi do 70 m, 

środkowego do 30 m, a górnego od 15 do 20 m (Senkowiczowa i Kopik, 1976; Gajewska, 

1997).  

Górny pstry piaskowiec (ret) rozwinięty jest w facjach węglanowo-ewaporatowo-

klastycznych (Senkowiczowa i Szyperko-Śliwczyńska, 1973). Dolny i środkowy pstry 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych 
 

11



T. Maćkowski - Analiza karbońsko-dolnopermskiego systemu naftowego w aspekcie poszukiwań pułapek litologicznych  
i strukturalnych w utworach czerwonego spągowca w strefie Śrem-Kalisz-Konin 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

piaskowiec budują utwory piaskowcowo-mułowcowo-iłowcowe, zawierające również margle, 

zailone wapienie oraz koncentracje anhydrytu (Senkowiczowa i Kopik, 1976).  

Cechsztyn  

Utwory cechsztynu są reprezentowane przez 4 cyklotemy: PZ4, PZ3, PZ2 i PZ1 (rys. 2.8A i 

C). Osady terygeniczno-ewaporatowe najwyższego cechsztynu - cyklotem PZ4 powstały w 

warunkach zmiany klimatu od wilgotnego do suchego (Wagner, 1994). Osady węglanowo-

ewaporatowe obejmujące cyklotemy PZ3, PZ2 i PZ1 utworzyły się w płytkim 

epikontynentalnym basenie morskim w warunkach klimatu suchego. Miąższość osadów 

cechsztynu jest znacznie zróżnicowana osiągając na obszarze platformy waryscyjskiej do 850 

m miąższości a maksymalne do 1500 m w bruździe środkowopolskiej, która stanowiła w tym 

czasie depocentrum (rys. 2.8. A i C). Na obszarze platformy prekambryjskiej miąższość waha 

się od kilkudziesięciu do 450 m. Na południowych peryferiach terygenicznego basenu 

najwyższego cechsztynu oraz poza basenem w lokalnych obniżeniach i rowach tektonicznych, 

występują osady terygeniczne różnych środowisk lądowych, które ze względu na 

problematyczne określenie wieku (czerwony spągowiec lub najwyższy cechsztyn) określono 

ogólną nazwą cechsztyn terygeniczny PZt.  

W obrębie cyklotemu PZ4 wyróżniono subcyklotemy od PZ4a do PZ4e (rys. 2.8C), z 

których każdy jest rezultatem jednego cyklu klimatycznego - okres wilgotny z sedymentacją 

terygeniczna i okres suchy z sedymentacją ewaporatów. Specyficzne warunki sedymentacji w 

cyklotemie PZ4 spowodowały wykształcenie trzech zasadniczych litofacji: zubrowej, ilasto-

solnej i terygenicznej. Litofacja zubrowa występuje w centrum depozycji cyklotemu PZ4 

(Wagner 1994). Charakterystyczną cechą tej litofacji jest specyficzne wykształcenie 

poziomów terygeniczno-solnych, będących odpowiednikami iłów solnych w litofacji ilasto-

solnej. Występowanie litofacji ilasto-solnej jest ograniczone do peryferycznej strefy zbiornika 

ewaporacyjnego. Litofacja ta, typowa dla cyklotemów Z4 i Z5 w basenie niemieckim, 

charakteryzuje się wyraźnym rozdziałem na człony terygeniczne i ewaporatowe. Obszar 

litofacji terygenicznych zajmuje najbardziej peryferyczną część basenu otaczając zbiornik 

ewaporatowy. Wyróżniono tu formację rewalską (Szyperko-Teller, 1997) z dominacją w 

profilu iłowców i mułowców i nieformalną stropową serię terygeniczną, w której występują 

liczne przewarstwienia piaskowców, a nawet zlepieńców.  

Profil cyklotemu PZ3 rozpoczynają osady terygeniczne szarego iłu solnego (T3), który 

tworzy ciągłą pokrywę o niewielkiej miąższości od 0,5 do 3 m w centrum basenu do 

kilkunastu metrów w niektórych rejonach strefy brzegowej. Wyżej leżą osady dolomitu 

płytowego (Ca3), którego miąższość wynosi od 2 do 4 m, a tylko w brzeżnej części basenu na 
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platformie węglanowej wynosi od 20 do 40 m. Ponad dolomitem płytowym leży szeroko 

rozprzestrzeniony anhydryt główny (A3). Średnia miąższość na obszarze równi basenowej 

wynosi 30–40 m, a lokalnie wzrasta do 100 m. Powyżej występuje młodsza sól kamienna 

Na3, której miąższość na platformie paleozoicznej przekracza 100 m osiągając w centrum 

depozycji ponad 300 m. W środkowej i górnej części profilu PZ3 występują miejscami 

soczewy soli potasowo-magnezowych osiągających miąższości do 20 m. W najwyższej części 

młodszych soli kamiennych w brzeżnej części basenu występuje poziom młodszych soli 

zailonych (Na3t).  

Ewaporaty cyklotemu PZ2 są kompletnie rozwinięte. Wyróżniono w nich dolomit 

główny (Ca2), anhydryt podstawowy (A2), starszą sól kamienną (Na2), starszą sól potasową 

(K2), oraz starszą sól kamienną kryjącą (Na2r) i anhydryt kryjący (A2r). W centralnym 

basenie sedymentacyjnym ewaporaty stanowią ponad 90% miąższości osadów PZ2 

szacowanych na 600 do 800 m. Dolomit główny jest na prawie całym obszarze przykryty 

przez anhydryt podstawowy (A2). Miąższość anhydrytu podstawowego na platformach 

węglanowych waha się od kilku do 30 m, zwiększając się lokalnie do 50 m w strefach 

stromego stoku platformy węglanowej. W głębokim centralnym basenie sedymentacyjnym 

anhydryt podstawowy ma minimalne miąższości od 2 do 4 m i zbudowany jest z anhydrytów 

warstwowanych i laminowanych. Największe miąższości starsza sól kamienna Na2 osiągnęła 

w głębokowodnym centralnym basenie sedymentacyjnym. W brzeżnej części basenu 

maksymalna miąższość soli Na2 wynosi 550 m, stąd można przypuszczać, że w centrum 

depozycji maksymalne miąższości mogły osiągnąć 600-800 m. W górnej części starszych soli 

kamiennych utworzyły się szeroko rozprzestrzenione sole potasowo-magnezowe o miąższości 

od kilku do 120 m. Sedymentację ewaporatów cyklotemu PZ2 kończą cienkie poziomy 

starszych soli kamiennych kryjących (Na2r) o miąższości od 2 do 10 m oraz anhydrytu 

kryjącego (A2r) o miąższości od 1 do 4 m.  

Ewaporaty cyklotemu PZ1 są reprezentowane przez wszystkie poziomy 

litostratygraficzne ze stratotypowego obszaru basenu niemieckiego. Typową cechą basenu 

ewaporatowego PZ1 w Polsce odróżniającą go od basenów zachodnioeuropejskich jest 

występowanie soli kamiennych w centralnej jego części oraz duże zróżnicowanie miąższości 

pomiędzy anhydrytami i solą kamienną (rys. 2.8B i C). Charakterystyczną cechą ewaporatów 

tego cyklotemu jest przeważający udział anhydrytów w profilu, które stanowią na ogół do 

50% miąższości całego profilu z wyjątkiem brzeżnych basenów solnych, gdzie dominuje 

najstarsza sól kamienna Na1. Miąższość anhydrytów dochodzi do 400 m.  
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Najstarszym osadem cechsztynu jest łupek miedzionośny (T1) reprezentowany przez szaro-

czarne, silnie wapniste łupki o miąższości od 30 do 60 cm, przechodzące lateralnie w brzeżne 

węglany i osady klastyczne. Ponad łupkiem miedzionośnym leży wapień cechsztyński (Ca1) 

o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do 120 metrów, a następnie anhydryt dolny 

(AlD), którego miąższość zmienia się od kilkunastu do 250 m w strefach płytkowodnych i od 

30 do 70 m w basenie centralnym. Powyżej zalega najstarsza sól kamienna (Na1), która w 

basenie centralnym ma relatywnie małą miąższość od kilkunastu do 50 m. Wyżej w profilu 

występuje anhydryt górny (A1G), którego miąższość w basenie centralnym wynosi około 50 

m. W strefie przejścia od basenu głębokowodnego do płytkowodnych występują często 

platformy anhydrytu górnego, który osiąga tu miąższości powyżej 100 m, a maksymalnie do 

około 300 m. Na pozostałym obszarze, w strefach płytkowodnych, anhydryt ma miąższość 

poniżej 50 m i rozpoczyna się brekcją anhydrytową. W brzegowej strefie basenu PZ1 

występują często czerwone osady terygeniczne, głównie mułowce, rzadziej piaskowce i 

zlepieńce określone jako recesywna seria terygeniczna (T1r) cyklotemu PZ1 (Wagner, 1994).  

Rozwój litologiczny osadów cyklotemu PZ1, a zwłaszcza jego dolnych ogniw był 

uwarunkowany zróżnicowaną paleomorfologią podłoża z początkiem cechsztynu. Najstarsze 

osady transgresywne w basenie polskim są formalnie zaliczane do górnego czerwonego 

spągowca. Są to głównie przerobione przez falowanie osady eoliczne czerwonego spągowca 

występujące lokalnie i znane jako piaszczyste utwory białego spągowca.  

Na prawie całym obszarze występowania utworów cechsztynu najgłębszą granicą 

refleksyjną rejestrowaną badaniami sejsmicznymi jest granica Z1’ wiązana ze spągiem 

cechsztynu. W obrębie utworów cechsztyńskich koreluje się również inne przewodnie granice 

odbijające Z1, Z2, Z3 i Z4 związane kolejno ze stropem anhydrytu dolnego cyklotemu PZ1, 

anhydrytu podstawowego cyklotemu PZ2, anhydrytu  głównego cyklotemu PZ3 i stropem 

cechsztynu (Karnkowski, 1993; Karnkowski P. H., 2007), (rys. 2.9).  

Górny czerwony spągowiec 

Granica cechsztyn-górny czerwony spągowiec w basenie polskim została jednoznacznie 

zdefiniowana litostratygraficznie w spągu łupka miedzionośnego, a w przypadku jego braku 

w spągu wapienia cechsztyńskiego (Wagner i in., 1978).  

Najstarsze skały pokrywy permsko-mezozoicznej reprezentują osady górnego czerwonego 

spągowca zaliczane do podgrup Drawy i Noteci (rys. 2.10). Sedymentacja tych osadów była 

związana z aktywnością tektoniczną basenu wyrażoną nieciągłościami altmarckimi (Almark 

I-IV), które były podstawą podziału tych osadów na cztery mniejsze jednostki 

allostratygraficzne (Hoffmann, Pokorski i in., 1997), (rys. 2.11). W obrębie podgrupy Drawy 
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wyróżniono formację Piły, której odpowiednikiem w basenie niemieckim jest formacja 

Parchim, oraz Czaplinka z odpowiednikiem – formacją Mirow. W podgrupie Noteci 

wyróżniono formację Piasków z odpowiednikiem - formacją Dethlingen oraz Szubina 

skorelowaną z formacją Hannover. Piaskowce podgrupy Noteci są głównym poziomem 

zbiornikowym, z którym związane są wszystkie złoża gazu ziemnego w polskim basenie 

czerwonego spągowca. Po północno-wschodniej stronie wału wolsztyńskiego miąższość 

górnego czerwonego spągowca zmienia się od 0 do 300 m w strefie przykrawędziowej, do 

800 m w rejonie Wrześni i maksymalnie do 900 m w rowie Kórnika (rys. 2.12).  

PIĘTRO WARYSCYJSKIE jest reprezentowane przez kompleks skał wulkaniczno-

klastycznych dolnego czerwonego spągowca-górnego karbonu oraz sfałdowane utwory 

karbonu o upadach zmieniających się od 0 do 90o. Rozpoznanie tego piętra jest 

niedostateczne ze względu na brak wiarygodnych odbić sejsmicznych poniżej spągu 

cechsztynu, a nieliczne wiercenia dostarczają informacji tylko odnośnie partii przystropowych 

karbonu.  

Osady niższej części górnego czerwonego spągowca występujące w obrębie luki 

stratygraficznej pomiędzy podgrupami Odry i Drawy zaliczono do Podgrupy Müritz. W 

basenie polskim utwory te są reprezentowane przez formację Kórnika, stwierdzoną w 

rowie Poznania w profilu otworu Kórnik-1 (rys. 2.11).  

W stropie skał wylewnych występują skały piroklastyczne (tufy popiołowe, tufity, 

aglomeraty tufowe) przewarstwiające się ze skałami osadowymi, głównie 

drobnoklastycznymi, które zostały zaliczone do ogniwa obrzyckiego (rys. 2.10). Skały 

ogniwa obrzyckiego zostały skorelowane z wydzielanym w basenie niemieckim ogniwem 

Berbertal. Osady wieku najniższy dolny czerwony spągowiec-górny karbon zostały 

zaliczone do Podgrupy Odry, w obrębie której wyróżniono dwie formacje: Wielkopolską i 

Świńca  (Hoffmann, Pokorski i in., 1997), (rys. 2.11).  

Formacja Wielkopolska zbudowana jest głównie z różnego rodzaju skał wylewnych z 

przewarstwieniami skał osadowych. Utwory wulkanogeniczne występują w Polsce 

zachodniej, jednak główne centrum wulkanizmu znajdowało się we wschodniej części 

basenu niemieckiego, gdzie maksymalna miąższość pokrywy skał wylewnych przekracza 

2500 m (Hoffmann, Pokorski i in., 1997).  

Formacja Świńca zbudowana jest ze skał występujących w podłożu sekwencji skał 

wylewnych, na pograniczu karbonu i permu. Reprezentowana jest przez skały klastyczne, 

czerwone, głównie mułowce i piaskowce, z podrzędnym udziałem zlepieńców. Są to głównie 

utwory fluwialne i limniczne regresywnych zbiorników śródlądowych. Odpowiednikiem tej 
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formacji w basenie niemieckim jest formacja Mönchgut z ogniwem Süplingen (rys. 2.10 i 

2.11).  

Karbon  

Najstarszymi skałami stwierdzonymi wierceniami w omawianym obszarze są utwory 

karbonu dolnego (rys. 2.13) obejmujące piętra od turneju po górny wizen, przy czym seria od 

turneju po niższy wizen górny na ogół nie ma dokumentacji paleontologicznej i jest 

wydzielana na podstawie podobieństwa w wykształceniu litologicznym. Zdaniem 

Wierzchowskiej-Kicułowej (1987) za utwory tego wieku uważa się serię mułowcowo-ilastą i 

piaszczysto-węglanową z otworu Brzozów-1 oraz iłowce i mułowce z poziomami tufitów i 

zlepieńców z otworu Wichów-1. Utwory należące do wyższego wizenu górnego są dobrze 

udokumentowane paleontologicznie goniatytami, na podstawie których wyróżniono poziomy 

od Goalfa do Gogamma. Utwory te reprezentowane są przez ciemnoszare i czarne osady 

iłowcowo-mułowcowe z wkładkami piaskowców szarogłazowych o spoiwie ilasto-

krzemionkowym (Wierzchowska-Kicułowa, 1987).  

Utwory karbonu górnego obejmują piętra od namuru po stefan. Na utworach piętra 

Goniatites zalegają zgodnie osady namuru A reprezentowane przez ciemnoszare iłowce z 

wkładkami mułowców i piaskowców szarogłazowych. Podobieństwo litologiczne tych 

osadów do niżej zalegających utworów dolnego karbonu uniemożliwia ich rozdzielenie bez 

dokumentacji paleontologicznej. Występujące wyżej utwory namuru B i C charakteryzują się 

już innym wykształceniem i reprezentowane są przez iłowce szaro-brązowe oraz mułowce 

brunatno-czerwone z wkładkami piaskowców szarogłazowych, arkozowych i kwarcowych.  

Dotychczasowe poglądy na temat występowania utworów górnego karbonu (westfalu i 

stefanu) były odmiennie interpretowane przez różnych autorów. Na podstawie badań 

palinologicznych rozprzestrzenienie tych utworów jest największe i obejmuje strefę 

górotworu waryscyjskiego (Parka, Ślusarczyk, 1988). Najmłodsze ogniwo górnego karbonu 

(stefan) zostało zidentyfikowane na podstawie badań palinologicznych po południowej 

stronie wału wolsztyńskiego w niecce zielonogórskiej w odwiercie Ługowo-2 (Ślusarczyk, 

1980; Wierzchowska-Kicułowa, 1984). Jednak badania palinologiczne ze względu na ich 

niemiarodajny charakter wynikający z możliwości oznaczenia pyłków i spor zarówno w 

starszych, jak i młodszych utworach są kontrowersyjne. Według Pożaryskiego (1972) 

utworów górnego karbonu należy spodziewać się na północ i północny-wschód od otworów 

Miłosław po Ożegów IG-1. Zdaniem Pożarskiego i Dembowskiego (1983), Wierzchowskiej-

Kicułowej (1984 i 1987), oraz Karnkowskiego (1999) występowanie utworów westfalu w 
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strefie eksternidów waryscyjskich ograniczone jest do lokalnych płatów zalegających 

niezgodnie na starszych, sfałdowanych utworach karbonu.  

Podłoże waryscyjskie (podpermskie) na obszarze przedsudeckim zostało sfałdowane 

diachronicznie w wyniku nałożenia kilku faz orogenicznych. Obszar na południe i 

południowy zachód od strefy dyslokacyjnej Odry objęty został ruchami górotwórczymi 

począwszy od fazy sudeckiej poprzez kruszcogórską, a skończywszy na asturyjskiej. Na 

obszarze przedsudeckim ograniczonym od SW strefą dyslokacyjną Odry, a od N i NE 

uskokiem Dolska zaznaczyła się dopiero faza kruszcogórska. Starsza orogeniczna faza 

sudecka przejawiła się na tym obszarze ruchami dysjunktywnymi odmładzając starsze 

dyslokacje o generalnych kierunkach NW-SE. Uskok Dolska o głębokich założeniach, 

rozdziela obszary o zróżnicowanej grubości skorupy (Guterch i in., 1975; Guterch, 1977). Na 

południe od niego grubość skorupy wynosi 30-32 km, a na północ 32-36 km. Z blokiem 

skorupy podłoża wyznaczonym na północ od uskoku Dolska związana jest strefa 

renohercyńska waryscydów wydzielona przez Kossmata (1925). Na północ i północny-

wschód od wgłębnej dyslokacji Dolska intensywne ruchy fałdowe wystąpiły dopiero w fazie 

asturyjskiej (Wierzchowska-Kicułowa 1984, 1987). Uskok Dolska od północy i północnego 

wschodu ogranicza bloki wolsztyńsko-leszczyński i pogorzelsko-krotoszyński będące 

elementami wału wolsztyńskiego. Jak przypuszcza Wierzchowska-Kicułowa (1984) w 

górnym wizenie obszar zajmowany przez te bloki był jeszcze pogrążony i uległ 

wydźwignięciu i denudacji w fazie kruszczogórskiej. W tym okresie blok wolsztyńsko-

leszczyński został rozdzielony od pogorzelsko-krotoszyńskiego dyslokacją oleśnicko-

poznańską, która aktywna była w zmieniających się reżimach tektonicznych, aż do kenozoiku 

(rys. 2.13 i 2.6).  

Podłoże podpermskie w omawianym rejonie zlokalizowanym na NE od dyslokacji 

Dolska zostało, jak się przypuszcza, sfałdowane w wyniku ruchów fazy asturyjskiej 

(Wierzchowska-Kicułowa 1984, 1987), a obecny obraz powierzchni podpermskiej jest 

efektem działalności tektonicznej w górnym karbonie i dolnym permie, połączonej z silną 

erozją (Karnkowski, Rdzanek, 1982). W podłożu podpermskim obok elementów tektoniki 

fałdowej istnieje system nieciągłości dysjunktywnych (rys. 2.13B). System dyslokacji 

synwaryscyjskich złożony z uskoków większych, prawoskrętnych o rozciągłości NW-SE i 

mniejszych, lewoskrętnych o rozciągłości SW-NE był okresowo odmładzany (Dadlez, 1994). 

Zdaniem Sokołowskiego (1974) dyslokacje o rozciągłości NW-SE (WNW-ESE) zostały 

odmłodzone w wyniku tektonicznych ruchów kimeryjskich i laramijskich.  
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System uskoków w podłożu permu o rozciągłości SW-NE w rejonie Leszna i od 

Ostrowa Wielkopolskiego, aż po Wieluń (rys. 2.13A) został potwierdzony badaniami 

geofizycznymi, głównie sejsmiki refrakcyjnej i refleksyjnej (Wierzchowska-Kicułowa, 1987). 

Począwszy od dyslokacji Leszno-Poznań w kierunku południowo-wschodnim uskoki te 

zmieniają kierunek na WSW-ENE, a ich przebieg jest skośny do głównych elementów 

strukturalnych. Należą one do najmłodszej generacji nieciągłości młodowaryscyjskich, a 

niektóre z nich odmładzane były w czasie ruchów alpejskich, zapoczątkowując rozwój 

mezozoicznych rowów tektonicznych (Wierzchowska-Kicułowa, 1984). Uskoki o 

generalnym kierunku NW-SE powstały nie wcześniej niż w fazie asturyjskiej 

(Wierzchowska-Kicułowa, 1984). Nałożenie ruchów fałdowych i systemu dyslokacji 

synwaryscyjskich odmładzanych późniejszymi ruchami oraz denudacja przedpermska dały w 

rezultacie mozaikową budowę podłoża podpermskiego (rys. 2.13). 

Na ukształtowanie morfologii powierzchni podpermskiej miały wpływ formy reliefu 

powaryscyjskiego powstałe w wyniku długotrwałej erozji oraz ruchy synsedymentacyjne 

związane z fazą saalską, które doprowadziły do powstania zrębów i rowów tektonicznych. 

Faza saalska rozumiana była dotychczas w Polsce jako ruchy tektoniczne w czerwonym 

spągowcu. Jednak przykłady z basenu niemieckiego wskazują, że w czerwonym spągowcu 

istniało więcej impulsów tektonicznych o zróżnicowanej aktywności. Za najsilniejsze 

uważane są ruchy saalskie, które Karnkowski (1991, 1999a) datuje na przełom dolnego 

(koniec sedymentacji osadów podwulkanicznych) i górnego czerwonego spągowca (koniec 

sedymentacji ogniwa zlepieńców z Polwicy). Zdaniem Karnkowskiego (1999a) ruchy saalskie 

były związane z głównymi dyslokacjami wgłębnymi - uskokiem Dolska i strefą dyslokacyjną 

Poznań-Kalisz (SDPK). Tak zdefiniowane ruchy saalskie mogły oddziaływać również na 

północny wschód od SDPK, urozmaicając tektonicznie morfologię karbonu przed 

sedymentacją górnego czerwonego spągowca. Późniejsze ruchy tektoniczne w górnym 

czerwonym spągowcu nazwane za badaczami niemieckimi jako altmarckie (Hoffmann, 

Pokorski in. 1997; Karnkowski, 1999a) zaznaczyły się w 4 impulsach. Mogły doprowadzić do 

uaktywnienia starszych uskoków podłoża karbońskiego i w efekcie przed transgresją 

cechsztyńską uformować zręby i rowy tektoniczne o niewielkich amplitudach, co wynikało z 

faktu, iż były słabsze od wcześniejszych silnych ruchów saalskich. Urozmaicona rzeźba 

młodowaryscyjska wywarła wpływ jeszcze na sedymentację cechsztyńską. Związek 

pomiędzy tektoniką podłoża, a sedymentacją ewaporatów PZ1 dostrzegają w swych 

badaniach Kijewski i Salski (1978). Autorzy wykazali, że rozkład miąższości soli i 

anhydrytów  PZ1  w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej ma kierunki 
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W-E lub WNW-ESE, zbliżone do przebiegu dyslokacji waryscyjskich. Na występowanie 

lokalnych pionowych ruchów w piętrze PZ1 na NW od obszaru badań w strefie granicznej 

monokliny przedsudeckiej i synklinorium szczecińsko-szamotulskiego zwracał uwagę w swej 

pracy Skoczylas (1978) dostrzegając również działalność pozytywnych ruchów pionowych 

pod koniec pięter PZ3 i PZ4.  

Badania tektoniki późnego permu prowadzone były w szerokim zakresie na obszarze 

wschodniej Holandii, gdzie zaobserwowano związek pomiędzy morfologią naruszonego 

tektonicznie podłoża, a wykształceniem litologicznym cechsztynu (Geluck, 1999). Na 

platformie siarczanowej pomiędzy miąższymi wałami anhydrytowymi, których powstanie 

wykazuje związek z morfologią podłoża, utworzyło się szereg zagłębień, w których 

sedymentowała sól. Wydzielono dwie zasadnicze fazy tektoniczne: wczesnocechsztyńską w 

trakcie sedymentacji PZ1 określoną jako ruchy tubanckie I (ang. Tubantian I) oraz 

późnocechsztyńską po zakończeniu sedymentacji PZ4 nazwane ruchami tubanckimi II (ang. 

Tubantian II). Zdarzenie tektoniczne w piętrze PZ1, zgodnie z tabelą stratygraficzną 

Menninga (1995), wystąpiło od 2 do 3 Ma po zakończeniu depozycji górnego czerwonego 

spągowca (258-256 Ma), natomiast późnocechsztyńskie od 6 do 7 Ma (252-251 Ma). 

Wczesnocechsztyńskie impulsy tektoniczne (ang. Tubantian I) w piętrze PZ1 

zidentyfikowano w strefie brzeżnej basenu permskiego na obszarze platformy anhydrytowej, 

która swym zasięgiem obejmuje znaczny obszar Holandii. Ruchy tektoniczne w piętrze PZ1 

na obszarze wschodniej Holandii i przyległym terytorium Niemiec spowodowały w skali 

lokalnej powstanie ograniczonych dyslokacjami wyniesień w stropie czerwonego spągowca. 

W opinii Gelucka (1999) tektonika cechsztyńska obserwowana na obszarze Holandii może 

być reprezentatywna w innych strefach występowania platform anhydrytowych zarówno w 

południowym, jak i północnym basenie permskim. 
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2.3. SKAŁY ZBIORNIKOWE CZERWONEGO SPĄGOWCA  

 

2.3.1.  Wykształcenie litofacjalne dolnego permu  

 

Warunki depozycji skał osadowych określają ich zróżnicowanie litofacjalne i 

pierwotne  właściwości zbiornikowe. W basenie czerwonego spągowca rozwój pokrywy 

osadowej determinowały trzy podstawowe systemy depozycyjne: eoliczny, fluwialny  i plaji.  

 

DOLNY CZERWONY SPĄGOWIEC  

Dolny czerwony spągowiec złożony jest z trzech głównych kompleksów 

litologicznych: klastycznego dolnego, środkowego wulkanicznego i klastycznego górnego 

(Pokorski, 1976). Dolny kompleks powstał w warunkach intensywnego postorogenicznego 

zróżnicowania morfologii i intensywnej denudacji. Zbudowany jest z osadów fluwialnych 

głównie zlepieńców, piaskowców zlepieńcowatych i piaskowców (Pokorski 1976, 1988).W 

kompleksie tym pojawiają się skały mułowcowe, a także cienkie wkładki wapieni jeziornych 

pochodzenia algowego (Protas i in., 2000). Miąższość tych utworów jest zmienna i słabo 

rozpoznana. W rowach tektonicznych może sięgać kilkuset metrów. Powyżej zalega 

kompleks skal wulkanicznych, który tworzy pokrywy lawowe i piroklastyczne lub też 

izolowane wystąpienia (Pokorski 1976, 1988; Protas i in., 2000). Miąższość tego kompleksu 

może sięgać do około 1500 m. Starsze skały wulkaniczne mają charakter obojętny lub 

zasadowy (andezyty, bazalty, trachity) i występują w wewnętrznej części orogenu 

warysycyjskiego. Młodsze natomiast występują w zewnętrznej części orogenu i zaliczane są 

do skał kwaśnych. (Pokorski, 1988). Kompleksy wulkanitów zostały w znacznym stopniu 

zerodowane. Odrębny kompleks, zazębiający się ze skałami wylewnymi, a także 

klastycznymi tworzą skały piroklastyczne. Zbudowany jest on ze skał o charakterze 

drobnoklastycznych tufów i tufitów oraz gruboklastycznych brekcji i zlepieńców 

piroklastycznych. W stropowej części dolnego czerwonego spągowca występuje 

posteruptywny kompleks osadów klastycznych. Są to głównie piaskowce i zlepieńce 

pochodzenia fluwialnego. W składzie petrograficznym materiału okruchowego dominują 

fragmenty skał wylewnych i piroklasycznych pochodzących z denudacji młodych wówczas 

utworów pochodzenia wulkanicznego. 
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GÓRNY CZERWONY SPĄGOWIEC  

Utwory górnego czerwonego spągowca w analizowanym obszarze są szczególnie 

interesujące dla poszukiwań naftowych ze względu na powszechne występowanie wśród nich 

skał klastycznych o dobrych właściwościach zbiornikowych. Warunki sedymentacji 

kształtowały się w zależności od dwu czynników: aktywności tektonicznej, której efektem 

było zróżnicowanie morfologii i rozwój rowów tektonicznych oraz warunków klimatycznych, 

które podlegały znacznym fluktuacjom i zaznaczyły się w charakterze osadów z generalną 

tendencją malejącej wilgotności (Pokorski 1976, 1981; Kiersnowski 1997; Protas i in., 2000). 

Kombinacje powyższych czynników prowadziły do ukształtowania się trzech głównych, 

wzajemnie zazębiających się systemów depozycyjnych: fluwialnego (wód płynących), 

eolicznego (pustynnego) i plaji (okresowo wysychających jezior). Poszczególne systemy 

dominowały w różnych segmentach polskiej części basenu czerwonego spągowca.  

W części centralnej dominują utwory o charakterze plaji związane z istniejącym tutaj 

rozległym jeziorem okresowym. W północno-zachodniej i południowo-wschodniej części 

basenu dominują utwory fluwialne z zaznaczoną obecnością eolicznych, zwłaszcza w części 

południowo-wschodniej. W części południowo-zachodniej dominują osady eoliczne. W 

zależności od kombinacji fluktuacji klimatycznych i zmian tektonicznych zmieniały się 

zasięgi terytorialne występowania poszczególnych systemów depozycyjnych. W stropowej 

części czerwonego spągowca pojawiają się osady czwartego systemu depozycyjnego o 

charakterze morskich osadów przybrzeżnych związanych z transgresją morza 

cechsztyńskiego.  

 

System osadów plaji  

Głównym obszarem występowania osadów plaji jest basen centralny (bruzda 

środkowopolska) (Pokorski 1976, 1981, 1988; Kiersnowski 1997). W późnym okresie 

dolnego permu występowało tam jezioro okresowo wysychające. W pełni wykształcone 

utwory plaji układają się w cztery strefy w zależności od odległości od centrum zbiornika i 

zasilania jeziora. Są to kolejno: strefa marginalna uformowana po części przez osady 

gruboklastyczne, strefa osadów piaszczystych, strefa osadów ilasto-mułowcowych. W 

dotychczas odwierconych otworach nie stwierdzono występowania strefy osadów 

ewaporatowych.  

Dominujące litofacje w strefie plaji to mułowce, mułowce piaszczyste, oraz 

podrzędnie iłowce (Kiersnowski 1997; Pokorski 1981). Pojawiają się ponadto drobnoziarniste 
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piaskowce często mułowcowe lub ilaste. Utwory te składają się z szeregu cykli 

sedymentacyjnych rozpoczynających się osadami piaszczystymi (ewentualnie 

zlepieńcowatymi), a kończąc się osadami ilastymi często rozmytymi przez erozję (Pokorski 

1981). Wśród osadów jeziornych pojawiają się wkładki dobrze wysortowanych drobno- i 

średnioziarnistych piaskowców, które są fluwialnymi osadami koryt rozprowadzających, 

okresowo wkraczającymi na obszar plaji. Występują także przewarstwienia piaskowców 

reprezentujące izolowane osady wydmowe pojawiające się w okresach wysychania jeziora 

(Kiersnowski, 1997). Ekspansja osadów eolicznych na obszar plaji zaznaczyła się głównie w 

dolnej części górnego czerwonego spągowca. W końcowym okresie zaznaczyła się ekspansja 

jeziora, a tym samym osadów plaji na obszary akumulacji eolicznej (Kiersnowski, 1997).  

 

System osadów fluwialnych 

 Osady fluwialne występują powszechnie w obrębie basenu górnego czerwonego 

spągowca. W niższej części wypełnienia osadowego basenu są to osady systemu rzek, często 

okresowych, występujących w warunkach klimatu względnie wilgotnego. W części wyższej 

osady fluwialne towarzyszą utworom eolicznym i są głównie produktem opadów strefy 

pustynnej, pojawiających się rzadko, ale często charakteryzujących się dużą intensywnością. 

Fluwialny system depozycyjny składa się z trzech stref: proksymalnej (źródłowa i drenażu), 

transferu oraz strefy dystalnej (Kiersnowski 1997). Strefa proksymalna występuje na 

obrzeżach basenu w wyniesionych obszarach źródłowych i górnych odcinkach rzek. Są to 

głównie osady stożków aluwialnych złożone z gruboziarnistych, źle wysortowanych 

zlepieńców oraz piaskowców i mułowców ze słabo zaznaczonym warstwowaniem. W strefie 

transferu występują osady stożków napływowych rozwinięte w lokalnych depocentrach 

związanych np. z poprzecznymi progami tektonicznymi. W strefie dystalnej powstają osady 

okresowych rzek m.in. wpływających na obszar plaji. Ogólnie są to warstwowane osady 

piaszczyste o różnym uziarnieniu, względnie dobrze wysortowane z niewielkim udziałem 

frakcji pyłowej i ilastej. Osady rzek okresowych pojawiające się w górnej części górnego 

czerwonego spągowca wśród utworów eolicznych występują często w obszarach położonych 

po obu stronach wału wolsztyńskiego (Kiersnowski 1997; Protas i in. 2000). Związane są one 

z epizodycznymi, często bardzo gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Okresowe rzeki 

erodujące osady wydmowe tworzyły w strefach proksymalnych głębokie doliny (wadi).  

W strefie dystalnej i transferu powstały typowe osady rzeczne.  

˝ 
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System osadów eolicznych 

Sedymentacja eoliczna rozwinęła się na rozległym obszarze basenu górnego 

czerwonego spągowca w warunkach klimatu suchego. Koncentruje się ona w obszarach 

pustynnych otaczających południowo-wschodnią część wału wolsztyńskiego (równiny 

Kalisza i Wrocławia). Największe rozprzestrzenienie osady eoliczne osiągnęły u schyłku 

dolnego permu tuż przed transgresją cechsztyńską (Kiersnowski, 1997). 

Eoliczny system depozycyjny związany jest szczególnie z najwyższą częścią czerwonego 

spągowca i składa się z terygenicznych osadów drobno- i średnioklastycznych 

reprezentowanych przez różnoziarniste piaskowce, często z podrzędnym udziałem mułowców 

i iłowców. System ten składa się z następujących asocjacji osadowych: wydmowej, 

międzywydmowej i pozawydmowej.  

Osady wydmowe złożone są z dobrze wysortowanych piaskowców średnio- i 

drobnoziarnistych o charakterystycznej laminacji dużej skali (Kiersnowski 1998; Protas i in., 

2000). Występują ponadto piaskowce bardzo drobnoziarniste (pyłowce). Piaskowce 

wydmowe cechują się znaczną porowatością i są często słabo scementowane. 

Asocjacja międzywydmowa zawiera trzy facje osadowe: osady międzywydmowe 

suche, osady międzywydmowe wilgotne, osady międzywydmowe mokre, do których 

zaliczane są deponowane w środowisku fluwialnym osady powodziowe. Osady 

międzywydmowe suche reprezentowane są przez fację pokryw piaskowych. Są to piaskowce 

przeważnie naprzemian grubo- i drobnoziarniste, o laminacji poziomej lub zbliżonej do 

poziomej. Osady międzywydmowe wilgotne charakteryzują się zwiększonym udziałem 

frakcji pelitycznych. Utwory międzywydmowe mokre reprezentują drobnoziarniste 

piaskowce, iłowce i mułowce o drobnej, równoległej laminacji.  

Asocjację pozawydmową tworzą głównie osady pokryw piaskowych ze sporadyczną 

domieszką osadów podstaw wydm. Z osadami tej facji związane są pozostałości niewielkich 

wydm barchanoidalnych lub kopułowych. 

W stropowej partii czerwonego spągowca występuje cienka warstwa osadów 

transgresywnych powstała poprzez rozmycie i redepozycję (przerobienie) osadów głównie 

pustynnych w trakcie transgresji cechsztyńskiej. Są to przede wszystkim drobno- i 

średnioziarniste piaskowce o barwie jaśniejszej niż pozostałe utwory górnego czerwonego 

spągowca. Ich zmienne miąższości są efektem zróżnicowania reliefu powierzchni stropowej 

czerwonego spągowca przed transgresją cechsztyńską.  
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2.3.2. Wpływ diagenezy na właściwości zbiornikowe utworów górnego czerwonego 

spągowca  

 

Pierwotna porowatość skał klastycznych zależna jest od warunków depozycji, a więc 

od wykształcenia litofacjalnego. Zmiany porowatości skał osadowych są nierozłącznie 

związane z cyklem ich przemian w trakcie wczesnej i późnej diagenezy (Rieke, Chilingarian 

1974; Waples, Kamata, 1993). Procesy diagenetyczne występują z reguły w określonej 

kolejności, w miarę pogrążania osadu, tzn. jako pierwsza pojawia się kompakcja 

mechaniczna, a następnie cementacja i kompakcja chemiczna. W specyficznych warunkach, 

dla różnych typów osadów, a także w zależności od chemizmu mediów złożowych proces 

cementacji może pojawiać się równocześnie z kompakcją mechaniczną, a nawet  ją 

wyprzedzać.  

Najważniejszym procesem wczesnej diagenezy jest proces kompakcji mechanicznej 

osadów w wyniku nacisku nadkładu. W miarę wzrostu pogrążenia osadu zaznacza się 

oddziaływanie kompakcji chemicznej związanej generalnie z rozpuszczaniem pod ciśnieniem 

i wtórną krystalizacją szkieletu. Kompakcja chemiczna nie zawsze musi być związana ze 

spadkiem porowatości, jeśli rozpuszczone elementy fazy stałej będą usuwane z danego 

fragmentu ośrodka skalnego. Efektem tego procesu są wklęsło-wypukłe i zazębiające się 

kontakty ziaren, podczas gdy w wyniku kompakcji mechanicznej następuje wzrost kontaktów 

punktowych i prostych (Maliszewska, 1996).  

Kolejnym procesem diagenetycznym mającym wpływ na właściwości zbiornikowe 

jest cementacja. Proces ten może się wiązać z etapem wczesnej diagenezy w środowisku 

depozycji, oraz późnej diagenezy w kolejnych stadiach pogrążania osadów (Gregosiewicz, 

Protas, 1997). Cementację powstrzymuje nasycenie przestrzeni porowej węglowodorami, 

które zapobiega infiltracji zmineralizowanych roztworów. Skały zbiornikowe wcześnie 

napełnionych pułapek mogą wykazywać zatem wyraźnie lepsze porowatości i 

przepuszczalności w stosunku do regionalnego tła. Cementacja może mieć charakter 

regresywny wskutek rozpuszczania wcześniej wykrystalizowanych cementów, co prowadzi 

do powstania porowatości wtórnej. Najbardziej podatne na rozpuszczanie są cementy 

kalcytowe i siarczanowe. Rozpuszczanie cementów może wystąpić na etapie inwersji basenu 

sedymentacyjnego wskutek zmiany chemizmu wód porowych. Inwersja tektoniczna może 

także powodować w silnie zdiagenezowanych piaskowcach powstawanie szczelin, które 

otwierają drogi migracji dla gazu.  
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Rola poszczególnych procesów diagenetycznych w kształtowaniu przestrzeni porowej 

piaskowców górnego czerwonego spągowca na NE od wału wolsztyńskiego w rowie 

Poznania, oraz w głębszej partii basenu jest bardzo zróżnicowana. Wyniki prac Gregosiewicz 

i Protasa (1996, 1997), Muszyńskiego (1997, 1999), oraz Protasa (2006) wskazują, że 

najważniejszym procesem, który doprowadził do redukcji porowatości była cementacja, a 

wpływ kompakcji był nawet trzykrotnie mniejszy. Badania petrograficzne wykonane w 

otworach zlokalizowanych w rowie Poznania: Broniszewice-l, Gołuchów-2, Komorze-2, Kotlin-l, 

Kotlin-2, Miłosław-2, Witowo-1 wykazały, że proces cementacji obniżył porowatość o 22-28% a 

kompakcji o 4-12% (Muszyński 1997, 1999). Z kolei badania nad procesami diagenezy 

przeprowadzone przez Maliszewską i Kuberską. (2006) oraz Biernacką i in. (2006) w innych 

otworach z tej części basenu (np. Kórnik-2, Krzykosy-1A i Zakrzyń IG-1) dominującą rolę w 

redukcji porowatości przypisują procesom kompakcji, czego dowodem są lokalne trendy 

zmian porowatości z głębokością pogrzebania utworów górnego czerwonego spągowca w 

profilach otworów, ale nie zaznaczają się już tak wyraźnie w skali regionalnej odniesionej do 

tej części basenu. Porowatość pierwotna może być chroniona selektywnie przed 

destrukcyjnym działaniem kompakcji przez usztywnienie szkieletu poprzez 

wczesnodiagenetyczne obwódki hematytowo-illitowe ziarn oraz chlorytowe (Rochewicz, 

1980). Dużą zawartością wczesnych cementów ilastych typu otoczkowego charakteryzują się 

piaskowce z rejonu Kalej i Radlina w rowie Poznania, gdzie pomimo znacznej głębokości 

pogrążenia właściwości zbiornikowe (porowatość, przepuszczalność) są bardzo dobre 

(Gregosiewicz, Protas, 1996, 1997).  

Zaawansowanie procesu cementacji jest zmienne na obszarze monokliny przedsudeckiej i 

skorelowane z anomaliami paleotermicznymi oraz z występowaniem wgłębnych dyslokacji 

rozcinających utwory karbonu i czerwonego spągowca (Gregosiewicz, Protas, 1996, 1997; 

Protas, 2006; Biernacka i in. 2006). Związek pomiędzy tektoniką podłoża a przemianami 

diagenetycznymi został szczegółowo opisany przez badaczy niemieckich studiujących 

diagenezę piaskowców w północnoniemieckim basenie permskim (Gaupp i in., 1993). 

Zauważają oni związek pomiędzy zawansowaniem przemian diagenetycznych i odległości od 

nieciągłości dysjunktywnych. Ich zdaniem w kilkusetmetrowej strefie bezpośredniego 

kontaktu tektonicznego piaskowców czerwonego spągowca ze skałami karbonu wskutek 

infiltracji kwaśnych wód karbońskich dominuje cementacja kaolinitem i rozpuszczanie 

skaleni oraz cementów siarczanowych i węglanowych. Wraz ze wzrostem odległości od 

dyslokacji (do 1 km) narasta rola cementacji autigenicznym illitem i maleje intensywność 

rozpuszczania skaleni oraz cementów siarczanowych i węglanowych. Bezpośrednią 
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przyczyną przedstawionego zróżnicowania przemian diagenetycznych są zmiany chemizmu 

wód karbońskich na drodze ich migracji w piaskowcach czerwonego spągowca. Wzrasta 

bowiem sukcesywnie odczyn pH kwaśnych wód karbońskich, bogatych w dwutlenek węgla, 

wskutek rozpuszczania skaleni oraz cementów węglanowych i siarczanowych, co preferuje 

precypitacje illitem (Platt, 1993). Obserwacje przeprowadzone w basenie niemieckim 

pozwalają wnioskować, że dobre właściwości zbiornikowe piaskowców górnego czerwonego 

spągowca mogą wystąpić w strefach ich bezpośredniego kontaktu z karbonem wyniesienia 

wolsztyńskiego. W dalszej odległości od uskoku właściwości zbiornikowe zostaną znacząco 

ograniczone wskutek silnej cementacji illitem. Podobnie zostało zinterpretowane przez 

Biernacką i in. (2006) zróżnicowanie zawartości kaolinitu i illitu w rejonie Raduchów-

Kuźnica Grabowiecka na SE od wału wolsztyńskiego. Z tą strefą związane jest również 

występowanie anomalii paleotermicznej i wysokiego stopnia przeobrażenia karbońskiej 

materii organicznej (Karnkowski, 1999b; Merta, 1998; Grotek, 2006).  

Lateralny kontakt piaskowców czerwonego spągowca z ewaporatami cechsztynu sprzyjał 

zabliźnieniu ich przestrzeni porowej cementami węglanowymi i siarczanowymi. Znaczną 

zawartością cementów węglanowych charakteryzują się utwory czerwonego spągowca 

zdeponowane w basenie centralnym, lokalnie w strefie przykrawędziowej wału 

wolsztyńskiego w partiach przystropowych oraz na karbońskim wyniesieniu Kalisza.  

W obszarach, gdzie udział cementów węglanowych i siarczanowych jest znaczny, większe 

znaczenie w redukcji porowatości w osadach górnego czerwonego spągowca miała 

cementacja, niż kompakcja (Maliszewska, Kuberska, 2007).  

Przepuszczalność redukowały najbardziej cementy ilaste krystalizujące na etapie 

późnej diagenezy w formie listewek i włókien. Częste występowanie cementów ilastych 

stwierdzono na obszarze monokliny przedsudeckiej, natomiast w centrum basenu na obszarze 

bruzdy środkowopolskiej dominuje cementacja chlorytem. Takie zróżnicowanie lateralne 

cementacji w obrębie polskiego basenu czerwonego spągowca może być związane z 

oddziaływaniem roztworów plaji w części centralnej i kwaśnych roztworów karbońskich 

preferujących cementację illitem w strefach brzeżnych, podobnie jak to ma miejsce w basenie 

północnoniemieckim (Gaupp i in., 1993).  

Oznaczenie metodą K-Ar wieku wzrostu illitu diagenetycznego ograniczającego w 

znacznym stopniu właściwości filtracyjne wykonano na próbach pobranych z otworów 

wiertniczych Krzykosy-1A, Polwica-1, Kórnik-1 zlokalizowanych w niecce poznańskiej. 

Wyniki badań wykazały zróżnicowany wiek jego krystalizacji (Protas, 2006). Oznaczenia 

prób pobranych z otworu Polwica-1 zlokalizowanego w strefie dyslokacyjnej wykazały, że 
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illit (frakcja 0,2 – 0,002 μm) krystalizował już w późnym triasie. Datowanie wieku 

krystalizacji illitu z pozostałych dwóch otworów wskazują na wczesną jurę i początek 

środkowej (aalen). Podobnie jak w basenie północnoniemieckim wiek krystalizacji 

diagenetycznego illitu koreluje się w czasie z przebudową starokimeryjską (Gaupp i in. 1993; 

Zwingmann i in., 1998). Może to potwierdzać udrożnienie starych i powstanie nowych 

dyslokacji, którymi migrowały gorące roztwory z karbonu, sprzyjając krystalizacji illitu w 

skałach czerwonego spągowca. Późniejsze datowania wieku krystalizacji illitu przypadające 

na koniec środkowej jury (kelowej) (150,4+/-4,5 mln lat) i wczesną kredę (hoteryw) (116,1+/-

3,3 mln lat) stwierdzono w próbach pobranych z otworów zlokalizowanych w głębszej partii 

basenu czerwonego spągowca, odpowiednio: Objezierze IG-1 i Września IG-1 (Maliszewska, 

Kuberska, 2006). Dotychczasowe wyniki datowania wieku krystalizacji illitu wskazują na 

starokimeryjski etap powstania akumulacji gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca 

w niecce poznańskiej. Wniosek ten pozostaje w zgodności z okresem generowania 

maksymalnych ilości węglowodorów gazowych z karbońskich skał macierzystych 

określonym w wyniku modelowań procesów naftowych.  

Wzrost zawartości cementów w utworach czerwonego spągowca  i  związana z tym 

utrata właściwości filtracyjnych ma również swój korzystny wymiar poszukiwawczy. Sprzyja 

bowiem powstaniu pułapek złożowych o charakterze diagenetycznym lub litologiczno-

diagenetycznym.  

Analizowany obszar Śrem-Kalisz-Konin obejmuje zarówno strefę głębszą basenu, 

gdzie miąższości górnego czerwonego spągowca przekraczają 600m oraz przykrawędziową 

strefę wału wolsztyńskiego o miąższościach malejących do 0m. Porowatość efektywna jest 

zróżnicowana w zależności od wykształcenia litofacjalnego i stopnia diagenezy. W 

piaskowcach eolicznych wynosi do 28%, natomiast we fluwialnych do kilkunastu procent. 

Zmienność przepuszczalności w piaskowcach jest bardzo duża od poniżej 1mD do prawie 

1000mD. Dobre właściwości zbiornikowe utrzymują się do linii Broniszewice-Gołuchów, a 

dalej w kierunku NE następuje pogorszenie właściwości filtracyjnych.  

Jak wykazały wyniki przestrzennej analizy zmienności parametrów petrofizycznych 

utworów czerwonego spągowca w strefie Września-Kalisz (Semyrka i in., 2006) średnia 

porowatość piaskowców eolicznych w zakresie głębokości od 3500m do 4000m  zmienia  się 

od ok. 20% do ok. 9%, a w interwale głębokości 4000-5000m oscyluje od ok. 12% do ok. 4%. 

Średnia przepuszczalność w przedziale głębokościowym 3500-4000m cechuje się 
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zmiennością w zakresie od powyżej 10mD do poniżej 1mD. W przedziale głębokościowym 

4000-5000m przepuszczalność jest niższa od 1mD.  

W strefie krawędziowej wału wolsztyńskiego stopień cementacji piaskowców jest bardzo 

zróżnicowany (Maliszewska, Kuberska, 2006). Redukcja porowatości do ok. 10% w strefie 

wyklinowania utworów górnego czerwonego spągowca związana jest z występowaniem 

głównie osadów aluwialnych i fluwialnych. Lokalnie w strefach, gdzie procesy cementacji były 

słabe zachowały się piaskowce o prawie pierwotnych parametrach zbiornikowych, których 

porowatość zbliża się do 30%, a przepuszczalność do 1000mD. W kierunku NE w oddaleniu od 

wału wolsztyńskiego w rejonie Kaleje-Kotlin, gdzie maleje wpływ cementacji, wartość 

porowatości przekracza  20%, a następnie maleje w kierunku centrum basenu. Strefa 

polepszonych właściwości zbiornikowych o porowatości powyżej 10% i przepuszczalności powyżej 1mD 

pojawia się pomiędzy Miłosławiem a Grundami.  

 
 
 
2.3.3. Gazonośność utworów górnego czerwonego spągowca  

 

Wykształcenie litologiczne utworów zbiornikowych ujętych w pułapkę naftową, dobre 

właściwości zbiornikowe, oraz obecność izolującego kompleksu ewaporatów cechsztyńskich 

stworzyły korzystne warunki dla akumulacji węglowodorów, przede wszystkim w górnej 

przystropowej części utworów czerwonego spągowca. Liczne złoża na obszarze monokliny 

koncentrują się w sąsiedztwie wgłębnych stref naruszeń tektonicznych wskazując na ich rolę 

w formowaniu pułapek. Dotychczas odkryte złoża gazu ziemnego występują w marginalnej 

części basenu czerwonego spągowca, gdzie dominują litofacje piaskowców eolicznych i 

fluwialnych (rys. 2.5).  

W niecce poznańskiej wypełnionej osadami dolnego permu, w tym eolicznymi i 

fluwialnymi górnego czerwonego spągowca, odkryto dotychczas złoża gazu ziemnego 

zakumulowane głównie w pułapkach strukturalnych ekranowanych tektonicznie (rys. 2.5). 

Największym dotychczas odkrytym złożem gazu ziemnego w niecce poznańskiej 

zakumulowanym w tego typu pułapce jest Radlin o powierzchni 14,835km2 i zasobach 

wydobywalnych w kategorii B oszacowanych na 10288,91 mln Nm3 (Karnkowski, 1993; 

Pękalska-Oświęcimska, 1995). Perspektywicznymi okazały się również obiekty strukturalne 

związane ze strefą dyslokacyjną Poznań-Kalisz (SDPK) tworzącą system mezozoicznych 

rowów i półrowów tektonicznych o przebiegu NW-SE. Z tą strefą tektoniczną związane są 
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złoża gazu ziemnego w utworach górnego czerwonego spągowca (np. Klęka) zakumulowane 

w pułapkach strukturalnych ekranowanych tektonicznie, powstałych w wyniku aktywności 

przesuwczej podłoża w czasie rozwoju SDPK (Kwolek, 2002; Kwolek, Buniak, 2004). 

Obok pułapek strukturalnych, strukturalno-tektonicznych i strukturalno-

geomorfologicznych w niecce poznańskiej występują różnego rodzaju pułapki litologiczne, na 

ogół jednak kombinowane: litologiczno-tektoniczne (np. Rusocin), litologiczno-strukturalne 

(np. Paproć) i litologiczno-diagenetyczne (np. Ujazd), (rys. 2.5). Pułapki tego typu 

zlokalizowane są przy północno-wschodniej krawędzi wału wolsztyńskiego. Występowania 

pułapek litologicznych można oczekiwać w niższych partiach profilu czerwonego spągowca 

w strefach zazębiania piaskowców eolicznych i osadów ilasto-mułowcowych plaji w głębszej 

części basenu oraz pod uszczelnieniem osadami fluwialnymi piaskowców eolicznych. W 

basenie polskim dotychczas nie odkryto akumulacji gazowej o znaczeniu przemysłowym w 

spągowych partiach czerwonego spągowca, w których zbiornikiem są piaskowce fluwialne 

lub eoliczne uszczelnione przewarstwieniami ilastych osadów plaji.  

Dotychczasowe prace dotyczące wyjaśnienia genezy antyklinalnych struktur 

złożowych w stropie czerwonego spągowca po NE stronie wału wolsztyńskiego wiązały 

powstanie pułapki Radlin i szeregu struktur pod rowami mezozoicznymi ze starokimeryjskimi 

deformacjami tektonicznymi, przy współudziale tektoniki przesuwczej podłoża 

podpermskiego (Antonowicz, Iwanowska, 1996; Karnkowski 1999; Kwolek, 2002). 

Ostateczne uformowanie geometrii struktur i ich zamknięć tektonicznych odbyło się w 

późniejszych etapach alpejskiej ewolucji tektonicznej w okresie młodokimeryjskim i 

laramijskim. Na przełomie kredy i trzeciorzędu rozpoczęły się silne ruchy wynoszące 

związane z fazą laramijską orogenezy alpejskiej. Inwersja była zróżnicowana terytorialnie, a o 

jej dużych rozmiarach świadczą podtrzeciorzędowe wychodnie jury dolnej i triasu w 

południowej części monokliny przedsudeckiej. Na jej skłonie była mniejsza, zanikając w 

centrum niecki mogileńsko-łódzkiej. Jej zasadniczym efektem było pochylenie obszaru 

przedsudeckiego w kierunku NE do aktualnego położenia. Zaznaczyło się wyraźne 

zróżnicowanie terytorialne kąta regionalnego nachylenia stropu czerwonego spągowca. W 

zachodniej części niecki poznańskiej do strefy dyslokacyjnej Poznań-Oleśnica nie przekracza 

1.5 stopnia, wzrastając w kierunku wschodnim do 3 stopni. Takie ukształtowanie strukturalne 

określa główne kierunki migracji gazu z części centralnej ku peryferiom basenu (Słupczyński, 

1979). W wyniku  przebudowy tektonicznej część złóż uległa rozformowaniu, a uwolnione 

węglowodory zasilały pułapki znajdujące się w wyższej pozycji strukturalnej lub uległy 
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rozproszeniu. Nie jest wykluczone, że w tym najmłodszym, kompresyjnym etapie deformacji 

tektonicznych mogło dojść do niekorzystnego zniwelowania amplitud pułapek w stropie 

czerwonego spągowca.  

Zdaniem Antonowicza i Iwanowskiej (1996) uskoki w stropie czerwonego spągowca 

w rejonie Radlina są strukturami nadprzesuwczymi powstałymi w wyniku starokimeryjskich 

przesuwczych przemieszczeń prawoskrętnych wzdłuż dyslokacji w podłożu podpermskim. 

Uskoki skośne do dyslokacji głównej Radlina ograniczającej od SW pułapkę złożową są 

interpretowane jako ścięcia Riedla. Poprzedziły one powstanie przedłużenia wgłębnej 

powierzchni uskoku podpermskiego. Transtensyjny reżim starokimeryjskiej fazy tektonicznej 

preferował niskokątowe ścięcia Riedla, aż do pozycji równoległej. Trzeba jednak odnotować, 

że większość z tych uskoków występuje w pobliżu krawędzi wałów anhydrytowych PZ1, 

utworzonych prawdopodobnie nad wyniesieniami podłoża podcechsztyńskiego. Wzdłuż 

głównej dyslokacji o przebiegu NW-SE zamykającej od SW strukturę złożową Radlin 

zaznacza się zróżnicowanie rozprzestrzenienia i miąższości anhydrytów dolnych A1D i soli 

najstarszej Na1. Występowanie wału anhydrytowego bezpośrednio nad SE częścią pułapki 

złożowej jest związane z obecnością  paleowyniesienia podłoża podcechsztyńskiego, które 

zapewne rozwinęło się na starszych waryscyjskich założeniach tektonicznych aktywnych 

jeszcze w czasie sedymentacji ewaporatów cyklotemu PZ1. Jak już wspomniano wcześniej z 

krawędziami tych wałów związane jest występowanie uskoków w podłożu uznanych przez 

Antonowicza i Iwanowską (1996) za ścięcia Riedla. Nie negując genezy głównego uskoku 

Radlina zaproponowanej przez tych Autorów nie można wykluczyć, że już we wczesnym 

cechsztynie powstały dyslokacyjne zamknięcia wyniesień w stropie czerwonego spągowca 

pod wałami anhydrytowymi. Północno-zachodni fragment walnej dyslokacji Radlina, nie 

skojarzony z występowaniem nadległego wału anhydrytowego powstał zapewne dopiero na 

etapie starokimeryjskich transtensyjnych ruchów tektonicznych. Południowo-wschodni 

fragment tej dyslokacji jest prawdopodobnie znacznie starszy i istniał już we wczesnym 

cechsztynie. Uformowana w tym czasie przy nim pułapka Radlina była w późniejszych 

etapach rozwoju obszaru modyfikowana w wyniku zmieniających się reżimów tektonicznych. 

Cechą charakterystyczną dyslokacji zamykających wyniesienia antyklinalne w stropie 

czerwonego spągowca zarówno struktury Radlin, jak i sąsiednich (np. Winna Góra, Środa 

Wlkp.) jest krzywoliniowy ich przebieg, zmienność zrzutu i nachylenia płaszczyzny wzdłuż 

biegu, co jest charakterystyczne dla uskoków przesuwczych. Zasadniczym problemem 

interpretacji genezy struktur złożowych w stropie czerwonego spągowca jest jednak brak 

pewnych informacji odnośnie tektoniki podłoża podpermskiego. 
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Dla porównania, w północno-zachodnim basenie niemieckim większość pułapek naftowych 

formowała się od najpóźniejszego czerwonego spągowca do początku cechsztynu. Pułapki w 

czerwonym spągowcu były modyfikowane w późniejszych etapach ewolucji tektonicznej 

obszaru, ale tylko przez ruchy całych bloków podłoża (Schwarzer, Littke, 2007). 

Wyniki wierceń w rejonie Piła-Poznań-Konin wykazały, że w głębszej części basenu, 

ale w partiach przyspągowych czerwonego spągowca występują poziomy piaskowcowe o 

porowatości przekraczającej 8,5%, z których uzyskano przypływy zgazowanych wód 

złożowych. Wskazuje to na możliwość odkrycia w tej głębszej strefie basenu złóż gazu 

ziemnego w przyspągowych partiach czerwonego spągowca, w podobnych warunkach jak to 

ma miejsce na złożu Gröningen (Karnkowski i in., 1993), oraz  w basenie niemieckim w 

rejonie wyniesienia Altmark, gdzie akumulacje gazowe w osadach czerwonego spągowca 

występują zarówno w partiach spągowych, jak i stropowych. W partii przyspągowej skały 

zbiornikowe znajdują się w najniższej części formacji Parchim oraz Mirow (rys. 2.11), które 

są uszczelnione przez mułowce, iłowce, a częściowo sole  tworząc pułapki stratygraficzne i 

stratygraficzno-strukturalne (McCann, 1998). W górnej części czerwonego spągowca 

obejmującej formacje Dethlingen i Hannower (rys. 2.11) powszechnie występują pułapki 

strukturalne. Wokół lokalnych wyniesień podłoża występują również kombinowane pułapki 

stratygraficzno-strukturalne. Niejednokrotnie są to niewielkie, pojedyncze pułapki trudne do 

zlokalizowania badaniami sejsmicznymi, podobnie jak w basenie polskim. W NE części 

basenu niemieckiego złoża w czerwonym spągowcu występują w osadach eolicznych i 

fluwialnych, a ich porowatości efektywne dochodzą do 29% (Müller 1990). W rejonie 

wyniesienia Altmark (Altmark High) największe niemieckie złoże gazu ziemnego w 

czerwonym spągowcu Salzwedel-Peckensen występuje w znacznej mierze w facjach 

fluwialnych, a jedynie częściowo w eolicznych. Na północny wschód od wyniesienia 

wolsztyńskiego w największym w niecce poznańskiej złożu Radlin gaz zakumulowany jest 

głównie w piaskowcach facji eolicznej, o podobnych jak w złożu Salzwedel-Peckensen 

maksymalnych porowatościach dochodzących do 26%. W basenie północnoniemieckim 

dobrymi zbiornikami są również piaskowce deponowane na wybrzeżach jeziora pustynnego 

(facji jeziornych) w lokalnych obniżeniach strukturalnych (Müller 1990). 
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2.4. KARBOŃSKO-DOLNOPERMSKI SYSTEM NAFTOWY  

  

Budowa geologiczna i ewolucja tektoniczna obszaru eksternidów waryscyjskich i ich 

przedpola warunkuje rozdzielność karbońsko-permskiego systemu naftowego na podsystem 

generacyjny karbońskiego członu platformy paleozoicznej i podsystem akumulacyjny jej 

dolnopermskiej pokrywy zbiornikowej uszczelnionej ewaporatami cechsztynu. Najbardziej 

istotnym elementem analizy i modelowania tego systemu naftowego jest odtworzenie 

czasowej relacji pomiędzy generowaniem węglowodorów z karbońskich skał macierzystych, 

ich migracją w kierunku poziomów zbiornikowych czerwonego spągowca, a sedymentacją 

uszczelniających ewaporatów cechsztyńskich i czasem powstania pułapek naftowych. Te 

relacje czasowe w połączeniu z geochemią i fizyką procesów naftowych decydowały o 

powstaniu i zachowaniu akumulacji gazu ziemnego w zbiornikowych utworach czerwonego 

spągowca.  

 

2.4.1. Materia organiczna i typ kerogenu w karbonie  

 

Podstawowym źródłem generowania gazu ziemnego zakumulowanego w utworach 

czerwonego spągowca są macierzyste utwory karbonu. Materia organiczna - głównie typu 

humusowego z domieszką kerogenu typu sapropelowego ma charakter rozproszony w 

macierzystych poziomach mułowcowo-ilastych (Burzewski, 1983; Kotarba i in. 1992; Merta, 

1998, Kotarba i in., 2006). Słupczyński (1979, 1987) na podstawie analizy wyników badań 

izotopowych jest zdania, że skałami macierzystymi są utwory górnokarbońskie występujące 

na przedpolu eksternidów waryscyjskich. Węgle kamienne górnego karbonu mające głównie 

gazowy potencjał macierzystości stwierdzono dotychczas tylko w brzeżnej, północnej części 

basenu na Pomorzu Zachodnim w odwiercie Strzeżewo-1 oraz w części wschodniej 

odwiertem Ursynów-1 na południowy zachód od Warszawy (Karnkowski, 1993). Ze względu 

na słabe rozpoznanie stratygrafii i litologii utworów karbonu oraz bardzo małą ilość 

pomiarów laboratoryjnych zawartości węgla organicznego problem macierzystości tych 

osadów w ujęciu ilościowym pozostaje jednak nadal ostatecznie nierozstrzygnięty.  

Górnokarbońskie utwory węglonośne w postaci węgli wraz ze stowarzyszonymi z nimi 

łupkami były źródłem gazu dla złóż w rejonie południowego Morza Północnego, Holandii i 

północnych Niemiec. W południowej części basenu północnoniemieckiego w rejonie Altmark 
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za główną skałę macierzystą zawierającą kerogen humusowy typu III uważane są utwory 

dinantu i namuru. W utworach dinantu średnia zawartość węgla organicznego (TOC) wynosi 

od 1,1 do 2,4%wag., wzrastając do 1.3-2.4%wag. w utworach silezu (Müller 1990).  

 Na obszarze monokliny przedsudeckiej wykonano dotychczas niewiele badań 

analitycznych metodą pirolizy Rock-Eval. W wyniku badań wykonanych tą metodą w rejonie 

Paproci, po NE stronie wału wolsztyńskiego, stwierdzono niski rezydualny wskaźnik 

wodorowy (ang. Hydrogen Index – HI) dla osadów wizenu, na ogół poniżej 100 mgHC/gTOC 

(Kotarba i in. 2006). Odnotowano jednak w tych utworach podwyższoną zawartość (>2% 

wag.) węgla organicznego. Fragmentaryczna analiza pirolityczna Rock-Eval wykonana na 

próbkach z karbonu górnego w rejonie Paproci i Kościana wykazała, że utwory te nie są w tej 

strefie dobrą skałą macierzystą i zawartość węgla tylko sporadycznie przekracza 0,5% wag. 

TOC. Karbońskie skały macierzyste charakteryzują się, zasadniczo humusowym III typem 

kerogenu i niekiedy humusowym z domieszkami sapropelowego typem III/II. W niektórych 

przewarstwieniach Kotarba i in. (2006) sugerują występowanie większego udziału substancji 

sapropelowej, czyli kerogenu typu II/III.  

 

2.4.2. Przeobrażenie termiczne materii organicznej i warunki generowania 

węglowodorów  

 

 Karbońskie skały macierzyste na obszarze monokliny przedsudeckiej charakteryzują 

się zaawansowanym stopniem dojrzałości termicznej do generowania węglowodorów. 

Stopień przeobrażenia materii organicznej w osadach dolnego karbonu, określony 

współczynnikiem refleksyjności witrynitu (%Ro) jest wysoki i zmienia się w szerokim 

zakresie od 1,28% do ponad 5,0%  (Grotek, 2006). Odpowiada zatem głównej fazie 

generowania gazów oraz wskazuje na silny metamorfizm materii organicznej. Dojrzałość 

termiczna materii organicznej jest największa w południowo-wschodniej części monokliny 

przedsudeckiej, gdzie w otworach Kalisz IG-1, Więcki IG-1 i Dymek IG-1 w stropie karbonu 

Ro przekracza wartość 4.0% (rys. 2.14A). Słabiej przeobrażone skały macierzyste, na 

poziomie odpowiadającym głównej fazie generowania gazów (1,30–2,00% Ro) występują w 

stropie karbonu w rejonie otworów wiertniczych położonych w centralnej i północnej części 

monokliny przedsudeckiej np. Paproć 29, Marcinki IG-1, Objezierze IG-1 i Siciny IG-1 (rys. 

2.14B).  

Na przedpolu waryscydów, w strefie występowania utworów karbonu platformowego, 
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pomiary Ro z reprezentatywnych otworów Byczyna-1 i Budziszewice IG-1 wykazują wysoki 

stopień przeobrażenia termicznego stropowych partii karbonu na poziomie odpowiednio 

2.6%Ro i 2.2%Ro, który jest związany z dużą głębokością pogrążenia tych utworów.  

 Cechą charakterystyczną profili Ro z otworów zlokalizowanych w południowo-

wschodniej części monokliny jest gwałtowna zmiana wskazań tego parametru na granicy 

perm/karbon dolny. W otworze Kalisz IG-1 w spągu permu wartość Ro wynosi 1.35%, 

natomiast w stropie karbonu przekracza 4.0% (rys. 2.14A). Podobnie duże zróżnicowanie 

wartości tego parametru na tej powierzchni niezgodności występuje dalej na południowy 

wschód w otworach Więcki IG-1 i Ożegów IG-1. Karbońskie odcinki profili Ro wykazują 

ponadto  większy gradient zmian wartości tego parametru z głębokością niż to jest 

rejestrowane w osadach mezozoiku i permu. Taki rozkład pomiarów Ro w profilu wskazuje na 

wysoki waryscyjski paleostrumień cieplny w granicach 120-140 mW/m2 oraz znacznych 

rozmiarów erozję utworów karbonu w przedziale 3500 – 4500 m, co zostało wykazane 

poprzez modelowania numeryczne stopnia przeobrażenia termicznego osadów (Poprawa i in., 

2005; Poprawa, 2006; Kosakowski, 2006). Jednak modelowania przeobrażenia termicznego 

polegające na dopasowaniu rzeczywistego trendu Ro do teoretycznego nie są jednoznaczne, 

co poddaje w wątpliwość tak znaczną wymodelowaną wielkość erozji. Uwzględnienie w 

modelu efektów termicznych związanych z występowaniem hipotetycznych magm poniżej 

udokumetowanego profilu dolnokarbońskiego w odwiercie Kalisz IG-1, prowadzi niemal do 

identycznego dopasowania trendów Ro, jak w modelu zakładającym duże wartości erozji 

karbonu (Maćkowski, 2005). Występowanie dużych, skokowych zmian przeobrażenia 

osadów może być również wynikiem oddziaływania wód hydrotermalnych, a nie tak 

znacznego paleopogrążenia (Poprawa i in., 2005; Makhous, Galushkin, 2005)  

 W otworach zlokalizowanych w centralnej i południowo-zachodniej części monokliny 

przedsudeckiej nie obserwuje się aż tak dużego rozerwania profilu refleksyjności witrynitu Ro 

na granicy permu z karbonem, a w niektórych z nich np. Siciny IG-1 praktycznie ono nie 

występuje (rys. 2.14B). Świadczy to o dominacji w tym rejonie konduktywnego reżimu 

paleotermicznego i  niedużych erozjach utworów karbonu rzędu kilkuset metrów.  

Zróżnicowanie pomierzonych wartości wskaźnika refleksyjności witrynitu w utworach 

karbonu górotworu waryscyjskiego oraz charakter trendu Ro dokumentuje zarówno 

odmienność historii pogrążania poszczególnych fragmentów podłoża podpermskiego, jak i 

warunków paleotermicznych. Pomiary wskaźnika refleksyjności witrynitu w utworach 

karbonu z reprezentatywnych otwiertów analizowanej strefy wskazują, że odmienna historia 

pogrążania karbońskich skał macierzystych oraz zróżnicowane warunki paleotermiczne w 
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strefie górotworu waryscyjskiego zaskutkowały w rezultacie dwoma zasadniczymi fazami 

generowania węglowodorów ze znacznym przesunięciem czasowym (Burzewski, 1983; 

Merta, 1998; Górecki, Maćkowski i in. 2002a). W strefie górotworu waryscyjskiego 

obserwuje się duże zróżnicowanie czasu rozpoczęcia generowania pomiędzy centralną i 

północną częścią monokliny przedsudeckiej, a jej fragmentem południowo-wschodnim. 

Macierzyste utwory karbonu na obszarze południowo-wschodnim osiągnęły bardzo wysoką 

dojrzałość termiczną jeszcze przed etapem wypiętrzenia i głębokiej przedpermskiej erozji. 

Przeprowadzone modelowania procesu generowania węglowodorów wykazały, że potencjał 

generacyjny został całkowicie zrealizowany przed uszczelnieniem cechsztyńskim, a 

węglowodory pochodzące z waryscyjskiego etapu generowania (faza 1) uległy rozproszeniu w 

atmosferze (Burzewski, 1983; Poprawa i in., 2005). W centralnej i północnej części monokliny 

pierwsza faza generowania zaznaczyła się znacznie słabiej, a proces ten został wznowiony w 

mezozoiku i był najbardziej intensywny w triasie i na przełomie triasu i jury (faza 2). 

Występowanie dwóch faz generowania gazu z karbońskich skał macierzystych w tej strefie 

monokliny przedsudeckiej potwierdzają wyniki badań składu cząsteczkowego i izotopowego 

gazów (Kotarba i in., 1992, 2006).  

Podobnie duże zróżnicowanie stopnia przeobrażenia termicznego utworów karbonu 

obserwowane na powierzchni podpermskiej występuje także w stropowych partiach profilu 

karbonu w basenie niemieckim - dolnosaksońskim i na wyniesieniu Altmark. Każdy blok 

tektoniczny, ograniczony głęboko zakorzenionymi uskokami, charakteryzuje się własnym 

zakresem dojrzałości termicznej, dając w efekcie mozaikowy układ wskazań refleksyjności 

witrynitu na powierzchni podpermskiej (Petmecky i in., 1999). Podobnie jak na obszarze 

monokliny przedsudeckiej w basenie niemieckim stopień przeobrażenia utworów karbońskich 

w skali refleksyjności witrynitu jest wysoki i zmienia się od 1,5 do 5%Ro. W rejonie 

największego złoża Salzwedel-Peckensen przeobrażenie termiczne skał podłoża 

podpermskiego jest wysokie i wynosi od 1.5% do 2.5%Ro.  

System naftowy strefy wyniesienia wolsztyńskiego w basenie polskim jest w wielu swych 

elementach podobny do systemu naftowego  wyniesienia Altmark w północno-wschodniej 

części basenu niemieckiego. Niskie uwęglenie substancji karbońskiej (Ro<0,5%) 

uniemożliwiało proces generowania w okresie permskim i podobnie jak w strefie wyniesienia 

wolsztyńskiego główna faza generowania gazu z karbonu datowana jest na późny trias 

wygasając w kredzie (Müller, 1990). Podobnie przebiegał również proces migracji i 

akumulacji gazu. W rejonie Altmark masowa migracja gazu wystąpiła głównie w triasie i 

jurze.  
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2.4.3. Warunki akumulacji gazu ziemnego w utworach górnego czerwonego spągowca  

 

Model naftowy wiążący warunki złożotwórcze z rozwojem geologicznym obszaru 

Śrem-Kalisz-Konin dobrze ilustrują wyniki symulacji komputerowych procesów 

generowania, migracji i akumulacji gazu zrekonstruowane w reprezentatywnym poprzecznym 

przekroju (rys. 2.6), odwzorowując regionalne prawidłowości systemu naftowego karbon-

czerwony spągowiec w strefie północno-wschodniego skłonu wyniesienia wolsztyńskiego 

(Górecki, Maćkowski i in., 2002a). Badania modelowe przeprowadzono wzdłuż fragmentu 

regionalnego przekroju sejsmicznego ZRG01097, wykonanego przez Geofizykę-Toruń na 

zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Biuro Geologiczne Geonafta w 

Warszawie. Przekrój odwzorowuje budowę geologiczną cechsztyńsko-mezozoicznego 

kompleksu strukturalnego w strefie północno-wschodniego skłonu monokliny przedsudeckiej 

i niecki mogileńsko-łódzkiej w obszarze objętym interpretacją danych sejsmicznych (rys. 2.6 

i 2.15). Na dolnej stronie powierzchni niezgodności kątowej rozdzielającej piętra strukturalne 

kenozoiczne i permsko-mezozoiczne odsłaniają się różnowiekowe wychodnie utworów 

mezozoiku od górnego triasu i jury na monoklinie przedsudeckiej po górną kredę w niecce 

mogileńsko-łódzkiej. Występowanie tej powierzchni niezgodności dokumentuje przebudowę 

strukturalno-tektoniczną obszaru w okresie mezozoiku. Ewolucja tektoniczna obszaru w 

mezozoiku, zapisana niezgodnościami występującymi w profilach wierceń i na przekroju 

sejsmicznym, obejmowała etapy kimeryjskich i laramijskich ruchów wynoszących istotnych z 

punktu widzenia kształtowania geometrii pułapek i dynamiki procesów naftowych 

zachodzących w kompleksie karbon-czerwony spągowiec.  

W spągu kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego zidentyfikowano kilka podniesień 

strukturalnych. Najpłycej zalegające odpowiada strefie złożowej Radlin-Łuszczanów, 

natomiast głębsze podniesienia występują w strefie Komorze-Grundy, które mogą być dwoma 

potencjalnymi strukturami złożowymi. Występują one na głębokości odpowiadającej w 

przybliżeniu najnowszym odkryciom złożowym w niecce poznańskiej w rejonie Środy 

Wielkopolskiej i Winnej Góry.  

Ze względu na nieczytelność obrazu sejsmicznego poniżej spągu cechsztynu, model 

miąższościowo-litofacjalny górnego czerwonego spągowca opracowany w oparciu o 

geologiczne dane otworowe został przyjęty za Kiersnowskim (2002a). W budowie modelu 

filtracyjnego analizowanego przekroju sejsmiczno-geologicznego wyróżniono 

zgeneralizowane litofacje: piaskowców eolicznych, piaskowców fluwialnych oraz mułowców 

i piaskowców  plaji. W zaprezentowanym modelu osady plaji w relacji do osadów eolicznych 
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o dobrych właściwościach zbiornikowych występują do granicy synklinorium mogileńsko-

łódzkiego z monokliną przedsudecką. W obrębie osadów plaji, jak i eolicznych wydzielono 

przewarstwienia piaskowców i żwirowców fluwialnych, których zasięgi i miąższość 

Kiersnowski (2002a) interpretował na podstawie modelu ewolucji całego basenu czerwonego 

spągowca (Kiersnowski, 1998, Karnkowski, 1999b). Zróżnicowany facjalnie kompleks 

terygenicznych utworów czerwonego spągowca zalega tutaj na karbońskim podłożu 

platformy paleozoicznej, obejmującej strefą dolnokarbońskiego orogenu fliszowego 

eksternidów waryscyjskich na południowym zachodzie i epiplatformowy kompleks wizenu i 

karbonu górnego na ich przedpolu w północno-wschodniej strefie synklinorium mogileńsko-

łódzkiego. Pozostałością górnokarbońskiej sedymentacji w pasie orogenicznym są obecnie 

izolowane płaty nie udokumentowane w profilach wierceń z rejonu badań, ze względu na 

brak rozdzielenia stratygraficznego rozpoznanych odcinków profili karbońskich. Formacja 

fliszu karbońskiego tworzy klin litologiczny o identycznej litologii i stratygrafii warstw od osi 

basenu do przejścia w strefę platformową (Burzewski, 1983). Miąższość dolnokarbońskiej 

formacji fliszowej wzdłuż analizowanego przekroju oszacowano na ok. 2000-1500 m w 

strefie wyniesienia Pogorzeli z malejącym trendem w kierunku frontu klina klastycznego 

waryscydów i jego przedpola do 1000-500 m (Żelichowski, 1996).  

Wyniki przeprowadzonych symulacji stopnia przeobrażenia termicznego utworów w 

spągu karbonu wykazują bardzo wysokie przeobrażenie materii organicznej osiągające 

wartości powyżej 3.0%Ro na NE od strefy Radlin-Łuszczanów oraz duże zróżnicowanie 

przeobrażenia pomiędzy stropem, a spągiem karbonu na wyniesieniu Pogorzeli odpowiednio 

od ponad 1.0 do ok. 2.5%Ro (rys. 2.16). Na przeważającej części obszaru  wysoki stopień 

przeobrażenia dolnokarbońskiej materii organicznej w partiach przyspągowych przekracza 

3%Ro i jest wystarczający do generowania azotu (Kroos i in., 1995).  

Proces generowania węglowodorów w strefie orogenicznej rozpoczął się w 

przyspągowych partiach karbonu na etapach sedymentacji i wynurzania karbońskiego basenu 

fliszowego na przełomie dinantu i silezu, obejmując prawie cały profil karbonu do końca 

późnego triasu. Karbońskie skały macierzyste na NE od Komorza osiągnęły dojrzałość do 

generowania węglowodorów wyrażoną współczynnikiem transformacji termicznej kerogenu 

(TR) dopiero w okresie wczesnego mezozoiku (rys. 2.17C-A). Do końca triasu środkowego 

serie macierzyste przyspągowych partii karbonu zrealizowały w pięćdziesięciu procentach 

swój potencjał generacyjny. Zasadniczym etapem wzrostu przeobrażenia materii organicznej 

w mezozoiku był późny trias, kiedy to doszło do pełnego zrealizowania potencjału 

generacyjnego całego profilu karbońskiego w północno-wschodniej części przekroju oraz w 
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spągowej partii profilu, we fragmencie południowo-zachodnim w strefie orogenicznej. W 

okresie potriasowym nie wystąpiły już istotne zmiany stopnia przeobrażenia materii 

organicznej za wyjątkiem strefy wyniesienia Pogorzeli i jego NE krawędzi, gdzie proces 

generowania węglowodorów był kontynuowany przez okres jurajski zanikając w kredzie (rys. 

2.18B i A).  

Wygenerowane węglowodory z rozproszonej karbońskiej materii organicznej, przed 

uszczelnieniem cechsztyńskim, przemieszczały się na skutek dyfuzji nasycając wody porowe 

kompleksu karbońskiego. Nie utworzyły jednak w tym czasie wyodrębnionej fazy 

węglowodorowej i uległy rozproszeniu.  

U schyłku środkowego triasu w centralnej części przekroju wystąpiła na znaczną skalę 

masowa migracja pionowa gazu. Odseparowana struga węglowodorów kierowana była ku 

powierzchni stropowej zbiornika czerwonego spągowca. W kajprze migracja pionowa w 

odseparowanej fazie węglowodorowej obejmuje cały obszar. W pułapkach formowanych w 

tym starokimeryjskim etapie przebudowy strukturalnej obszaru powstały nagromadzenia 

węglowodorów o nasyceniach sięgających miejscami powyżej 80% (rys. 2.19A). Gaz nie 

wypełnił jeszcze całej objętości pułapek. Koncentracja dyfundującego gazu w wodach 

porowych karbonu była duża i w jego partiach spągowych przekraczała 6000 ppm. 

Rozpraszanie gazu do utworów mezozoiku na drodze dyfuzji na tym etapie jeszcze nie 

wystąpiło (rys. 2.19B).  

U schyłku triasu (w retyku) maleje intensywność migracji pierwotnej z karbońskich skał 

macierzystych i zaczyna dominować migracja lateralna bezpośrednio pod uszczelnieniem 

cechsztyńskim wysycając w coraz większym stopniu objętość pułapek (rys. 2.20A). 

Szerokość dwóch największych pułapek, pierwszej odniesionej do struktury Radlin-

Łuszczanów wynosi w tym czasie 3550 m, a w nierozpoznanej wiertniczo strefie Komorze-

Grundy -1540 m. W tym okresie na SW od struktury Radlin-Łuszczanów gaz migruje pod 

uszczelnieniem cechsztyńskim w stronę wyniesienia Pogorzeli, gdzie mógł zostać 

zakumulowany w pułapkach litologicznych w pasie przykrawędziowym. W jurze pionowa 

migracja gazu ze skał macierzystych karbonu stopniowo zanika i u jej schyłku gaz 

przemieszcza się lateralnie pod uszczelnieniem cechsztyńskim. W związku z postępującą 

przebudową młodokimeryjską na przełomie jury i kredy wzrasta regionalny kąt nachylenia 

powierzchni spągowej cechsztynu, co powoduje zmniejszenie rozmiarów pułapek, a 

uwolniony gaz migruje w kierunku południowo-zachodnim. Szerokość pułapki Radlin-

Łuszczanów maleje w tym okresie do 2380 m, a drugiej, zalegającej w głębszej strefie do 

1220 m (rys. 2.20B).  
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Po przebudowie laramijskiej, w wyniku której ukształtował się upad monokliny 

przedsudeckiej, ostatecznie uformowała się geometria struktur złożowych występujących na 

modelowanym przekroju (rys. 2.21A i B). Przez okres jurajsko-kredowy aż do 

współczesności obejmujący ok. 200 mln. lat w związku z zanikiem procesu generowania, 

maleje koncentracja gazu w karbonie i wzrasta w utworach mezozoiku wskutek dyfuzyjnego 

przenikania przez ewaporaty cechsztynu (rys. 2.21C). Ewaporaty cechsztynu pełniące rolę 

regionalnego uszczelnienia nie są idealną barierą dla dyfundującego gazu. Ze względu na 

długi czas pomiędzy zakończeniem sedymentacji cechsztyńskiej, a dniem dzisiejszym oraz 

wielkość współczynnika dyfuzji ewaporatów rzędu 28*10-11 m2/s zauważalne jest nasycenie 

mezozoicznych wód porowych gazem dyfundującym z karbonu.  

Przeprowadzone modelowania komputerowe wykazały, że generalny schemat 

transportu metanu w kompleksie karbońskim i zbiorniku czerwonego spągowca przebiegał 

następująco:  

• wygenerowana i uwolniona z kerogenu faza gazowa dyfuzyjnie nasycała wody 

porowe do momentu ich przesycenia w określonych warunkach temperatury i 

ciśnienia,  

• wyodrębniona wolna faza gazowa przemieszczała się w kierunku wyniesień 

paleostrukturalnych, zgodnie ze zmodyfikowanym prawem Darcy dla przepływów 

wielofazowych.  

Największe straty wygenerowanej masy węglowodorowej ze starych wiekowo karbońskich 

skał macierzystych obserwuje się wskutek ciągłego w czasie dyfuzyjnego rozpraszania 

metanu do atmosfery oraz rozpuszczonego w wodach porowych skał karbońskich i 

czerwonego spągowca potwierdzając wcześniejsze rozwiązania (Burzewski, Strzetelski i in., 

1993). Akumulacje gazowe strefy poznańskiej basenu czerwonego spągowca były napełniane 

głównie węglowodorami migrującymi pionowo z karbońskich serii macierzystych, a w 

mniejszym zakresie wskutek poziomej migracji z północnego wschodu pod regionalnym 

uszczelnieniem cechsztyńskim.  

Analiza wyników modelowania procesów generowania, migracji i akumulacji 

węglowodorów wzdłuż fragmentu regionalnego przekroju ZRG01097 pozwala stwierdzić, że 

ilość wygenerowanych węglowodorów z karbońskiej materii organicznej była wystarczająca 

dla utworzenia akumulacji gazowych w czerwonym spągowcu pod warunkiem występowania 

na drodze migrujących węglowodorów pułapek naftowych. Modelowy schemat migracji 

węglowodorów wskazuje na wysycenie metanem przystropowej części przestrzeni porowej 
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piaskowców czerwonego spągowca, co przeciwdziałało krystalizacji późnodiagenetycznych 

cementów ilastych ograniczających przepuszczalność  

Przedstawione wyniki modelowań naftowych wykonane na fragmencie regionalnego 

przekroju sejsmicznego ZRG01097 są reprezentatywne dla analizowanej strefy Śrem-Kalisz-

Konin (rys. 2.6). Na południowym zachodzie przekrój przecina przykrawędziową strefę wału 

wolsztyńskiego, gdzie mogą występować pułapki litologiczne a dalej przebiega przez SE 

kraniec udokumentowanego złoża gazu ziemnego Radlin-Łuszczanów zakumulowanego w 

pułapce strukturalnej ekranowanej tektonicznie. Na północnym wschodzie przekrój przecina 

głęboki skłon basenu czerwonego spągowca z możliwymi do odkrycia pułapkami 

strukturalnymi. Z tego względu zasadniczym zagadnieniem poszukiwawczym w utworach 

górnego czerwonego spągowca w strefie Śrem-Kalisz-Konin jest udokumentowanie 

występowania pułapek litologicznych i strukturalno-tektonicznych poprzez dogłębną analizę 

dostępnych danych sejsmicznych i otworowych. W płytszej strefie ze względu na dobrą 

jakość danych sejsmicznych poszukiwanie pułapek strukturalnych nie nastręcza większych 

trudności, bowiem dane sejsmiczne pozwalają w powiązaniu z informacjami z licznych 

otworów wiertniczych na wiarygodne odwzorowanie planu strukturalnego spągu cechsztynu. 

Problemem jest jednak nadal w tej strefie identyfikacja w zapisie sejsmicznym pułapek 

litologicznych, których występowaniu sprzyjają zmiany litofacjalne osadów górnego 

czerwonego spągowca w przykrawędziowej strefie wału wolsztyńskiego, co przedstawiono w 

rozdziale trzecim pracy.  

Perspektywiczność głębszej części basenu czerwonego spągowca potwierdziły prace 

poszukiwawcze prowadzone przez przemysł naftowy w ostatnich latach (2005-2006) na 

głębokościach większych niż -3500 m p.p.m., które wykazały możliwość wystąpienia 

akumulacji gazowych w pułapkach strukturalnych. W głębszej części basenu zasadniczym 

problemem poszukiwawczym jest nadal wykrywanie potencjalnych pułapek strukturalno-

tektonicznych. Jak wykazuje dotychczasowa praktyka poszukiwawcza zdecydowana 

większość złóż zlokalizowana jest pod wałami anhydrytowymi PZ1, których obecność 

powoduje pojawienie się anomalii prędkości i zróżnicowanie geometrii pułapek na czasowych 

i głębokościowych przekrojach i mapach sejsmicznych. Zagadnienie odwzorowania 

strukturalnego powierzchni stropowej górnego czerwonego spągowca zostało przedstawione 

w rozdziale czwartym pracy z wykorzystaniem najnowszych badań sejsmicznych 

wykonanych przez Geofizykę Toruń w roku 1996 na zlecenie firmy Texaco, które dostarczyły 

nowych danych odnośnie budowy geologicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego na 

granicy monokliny przedsudeckiej z niecką mogileńsko-łódzką.  
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3. ANALIZA DANYCH GEOLOGICZNYCH I GEOFIZYCZNYCH  
POD KĄTEM POSZUKIWANIA PUŁAPEK LITOLOGICZNYCH  
W REJONIE CHRZĄSTOWO-RUSOCIN-KSIĄŻ WIELKOPOLSKI  
 

 

W niecce poznańskiej, w przykrawędziowej strefie wału wolsztyńskiego stwierdzono 

występowanie w stropowych partiach czerwonego spągowca pułapek litologicznych, oraz 

litologicznych ekranowanych diagenetycznie, czy też tektonicznie. Podstawowym 

zagadnieniem poszukiwawczym w strefie krawędziowej jest wyznaczenie zasięgu 

piaskowców eolicznych o dobrych właściwościach zbiornikowych zakumulowanych na 

progach tektonicznych utworzonych ze skał wylewnych dolnego czerwonego spągowca oraz 

udokumentowanie ich bocznego uszczelnienia. Problematyka występowania pułapek 

litologicznych w omawianym rejonie, określanych w literaturze anglojęzycznej jako 

stratygraficzne (Levorsen, 1972), była przedmiotem licznych analiz opartych na danych 

sejsmicznych w powiązaniu z profilowaniami geofizyki otworowej oraz badaniami 

sedymentologicznymi (Karnkowski i in., 1997; Górecki i in. 2002b; Kwolek, Solarski, 

Buniak, 2004; Reicher, Maćkowski, 2007). Na przekrojach sejsmicznych obserwowano strefy 

anomalii amplitudowych refleksu związanego ze spągiem cechsztynu (Z1’) sugerujące 

obecność znacznego kontrastu impedancji akustycznej, który utożsamiano z obecnością 

porowatych i nasyconych piaskowców zbiornikowych w stropie czerwonego spągowca pod 

uszczelnieniem cechsztyńskim. Wyniki inwersji sejsmicznej potwierdziły lokalne obniżenia 

wartości impedancji akustycznej w stropie czerwonego spągowca nawet do wartości poniżej 

8000g/cm3*m/s, wskazując na możliwość występowania piaskowców o dużej porowatości. 

Charakterystyczną cechą rozkładów impedancji akustycznej na profilach sejsmicznych w 

analizowanym rejonie jest duża pionowa i pozioma zmienność wartości tego parametru 

mająca swój wymiar geologiczny w zróżnicowaniu litologicznym, facjalnym i parametrów 

zbiornikowych utworów czerwonego spągowca, co znajduje potwierdzenie w licznych 

danych otworowych z rejonu badań.  

Budowa geologiczna NE krawędzi wyniesienia wolsztyńskiej w strefie tektonicznej 

Dolska sprzyja występowaniu pułapek litologicznych i litologiczno-tektonicznych 

związanych z zanikiem utworów piaszczystych górnego czerwonego spągowca o dobrych 

właściwościach zbiornikowych i filtracyjnych. Piaskowce zbiornikowe mogą być ekranowane 
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od strony wzniosu warstwy nieprzepuszczalnymi skałami karbonu i wulkanitami dolnego 

czerwonego spągowca oraz osadami aluwialnymi o ograniczonej przepuszczalności.  

Szczególnie interesująco pod względem możliwości występowania pułapek litologicznych 

prezentuje się strefa u podnóża wyniesienia Chrząstowa stanowiącego fragment wyniesienia 

wolsztyńskiego. Rozpoznano tu pułapkę litologiczną Rusocina w stropie czerwonego 

spągowca, a występowanie pułapek w niższej części profilu nadal pozostaje kwestią 

niewyjaśnioną i nierozpoznaną wierceniami.  

Najnowsze badania sejsmiczne wykonane w tym rejonie w roku 2004, przy zastosowaniu 

nowoczesnej metodyki akwizycji danych polowych potwierdziły występowanie anomalii 

amplitudowej w stropie czerwonego spągowca związanej z lokalnym obniżeniem impedancji 

akustycznej. W zapisie sejsmicznym bezpośrednio pod odbiciem Z1’ ujawnił się dodatni 

refleks, który Solarski i Kwolek (2004) wiązali ze spągiem warstwy zbiornikowej ujętej w 

pułapkę litologiczną. Anomalia zapisu sejsmicznego została rozpoznana otworem Rusocin-1, 

którego wiercenie zakończono w 2005 roku. Profil tego otworu dostarczył cennych informacji 

pozwalających zweryfikować model budowy geologicznej opracowany na podstawie 

interpretacji danych sejsmicznych. Otwór potwierdził występowanie w stropie czerwonego 

spągowca piaskowców eolicznych o bardzo dużej porowatości i przepuszczalności. Niestety 

tylko na kilkumetrowym odcinku profilu, bezpośrednio pod spągiem cechsztynu, przestrzeń 

porowa piaskowców była nasycona gazem maksymalnie do około 55%. Wobec tego faktu 

nadal otwarty pozostaje problem oceny skuteczności bocznego uszczelnienia wpływającego 

na efektywność pułapki litologicznej, określenia zmian miąższości warstwy zbiornikowej.  

Zasygnalizowane powyżej zagadnienia były przedmiotem analizy danych 

sejsmicznych i otworowych w rejonie Chrząstowo-Rusocin-Książ Wielkopolski z 

wykorzystaniem doświadczalnego profilu sejsmicznego T0011004 wykonanego przez 

Geofizykę-Toruń w 2004 r. Ten przekrój sejsmiczny o znakomitych parametrach akwizycji 

danych polowych został poddany szczegółowej analizie polegającej na przetwarzaniu danych 

polowych i formy sygnału, celem zapewnienia optymalnego obrazu falowego dla 

szczegółowej interpretacji strukturalno-tektonicznej oraz inwersji sejsmicznej. Jego unikalny 

charakter wynika z faktu możliwości dowiązania do niego profili 4 następujących otworów: 

Chrząstowo-1, Rusocin-1, Książ Wielkopolski-6 i Książ Wielkopolski-1, z których 

dysponowano niezbędnym zestawem profilowań geofizyki otworowej, oraz wynikami badań 

sedymentologicznych i laboratoryjnych parametrów zbiornikowych (porowatości i 

przepuszczalności), umożliwiających wykonanie prezentowanej w niniejszym rozdziale 
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analizy. Z otworu Rusocin-1 dysponowano pomiarami czasów interwałowych dla fali 

podłużnej i poprzecznej, z pozostałych tylko fali podłużnej.  

Poprzez zastosowanie inwersji sejsmicznej w połączeniu z analizą wybranych 

atrybutów wskazano możliwość identyfikacji w zapisie sejsmicznym pułapek litologicznych 

w utworach górnego czerwonego spągowca oraz ich bocznych zamknięć. Na podstawie 

rozkładu impedancji akustycznej udokumentowano zasięg wyklinowania przystropowych 

piaskowców eolicznych o dobrych właściwościach zbiornikowych na progu tektonicznym 

Rusocina. Interpretację strukturalno-tektoniczną przekroju sejsmicznego T0011004 i 

wyników inwersji powiązano z modelem sedymentologicznym zaproponowanym przez 

Kiersnowskiego (2002b).  

 

 

3.1. ROZPRZESTRZENIENIE I CHARAKTERYSTYKA OSADÓW CZERWONEGO 
SPĄGOWCA W REJONIE CHRZĄSTOWO-RUSOCIN-KSIĄŻ WIELKOPOLSKI  
 

Rejon objęty badaniami znajduje się na północno-wschodnim skłonie wyniesienia 

wolsztyńskiego, którego krawędź określaną jako strefa tektoniczna Dolska, stanowią 

wyniesione tektonicznie bloki zbudowane ze skał wulkanicznych i silnie nachylonych osadów 

karbonu. W strefie obniżonej występują skały analogiczne jak na wyniesieniach, ale pokryte 

osadami klastycznymi dolnego i górnego czerwonego spągowca. Utwory wyniesienia, jak i 

zapadliska przykryte są osadami cechsztynu.  

Podłoże osadów górnego czerwonego spągowca budują utwory wulkaniczne dolnego 

czerwonego spągowca lub utwory karbonu. Skały karbonu osiągnięte zostały w odwiertach: 

Chrząstowo-1, Brodnica-1, Jaraczewo-1 i -2, Kaleje-6, Krajkowo-1, Krzykosy-1A, Solec-1 i  

-2, Śrem-1. Skały wulkaniczne dolnego czerwonego spągowca zostały stwierdzone w 

otworach: Chrząstowo-1, Dolsk-1, Donatowo-1, Kaleje-5, Książ Wlkp.-1?, -3, -4, -6, 

Mechlin-1 i -3, Polwica-1, Wycisłowo IG-1, Wyrzeka-1, -2 i -3 oraz Zaniemyśl-1 i -2K (rys. 

3.1). Mapa występowania skał wulkanicznych unaocznia oddziaływanie silnej 

wczesnopermskiej erozji, oraz znaczną aktywność tektoniczną w tamtym okresie, skutkującą 

powstaniem wyniesionych bloków tektonicznych w połączeniu ze zdarciem grubych 

kompleksów skał wulkanicznych i osadowych (Kiersnowski, 2002b).  

Skały osadowe górnego czerwonego spągowca nie występują na obszarze 

analizowanego fragmentu paleowyniesienia wolsztyńskiego, co dokumentują profile 

niektórych otworów: Chrząstowo-1, Dolsk-1, Wyrzeka-2 i -3 (rys. 3.2). Zasięg występowania 
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i rozkład miąższości osadów górnego czerwonego spągowca na tle rekonstrukcji paleostruktur 

tektonicznych uwidaczniają przebieg i znaczenie strefy tektonicznej Dolska, która stanowiła 

zasadniczą barierę dla rozprzestrzenienia tych osadów (rys. 3.2). Osady górnego czerwonego 

spągowca tworzą na omawianym obszarze pokrywę osadową, która w znacznym stopniu 

niweluje i maskuje skomplikowaną strukturę starszego podłoża. Stąd pomimo licznych 

wierceń przewiercających cały profil osadów czerwonego spągowca, niektóre fragmenty 

badanego obszaru pozostają nadal nierozpoznane.  

Istotnymi elementami paleostrukturalnymi przy NE krawędzi strefy tektonicznej Dolska są 

wyniesienia: Śremu, Jaraczewa oraz zapadlisko Mechlin-Książ Wlkp. (rys. 3.2). Miąższość 

serii osadowej górnego czerwonego spągowca maleje w kierunku paleowyniesienia od 661 m 

w odwiercie Krzykosy-1A do kilku metrów w odwiertach: Wyrzeka-1 (4,5 m), Wycisłowo 

IG-1 (6 m) i Jaraczewo-2 (9 m). Zdaniem Wolnowskiego (1996) zmiany miąższości osadów 

górnego czerwonego spągowca następują stopniowo w kierunku paleowyniesienia 

wolsztyńskiego z wyklinowywaniem w strefie przykrawędziowej. Odmienny pogląd wyraża 

Kiersnowski (2002b) uznając, że zmiany miąższości następują w sposób skokowy 

odzwierciedlając występowanie w podłożu szeregu schodowych bloków tektonicznych. 

Przyjmując za Kocurkiem i Lancasterem (1999) model rampy piaskowej utworzonej na progu 

tektonicznym Kiersnowski (2002b) zakładał, że na bloku tektonicznym Rusocina u podnóża 

progu Chrząstowa mogły zostać zakumulowane miąższe piaskowce eoliczne (rys. 3.3).  

Sytuację paleogeologiczną przed sedymentacją cechsztyńską dobrze ilustrują 

przekroje korelacyjne o przebiegu zarówno równoległym, jak i prostopadłym do strefy 

tektonicznej Dolska (rys. 3.4). Przekrój równoległy (NW-SE) do krawędzi tektonicznej 

paleowyniesienia wolsztyńskiego przebiegający pomiędzy otworami: Brodnica 1-Mechlin 1-

Książ Wlkp. 6-Książ Wlkp. 3-Jaraczewo 2 ukazuje szereg elementów paleostrukturalnych: 

zapadlisko Brodnicy, wyniesienie Śremu, zapadlisko Mechlina i Książa Wielkopolskiego oraz 

wyniesienie Jaraczewa rozdzielone uskokami (rys. 3.4). Widoczny jest wyraźnie związek 

zapadliska Mechlina i zapadliska Książa Wielkopolskiego jako jednej rozległej struktury 

tektonicznej o skomplikowanej, wielo-elementowej budowie starszego podłoża. Istotne jest 

występowanie silnie wyniesionych bloków tektonicznych na północ od strefy tektonicznej 

Dolska. Bloki te stanowiły w trakcie sedymentacji utworów górnego czerwonego spągowca, 

ważne bariery morfologiczne powodujące zwiększoną akumulację piaskowców eolicznych.  

Przekrój prostopadły (SW-NE) przebiegający pomiędzy otworami: Dolsk 1-Chrząstowo 1-

Książ Wlkp. 6-Książ Wlkp. 1-Zaniemyśl 1-Krzykosy 1A ukazuje szereg elementów 

paleostrukturalnych, częściowo hipotetycznych. Są to od lewej: wyniesienie Dolska-
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Wycisłowa, próg Chrząstowa, zapadlisko KsiążaWlkp., próg Kalej i próg Zaniemyśla-Solca 

poprzedzielane uskokami o charakterze progów tektonicznych (rys. 3.4). Wyniesienie Dolska-

Wycisłowa było w tym miejscu pierwotnie bardziej eksponowane, gdyż została znacznie 

zredukowana miąższość pokrywy skał wulkanicznych. Widoczny jest tu silny kontrast 

pomiędzy strukturą zapadliska Mechlina, a progiem Kalej. Następną istotną strukturą jest 

próg Zaniemyśla-Solca tworzący silnie wyniesiony element w stosunku do znacznie 

obniżonego obszaru Krzykosy-Polwica.  

 

 

Charakterystyka  właściwości zbiornikowych osadów górnego czerwonego spągowca  

w profilach wierceń z rejonu Chrząstowo-Rusocin-Książ Wielkopolski  

 

Właściwości zbiornikowe utworów czerwonego spągowca zostały określone na 

podstawie badań laboratoryjnych porowatości i przepuszczalności rdzeni wiertniczych z 

profili wierceń: Chrząstowo-1, Rusocin-1, Książ Wlkp.-6 i Książ Wlkp.-1 oraz interpretacji 

profilowań geofizyki otworowej. Wyniki badań petrofizycznych zostały skorelowane ze 

środowiskami sedymentacji utworów dolnego i górnego czerwonego spągowca określonami 

przez Kiersnowskiego (2002b) na podstawie szczegółowej analizy sedymentologicznej rdzeni 

w profilach wymienionych wierceń oraz interpretacji profilowań geofizyki otworowej.  

Najpełniejszy profil utworów górnego i dolnego czerwonego spągowca został rozpoznany w 

odwiercie Książ Wielkopolski-6. W profilu stwierdzono prawie wyłącznie fragmenty osadów 

aluwialnych: zalewów warstwowych, efemerycznych koryt fluwialnych i powodzi. 

Występowanie osadów eolicznych, poza niewielkimi fragmentami rdzenia wiertniczego, 

stwierdzone zostało na podstawie analizy krzywych geofizyki otworowej (Kiersnowski, 

2002b). Analiza krzywych porozymetrycznych osadów aluwialnych wykazała, że ich 

przestrzeń porowa jest bardzo niejednorodna i źle wysortowana. Potwierdza to także udział 

por powyżej 0.1μm, który waha się w szerokich granicach od 5 do 90%. Porowatość 

całkowita waha się w szerokim zakresie od 0.98 do 15.47%, a porowatość efektywna dla 

migracji i akumulacji gazu od 0.1 do 12.6% przy zdecydowanej dominacji wartości poniżej 

3,5% (Semyrka, 2002).  

Górny czerwony spągowiec w profilu wiercenia Książ Wielkopolski-1 reprezentowany jest 

przez osady eoliczne (wydmy złożone, rzadziej przez pokrywy piaskowe) oraz 

gruboklastyczne facji aluwialnej (zalewy warstwowe i rzadziej efemeryczne koryta fluwialne) 

z widocznymi pozostałościami gleb kopalnych (Kiersnowski, 2002b). Ze względu na niepełne 
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rdzeniowanie całego profilu właściwości zbiornikowe tych utworów (porowatość i 

przepuszczalność) udokumentowane laboratoryjnie są głównie w stropie.  

Badania petrofizyczne wykazały, że utwory te charakteryzują się dobrymi, a czasem wręcz 

bardzo dobrymi fizycznymi parametrami przestrzeni porowej. Odnosi się to do wielkości 

porowatości całkowitej, często przekraczającej 15%, przeciętnej średnicy por φ > 0.1μm i 

najczęściej niewielką powierzchnią właściwą por rzędu kilku m2/g skały. W dominującym 

porowym typie przestrzeni zbiornikowej udział por o średnicy powyżej 0.1μm jest wysoki, 

rzędu 80-90% (Semyrka, 2002). Najlepsze parametry zbiornikowe występują w 

przystropowej części utworów górnego czerwonego spągowca (rys. 3.5). W interwale od 

2842,6 m (spąg cechsztynu) do głębokości około 2873,5 m występuje warstwa piaskowców 

wykształconych w facji eolicznej (wg Kiersnowskiego (2002b) - asocjacja wydmowa). 

Porowatości całkowite tego odcinka profilu są wysokie i przeważają wartości od powyżej 

10% osiągając nawet 28%, o czym decyduje udział por o średnicy powyżej 0.1μm, który 

przekracza 80% (Semyrka, 2002). W interwale głębokości od 2893 m do 2918 m  występuje 

druga, miąższa warstwa osadów drobnoklastycznych, prawdopodobnie piaskowców 

eolicznych i fluwialnych, wyznaczonych na podstawie interpretacji profilowań geofizyki 

otworowej. Charakteryzuje się ona również wysokimi wartościami porowatości z interpretacji 

profilowań geofizyki otworowej rzędu dwudziestu paru procent. Warstwy piaskowców 

przedzielone są osadami zaliczonymi do facji aluwialnej o bardzo zróżnicowanych 

wartościach porowatości od 2.7 do 31.12% w pojedynczej próbce. Poniżej, do głębokości 

około 2945m, ponownie występuje kompleks piaskowców eolicznych o zbliżonej, aczkolwiek 

słabszej charakterystyce petrofizycznej w stosunku do kompleksu stropowego. Porowatości 

całkowite wynoszą tu od 6.10 do 17.13%.  

Na podstawie wyników analizy porozymetrycznej utwory czerwonego spągowca 

wykształcone w facji eolicznej o porowatościach efektywnych dla migracji i akumulacji gazu 

od 7.13 do 21.56% zakwalifikowano generalnie do skał od średniej do bardzo dużej 

pojemności. O tak korzystnych parametrach decydują pory o średnicy od 0.4425 do 

4.2581μm i bardzo niska powierzchnia właściwa, poniżej 0.5 m2/g skały.  

Utwory czerwonego spągowca w profilu otworu Książ Wlkp.-1wykształcone w facji 

aluwialnej nie wykazują generalnie cech potencjalnych skał zbiornikowych dla migracji i 

akumulacji gazu. Ich porowatości efektywne są często poniżej 2%, sporadycznie osiągając 

wartości rzędu 4-5%. Te wielkości porowatości efektywnej w korelacji z niskimi wartościami 

przeciętnej średnicy kapilary, sugerują uszczelniający charakterze tego kompleksu.  
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Odwiert Rusocin-1 dostarczył informacji na temat redukcji profilu stratygraficzno-

miąższościowego górnego czerwonego spągowca w kierunku SW, w stronę krawędzi wału 

wolsztyńskiego reprezentowanego w analizowanym rejonie przez próg Chrząstowa. W profilu 

stwierdzono występowanie jednej warstwy osadów drobnoklastycznych wykształconych w 

facji eolicznej oraz warstwę osadów gruboklastycznych zalegającą poniżej o zasadniczo 

różnych właściwościach zbiornikowych. Porowatość piaskowców eolicznych określona 

laboratoryjnie wynosi od ok. 11% do ok. 28%, a osadów aluwialnych do ok. 6% (rys. 3.5). 

Przepuszczalność osadów eolicznych zmienia się w szerokim zakresie od 1 mD do 1000 mD. 

Badania laboratoryjne wykazały, że skały budujące kompleks aluwialny górnego czerwonego 

spągowca są bardzo słabo przepuszczalne (0.0001 mD – 0.1 mD).  

 Wyniki dotychczasowych badań geologicznych, w tym badań laboratoryjnych rdzeni i 

pomiarów geofizycznych, jak i negatywne wyniki opróbowań próbnikami rurowymi 

wskazują, że silnie zailone utwory wulkanogeniczne (tufy, tufity, brekcje, ignimbryty) 

dolnego czerwonego spągowca lub silnie zdiagenezowane iłowce i mułowce karbonu mogą 

być skałami uszczelniającymi (Kwolek, Solarski, Buniak, 2004).  

 
 
 
3.2. ANALIZA DANYCH SEJSMICZNYCH 
 

3.2.1.  Analiza sygnału elementarnego 

 

Po konwencjonalnym przetwarzaniu danych sejsmicznych sygnał elementarny może 

istotnie odbiegać od zerofazowego i zmieniać się wzdłuż profilu. Zmiana kształtu sygnału 

elementarnego, będąca wynikiem stosowania procedur przetwarzania, powoduje 

występowanie zróżnicowania zapisu sejsmicznego nie związanego z budową geologiczną. 

Przed przystąpieniem do interpretacji sejsmicznej należy zatem prześledzić zmienność 

sygnału, aby zminimalizować ryzyko fałszywej rekonstrukcji budowy geologicznej 

(Jędrzejowska-Tyczkowska, 1998; Kasina, 1998). 

Uzyskanie stabilnych sygnałów na etapie przetwarzania danych jest  trudne, ze 

względu na specyfikę prac polowych w sejsmice lądowej. Zróżnicowanie warunków 

wzbudzania fal sprężystych związane z przeszkodami terenowymi i niejednorodną budową 

strefy przypowierzchniowej, spadki krotności pokrycia oraz zmienny poziom szumu 

wpływają negatywnie na sygnał ukształtowany przez dekonwolucję statystyczną, nawet w 

wariancie powierzchniowo-zgodnym. W szczególności dla danych przed składaniem 
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statystyczne dekonwolucje spikowa i predykcyjna z krótkim krokiem przewidywania mogą 

wprowadzać rotację fazy sygnału, ze względu na niski i zmienny stosunek sygnału 

użytecznego do szumu. Z kolei Kasina (2003) dostrzega dodatkowe źródło zniekształceń 

sygnału na etapie przetwarzania danych sejsmicznych, związane z powszechnie 

wykorzystywaną do tłumienia fal krotnych i szumu filtracją Radona. W oparciu o badania 

modelowe zauważa on, że efektywność tej procedury maleje dla niekompletnych kolekcji tras 

CMP, a brak tras o najmniejszych offsetach powoduje zwiększony zakres bocznych oscylacji 

sygnału w zakresie początkowych offsetów.  

Sygnały elementarne estymowano  wykorzystując procedurę SeisWell dostępną w 

programie SynTool firmy Landmark Graphics Corporation. Procedura ta wykorzystuje 

podejście pół-deterministyczne zaproponowane przez White’a (1980), oraz Waldena i 

White’a (1984), polegające na znalezieniu sygnału, który najlepiej dopasowuje sejsmogram 

syntetyczny do rzeczywistej trasy sejsmicznej.  

Ekstrakcję sygnałów z profilu sejsmicznego T0011004 przeprowadzono w dwóch bramkach 

czasowych – krótszej obejmującej utwory cechsztynu z zakładką i szerszej w interwale 

występowania utworów triasowych i cechsztyńskich. Zastosowanie szerszych bramek 

pozwala określić sygnały niezależne od charakterystyki spektralnej ośrodka skalnego, ale są 

one w większym stopniu obarczone błędami profilowań akustycznych i gęstości. Dla krótkich 

bramek wzrastają natomiast błędy estymacji funkcji autokorelacji i kroskorelacji, 

wykorzystywanych przez algorytm ekstrakcji sygnału elementarnego (Kasina, 1998). Ponadto 

wpływ lokalnej charakterystyki ośrodka skalnego może być w tym przypadku znaczny. W 

obydwu wariantach obliczeń otrzymano podobne charakterystyki sygnałów elementarnych 

ekstrahowanych z zapisu sejsmicznego w miejscu lokalizacji otworów wiertniczych Rusocin-

1 oraz Książ Wlkp.-1 i -6 (rys. 3.6). Zróżnicowanie sygnałów w zależności od miejsca na 

sekcji sejsmicznej jest jednak nieco mniejsze dla krótszej bramki czasowej. W zakresie 

częstotliwości od ok. 16Hz do ok. 60Hz ich przesunięcia fazowe w miejscach lokalizacji 

otworów Rusocin-1 i Książ Wlkp.-1 są w przybliżeniu stałe (nie zmieniają się z 

częstotliwością) i wynoszą odpowiednio: ok. -30o i -40o. Zmienne w zakresie częstotliwości 

od 30Hz do 50Hz przesunięcie fazy obserwuje się w otoczeniu otworu Książ Wlkp.-6. 

fluktuacje fazy nie są tam jednak bardzo duże i wynoszą od -15o do -30o.  
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3.2.2. Pionowa rozdzielczość danych sejsmicznych  

 

Dane sejsmiczne charakteryzujące się niską rozdzielczością pionową nie pozwalają na 

wydzielenie z zapisu sejsmicznego stropu i spągu cienkiej warstwy, a tym samym 

wyznaczeniu  jej rzeczywistej  miąższości czasowej. Szeroko akceptowanym progiem 

pionowej rozdzielczości jest ćwiartka dominującej długości fali (λd/4) (Widess, 1973; Yilmaz 

1987, 2002). W praktyce o pionowej rozdzielczości decyduje również stosunek sygnału do 

szumu. Yilmaz (2002) uważa, że w ośrodkach geologicznych o niewielkim zróżnicowaniu 

współczynników odbicia generalne kryterium λd/4 pionowej rozdzielczości jest za słabe, 

natomiast zbyt restrykcyjne w przypadku gdy występują wyraźne refleksy sejsmiczne i mogą 

zostać łatwo skorelowane. Kallweit i Wood (1982) wykazali, że rozdzielczość pionowa jest 

związana z górnym zakresem częstotliwości płaskiego widma sygnału. Miąższość czasowa 

warstwy, dla której występuje maksymalna interferencja sygnałów odbitych od stropu i spągu 

(tzw. miąższość tuningu) wyrażona jest wzorem:  

                                                               Mt= 1/1.4fu                        

gdzie: fu – górna częstotliwość płaskiego fragmentu widma.  

Dla danych z profilu T0011004, przyjmując 60Hz jako górną częstotliwość płaskiego 

fragmentu widma sygnału elementarnego estymowanego z tras sejsmicznych z otoczenia 

otworu Rusocin-1, czasowa miąższość tuningu wynosi 11.9 ms.  

Jeżeli miąższość warstwy jest mniejsza od wartości granicznej to odbicia od stropu i spągu 

nie będą odseparowane. Nie oznacza to, że warstwa o miąższości mniejszej od tej wartości 

progowej będzie „niewidoczna” na sekcji sejsmicznej. Wystąpi ona w zapisie sejsmicznym w 

postaci zinterferowanego układu odbić a wielkość amplitudy wypadkowej impulsów odbitych 

od stropu i spągu będzie zależna od dominującej długości fali, kontrastu impedancji 

akustycznej, polarności współczynników odbicia od jej granic i miąższości (Widess, 1973; 

Pietsh, 1988; Gochioco, 1991). Trudno ustalić generalny próg miąższości dla detekcji warstw 

i sekwencji cienkich przewarstwień tak jak to ma miejsce w przypadku pionowej 

rozdzielczości. Gochioco (1991) w oparciu o modelowania sejsmiczne wykazał, że 

ekstremalnie cienkie pokłady węgla o miąższości rzędu od 1/20 do 1/50 dominującej długości 

fali powodują powstanie zinterferowanych refleksów widocznych na przekrojach 

sejsmicznych, ze względu na znaczne zróżnicowanie impedancji akustycznej węgla od 

utworów otaczających.  
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Rozdzielczość danych sejsmicznych ma również istotne znaczenie dla interpretacji dyslokacji. 

Uskoki o zrzutach większych niż ćwiartka dominującej długości fali są widoczne poprzez 

klasyczną sygnaturę w postaci gwałtownego przerwania ciągłości refleksu (Yilmaz, 2002; 

Kasina, 1998). Dyslokacje o zrzutach mniejszych charakteryzują się ugięciem refleksu bez 

przerwania jego ciągłości, które zanika gdy zrzut jest mniejszy niż λd/8.  

W celu przeprowadzenia analizy zmian wartości amplitud refleksów odbitych od 

stropu i spągu warstwy zbiornikowej w zależności od jej miąższości wykonano modelowania 

odpowiedzi sejsmicznej w wariancie zero-offsetowym. Obliczenia przeprowadzono dla 

modelu trójwarstwowego o parametrach sejsmiczno-geologicznych z otworu Rusocin-1, w 

którym kolejne warstwy odpowiadały (rys. 3.7): 

 pierwsza - anhydrytowi A1D,  

 druga - piaskowcom eolicznym górnego czerwonego spągowca,  

 trzecia - utworom aluwialnym górnego czerwonego spągowca.  

Do obliczeń zastosowano sygnał elementarny  ekstrahowany z danych sejsmicznych. 

Przeprowadzono szereg iteracji obliczeń dla zmieniającej się miąższości piaskowców 

eolicznych (Mpe) od 1m do 54 m (w otworze Rusocin-1 Mpe = 19 m). Największe 

wzmocnienie amplitud odbić od stropu i spągu warstwy  występuje dla  miąższości 17-19 m i 

pozorna miąższość czasowa jest równa rzeczywistej miąższości czasowej. Dla mniejszych 

miąższości warstwy amplitudy refleksów maleją, a pozorna miąższość czasowa  jest  większa 

niż rzeczywista miąższość czasowa. Dla kilkumetrowych miąższości warstwy amplituda 

refleksu wypadkowego jest w przybliżeniu równa sumie współczynników odbicia od stropu i 

spągu i wynosi ok. 0.23 (przy założeniu, że amplituda sygnału padającego jest równa 1). 

Zwraca uwagę, że już od  Mpe=9 m następuje  wzmocnienie amplitud, szczególnie odbicia od 

spągu warstwy. Upoważnia to do stwierdzenia, że warstwa nawet o niewielkiej miąższości 

kontrastującego impedancją akustyczną piaskowca eolicznego zaznaczy się w rzeczywistym 

zapisie sejsmicznym, jeżeli procedury przetwarzania nie wprowadzą istotnych zniekształceń. 

Dla dużych miąższości warstwy refleksy od stropu i spągu są odseparowane i czasowa 

miąższość pozorna jest równa rzeczywistej miąższości czasowej.  

Do wykrywania i oceny cienkich warstw stosuje się obecnie metodę dekompozycji 

spektralnej tras sejsmicznych na składowe częstotliwościowe (Partyka, Gridley, Lopez, 1999)  

Procedura ta daje jednak najlepsze efekty dla trójwymiarowych danych sejsmicznych 

(Maćkowski, Reicher i in., 2006) i z tego powodu nie została wykorzystana w niniejszej 

pracy.  
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3.2.3. Dowiązanie sejsmogramów syntetycznych do zapisu sejsmicznego  
 

Sejsmogramy syntetyczne opracowane z zastosowaniem ekstrahowanych sygnałów 

elementarnych wykazują wysoki stopień korelacji z rzeczywistymi danymi sejsmicznymi 

(rys. 3.8 i 3.9). Współczynniki korelacji w interwale czasowym zalegania utworów 

cechsztynu są wysokie i wynoszą odpowiednio: 0.92, 0.89, 0.82 dla otworów: Rusocin-1, 

Książ Wlkp.-6 i -1. Bardziej problematyczna jest korelacja refleksów rzeczywistych i 

modelowych poniżej spągu cechsztynu.  

W otworze Rusocin-1 sejsmogram dobrze odtwarza zinterferowany układ refleksów – o 

amplitudzie ujemnej związany ze stropem piaskowców eolicznych czerwonego spągowca o 

bardzo dobrych właściwościach zbiornikowych oraz o amplitudzie dodatniej od spągu tej 

warstwy. Amplitudy refleksów od stropu i spągu warstwy są natomiast maksymalnie 

wzmocnione wskutek występowania efektu rezonansu. Nawet przy założeniu, że dane 

sejsmiczne są przetworzone z zachowaniem rzeczywistych relacji amplitud, nie odwzorowują 

poprawnie kontrastu impedancji akustycznej pomiędzy piaskowcem eolicznym, a utworami 

go otaczającymi. Bardzo słabo zaznacza się w zapisie sejsmicznym refleks od zalegającej 

praktycznie w stropie dolnego czerwonego spągowca (Pa) cienkiej warstwy osadów 

klastycznych i podrzędnie piroklastycznych określany przez Buniaka (2005) jako kompleks 

wulkaniczny. Skały budujące tę warstwę charakteryzują się niską impedancją akustyczną ze 

względu na wysoki procentowy udział minerałów ilastych w składzie litologicznym i z tego 

powodu mogą być nieprzepuszczalne. Przebieg tej granicy sejsmicznej pozwala śledzić 

zmniejszanie miąższości utworów górnego czerwonego spągowca w kierunku wyniesienia 

Chrząstowa. W strefie krawędziowej na południe od otworu Rusocin-1, skały te stanowić 

mogą boczne uszczelnienie warstwy zbiornikowej. Położenie tej granicy na sekcji sejsmicznej 

można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, korelując ujemną fazę refleksu występującą 

bezpośrednio poniżej odbicia Ps1.  

Ze względu na duże miąższości anhydrytu A1D nie obserwuje się interferencji 

sygnałów odbitych od stropu tego wydzielenia i stropu piaskowców górnego czerwonego 

spągowca. Gdy miąższość anhydrytu jest mała to bezpośrednio nad odbiciem Z1’ o ujemnej 

amplitudzie występuje dynamiczny refleks od stropu A1D (refleks Z1) o amplitudzie 

dodatniej.   

Przeprowadzone przez Wajdę-Karpoluk (1996) obliczenia dla modelu sejsmiczno-

geologicznego złoża Radlin, przy założeniu częstotliwości dominującej sygnału 27-30Hz 
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wykazały, że rozdzielenie refleksów Z1’ i Z1 występuje, gdy miąższość anhydrytu A1D jest 

większa od 55m. Dla miąższości anhydrytu 40-55 m obserwuje się efekt rezonansu a 

amplitudy obydwu refleksów są wzmocnione o około 30%. Autorka zwróciła także uwagę na 

możliwość wystąpienia tzw. efektu drugiego tuningu dla warstwy anhydrytu o miąższości ok. 

80-110 m. Efekt ten polega na nałożeniu drugich oscylacji bocznych na ekstrema sygnałów 

odbitych (Brown, 1996). Wpływ tego efektu na główne amplitudy refleksów jest często do 

pominięcia, szczególnie dla danych szerokopasmowych, ze względu na małe wartości 

amplitud dalszych oscylacji impulsów źródłowych.  

Zróżnicowanie profilu litologicznego utworów czerwonego spągowca w otworze 

Książ Wlkp.-6 odzwierciedla się zarówno w zapisie sejsmicznym obserwowanym na sekcji, 

jak i sejsmogramie syntetycznym (rys. 3.9). Wyraźnie zaznacza się dwudzielność wykresu 

impedancji akustycznej w interwale od stopu górnego czerwonego spągowca (Ps) do górnej 

serii osadowej dolnego czerwonego spągowca (PaG). Dolna część jest jednostajna i 

odpowiada osadom gruboklastycznym o słabych właściwościach zbiornikowych, natomiast w 

górnej wartości impedancji akustycznej są zróżnicowane nawiązując do cienkich 

przewarstwień piaskowców eolicznych i  osadów aluwialnych o urozmaiconej porowatości. 

W tej części profilu występuje silnie zinterferowany układ refleksów (Z1’, Ps1, Ps2, Ps3), 

których amplitudy i odległości pomiędzy ekstremami nie odpowiadają rzeczywistym 

zmianom impedancji akustycznej i miąższości warstw. Pierwsze trzy syntetyczne odbicia 

dobrze korelują się z refleksami występującymi na sekcji sejsmicznej. Dodatnia amplituda 

refleksu Ps3 na sekcji sejsmicznej jest natomiast większa i zlokalizowana poniżej odbicia 

modelowego. Strop górnej serii osadowej dolnego czerwonego spągowca (PaG) raczej słabo 

zaznacza się na sejsmogramie syntetycznym podobnie jak w rzeczywistym zapisie 

sejsmicznym. Nieco wyraźniej zarysowuje się, skojarzony z ujemnym refleksem, strop serii 

wylewnej PaW.  

Zasadniczym powodem zniekształceń głębszych podcechsztyńskich refleksów 

jednokrotnych jest ich oddziaływanie z sygnałami wielokrotnymi, które są związane z 

wewnątrzwarstwowymi odbiciami (w różnych konfiguracjach) w kompleksie cechsztyńskim. 

Istotnym problemem w identyfikacji i korelacji refleksów w przypadku małego 

zróżnicowania impedancji akustycznej jest również generalny wzrost poziomu szumu pod 

cechsztynem.  

Najgorsze dopasowanie refleksów syntetycznych do rzeczywistych odnotowano w 

otworze Książ Wlkp.-1 (rys. 3.9). Amplitudy refleksów w rzeczywistym zapisie sejsmicznym 

poniżej spągu cechsztynu różnią się znacząco od obserwowanych na sejsmogramie 
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syntetycznym. Uniemożliwia to poprawne odtworzenie impedancji akustycznej w stropie 

czerwonego spągowca  w wyniku inwersji sejsmicznej. Jak wykazały rezultaty powtórnego 

przetwarzania problem występuje  raczej po stronie danych sejsmicznych niż jest związany z 

błędami profilowań geofizyki otworowej.  

 

 

3.2.4. Przetwarzanie danych sejsmicznych  

 

Przetwarzanie formy sygnału  

 

Przetwarzanie formy sygnału w wariancie defazowania ma za zadanie usunięcie 

zniekształceń sygnału elementarnego tak aby był on zero-fazowy, szerokopasmowy oraz 

stosunek sygnału do szumu był wysoki (Hampson i Galbraith, 1981; Poggiagliolni i Allred 

1994; Kasina, 1997, 1998). Danymi wejściowymi dla tej procedury jest sekcja sejsmiczna, 

oraz wyekstrahowany sygnał elementarny, na podstawie którego wyznaczany jest operator do 

inwersji spektralnej.  

W przypadku dwuwymiarowych danych sejsmicznych istotnym problemem 

przetwarzania formy sygnału jest zróżnicowanie zapisu sejsmicznego na profilach 

sejsmicznych wykonanych w różnych latach nie wynikające z odmiennej budowy 

geologicznej. Zmiana charakteru pola falowego ma swą przyczynę w innej metodyce prac 

polowych zastosowanej dla poszczególnych profili. Zmiana sekwencji przetwarzania, 

zastosowanie różnych algorytmów do estymacji statyki wolnozmiennej, rezydualnej, 

dekonwolucji i migracji istotnie wpływa na stabilność przestrzenną archiwalnych obrazów 

sejsmicznych. Z taką sytuacją spotykamy się właśnie na obszarze badań, gdzie do 

interpretacji oprócz nowych wykorzystano profile starsze o gorszej jakości. Analizując zapis 

sejsmiczny na skrzyżowaniu profili T0870693 i T0011004  w miejscu lokalizacji otworu 

Rusocin-1, wyraźnie widoczne jest nie tylko statyczne przesunięcie refleksów sejsmicznych, 

lecz również istotna zmienność pola falowego (rys. 3.10A). Duże zróżnicowanie zapisu 

sejsmicznego pomiędzy profilami wymusiło konieczność przeprowadzenia filtracji 

dopasowania sygnału przed procedurą przetwarzania formy sygnału. Filtr dopasowania 

opracowano wykorzystując procedurę Derive Match Filter, dostępną w systemie 

przetwarzania danych sejsmicznych ProMAX. Procedurę tą użyto w opcji minimalizacji 

odchyłek według normy L2, w bramce czasowej zlokalizowanej w interwale występowania 

utworów cechsztynu, pomiędzy trasami na krzyżówce profili. Aby zminimalizować wpływ 
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szumu algorytm dopuszcza zarówno uśrednienie filtrów opracowanych dla każdej pary tras z 

otoczenia krzyżówki lub zaprojektowanie filtru w oparciu o trasy  uśrednione. 

Przeprowadzone testy polegające na wizualnej ocenie wyników  zadecydowały, że ostatecznie 

wybrano tą drugą opcję, ale ze względu na gwałtowne zmiany budowy geologicznej w 

cechsztynie uśredniono tyko po trzy trasy dla każdego przekroju (T0011004 i T0870693) ze 

strefy ich skrzyżowania. Po zastosowaniu filtracji  zaznaczyła się wyraźna poprawa zgodności 

obrazów sejsmicznych dla refleksów  przewodnich, jak również, choć w mniejszym stopniu 

odbić podcechsztyńskich (rys. 3.10B). Kształt ekstrahowanego sygnału elementarnego z 

profilu T0870693 po filtracji dopasowania jest praktycznie identyczny jak z profilu T0011004 

(rys. 3.11).  

Przetwarzanie formy sygnału dla wszystkich analizowanych profili sejsmicznych 

przeprowadzono w programie PostStack/PAL wykorzystując procedurę Wavelet Convolution. 

Wejściowy sygnał elementarny dla operatora inwersji otrzymano w efekcie uśrednienia 

sygnałów wyznaczonych z sekcji sejsmicznej T0011004 na pozycjach poszczególnych 

otworów. Lepsze efekty przetwarzania otrzymywano dla operatorów estymowanych w 

domenie częstotliwości niż czasu.  

Inwersja spektralna w szerokim zakresie częstotliwości powodowała pojawienie się 

fikcyjnych „zliniowań”  podobnych do rzeczywistych refleksów sejsmicznych, w miejscach 

na sekcji, gdzie poziom szumu był większy. Najlepsze efekty przetwarzania formy sygnału 

otrzymano w wariancie defazowania, czyli zamiany sygnału elementarnego na jego zero-

fazowy odpowiednik bez modyfikacji widma amplitudowego (rys. 3.11B). Po defazowaniu 

osłabione zostały w cechsztynie fikcyjne boczne oscylacje refleksów, co zaakcentowało 

odbicia związane z zasadniczymi zmianami litologii (rys. 3.12). Przed defazowaniem w 

sąsiedztwie otworu Rusocin -1 ponad refleksem  Z1’ występowały dwie dodatnie fazy o 

prawie równych amplitudach (strzałka 1 na rys. 3.12), natomiast po defazowaniu amplituda 

dolna istotnie się zmniejszyła odsłaniając typową sygnaturę sejsmiczną występowania wałów 

anhydrytowych w cyklotemie PZ1. Podobna sytuacja występuje w otoczeniu otworu Książ 

Wlkp.-1 (strzałka 2). Nie obserwuje się natomiast zmian podcechsztyńskiego obrazu 

sejsmicznego, za wyjątkiem dwóch jego elementów. Na sekcji po defazowaniu na bloku 

Rusocina wzmocniona została dodatnia amplituda refleksu związanego ze spągiem warstwy 

piaskowców eolicznych (strzałka 3), podobnie jak w strefie lokalizacji otworu Książ Wlkp.-1 

(strzałka 4). Nie otrzymano niestety zadawalającej poprawy dopasowania podcechsztyńskich 

refleksów sejsmicznych do sejsmogramu syntetycznego z otworu Książ Wlkp.-1. Pomimo 

niewątpliwych zalet przetwarzania formy sygnału procedura ta nie była jednak w stanie 
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usunąć wszystkich zniekształceń zapisu sejsmicznego wprowadzonych na etapie 

przetwarzania danych polowych przed składaniem. Spowodowało to konieczność 

przeprowadzenia pełnego cyklu przetwarzania polowych danych sejsmicznych.  

 

 

Przetwarzanie polowych danych sejsmicznych dla profilu T0011004 

 

Dane sejsmiczne dla procedury inwersji odtwarzającej rozkład impedancji 

akustycznych powinny zostać przetworzone z zachowaniem rzeczywistych relacji 

amplitudowych. Oznacza to, że po wyeliminowaniu wszystkich zniekształceń amplitud ich 

wartości będą proporcjonalne do współczynników odbicia. Ponadto muszą zostać 

maksymalnie osłabione fale wielokrotne, wyeliminowany szum losowy i koherentny, a pasmo 

częstotliwości powinno być jak najszersze. Według Yilmaza (2002) należy unikać stosowania 

fitracji F-K do eliminacji fal krotnych i szumów koherentnych ze względu na to, że procedura 

ta nieodwracalnie zniekształca amplitudy. Dekonwolucja na sumie powinna być wykonana po 

migracji, ponieważ amplitudy związane z falami dyfrakcyjnymi nie mogą występować na 

trasach wejściowych dla tej procedury. Istotnym problemem jest również zniekształcanie 

amplitud refleksów wywołane przez migrację czasową, szczególnie w przypadku gdy 

występują silne fale dyfrakcyjne i nachylone granice odbijające.  

Dane sejsmiczne dla profilu T0011004 zostały zarejestrowane przez Geofizykę-Toruń 

w 2004 roku aparaturą z wykorzystaniem 640 aktywnych kanałów. Pomiary polowe 

przeprowadzono rozstawem środkowym z maksymalnym offsetem 4005 m. Interwał 

strzałowy i  pomiarowy wynosił  12.5 m, co pozwoliło uzyskać  nominalną  krotność pokrycia 

32000%. Wzbudzanie fal sprężystych wykonano metodą wibratorową w zakresie 

częstotliwości 8-100Hz. Nie wystąpiły większe spadki nominalnej krotności pokrycia, a w 

najbardziej interesującej strefie pomiędzy otworami Chrząstowo-1 i Książ Wlkp.-1, nie spada 

poniżej 28000%.  

Przetwarzanie danych polowych zorientowano głównie na poprawę 

podcechsztyńskiego obrazu sejsmicznego w interwale występowania utworów górnego 

czerwonego spągowca, która nie została w zadawalającym  stopniu  uzyskana po defazowaniu 

sekcji archiwalnej. Testy procedur i ich parametrów przeprowadzono pod kątem oceny ich 

wpływu na sekcję sejsmiczną i poprawę dowiązania sejsmogramów syntetycznych do 

podcechsztyńskiego zapisu sejsmicznego.  
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We wstępnym etapie przetwarzania przeprowadzono edycję tras identyfikując trasy o 

odwróconej polaryzacji, usunięto krótkotrwałe impulsy szumu oraz zastosowano muting 

pierwszych wstąpień. Wprowadzono także poprawkę na efekty rozwierania czoła fali i 

tłumienia. Do tłumienia fali powierzchniowej i innych szumów koherentnych wykorzystano 

liniową transformację Radona. Przed dekonwolucją na rekordach polowych w celu 

wyrównania wzajemnych relacji amplitud pomiędzy poszczególnymi zarejestrowanymi 

kanałami sejsmicznymi, przeprowadzono skalowanie powierzchniowo-zgodne w płaszczyźnie 

wspólnego punktu wzbudzania i wspólnego punktu odbioru.  

Dekonwolucję powierzchniowo-zgodną „spikową” przeprowadzono w dwóch bramkach 

czasowych z zakładką 150 ms. Pierwsza (górna) obejmowała interwał czasu do przewodniego 

refleksu sejsmicznego związanego ze stropem środkowego wapienia muszlowego (Tm2), 

natomiast druga od Tm2 do spągu cechsztynu (Z1’). Długości operatorów dla dekonwolucji 

ustalone na drodze testów wynosiły odpowiednio 100 ms (bramka górna) i 120 ms (bramka 

dolna). Przed dekonwolucją dla spełnienia warunku minimalnofazowości sygnału 

zastosowano filtrację minimalnofazową.  

Wolnozmienne poprawki statyczne wprowadzono z analizy pierwszych wstąpień 

refrakcyjnych. Czasy pierwszych wstąpień czytelnie zaznaczały się na trasach sejsmicznych, 

co pozwoliło na ich precyzyjne wyznaczenie i uzyskanie ich równomiernego rozkładu 

powierzchniowego. W oparciu o przeprowadzone testy jako optymalny wybrano 

trójwarstwowy model strefy małych prędkości. Prędkości refraktorów i ich głębokości 

wyznaczono dwoma metodami - uogólnioną metodą czasu wzajemnego (ang. GRM -

generalized reciprocal method ) oraz opóźnień czasowych (Kasina, 1998).  

Pierwszą analizę prędkości składania metodą pionowych spektrów prędkości przeprowadzono 

co 650m. Rozwiązanie prędkości składania wykorzystano do korekty kinematycznej oraz 

pierwszej iteracji obliczeń rezydualnych poprawek statycznych. Dla otrzymania optymalnych 

wartości rezydualnych poprawek statycznych i prędkości składania przeprowadzono kilka 

cykli obliczeń rezydualnych poprawek statycznych poprzedzonych analizami prędkości 

składania. Końcową analizę prędkości składania z krokiem co 325m wykonano po korekcie 

na upad (DMO), oraz eliminacji fal wielokrotnych przy użyciu parabolicznej transformacji 

Radona. Zastosowano wariant tłumienia refleksów wielokrotnych odejmując odseparowane 

na płaszczyźnie Radona fale wielokrotne od wejściowego pola falowego. Należy jednak 

zaznaczyć, że pod spągiem cechsztynu fale wielokrotne zostały jedynie prawidłowo 

wyeliminowane na dalszych offsetach. Ze względu na charakterystykę prędkościową ośrodka 

z zaznaczoną inwersją prędkości w czerwonym spągowcu i karbonie w stosunku do 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych 
 

56



T. Maćkowski - Analiza karbońsko-dolnopermskiego systemu naftowego w aspekcie poszukiwań pułapek litologicznych  
i strukturalnych w utworach czerwonego spągowca w strefie Śrem-Kalisz-Konin 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

cechsztynu eliminacja fal krotnych w pełnym zakresie offsetów jest bardzo trudna i niesie z 

sobą ryzyko usunięcia fal użytecznych.  

Poprawność uzyskanych rozwiązań statyki wolnozmiennej, rezydualnej i prędkości składania 

oceniano analizując jakość wstępnej sekcji sejsmicznej otrzymanej z zastosowaniem danej 

iteracji obliczeń. W końcowym etapie przetwarzania przed składaniem dla poszerzenia widma 

amplitudowego wykonano zmienne w czasie wybielanie spektralne w zakresie częstotliwości 

6-12-100-120Hz.  

Po składaniu dla poprawy stosunku sygnału do szumu zastosowano dekonwolucję F-X oraz 

filtrację pasmową w zakresie częstotliwości 6-12-90-110Hz. Procedury te zrealizowano przed 

migracją czasową, ponieważ przeprowadzone po niej miały niekorzystny wpływ na 

ekstrahowany sygnał elementarny. Migrację czasową wykonano metodą różnic skończonych 

wykorzystując wygładzone pole prędkości składania.  

  W wyniku powtórnego przetwarzania uzyskano sekcję sejsmiczną różniącą się w 

kilku zasadniczych elementach od wersji archiwalnej. W nowym obrazie sejsmicznym 

zaznacza się wyraźnie dyslokacja w stropie czerwonego spągowca, która ogranicza 

tektonicznie pułapkę Rusocina (strzałka 1 na rys. 3.13). Właśnie z tym uskokiem związany 

jest zasięg piaskowców eolicznych o bardzo dobrych właściwościach zbiornikowych, co 

podkreślone jest gwałtownym spadkiem amplitud odbić od jej stropu i spągu. Na północ od 

otworu Rusocin-1 strop czerwonego spągowca uniesiony jest lekko do góry w formie 

łukowatego wygięcia (strzałka 2), bez przerwania ciągłości refleksu, co może świadczyć o 

występowaniu w tym miejscu elementu paleogeomorfologicznego (wydma kopalna). Dodatni 

refleks od spągu piaskowców eolicznych jest w tym miejscu odseparowany od odbicia od 

stropu, sugerując wzrost miąższości osadów. Wyraźniej zaznacza się również w sąsiedztwie 

tego otworu odbicie Pa od stropu dolnego czerwonego spągowca. W strefie lokalizacji otworu 

Książ Wlkp.-1 uzyskano poprawę relacji amplitudowych refleksów od stropu czerwonego 

spągowca i głębszych, które w nowym wariancie dopasowują się znacznie lepiej do 

sejsmogramu syntetycznego.  
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3.3. MODEL SEJSMICZNO-GEOLOGICZNY CZERWONEGO SPĄGOWCA  
NA PÓŁNOCNO-WSCHODNIM SKŁONIE WYNIESIENIA CHRZĄSTOWA 

 

Czasowy model sejsmiczno-geologiczny rozprzestrzenienia utworów permskich 

opracowano z wykorzystaniem danych sejsmicznych oraz geologicznych i geofizyki 

otworowej z odwiertów: Chrząstowo-1, Rusocin-1, Książ Wlkp.-6 i Książ Wlkp.-1 

zlokalizowanych wzdłuż profilu sejsmicznego T0011004 (rys. 3.14). Zasadnicze znaczenie 

dla rozpoznania podcechsztyńskiej budowy geologicznej na NE skłonie wału wolsztyńskiego 

w analizowanym rejonie miały zróżnicowane profile stratygraficzne otworów Chrząstowo-1 i 

Książ Wielkopolski-6, które dostarczyły bezpośrednich informacji odnośnie zasięgu osadów 

górnego i dolnego czerwonego spągowca oraz karbonu. Profile otworów Książ Wielkopolski-

1 i Rusocin-1 potwierdzają zróżnicowanie miąższości osadów górnego czerwonego spągowca 

z generalnie malejącym trendem miąższości w kierunku krawędzi wału wolsztyńskiego, 

którego granicę wyznacza dobrze śledzony uskok ograniczający od północy wyniesienie 

Chrząstowa. W krawędziowej strefie wału wolsztyńskiego, na północ od otworu Chrząstowo-

1 profil osadów dolnopermskich obejmuje osady górnego czerwonego spągowca (Ps), górną 

serię osadową (PaG) i serię wylewną (PaW) dolnego czerwonego spągowca. Sumaryczne 

miąższości osadów górnego i dolnego czerwonego spągowca są największe w obniżeniu 

Książa Wielkopolskiego (rys. 3.14). Zlokalizowany na wyniesieniu otwór Chrząstowo-1 

rozpoznał pod serią wylewną PaW dolną serię osadową  (PaD) dolnego czerwonego 

spągowca oraz utwory karbonu.  

Konstrukcję modelu sejsmiczno-geologicznego utworów górnego permu oparto na 5 

horyzontach cechsztyńskich: Zstr, Z3, Z2, Z1 i Z1’. Przewodnie horyzonty 

wewnątrzcechsztyńskie, głównie Z2 i Z3, poprzez charakterystyczną zmianę geometrii dobrze 

odzwierciedlają zniekształcenia wywołane przez sole najstarsze Na1 i starsze Na2. 

Przykładem może tu być spiętrzenie soli najstarszej Na1 powstałe na skłonie wału 

anhydrytowego A1D na północ od otworu Książ Wlkp.-6. Zbliżenie refleksu Z1 

utożsamianego ze stropem anhydrytu dolnego A1D do odbicia Z2 odpowiadającego stropowi 

anhydrytu podstawowego A2 i oddalenie refleksu Z1’ wyznacza strefy występowania 

zwiększonych miąższości utworów anhydrytowych cyklotemu PZ1. Na analizowanym 

przekroju w dwóch strefach obserwuje się zwiększone miąższości anhydrytów dolnych A1D, 

w rejonie Chrząstowo-Rusocin oraz otworu Książ Wielkopolski-1 (rys. 3.14).  
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Zgubienia miąższości anhydrytów A1D wskazują na obecność podniesionych bloków 

starszego podłoża z początkiem sedymentacji cechsztyńskiej. Pomiędzy wałami 

anhydrytowymi gromadziły się zwiększone miąższości soli najstarszej Na1, która na północ 

od otworu Książ Wielkopolski-6 podlegała wtórnym zmianom miąższości w wyniku 

aktywności tektonicznej bloków podłoża we wczesnym cechsztynie.  

Model sejsmiczno-geologiczny dolnego permu oparto na odbiciach powstających od 

zróżnicowanych litologicznie osadów dolnopermskich: Ps/Pa(PaG), PaG/PaW na przedpolu 

wyniesienia Chrząstowa oraz PaW/PaD i PaD/C na wyniesieniu Chrząstowa.  

Ze względu na niepewność interpretacji głębszych odbić podcechsztyńskich, wynikającą z 

małego kontrastu impedancji akustycznej, obecności odbić wielokrotnych i wyższego 

poziomu szumów przebieg granic litostratygraficznych, poza miejscami lokalizacji otworów, 

jest częściowo hipotetyczny.  

Pomocnym w interpretacji przekroju sejsmicznego, a zwłaszcza uskoków, okazał się 

atrybut Structure Cube z grupy atrybutów koherencyjnych (rys. 3.15). Atrybut ten dostępny w 

pakiecie oprogramowania firmy Landmark Graphics Corporation, wymiaruje stopień 

podobieństwa form falowych w zadanej bramce czasowej. Wynik obliczeń jest skalowany w 

zakresie od 0 do 100, przy czym 0 oznacza idealną zgodność, a 100 oznacza niezgodność, 

przez co atrybut ten podkreśla występowanie np. ścięć erozyjnych, uskoków i spękań.  

Atrybut ten opracowany został na przekroju T0011004 zarówno w wersji po defazowaniu jak 

i powtórnym przetwarzaniu danych polowych. Ze względu na niższą jakość danych 

sejsmicznych na pozostałych analizowanych przekrojach (K0460998, 108-9-889K, 

T0870693, T0021804) obrazy tego atrybuty nie były przydatne w interpretacji.  

Sekcja czasowa atrybutu Structure Cube na przekroju T0011004 pozwoliła zidentyfikować 

uskoki w strefie krawędzi wyniesienia Chrząstowa będące elementami strefy dyslokacyjnej 

Dolska. W obydwu wariantach obliczeń, zastosowanie tego atrybutu potwierdziło 

występowanie nieciągłości na horyzoncie Z1’, istotnych dla tektonicznego zamknięcia 

pułapek w stropie czerwonego spągowca i zanikających dopiero w utworach najstarszego 

cechsztynu. Ponadto, w strefie krawędziowej wyniesienia Chrząstowa dobrze został 

zobrazowany wgłębny przebieg tych nieciągłości tektonicznych poniżej horyzontu Z1’. 

Atrybut Structure Cube obliczony na powtórnie przetworzonym profilu sejsmicznym 

wykazuje  bardziej złożony charakter strefy tektonicznej  pomiędzy otworami Chrząstowo-1 i 

Rusocin-1 (rys. 3.15B). Ujawnił istotny z poszukiwawczego punktu widzenia uskok na 

horyzoncie Z1’ na południe od otworu Rusocin-1. Może on stanowić tektoniczne zamknięcie 
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pułapki Rusocina, lateralnie uszczelniając eoliczne piaskowce zbiornikowe osadami 

aluwialnymi.  

Obrazy atrybutu Structure Cube nie potwierdzają jednak występowania tektonicznej granicy 

pomiędzy blokiem Rusocina a rowem Książa Wielkopolskiego. Na północ od otworu 

Rusocin-1 nie obserwuje się przerwania ciągłości refleksu Z1’, a jedynie począwszy od  PS 

ok. 890 następuje zmiana jego kąta nachylenia (rys. 3.16). Na występowanie w tym miejscu 

dyslokacji nie naruszającej spągu cechsztynu wskazuje pośrednio sekcja częstotliwości 

chwilowej (rys. 3.17). Zauważmy, że począwszy od PS ok. 890 częstotliwość chwilowa 

gwałtownie wzrasta, co może być związane z wyklinowaniem warstw na krawędzi 

tektonicznej. Podwyższenie częstotliwości jest wynikiem występowania efektu tuningu 

częstotliwościowego, pojawiającego się, gdy miąższość warstw spada poniżej λd/8 (Robertson 

i Nogami, 1984). Ponad uskokiem rozwinęły się liczne spękania anhydrytu głównego A3, co 

wskazuje na jego aktywność w cechsztynie. Występowanie tej dyslokacji skojarzone jest 

również z krawędzią wału anhydrytowego A1D. Na przekroju K0460998 zlokalizowanym 

generalnie na zachód od omawianego wcześniej, północna krawędź bloku Rusocina nie 

manifestuje się już tak wyraźnym, jak na przekroju T0011004, ugięciem refleksu Z1’ i nie jest 

również skojarzona z występowaniem w nadkładzie cechsztyńskim spękań anhydrytu 

głównego A3 (rys. 3.16). Jakkolwiek, podobnie jak na przekroju T0011004, w obrazie 

częstotliwości chwilowej uskok ten wyraża się nadal poprzez jej gwałtowną zmianę. Najlepiej 

uskok krawędziowy widoczny jest na przekroju 108-9-889K, gdzie nastąpiło przerwanie 

ciągłości refleksu Z1’. Zaznacza się zatem dość wyraźnie zmienność zrzutu uskoku wzdłuż 

jego biegu, co sugeruje jego zrzutowo-przesuwczy charakter. Na przekroju podłużnym 

T0870693 blok tektoniczny Rusocina ograniczony jest zarówno od strony NW, jak i SE 

dyslokacjami normalnymi o znacznych zrzutach.  

Cechą charakterystyczną obrazu sejsmicznego w spągu cechsztynu w rejonie Rusocina jest 

występowanie anomalnego zapisu wyrażającego się wzmocnieniem ujemnej amplitudy 

refleksu Z1’(rys. 3.16). Równocześnie wzmocnieniu ulega dodatnia amplituda refleksu 

odpowiadającego stropowi warstwy utworów aluwialnych (Ps1 na rys. 3.8). Anomalia 

amplitudowa, w kierunku SW-NE, jest najszersza na przekroju 108-9-889K, a stosunkowo 

wąska i skoncentrowana głównie w centralnej części bloku na przekroju K0460998. Co 

interesujące, na tym przekroju sejsmicznym  przy północnej krawędzi bloku Rusocina zanika 

wzmocnienie dodatniej amplitudy refleksu Ps1. Na przekroju T0011004 anomalia 

amplitudowa występuje głównie na południe od otworu Rusocin-1 oraz w rejonie północnej 

krawędzi bloku. Bardzo wyraźnie anomalie amplitudowe zaznaczają się na przekrojach 
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podłużnych T0021804 i T0870693 przecinających środkową część bloku tektonicznego 

Rusocina (rys. 3.16).  

Przystropowe pionowe zróżnicowanie wykształcenia osadów górnego czerwonego 

spągowca widoczne w rejonie otworów Książ Wlkp.-6 i -1 przedstawiono na przekroju 

wyrównawczym prezentującym sytuację przed sedymentacją cechsztyńską (rys. 3.18). W 

obrębie osadów górnego czerwonego spągowca zidentyfikowano refleksy powstające w 

przystropowych jego partiach (Ps1 i Ps2), dobrze widoczne na sekcjach sejsmicznych. W 

otworach Rusocin-1, Książ Wlkp.-1 i -6 są to odbicia powstające na granicy osadów 

eolicznych z aluwialnymi wyraźnie zarysowane na sejsmogramach syntetycznych w tych 

otworach. W oparciu o nie w obniżeniu Książa Wielkopolskiego, na ile pozwoliła 

rozdzielczość sejsmiki, wydzielono 3 warstwy w profilu pionowym górnego czerwonego 

spągowca: górną to osady drobnoklastyczne głównie eoliczne, środkową to gruboklastyczne 

osady aluwialne i dolną złożoną z osadów grubo- i drobnoklastycznych – aluwialno-

eolicznych. Na bloku Rusocina występują tylko dwie górne warstwy.  

 W zaproponowanym modelu wypełnienia osadami górnego czerwonego spągowca w 

omawianej strefie ujawnia się przekraczający charakter ich depozycji, w odniesieniu do 

przystropowego kompleksu piaskowców eolicznych i podległej warstwy osadów aluwialnych 

wkraczających na próg tektoniczny Rusocina (rys. 3.18). Na przekroju sejsmicznym, w strefie 

Rusocina, obserwuje się charakterystyczną anomalię amplitudową związaną z 

występowaniem bezpośrednio pod cechsztynem warstwy osadów eolicznych o niewielkiej 

miąższości. Te przystropowe piaskowce kontaktują lateralnie z utworami aluwialnymi 

zakumulowanymi przy uskokach krawędziowych wyniesienia Chrząstowa, które jak 

wykazały badania laboratoryjne, oraz negatywne wyniki opróbowań mogą być skałami 

uszczelniającymi (Kwolek, Solarski, Buniak, 2004). Dodatkowe uszczelnienie mogą stanowić 

również utwory wylewne dolnego czerwonego spągowca budujące wyniesienie Chrząstowa, 

które kontaktują z osadami aluwialnymi zakumulowanymi w wąskim obniżeniu 

przykrawędziowym o założeniach tektonicznych.  

Wyniesienie Chrząstowa rozpoznane profilem otworu Chrząstowo-1 (pod 

cechsztynem PaW, PaD i C) może świadczyć o aktywności tektonicznej tej strefy (fragmentu 

strefy tektonicznej Dolska) po zakończeniu procesów wulkanicznych, kiedy nastąpił okres 

ruchów wynoszących i silnej erozji pokryw lawowych trwającej do początku sedymentacji 

cechsztyńskiej. Wtedy to prawdopodobnie z erozji wyniesienia Chrząstowa materiał 

klastyczny był znoszony do pobliskiego rowu Książa Wielkopolskiego. Zróżnicowanie 

miąższościowe i facjalne omawianego przekroju geologicznego wzdłuż profilu sejsmicznego 
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T0011004 dokumentuje intensywną aktywność tektoniczną strefy dyslokacyjnej Dolska 

skojarzonej ze strefą uskokową rozdzielającą wyniesienie Chrząstowa od bloku Rusocina.  

Blokowo-schodowa budowa jest wynikiem tektonicznych ruchów saalskich z przełomu 

dolnego i górnego czerwonego spągowca. Drugi etap aktywności tektonicznej miał miejsce w 

górnym czerwonym spągowcu (ruchy altmarckie), na które pośrednio wskazują 

zróżnicowanie miąższości osadów klastycznych pomiędzy blokami wyniesionymi Rusocina i 

Książa Wlkp.-1, a blokiem obniżonym Książa Wlkp.-6 oraz cykliczność sedymentacji osadów 

gruboklastycznych. Uskok ograniczający od północy blok Rusocina w zaproponowanym 

modelu ma charakter synsedymentacyjny, co odzwierciedla się w zróżnicowaniu miąższości 

osadów górnego czerwonego spągowca pomiędzy blokiem Rusocina, a rowem Książa Wlkp. 

W obrębie tego ostatniego zaznacza się wewnętrzne zróżnicowanie na element obniżony 

Książa Wlkp.-6 i wyniesiony Książa Wlkp.-1. O istnieniu w paleomorfologii bloków 

wyniesionych Chrząstowa, Rusocina i Książa Wlkp.-1 prawdopodobnie już u schyłku 

górnego czerwonego spągowca, a z pewnością z początkiem cechsztynu świadczy utworzenie 

się tam wałów anhydrytowych A1D cyklotemu PZ1. Rozprzestrzenienie zwiększonych 

miąższości anhydrytów dolnych A1D na blokach Chrząstowa i Rusocina wskazuje na 

istnienie elementu wyniesionego (zrębu o budowie schodowej) oddzielonego od przyległego 

rowu Książa Wlkp. dyslokacją o charakterze synsedymentacyjnym zakrytą najmłodszymi 

osadami górnego czerwonego spągowca. Dyslokacja ta, jak już wspomniano wcześniej, nie 

jest widoczna na powierzchni stropowej czerwonego spągowca (refleks Z1’) w postaci jej 

przerwania i przesunięcia. Utwory cechsztynu oblekają i maskują jej obecność w podłożu, w 

przeciwieństwie do południowego uskoku wyniesienia Książa Wlkp.-1, wyraźnie widocznego 

na danych sejsmicznych (rys. 3.14).  
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3.4. INWERSJA  SEJSMICZNA  

 

Procedura inwersji odtwarza wartości pseudo-impedancji akustycznej z sekcji 

sejsmicznej, które mogą być ilościowo interpretowane dla określenia wykształcenia 

litologicznego oraz parametrów zbiornikowych (Jędrzejowska-Tyczkowska, 1999; Pendrel, 

2001; Reicher, 2006). Dane po inwersji charakteryzują się rozszerzonym pasmem 

częstotliwości w wyniku uzupełnienia zakresu częstotliwości sejsmicznych 

niskoczęstotliwościowym trendem. Obserwowane często na sekcjach sejsmicznych 

zniekształcenie geometrii wyklinowujących się warstw, w efekcie występowania zjawiska 

tuningu, jest ograniczone wskutek redukcji bocznych oscylacji sygnału elementarnego 

(Latimer i in., 2000). Do inwersji w wariancie akustycznym wykorzystuje się sumy 

sejsmiczne po migracji czasowej. Istotnym mankamentem inwersji danych po składaniu jest 

brak możliwości niezależnego odtworzenia prędkości fali podłużnej i gęstości.  

Rozwiązanie inwersji jest generalnie wieloznaczne ze względu na ograniczony zakres 

częstotliwości w widmie tras sejsmicznych (Pendrel, van Riel, 1997). Oznacza to 

występowanie znacznej ilości alternatywnych modeli rozkładu współczynników odbicia, 

które po splocie z  sygnałem elementarnym z założonym błędem odtwarzają wejściowe trasy 

sejsmiczne. Wykazano analitycznie, że ograniczenie pasma w dolnym zakresie częstotliwości  

pozwala w procesie inwersji odtworzyć wyłącznie względne relacje wartości impedancji 

akustycznej (Ghosh, 2000). Dla wyznaczenia wartości absolutnych, cechujących ośrodek 

geologiczny, składowa niskoczęstotliwościowa impedancji musi zostać włączona a priori w 

procesie inwersji. Powszechnie dla jej wyznaczenia wykorzystuje się przekształcone 

prędkości składania, prędkości z analiz prędkości do migracji (np. metodą tomografii 

refleksyjnej) lub profilowania geofizyki otworowej interpolowane o obrębie osnowy 

stratygraficznej wyznaczonej przez horyzonty sejsmiczne (Jędrzejowska-Tyczkowska, 1999; 

Sen, 2006).  

W pracy wykorzystano dwa algorytmy inwersji, najczęściej używane w praktyce i 

dające najlepsze rozwiązania, do których zaliczają się: inwersja rzadkich spików (ang. sparse 

spike inversion - SSI) oraz inwersja z zastosowaniem modelu geologicznego (ang. model 

based inversion - MBI).  
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Inwersja rzadkich  spików - SSI 

 

Metoda ta pozwala odtworzyć rozkład współczynników w szerokim zakresie 

częstotliwości, ze względu na to, że integralną częścią inwersji SSI jest proces dekonwolucji. 

Niestety, bez poprawnego modelu wstępnego rozkładu impedancji akustycznej rozwiązania 

mogą być nierealne geologicznie. Odtworzone wartości współczynników odbicia, ich ilość 

oraz pozycje na osi czasu mogą być nieprawidłowe z geologicznego punktu widzenia pomimo 

tego po splocie z sygnałem elementarnym syntetyczna trasa sejsmiczna będzie poprawnie 

przybliżać trasę rzeczywistą. Dla ograniczenia zakresu zmienności impedancji w 

poszczególnych warstwach, tak aby wyniki inwersji były akceptowalne geologicznie, w 

niektórych implementacjach komputerowych tej metody wprowadza się dodatkowe więzy dla 

poszczególnych warstw geologicznych, w postaci a priori założonych maksymalnych i 

minimalnych wartości impedancji akustycznych dopuszczonych w rozwiązaniu. Dla 

odróżnienia od klasycznego algorytmu rzadkich spików w literaturze anglojęzycznej przyjęto 

dla tej wersji metody nazwę constrained sparse spike inversion (CSSI) - metoda rzadkich 

spików z ograniczeniami.  

 

 

Inwersja z zastosowaniem modelu geologicznego - MBI  

 

W tej metodzie syntetyczne trasy obliczone dla założonego modelu rozkładu 

impedancji są porównywane z rzeczywistymi. Jeżeli stopień dopasowania danych 

syntetycznych i rzeczywistych jest akceptowalny (poniżej założonego błędu) to model jest 

przyjmowany jako rozwiązanie końcowe. W przeciwnym przypadku, w kolejnych iteracjach 

jest on modyfikowany za pomocą uogólnionej inwersji liniowej, aż do uzyskania 

zadawalającej zgodności tras syntetycznych i rzeczywistych (Kasina, 2003). Trasy 

syntetyczne obliczane są jako splot szeregu współczynników odbicia z sygnałem 

elementarnym, a w niektórych wariantach tej metody z równania falowego. Potencjalne 

problemy inwersji w oparciu o model geologiczny są związane z niejednoznacznością 

rozwiązania i jego dużą wrażliwością na założony sygnał elementarny.  

Niejednoznaczność rozwiązania  w tej metodzie inwersji wynika z faktu, że dla tego samego 

sygnału elementarnego  możemy wyznaczyć wiele znacząco różnych  rozkładów impedancji, 

dla których trasy syntetyczne będą z założonym błędem przybliżały rzeczywiste. Drugi 
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problem związany jest z błędami estymacji sygnału elementarnego, które zniekształcają 

wynikowe wartości impedancji.  

Niejednoznaczność rozwiązania można ograniczyć poprzez wprowadzenie, podobnie jak w 

metodzie rzadkich spików z ograniczeniami (CSSI), a priori przedziału maksymalnej 

dopuszczalnej zmienności impedancji akustycznej w poszczególnych warstwach. 

Niewątpliwą zaletą tej metody jest mniejsza czułość na jakość danych sejsmicznych niż w 

przypadku algorytmu rzadkich spików oraz możliwość uzyskania rozwiązania 

charakteryzującego się wyższymi częstotliwościami niż sekcje czasowe. Wadą tego 

algorytmu w przeciwieństwie do metody rzadkich spików jest duża zależność rozwiązania od 

przyjętego modelu początkowego.  

 
 
 
3.4.1. Analiza rozkładów porowatości, impedancji akustycznej oraz Vp/Vs w profilu 
dolnego permu w otworach z obszaru badań  

 

Charakterystyczną cechą piaskowców eolicznych górnego czerwonego spągowca jest 

bardzo dobra korelacja porowatości z impedancją akustyczną, co pozwala na efektywne 

wykorzystanie danych sejsmicznych do oceny tego istotnego parametru zbiornikowego (rys. 

3.19A i 3.20). Piaskowce o wysokich porowatościach rzędu 27% charakteryzują się niskimi 

wartościami impedancji około 7000 g/cm3*m/s, które wzrastają do ok. 10000 g/cm3*m/s przy 

spadku porowatości do kilkunastu procent. Utwory gruboklastyczne (aluwialne) górnego 

czerwonego spągowca charakteryzują się wysokimi wartościami impedancji od ok. 11000  do 

ok. 12000 g/cm3*m/s. Utwory wulkanogeniczne dolnego czerwonego spągowcu wykazują 

dużą zmienność wartości impedancji akustycznej od 9000 do 11000 g/cm3*m/s (rys. 3.20). 

Wzrost stopnia zailenia tych osadów obniża impedancję akustyczną do poniżej 8000 

g/cm3*m/s i wartości tego parametru są zbliżone dla tych skał do piaskowców eolicznych 

górnego czerwonego spągowca (rys. 3.19A). Utwory klastyczne dolnego czerwonego 

spągowca charakteryzują się wysokimi wartościami impedancji akustycznej od około 11000 

g/cm3*m/s i powyżej.  

Występuje związek pomiędzy stosunkiem Vp/Vs a litologią. Osady serii aluwialnej i zasilone 

utwory wulkanogeniczne charakteryzują się wartościami Vp/Vs w zakresie 1.8-1.9, co wiąże 

się z obecnością materiału ilastego i okruchów lub większych fragmentów skał 

wulkanicznych. Część utworów aluwialnych górnego czerwonego spągowca wykazuje 

przesunięcie wartości tego parametru do 1.7. Piaskowce eoliczne nasycone gazem wykazują 
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obniżenie Vp/Vs do 1.6 (rys. 3.19B) w przeciwieństwie do piaskowców nienasyconych, które 

cechują  się relatywnie wysoką wartością tego parametru od 1.7 do 1.78. Zwraca uwagę, że w 

otworze Rusocin-1 piaskowce nasycone gazem wykazują większe wartości impedancji 

akustycznej niż nasycone solanką (rys. 3.19B). Związane jest to zapewne z tym, że nasycenie 

w tym otworze koncentruje się jedynie w niewielkim interwale tuż pod spągiem cechsztynu, a 

piaskowce tam występujące wykazują obniżoną porowatość w stosunku do podległych, ze 

środkowego przewarstwienia zbiornikowego (rys. 3.5).  

Dla przeprowadzenia ilościowej oceny wpływu nasycenia gazem na zmiany wartości 

impedancji akustycznej wykorzystano równania Biota-Gassmanna (Biot,1956; Gassmann, 

1951) w implementacji oprogramowania komputerowego Well Seismic Fusion firmy 

Landmark Graphics Corporation. Średnia wartość impedancji z danych otworowych dla 

warstwy piaskowców eolicznych częściowo nasyconej gazem wynosi 8166 g/cm3*m/s. Przy 

założeniu, że przestrzeń porowa całej warstwy jest w 80% nasycona gazem, średnia 

impedancja akustyczna obniżyła się do 7652 g/cm3*m/s, a dla całkowitego nasycenia solanką 

zwiększyła się do 8632 g/cm3*m/s. Nasycenie gazem spowodowało zatem wzrost kontrastu 

impedancji pomiędzy warstwą piaskowców eolicznych a otoczeniem. Wzrost porowatości 

zbiornika powoduje również istotny spadek impedancji akustycznej. Z przeprowadzonych 

obliczeń programem komputerowym Well Seismic Fusion wynika, że wzrost średniej 

porowatości piaskowców w otworze Rusocin-1 o 2% i 5%, czyli do ok. 24% i 27% powoduje 

spadek impedancji odpowiednio do 7851 i 7364 g/cm3*m/s, zbliżony do wywołanego 

nasyceniem gazem.  

 
 
3.4.2. Analiza uzyskanych wyników inwersji  
 
 Do opracowania modelu trendu zmian impedancji akustycznej (składowa 

niskoczęstotliwościowa) dla procedury inwersji w szerokim zakresie częstotliwości 

wykorzystano wykresy zmian prędkości fali podłużnej i gęstości, te same co do opracowania 

sejsmogramów syntetycznych. Dla zobrazowania wpływu zapisu sejsmicznego na wyniki 

inwersji zrealizowano ją na sekcjach sejsmicznych po defazowaniu i po powtórnym 

przetwarzaniu danych polowych. Wykonano zarówno inwersję rzadkich spików (SSI), jak i w 

oparciu o model geologiczny (MBI).  

 Wyniki inwersji ujawniają na bloku Rusocina występowanie w stropie czerwonego 

spągowca warstwy piaskowców eolicznych o zróżnicowanej miąższości i impedancji 

akustycznej (rys. 3.21-3.24). Średnia wartość impedancji akustycznej warstwy zbiornikowej z 
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otworu Rusocin-1 (8166 g/cm3*m/s) została poprawnie odtworzona przez procedury inwersji. 

Zwraca uwagę większa rozdzielczość inwersji z zastosowaniem modelu geologicznego 

(MBI), ale wpływ modelu startowego impedancji akustycznej w strefach słabszej jakości 

sejsmiki jest bardzo duży (rys. 3.22). Na południe od otworu Rusocin-1 inwersja 

przeprowadzona na danych po defazowaniu, w wariancie SSI, wykazała większe wartości 

impedancji niż w wariancie MBI (por. rys. 3.22 i 3.23). Podobne wartości impedancji na 

południe od otworu Rusocin-1, jak z inwersji MBI przeprowadzonej na danych po 

defazowaniu, otrzymano z inwersji SSI wykonanej na sekcji po powtórnym przetwarzaniu 

danych polowych (por. rys. 3.22 i 3.24). Obydwa  warianty obliczeń wykazują, że piaskowce 

eoliczne na południe od otworu Rusocin-1 charakteryzują się obniżeniem wartości impedancji 

akustycznej, aż do 7500g/cm3*m/s. Przy zachowaniu średniej porowatości (22%), 

stwierdzonej w otworze Rusocin-1, przestrzeń porowa piaskowców jest zatem nasycona 

gazem.  

W wyniku inwersji rzadkich spików  dobrze została zrekonstruowana dwudzielność profilu 

górnego czerwonego spągowca na bloku Rusocina (rys. 3.24). Warstwa aluwialna, o dużych 

wartościach impedancji, podścielająca piaskowce zbiornikowe podnosi się na południe i 

kontaktuje lateralnie w strefie uskokowej w okolicy PS 780 z warstwą piaskowców 

eolicznych. Wyklinowanie warstwy zbiornikowej w tej strefie potwierdza także lokalny 

wzrost częstotliwości chwilowej (rys. 3.17). 

Na wynikach inwersji rzadkich spików, przeprowadzonej na sekcji otrzymanej w wyniku 

powtórnego przetwarzania danych polowych, zaznacza się na północ od otworu Rusocin-1, 

zróżnicowanie impedancji akustycznej w obrębie elementu paleomorfologicznego, 

prawdopodobnie dużej wydmy (rys. 3.24 – strzałka 1). Utwory w partii spągowej 

charakteryzują się niższą wartością tego parametru niż w części przystropowej, co wskazuje 

na zróżnicowanie właściwości zbiornikowych.  

W otoczeniu otworu Książ Wlkp.-1, gdzie w zapisie sejsmicznym nawet po 

defazowaniu relacje amplitudowe były zaburzone i rozkład impedancji akustycznej nie został 

prawidłowo odtworzony przez inwersję rzadkich spików (rys. 3.23), co przejawiło się 

zawyżoną wartością impedancji akustycznej warstwy zalegającej w stropie czerwonego 

spągowca w odniesieniu do danych otworowych. Bliższe wartościom otworowym jest w tym 

miejscu rozwiązanie inwersji w wariancie MBI (rys. 3.22). Mając na uwadze badania 

sedymentologiczne, które wykazały, że osady eoliczne z wiercenia Książ Wlkp.-1 

reprezentowane są przez wydmy złożone, a rzadziej przez pokrywy piaskowe (Kiersnowski, 

2002b) można sądzić, że najlepsze rozwiązanie inwersyjne w tej strefie uzyskano na danych 
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wejściowych po powtórnym przetwarzaniu (rys. 3.24). W stropie czerwonego spągowca 

zaznaczają się utwory o niskiej impedancji akustycznej w formie geometrycznej 

przypominającej  wydmy. Między nimi występują osady zapewne o gorszych właściwościach 

zbiornikowych, prawdopodobnie asocjacji międzywydmowej skojarzone z wyższą 

impedancją akustyczną. Dolna wydma, rozpoznana otworem Książ Wlkp.-1, lokuje się 

strukturalnie niżej niż wydma górna zamknięta tektonicznie uskokiem zrzucającym strop 

czerwonego spągowca, ekranując tym samym anhydrytami PZ1 pułapkę strukturalno-

geomorfologiczną.  

Niskimi wartościami impedancji akustycznej, poniżej 9000 g/cm3*m/s, charakteryzują 

się dwa cienkie przewarstwienia piaskowców w środkowej części przekroju, na południe od 

otworu Książ Wlkp.-6 (rys. 3.24). Piaskowce zbiornikowe rozdzielone są warstwą, o 

wysokich wartościach impedancji akustycznej, generalnie powyżej 11000 g/cm3*m/s, 

charakterystycznymi dla osadów aluwialnych, które jak wspomniano wcześniej, mogą być 

uszczelniające dla gazu. Zasięg głębszego poziomu piaszczystego ograniczony jest 

tektonicznie przez uskok od północy ograniczający blok Rusocina (rys. 3.24  – strzałka 2). 

Warstwa ta kontaktuje lateralnie z utworami aluwialnymi górnego czerwonego spągowca, 

występującymi w skrzydle wiszącym uskoku. Niewykluczone zatem, że przy północnej 

krawędzi bloku Rusocina, od strony rowu Książa Wlkp., występuje pułapka litologiczna 

ekranowana tektonicznie w głębszej części profilu czerwonego spągowca, dotychczas 

nierozpoznana wierceniami.  
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4. ANALIZA DANYCH GEOLOGICZNYCH I GEOFIZYCZNYCH  

POD KĄTEM POSZUKIWANIA PUŁAPEK STRUKTURALNYCH  

W REJONIE KALISZ-MALANÓW-KONIN   
 

 Obszar pomiędzy Kaliszem, Malanowem i Koninem  w planie alpejskim obejmuje 

fragment monokliny przedsudeckiej i niecki mogileńsko-łódzkiej (rys. 2.7). W planie 

waryscyjskim zlokalizowany jest na północno-wschodnim skłonie wału wolsztyńskiego, 

paleowyniesienia będącego częścią eksternidów waryscyjskich (Wierzchowska-Kicułowa, 

1987). Od południowego-zachodu ograniczony jest strefą dyslokacyjną Poznań-Kalisz 

(SDPK) będącą fragmentem lineamentu Poznań-Rzeszów (Pożaryski, 1971). Z tą strefą 

dyslokacyjną związane jest występowanie mezozoicznego rowu  tektonicznego  genetycznie 

związanego w tym obszarze z północno-wschodnią krawędzią karbońskiego wyniesienia 

Kalisza. Rów ten kontynuuje się dalej w kierunku SE poza rejon objęty analizą w strefie 

dyslokacyjnej rozciągającej się aż do Niechmirowa. Według Deczkowskiego i Gajewskiej 

(1980) system rowów związany ze  strefą  dyslokacyjną Poznań-Kalisz w początkowej fazie 

rozwinął się na przełomie kajpru i retyku.  

 Utwory cechsztynu reprezentowane są przez 4 cyklotemy: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4. W 

północnej części obszaru sole cechsztyńskie, głównie Na2, spiętrzone są w formie wału 

solnego, dotychczas uznawanego za poduszkę solną z kulminacją w okolicy Turka (Dadlez, 

Deczkowski i in. 1980; Dadlez i in. 1998). Początkowy etap spiętrzania soli cechsztyńskich 

może być dokładnie datowany w zapisie sejsmicznym, ponieważ doskonale są widoczne 

zmiany miąższości warstw w nadkładzie cechsztynu. Rozwój litologiczny osadów cyklotemu 

PZ1, a zwłaszcza jego dolnych ogniw był uwarunkowany zróżnicowaną paleomorfologią z 

początku cechsztynu. Wskaźnikiem zróżnicowanej morfologii podłoża podcechsztyńskiego 

jest występowanie zwiększonych miąższości anhydrytów dolnych PZ1, co jest 

udokumentowane w zapisie sejsmicznym na licznych przekrojach z tego obszaru. Należy 

zaznaczyć, że układ refleksów sejsmicznych w części spągowej cechsztynu odpowiadającej 

utworom cyklotemu PZ1 wskazuje na obecność stref zwiększonych miąższości anhydrytu 

dolnego A1D w formie wałów o zmiennej szerokości, a pomiędzy nimi panwi solnych 

wypełnionych głównie solami najstarszymi Na1, które jako bardziej plastyczne podlegały 

deformacjom. W głębszej części basenu, w kierunku krawędzi platformy siarczanowej PZ1, 
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pojawiają się anhydryty środkowe A1S przewarstwiające sól najstarszą Na1 oraz wzrasta 

miąższość anhydrytu górnego A1G, co potwierdził otwór Malanów-1.  

Omawiany rejon znajduje się poza zasięgiem wulkanitów dolnopermskich, a osady 

górnego czerwonego spągowca zalegają bezpośrednio na podłożu karbońskim. Miąższość 

osadów górnego czerwonego spągowca maleje w kierunku południowo-zachodnim od 320 m 

w otworze Malanów-1 do 199,5 m w otworze Zakrzyń IG-1, a w kierunku południowym do 

27,5 m w otworze Kalisz IG-1. W otworze Iwanowice-1 bezpośrednio pod cechsztynem 

zalegają utwory karbonu. Niewielka miąższość czerwonego spągowca odnotowana w otworze 

Kalisz IG-1 i bezpośredni kontakt karbonu z cechsztynem w otworze Iwanowice-1 świadczy 

o występowaniu w tym rejonie wyniesienia podłoża podpermskiego. Wzrost miąższości 

dolnego permu do kilkuset metrów reprezentowanego przez dolny i górny czerwony 

spągowiec odnotowuje się między innymi w otworze Raduchów-1, zlokalizowanym po 

południowej stronie wyniesienia karbońskiego.  

 Osady górnego czerwonego spągowca wykształconego w S i SW części omawianego 

obszaru w facjach eolicznych i fluwialnych przechodzących w kierunku NE w facje plaji 

zatarły deniwelacje powierzchni stropowej karbonu. Stąd w głębszym basenie w partiach 

przyspągowych pod osadami plaji, analogicznie jak w centralnej części NE basenu 

niemieckiego, mogą występować pułapki dla węglowodorów pod warunkiem istnienia 

uszczelnienia wewnątrz górnego czerwonego spągowca. W płytszej strefie pomiędzy 

Zakrzyniem a Malanowem ze względu na dominację w profilu osadów eolicznych, nawet 

gdyby w wyniku ruchów tektonicznych fazy saalskiej uformowały się zręby w podłożu 

górnego czerwonego spągowca, to efektywne pułapki mogą występować tylko bezpośrednio 

pod regionalnym uszczelnieniem cechsztyńskim. Na N i NE od odwiertu Malanów-1, gdzie 

osady eoliczne zazębiają się z osadami plaji, które mogą stanowić  uszczelnienie, nie można 

wykluczyć występowania strukturalno-tektonicznych pułapek naftowych  wewnątrz górnego 

czerwonego spągowca nad wyniesionymi blokami karbonu, jak również pułapek 

litologicznych. Jednak jakość zapisu sejsmicznego poniżej cechsztynu nie pozwala do tej pory 

na ich identyfikację.  

Podłoże podpermskie w rejonie Kalisz-Malanów-Konin zbudowane jest ze skał 

karbońskich, o dość monotonnym wykształceniu litologicznym, reprezentowanych głównie 

przez piaskowce od drobno- do gruboziarnistych miejscami zlepieńcowate z mułowcami i 

iłowcami (Deczkowski, 1978). Utwory karbonu zostały stwierdzone w otworach: Iwanowice-

1, Kalisz IG-1, Zakrzyń IG-1 i Malanów-1. Zróżnicowanie głębokości zalegania stropu 

karbonu jest duże i wynosi od 3216 m p.p.t. w otworze Iwanowice-1 do 5308 m p.p.t. w 
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otworze Malanów-1. W otworze Kalisz IG-1 zdaniem Deczkowskiego (1978) utwory te 

zaliczają się do karbonu dolnego (wizen górny?) ze względu na podobieństwo wykształcenia 

litologicznego rozpoznanego pod względem stratygraficznym w sąsiednich, jakkolwiek 

odległych od niego, profilach wierceń (np. Marcinki IG-1). Najnowsze badania 

palinologiczne karbonu z tego otworu nadal nie pozwoliły precyzyjnie udokumentować ich 

wieku, określając go na nie starszy niż wizen (Górecka-Nowak, 2007). Ustalenie pozycji 

stratygraficznej skał karbonu na przedpolu eskternidów waryscyjskich, ze względu na bardzo 

małą ilość danych mikropaleobotanicznych jest problematyczne, stąd oznaczenie wieku 

odbywa się często na podstawie oceny makroskopowego podobieństwa w wykształceniu 

litologicznym. Według tych kryteriów w profilu otworu Malanów-1 prawdopodobnie 

występują utwory westfalu B+C? (Kiersnowski, Buniak, 2006).  

Osady karbonu dolnego wykazują znaczny stopień diagenezy, a w strefach 

tektonicznych, kataklazy i fyllityzacji (Deczkowski, 1977). Na wyniesieniu Kalisza warstwy 

karbonu dolnego zalegają pod niewielkim upadem określonym w otworze Kalisz IG-1 na 

około 10o. Skały karbonu w stosunku do nadległych utworów permskich wykazują 

dyskordancję stratygraficzną i kątową, co w połączeniu z ich pstrym zabarwieniem 

spowodowanym procesami wietrzenia dokumentuje długą lukę sedymentacyjno-erozyjną 

obejmującą dolny i częściowo górny czerwony spągowiec (Deczkowski, 1978). 

Niewykluczone, że karbońskie wyniesienie Kalisza może pełnić podobną  rolę w formowaniu 

pułapek naftowych o charakterze litologicznym jak wyniesienie wolsztyńskie. Silnie 

zdiagenezowane i zapewne częściowo zmetamorfizowane skały karbońskie w strefie 

krawędziowej  tego wyniesienia  mogą stanowić skuteczne  boczne  uszczelnienie  akumulacji 

w  piaskowcach eolicznych wyklinowujących się na jego skłonie.  

 W głębszej strefie basenu czerwonego spągowca, na obszarze współczesnej niecki 

mogileńsko-łódzkiej, badania sejsmiki refleksyjnej wykonane w latach 70. i na początku 80. 

miały charakter fragmentaryczny i były raczej nastawione na rozpoznanie budowy 

geologicznej mezozoiku. Ówczesne możliwości techniczne prowadzenia prac polowych, jak i 

przetwarzania danych, nie pozwalały na uzyskanie czytelnych dla precyzyjnej interpretacji 

geologicznej obrazów sejsmicznych w cechsztynie, co przede wszystkim odnosi się do 

granicy Z1’ odwzorowującej spąg tego kompleksu. Problem poszukiwań pułapek naftowych 

potęguje dodatkowo mała ilość głębokich otworów wiertniczych z profilowaniami prędkości 

średnich i akustycznych o dobrej jakości, co znacząco utrudnia identyfikację stratygraficzną 

wielofazowych, silnie zinterferowanych refleksów cechsztyńskich.  
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Najnowsze badania sejsmiczne na obszarze niecki mogileńsko-łódzkiej wykonane 

przez Geofizykę Toruń w roku 1996 na zlecenie firmy Texaco dostarczyły nowych danych 

odnośnie budowy geologicznej piętra mezozoicznego i permskiego. Badaniami sejsmicznymi 

objęto szeroką strefę rozciągająca się pomiędzy regionalnymi przekrojami sejsmicznymi 

ZGR01097 i ZRG01197 (rys. 2.6), (Frankel i in., 1997; Reicher , Maćkowski, 2007).  

Z obszarem tym wiązano duże nadzieje na odkrycie zasobnych złóż gazu przede wszystkim w 

głęboko zalegających utworach czerwonego spągowca, ale również w nadległych 

cechsztyńskich poziomach węglanowych. W wyniku przeprowadzonej interpretacji przez 

specjalistów z firmy Texaco zlokalizowano na głębokości od -3800 m p.p.m. do -5800 m 

p.p.m. kilka przydyslokacyjnych pułapek strukturalnych o znacznych amplitudach i 

rozciągłości NW-SE, powielających waryscyjskie elementy tektoniczne (Frankel i in., 1997). 

Najbardziej obiecująco w aspekcie poszukiwawczym zarysowywał się wyniesiony blok 

tektoniczny podłoża podcechsztyńskiego w okolicy Malanowa ograniczony od trzech stron 

dyslokacjami. Amplitudę tego bloku tektonicznego oceniono na 180 m, a sumaryczną 

miąższość cechsztynu oszacowano na 600 m. Blokową budowę podłoża podcechsztyńskiego 

powiązano z ruchami tektonicznymi schyłkowej fazy orogenezy waryscyjskiej 

zaznaczającymi się w trakcie sedymentacji górnego czerwonego spągowca i zakończonych w 

środkowym cechsztynie. Niestety wyniki wiercenia Malanów-1 nie potwierdziły 

występowania tak wysokiego horstu, co pod znakiem zapytania postawiło poprawność 

przeprowadzonej interpretacji, szczególnie w odniesieniu do identyfikacji stratygraficznej 

przewodnich refleksów cechsztyńskich.  

 

 
 

4.1. CHARAKTERYSTYKA I PRZETWARZANIE DANYCH SEJSMICZNYCH  
 

 

Archiwalne dane sejsmiczne z lat 70. i 80.  

 

Badania sejsmiczne w omawianym rejonie prowadzone były od połowy lat 

siedemdziesiątych przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie i Geofizykę-

Kraków. Wykonano wtedy rzadką i nieregularną siatkę profili o generalnym przebiegu NW–

SE i SW-NE (rys. 2.6). Pomiary przeprowadzono aparaturami 24-kanałowymi, a wzbudzanie 

fal sprężystych realizowano poprzez eksplozję dynamitu. Interwał strzałowy wynosił 100 m, 

pomiarowy 50 m, a krotność pokrycia 600%. Rejestrację danych wykonywano rozstawem 
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skrajnym z różnym odsunięciem od punktu strzałowego. Długość rozstawu wynosiła 

przeciętnie ok. 3000 m, ale dla niektórych profili z większym odsunięciem osiągała 3900 m. 

Zastosowanie rozstawów skrajnych z dużym odsunięciem pozwalało z jednej strony 

zwiększyć maksymalny offset, natomiast z drugiej ograniczyło możliwość rejestracji fal 

odbitych od granic płytko zalegających.  

Prace polowe w latach 80. realizowano dwoma  aparaturami  pracującymi w systemie master- 

slave, zwiększając tym samym ilość kanałów rejestrujących z 24 do 48. Zmniejszono do 50 m 

interwał strzałowy pozostawiając bez zmian odległość pomiędzy środkami grup geofonów i 

uzyskując tym samym zwiększoną maksymalną krotność pokrycia do 2400%.  

W archiwalnym zapisie sejsmicznym poziom szumów jest bardzo wysoki (rys. 4.1). Przebieg 

refleksów jest zniekształcony i nie jest możliwe rozróżnienie stref występowania dyslokacji 

od  fikcyjnych przerw ciągłości refleksów. Granice odbijające  w obrębie cechsztynu są słabo 

widoczne, za wyjątkiem Z3 na fragmentach przekrojów. Identyfikacja i korelacja fazowa 

refleksu Z1’od spagu cechsztynu (stropu czerwonego spągowca) jest bardzo trudna, a w wielu 

miejscach wręcz niemożliwa.  

 

Archiwalne dane sejsmiczne z lat 90.  

 

Najnowsze badania sejsmiczne (profile TX) w tym rejonie zostały wykonane w  roku 

1996 przez Geofizykę-Toruń na zalecenie firmy Texaco. Zaprojektowano stosunkowo rzadką, 

lecz regularną siatkę profili (rys. 2.6). Pomiary wykonano aparaturą System Two firmy 

Intput/0utput w konfiguracji 240 kanałów. Prace polowe przeprowadzono rozstawem 

środkowym o długości 3037.5 m, interwal strzałowy wynosił 50 m, a pomiarowy 25 m, 

uzyskując maksymalną krotność pokrycia 6000%. Wzbudzanie fal sprężystych wykonano 

metodą wibratorową w zakresie częstotliwości 8-80Hz (Frankel i in., 1997). 

Przetwarzanie polowych danych sejsmicznych wykonała firma Veritas-Digicon z 

Houston. Wprowadzono poprawkę statyczną z refrakcji z wykorzystaniem 

jednowarstwowego modelu strefy przypowierzchniowej oraz wykonano przynajmniej dwie 

iteracje automatycznej powierzchniowo-zgodnej korekty resztkowych poprawek statycznych 

(Frankel i in., 1997). Przed składaniem wykonano dekonwolucję predykcyjną z 

zastosowaniem operatora o długości 200 ms i z krokiem przewidywania 24 ms. 

Zrezygnowano z dekonwolucji „spikowej” i zmiennego w czasie wybielania spektralnego. 

Analizy prędkości składania wykonano z gęstym krokiem co 0.5-1 km, powtarzając je po 

korekcie statyki rezydualnej, a  przed końcową analizą  wykonano korektę na upad DMO.  
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Po korekcie kinematycznej, ale przed sumowaniem, skalowano amplitudy w czterech oknach 

czasowych. W końcowym etapie przetwarzania zrealizowano migrację czasową metodą 

różnic skończonych oraz zastosowano dodatkowe zmienne w czasie skalowanie amplitud 

wraz z  automatyczną regulację wzmocnienia (AGC).  

Dobrej jakości obraz sejsmiczny, choć o stosunkowo niskiej rozdzielczości pionowej, 

uzyskano w płytkiej części przekrojów w interwale  zalegania utworów kredy i jury (rys. 4.2). 

Widoczne są kontakty refleksów w formie wyklinowań związane z występowaniem 

powierzchni niezgodności. Bardzo czytelnie w utworach jury górnej zarysowują się sygnatury 

sejsmiczne typowe dla raf węglanowych. W ich obrębie występuje wyraźny zanik odbić i 

obserwuje się jedynie fragmenty chaotycznie rozmieszczonych refleksów o małych 

amplitudach. Poza rafami refleksy są ciągłe sugerując występowanie przewarstwień 

marglistych. Zmienność wykształcenia litologicznego oksfordu przekłada się na lateralne 

zróżnicowanie prędkości, które destrukcyjnie wpływa na głębszy obraz sejsmiczny 

(Bukowicki i in. 1978; Pietsch, Solarski, 1995). Poniżej krawędzi raf występują na sekcjach 

sejsmicznych charakterystyczne wąskie strefy wzrostu poziomu szumu i przerw ciągłości 

refleksów triasowych i cechsztyńskich sugerujące występowanie dyslokacji. Jak wykazał 

Blackburn (1980), w oparciu o modelowania metodą trasowania promienia sejsmicznego, dla 

modelu sejsmiczno-geologicznego wysokoprędkościowej rafy umieszczonej w ośrodku o 

budowie warstwowej, właśnie w strefach przykrawędziowych występuje wyraźne 

zróżnicowanie prędkości składania w stosunku do prędkości średnich do poszczególnych 

granic ośrodka. Wyrażona w procentach wartość współczynnika błędu zdefiniowanego jako 

stosunek: (VCDP-Vśr)/VCDP (gdzie: VCDP – prędkość składania otrzymana w wyniku 

modelowań, Vśr – prędkość średnia do granic ośrodka pod rafą), została zaprezentowana na 

rysunku 4.3. Modelowy kształt anomalii prędkości składania jest praktycznie identyczny ze 

strefami zaburzeń rzeczywistego zapisu sejsmicznego występującymi pod krawędziami raf. 

W tych miejscach modelowe wartości współczynnika błędu rosną ze wzrostem głębokości 

zalegania granic ośrodka. Dla granic płytkich występujących bezpośrednio pod rafą wartości 

współczynnika błędu są nieznaczne, ale dla głębszych osiągają do 20%. W strefie pod 

centralną częścią rafy nie obserwuje się dużego wpływu wysokoprędkościowej anomalii na 

prędkość składania, stąd w tym miejscu zapis sejsmiczny jest lepszej jakości, a przerwanie 

ciągłości refleksów może wyznaczać rzeczywistą dyslokację (rys. 4.3).  

Obraz sejsmiczny utworów permu charakteryzuje się niższą rozdzielczością pionową 

niż utworów mezozoiku. Interpretacja subtelnych elementów budowy geologicznej jest tam 

bardzo trudna i niejednoznaczna. W szczególności odnosi się to do identyfikacji i korelacji 
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uskoków w stropie czerwonego spągowca oraz wydzielenia stref występowania zwiększonej 

miąższości utworów anhydrytowych w cyklotemie PZ1. Bezpośrednią tego przyczyną jest nie 

wykonanie dekonwolucji „spikowej” i wybielania spektralnego na trasach przed składaniem.  

Dla niektórych profili została przeprowadzona migracja głębokościowa przed 

składaniem (Frankel i in., 1997). Nie uzyskano jednak istotnej poprawy odwzorowania 

strukturalnego oraz ciągłości śledzenia głębiej zalegających horyzontów. Można 

przypuszczać, że jedną z przyczyn były trudności w realizacji migracyjnych analiz prędkości 

dla głębszych części przekrojów, wynikające z braku dalekich offsetów zbliżonych do 

głębokości zalegania stropu czerwonego spągowca w zakresie od -4000 do -5000 m p.p.m., co 

wpłynęło na możliwość wystąpienia większego błędu w uzyskiwanych rozwiązaniach pól 

prędkości.  

Ze względu na niską pionową rozdzielczość danych sejsmicznych nie zaznacza się 

prawidłowa gradacja amplitud związana ze zróżnicowaniem współczynników odbicia. W 

skrajnym przypadku zbyt niska częstotliwość dominująca i za wąskie pasmo sygnału 

elementarnego prowadzi do występowania w zapisie sejsmicznym refleksów, które są 

wynikiem interferencji oscylacji bocznych sygnałów i nie są związane z kontrastami 

impedancji akustycznej.  

 

Powtórne przetwarzanie danych sejsmicznych z lat 70. i 80.  

 

Ze względu na brak możliwości pozyskania rekordów polowych dla profili 

sejsmicznych wykonanych w analizowanym rejonie dla firmy Texaco, powtórne 

przetwarzanie danych przed przystąpieniem do interpretacji strukturalnej zrealizowano tylko 

dla  profili z lat 70. i 80. wykonanych przez Geofizykę-Kraków dla polskiego przemysłu 

naftowego. Najważniejszym celem przetwarzania było zwiększenie rozdzielczości pionowej 

oraz eliminacja szumów i fikcyjnych zniekształceń  refleksów. W tym celu przed składaniem 

zastosowano powierzchniowo-zgodną dekonwolucję „spikową” oraz dodatkowo wybielanie 

spektralne. Ze względu na trudności w wyznaczeniu pierwszych wstąpień refrakcyjnych z 

powodu ich zniekształceń, zrezygnowano z analizy pierwszych wstąpień refrakcyjnych, a 

statykę wolnozmienną wprowadzono w oparciu o wyniki interpretacji sondowań strefy 

małych prędkości. Na wynik końcowy największy wpływ miały takie elementy przetwarzania 

jak analiza prędkości składania i statyka rezydualna. Przeprowadzono wiele iteracji cyklu 

analiza prędkości - statyka rezydualna otrzymując w konsekwencji stabilne rozwiązanie 

statyki oraz prędkości składania. Znaczący wpływ statyki rezydualnej na obraz falowy 
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występował w obszarze zaangażowania tektonicznego oraz pojawiania lokalnych anomalii 

prędkości i w tych miejscach zanotowano dużą poprawę w stosunku do wcześniejszych 

rozwiązań. Stabilność rozwiązań statyki rezydualnej zapewniono poprzez odpowiednią 

konstrukcję trasy pilota, zwiększenie udziału niższych częstotliwości w widmie sygnału, jak i 

przez zastosowanie szerokiej bramki czasowej. W kolejnych iteracjach obliczeń zwiększono 

udział wyższych częstotliwości w widmie sygnału trasy pilota przy równoczesnym 

zmniejszeniu maksymalnego przesunięcia czasowego tras.  

Podcechsztyńskie odbicia krotne starano się osłabić stosując w tym celu filtrację 

Radona, która jednak nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, ze względu na zbyt duże 

odległości pomiędzy trasami i niską krotność pokrycia. Po sumowaniu, ale przed migracją 

czasową wykonano dodatkowe wybielanie spektralne i wstępne skalowanie tras w szerokiej 

bramce czasowej. Skalowanie to pozwoliło uniknąć wpływu niejednorodności sumowania 

(np. zmiennej krotności pokrycia) na pole falowe. Następnie, po migracji czasowej metodą 

różnic skończonych, dane poddano procedurom zwiększającym stosunek sygnału do szumu 

takim jak: dekonwolucja F-X i filtracja częstotliwościowa.  

W wyniku powtórnego przetwarzania otrzymano dla większości profili znaczną 

poprawę obrazu sejsmicznego polegającą na usunięciu zakłóceń, zwiększeniu rozdzielczości 

pionowej oraz poprawie ciągłości refleksów. Usunięto fikcyjne zniekształcenia odbić 

występujące strefowo w  mezozoiku i cechsztynie. Archiwalne dane sejsmiczne sugerowały 

występowanie dyslokacji, które okazały się uskokami pozornymi niewidocznymi na sekcjach 

po ich powtórnym przetwarzaniu. Analizując obrazy sejsmiczne przed i po powtórnym 

przetwarzaniu widoczna jest poprawa jakości przewodnich refleksów cechsztyńskich, w tym 

najważniejszego Z1’ od spągu cechsztynu (rys. 4.4 i 4.5). Zwraca uwagę również zwiększenie 

pionowej rozdzielczości odbić oraz zróżnicowanie relacji amplitud refleksów. Ułatwia to 

zasadniczo identyfikację zgrubień anhydrytowych cyklotemu PZ1 w formie wałów, co jest 

istotne dla określenia zmienności prędkości w kompleksie cechsztyńskim. Na uwagę 

zasługuje fakt, że zastosowanie odpowiednich procedur i optymalny dobór ich parametrów 

umożliwiło uzyskanie, dla bardzo starych profili, sekcji sejsmicznych o podobnej, a nawet 

lokalnie większej rozdzielczości i jakości odbić, niż otrzymane w wyniku nowych badań 

sejsmicznych  przeprowadzonych w 1996 roku nowoczesną aparaturą z wykorzystaniem 

pięciokrotnie większej ilości kanałów (rys. 4.6).  
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4.2. DOWIĄZANIE DANYCH OTWOROWYCH DO SEKCJI SEJSMICZNYCH  

 
Identyfikację stratygraficzną refleksów sejsmicznych przeprowadzono w oparciu o 

sejsmogramy syntetyczne wykonane dla otworów zlokalizowanych w SW i NE części 

obszaru: Florentyna IG-2, Zakrzyń IG-1 i Malanów-1. Profilowania akustyczne z otworów 

Florentyna IG- i Zakrzyń IG-1 rejestrowane aparaturami analogowymi z uwagi na licznie 

obserwowane przeskoki cykli wymagały korekty przed ich wykorzystaniem w szczegółowych 

analizach ilościowych. Znacznie lepszym materiałem pomiarowym dysponowano w 

przypadku otworu Malanów -1, w którym pomiary wykonano aparaturami cyfrowymi firm 

Halliburton i Schlumberger. Za wyjątkiem otworu Malanów-1, którego wiercenie zakończono 

w roku 1998, w pozostałych znacznie starszych otworach, nie wykonano profilowań gęstości. 

Dla opracowania sejsmogramów syntetycznych dla tych otworów wykorzystano syntetyczne 

krzywe gęstości opracowane przez Wojtowicza (2006a).  

Ze względu na jakość danych wejściowych sejsmogram syntetyczny dla otworu 

Malanów-1, który zlokalizowany jest na skrzyżowaniu profili 49-TX-96 i 41-TX-96, najlepiej 

charakteryzuje refleksy  sejsmiczne występujące w cechsztynie i jego pokrywie mezozoicznej 

(rys. 4.7A, B i C). Sejsmogram opracowano z zastosowaniem sygnału elementarnego 

ekstrahowanego z rzeczywistego zapisu sejsmicznego. W obrębie utworów górnej kredy w 

rejonie Malanowa-1 nie obserwuje się na sejsmogramie syntetycznym odbić o dużej 

amplitudzie, podobnie jak w rzeczywistym zapisie sejsmicznym. Pierwszy refleks z wyraźnie 

zaznaczoną dodatnią amplitudą odnieść można do stropu albu górnego zalegające w spągu 

kredy górnej, bezpośrednio nad utworami kredy dolnej. Strop kredy dolnej (K1) dobrze 

koreluje się z ujemną amplitudą zinterferowanego odbicia, podobnie jak strop portlandu (Jp) 

skorelowany z amplitudą dodatnią (rys. 4.7B). W otworze Malanów-1 nie przeprowadzono 

pełnej identyfikacji stratygraficznej utworów kimerydu podając tylko ogólnie głębokość 

występowania stropu tego wydzielenia w randze piętra. Jakkolwiek, dane sejsmiczne 

klarownie wskazują na występowanie wewnątrz kimerydu silnego odbicia o dodatniej 

amplitudzie maksymalnej. Wykres impedancji akustycznej jest w obrębie tego wydzielenia 

wyraźnie dwudzielny wskazując na zróżnicowanie litologiczne (rys. 4.7B). W części górnej 

wartości tego parametru są niższe i odpowiadają kimerydowi górnemu, z bardziej na SW 

oddalonego otworu Zakrzyń IG-1. Dolna część profilu z większymi wartościami impedancji 

akustycznej nawiązuje do kimerydu dolnego z tego samego otworu. Strop oksfordu w otworze 
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Malanów-1, podobnie jak w pozostałych otworach, zaznacza się słabą amplitudą dodatnią ze 

względu na niezbyt duży kontrast impedancji akustycznej na granicy Jkm1/J3o. W 

przeciwieństwie do niej granica rozdzielająca węglanowe utwory jury górnej i klastyczne jury 

środkowej jest sejsmicznie wyraźna i odwzorowuje się refleksem o ujemnym ekstremum. 

Głębsze odbicia  sejsmiczne na przekroju 49-TX-96 i 41-TX-96 są częściowo zniekształcone 

ze względu na występowanie anomalii prędkości w oksfordzie (rys. 4.7A). Stąd nie występuje 

tak dobra korelacja odbić syntetycznych z rzeczywistymi jak w górnej części profilu, 

szczególnie w interwale zalegania utworów dolnej jury i górnego triasu. Strop kajpru górnego 

(Tk3G) jest wyraźnie przesunięty w dół w stosunku do refleksu związanego z tą granicą na 

sąsiedniej linii 63-TX-96 w otworach Zakrzyń IG-1 i Florentyna IG-2. Przewodnie, 

regionalne refleksy sejsmiczne związane ze stropem środkowego wapienia muszlowego 

(Tm2) i stropem środkowego pstrego piaskowca (Tp2) dobrze harmonizują z odbiciami na 

sejsmogramie syntetycznym i ich korelacja fazowa poza strefami zaburzeń zapisu 

sejsmicznego, związanymi z anomaliami prędkości w oksfordzie i rowów mezozoicznych, nie 

jest problematyczna.  

Strop cechsztynu wyznacza słabe odbicie o ujemnej amplitudzie od granicy pomiędzy 

utworami triasu dolnego, a solami najmłodszymi cyklotemu Aller (Na4), nad którymi zalega 

cienka warstwa iłowców przejściowych (IP) w otworze Malanów-1, a seria terygeniczna (ST) 

w otworach Florentyna IG-2 i Kalisz IG-1. Krzywe impedancji akustycznej pokazują, że 

granica ta nie jest związana z gwałtowną zmianą tego parametru, a raczej z występowaniem 

strefy przejściowej, dla której charakterystyczne są refleksy niskoczęstotliwościowe o małych 

amplitudach (Kasina, 1998). Refleks związany ze stropem cechsztynu jest słabo widoczny w 

zapisie sejsmicznym w otoczeniu otworu Malanów-1, a znacznie lepiej przesuwając się w 

kierunku na SW w strefie wyznaczonej przez otwory Florentyna IG-2 i Zakrzyń IG-1 (rys. 

4.8).  

W profilu otworu Malanów-1 w interwale od stropu anhydrytu podstawowego A3 do 

spągu cechsztynu występują specyficzne, odmienne niż w dwu pozostałych otworach, relacje 

miąższościowe warstw solnych i anhydrytowych. Miąższość soli starszych Na2 jest mała 

kosztem rozbudowania anhydrytu głównego A3 i podstawowego A2. Sól najstarsza Na1 

rozdzielona jest warstwą anhydrytów środkowych A1S, która nie występuje w otworach 

Florentyna IG-2 i Zakrzyń IG-1. Charakterystyczne w odwiercie Malanów-1 zróżnicowanie 

miąższości warstw solnych i anhydrytowych stymuluje występowanie na sejsmogramie 

syntetycznym czterech refleksów o dodatnich amplitudach widocznych również w 

rzeczywistym zapisie sejsmicznym. W górnej sekwencji odbić maksymalne amplitudy 
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dodatnie identyfikują stropy anhydrytu głównego A3 i podstawowego A2. W dolnej 

sekwencji w pobliżu spągu cechsztynu maksymalne dodatnie amplitudy wyznaczają stropy 

anhydrytu środkowego A1S i dolnego A1D.  

Spąg cechsztynu (strop górnego czerwonego spągowca - Ps) zaznacza się refleksem 

ujemnym Z1’ występującym bezpośrednio pod dodatnią amplitudą skojarzoną ze stropem 

A1D (refleks Z1). Poniżej w rzeczywistym zapisie sejsmicznym widoczne są silne refleksy 

wielokrotne wewnątrz górnego czerwonego spągowca, które nie mają swoich odpowiedników 

w obrazie modelowym. Zróżnicowanie impedancji akustycznej wewnątrz tego kompleksu jest 

nieznaczne i zaznacza się w postaci cienkich przewarstwień, co w efekcie ujawnia się na 

sejsmogramie syntetycznym szeregiem zinterferowanych impulsów o bardzo małych 

amplitudach. Strop karbonu zaznacza się słabym odbiciem ze względu na niewielki wzrost 

impedancji akustycznej.  

Odmienny obraz sejsmiczny w cechsztynie obserwuje się w SW części obszaru w 

strefie lokalizacji otworów Florentyna IG-2 i Zakrzyń IG-1. Wzrost miąższości soli starszej 

Na2 powoduje oddalenie odbić od stropów anhydrytu głównego A3 i podstawowego A2 (rys. 

4.8). Anhydryt środkowy nie występuje w tych otworach, stąd bezpośrednio pod refleksem 

A2, następne odbicie o dużej amplitudzie dodatniej związane jest ze stropem anhydrytu 

dolnego A1D. Ze względu na małe miąższości anhydrytu A1D w otworze Florentyna IG-2 

impulsy odbite od stropu A1D i spągu cechsztynu konstruktywnie interferują ze sobą i 

wzmocnieniu ulega zarówno amplituda dodatnia refleksu Z1, jak i ujemna Z1’ związana ze 

spągiem cechsztynu. W miarę wzrostu miąższości anhydrytu dolnego następuje stopniowe 

odseparowanie tych odbić.  
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4.3. OPRACOWANIE MODELU GEOLOGICZNEGO NA PODSTAWIE DANYCH 

SEJSMICZNYCH  

Dane sejsmiczne ujawniły skomplikowaną budowę geologiczną kompleksu 

cechsztyńsko-mezozoicznego oraz jego powierzchni spągowej utożsamianej ze stropem 

piaskowców zbiornikowych czerwonego spągowca. Stosunkowo dobra jakość danych 

sejsmicznych w obrębie piętra mezozoicznego na większości przekrojów pozwoliła na 

szczegółową interpretację tektoniczną i wypełnienia osadowego basenu. W trakcie 

interpretacji szczególny nacisk położono na wyznaczenie deniwelacji spągu cechsztynu oraz 

identyfikacji i korelacji dyslokacji go naruszających, zamykających od SW potencjalne 

pułapki złożowe. Poniżej cechsztynu obraz sejsmiczny jest nieczytelny. Refleksy są w 

przybliżeniu równoległe do granic cechsztyńskich i nie jest praktycznie możliwe odróżnienie 

odbić jednokrotnych od wielokrotnych. Występowanie silnych odbić wielokrotnych jest 

zasadniczą przyczyną braku korelacji pomiędzy sejsmogramem syntetycznym z otworu 

Malanów-1, a rzeczywistym zapisem sejsmicznym poniżej spągu cechsztynu. Obraz 

sejsmiczny nie upoważniał zatem do identyfikacji uskoków w głębszych partiach podłoża 

podcechsztyńskiego, stąd wyinterpretowane dyslokacje ograniczono jedynie do 

przystropowych części czerwonego spągowca.  

Do budowy modelu geologicznego przeprowadzono interpretację geologiczną 

refleksów sejsmicznych w cechsztyńsko-mezozoicznym kompleksie strukturalnym. Za 

pomocą sejsmogramów syntetycznych wykonanych dla otworów Florentyna IG-2, Zakrzyń 

IG-1 i Malanów-1 (rys. 4.7 i 4.8):, zidentyfikowano i dowiązano do zapisu sejsmicznego 

następujące refleksy sejsmiczne: spąg kredy górnej (K2sp) odpowiadający granicy stropu 

kredy dolnej (K1), strop portlandu (Jp), strop oksfordu (J3o), strop środkowej jury (J2), strop 

górnego kajpru (Tk3G), strop środkowego wapienia muszlowego (Tm2), strop środkowego 

pstrego piaskowca (Tp2), strop cechsztynu (Zstr) i spąg cechsztynu (Z1’). Dodatkowo 

zinterpretowano następujące horyzonty śródcechsztyńskie: Z3, Z2, Z1.  

Identyfikacja stref występowania wałów anhydrytowych w cyklotemie PZ1 jest 

ważnym zagadnieniem interpretacji danych sejsmicznych. Z jednej strony wskazują one na 

występowanie wyniesień w podłożu podcechsztyńskim natomiast z drugiej, są przyczyną 

anomalii prędkości w nadkładzie struktur naftowych w stropie czerwonego spągowca. 

Ze względu na występowanie w rejonie badań przewarstwień anhydrytu A1S granica 

konturująca przewagę anhydrytów w profilu litologicznym cyklotemu PZ1 nie odpowiada na 

całej swej długości przewodniemu refleksowi sejsmicznemu Z1 związanemu ze stropem 

anhydrytu dolnego A1D. W celu wyznaczenia warstwy, którą budują w  przewadze anhydryty 
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wprowadzono dodatkowy horyzont Z1sg. Identyfikację stref występowania anhydrytów 

cyklowemu PZ1 przeprowadzono poprzez porównanie rzeczywistego zapisu sejsmicznego do 

modelowego z sejsmogramu syntetycznego dla odwiertu Malanów-1. W SW części obszaru 

pomiędzy Florentyną IG-2, a Zakrzyniem IG-1 granica Z1sg została wyznaczona na 

horyzoncie Z1 (strop A1D), ze względu na brak anhydrytu środkowego A1S w profilu. W 

centralnej części obszaru pomiędzy Zakrzyniem a Malanowem zapis sejsmiczny w spągu 

cechsztynu sugerował występowanie anhydrytu środkowego A1S, stąd horyzont Z1sg 

poprowadzono po refleksie dodatnim odpowiadającym jego stropowi (dodatnim refleksie 

występującym ponad odbiciem Z1). W strefie przykrawędziowej platformy siarczanowej PZ1 

rozpoznanej otworem Malanów-1 anhydryt górny przykrywający sól najstarszą Na1 osiąga 

znaczne miąższości (130m) rozbudowując się kosztem soli Na1G. Identyfikacja w obrazie 

sejsmicznym zgrubień anhydrytu A1G jest problematyczna, stąd wykonano ją tylko w strefie 

Malanowa, w której horyzont Z1sg poprowadzono poniżej Z2 odwzorowując w przybliżeniu 

strop A1G.  

 

 

4.3.1. Konwersja czasowo-głębokościowa danych sejsmicznych  

 

Ze względu na wymaganą znaczną dokładność odwzorowania strukturalnego 

uwarunkowaną rozmiarami pułapek naftowych zlokalizowanych w stropie czerwonego 

spągowca, konwersja głębokościowa czasowych przekrojów i map sejsmicznych jest jednym 

z kluczowych zagadnień interpretacji sejsmiki na obszarze monokliny przedsudeckiej i 

przyległej niecki mogileńsko-łódzkiej. Zagadnieniem budowy pól prędkości do konwersji 

czasowo-głębokościowej i migracji zajmowało się do tej pory szereg autorów zarówno z 

ośrodków naukowych, jak i przemysłu naftowego (Górecki i in., 2005; Jędrzejowska-

Tyczkowska i in., 2005) Zdobyte doświadczenia odzwierciedlają się w precyzji 

odwzorowania głębokości przewodniego horyzontu sejsmicznego Z1’ utożsamianego ze 

stropem czerwonego spągowca. Jest już w zasadzie regułą, że w płytszej części basenu  do     

-3500 m p.p.m. błąd  określenia głębokości nie przekracza 1%, a w wielu przypadkach jest 

znacznie mniejszy.  

Stosowanych jest kilka metod budowy pól prędkości, które generalnie można podzielić na 

dwie grupy. W pierwszej, powszechnie stosowanej, wykorzystuje się wyłącznie dane 

otworowe. W sytuacji, gdy budowa geologiczna nadkładu mezozoicznego nie jest 
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skomplikowana wykonywane są mapy prędkości średnich do stropu cechsztynu. W 

przypadku zaangażowania tektonicznego utworów mezozoiku lub znacznych różnic 

głębokości zalegania poszczególnych kompleksów litostratygraficznych, wydzielonych w 

oparciu o przewodnie refleksy sejsmiczne, przypisywane są do nich stałe lub zmienne 

wartości prędkości wzdłuż profilu. Stałe wartości prędkości są przyporządkowane do 

wydzieleń, które budują skały mniej podatne na kompakcję, do których można zaliczyć 

utwory węglanowe jury górnej i wapienia muszlowego. Dla utworach klastycznych, gdzie 

wzrost prędkości z głębokością jest znaczny, opracowywane są zależności korelacyjne 

wyrażające w formie analitycznej zmiany tego parametru z głębokością. Odrębnym 

problemem jest rozpoznanie rozkładu prędkości w utworach cechsztynu ze względu na 

budowę geologiczną tego kompleksu i znaczne zróżnicowanie prędkości pomiędzy solami i 

anhydrytami. Poziome zmiany relacji miąższościowych wydzieleń solnych i anhydrytowych 

związane zazwyczaj z występowaniem zgrubień anhydrytowych w cyklotemie PZ1, mają 

swoje odzwierciedlenie w anomaliach prędkości. Kartowanie stref występowania 

zwiększonych miąższości anhydrytów jest jednak trudne i nieprecyzyjne w przypadku gorszej 

jakości danych sejsmicznych.  

W mezozoiku anomalie prędkościowe są raczej szerokie, za wyjątkiem stref występowania 

rowów tektonicznych, raf węglanowych oksfordu i podkenozoicznych wychodni utworów o 

odmiennym wykształceniu litologicznym. Szerokopromienne anomalie prędkościowe w 

mezozoiku nie powodują istotnych zmian geometrii niewielkich rozmiarów struktur w stropie 

czerwonego spągowca, w przeciwieństwie do gwałtownych zmian pola prędkości w 

cechsztynie. Te drugie, mogą spowodować wystąpienie pozornych wyniesień w domenie 

czasu w wyniku lokalnego „podciągania” refleksu Z1’. Wynika stąd, że pierwszoplanowe dla 

identyfikacji pułapek w stropie czerwonego spągowca oraz określenia ich rozmiarów jest 

rozpoznanie poziomych zmian prędkości w kompleksie cechsztyńskim. Mniejsze znaczenie 

mają błędy wyznaczenia prędkości w kompleksie mezozoicznym o ile nie występują w jego 

obrębie wybitnie lokalne anomalie.  

W drugiej grupie metod budowy pól prędkości wykorzystywane są osobno lub 

wspólnie z danymi otworowymi prędkości wyznaczone z powierzchniowych badań 

sejsmicznych. Zaliczyć do nich można określone na etapie przetwarzania danych prędkości 

składania lub prędkości uzyskane w wyniku inwersji. Powszechnie wykorzystywane są dwie 

metody inwersji: koherencji i tomograficzna. Dla danych dobrej jakości przetworzonych z 

zachowaniem rzeczywistych relacji amplitudowych proponuje się wykorzystanie inwersji w 

wariancie akustycznym (Jędrzejowska-Tyczkowska i in., 2002, 2005). Wszystkie wymienione 
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metody inwersji są niestety wieloznaczne, a ich wyniki silnie zależne od wstępnego modelu 

prędkości. Popularna jest także konwersja prędkości składania na interwałowe z równania 

Dixa, ale wymaga ona precyzyjnych rozwiązań statyki, aby prędkości nie kompensowały 

błędów estymacji poprawek statycznych (Dix, 1955). Dla danych sejsmicznych dobrej jakości 

wykonuje się również ciągłe analizy prędkości (ang. HVA – Horizon Velocity Analysis) dla 

każdego wspólnego punku powierzchniowego, które są następnie konwertowane na prędkości 

interwałowe (Górecki i in., 2005).  

Metoda inwersji koherencji (Fagin,1998) bazuje na trasowaniu promienia 

sejsmicznego przez szereg nieznacznie zmienionych modeli prędkości. Wynik trasowania 

zamieniany jest na syntetyczne hodografy, które porównuje się z rzeczywistymi danymi 

sejsmicznymi. Na tej podstawie tworzone są mapy funkcji podobieństwa przebiegów 

teoretycznych z rzeczywistymi. Proces wyznaczania prędkości interwałowych związany jest z 

wyborem maksymalnej wartości funkcji, która określa największe podobieństwo pomiędzy 

krzywą wymodelowaną, a rzeczywistą. Poprzez uwzględnienie w procesie analiz trasowania 

promienia sejsmicznego, metoda koherencyjna jest bardziej wiarygodna w określeniu 

prędkości interwałowych, niż konwersja prędkości składania z równania Dixa.  

Inwersja tomograficzna bazuje na poprawianiu startowego modelu prędkości przez 

wprowadzanie małych zmian pola prędkości, określonych w oparciu o analizę resztkowych 

poprawek kinematycznych. Wartości resztkowych poprawek kinematycznych wyznaczane są 

w kolekcjach wspólnego punktu odbicia wzdłuż horyzontów ograniczających wybrane 

kompleksy skalne zróżnicowane prędkościowo. W miejscach, gdzie refleksy sejsmiczne są 

gorszej jakości i nie są wyznaczone precyzyjnie wartości resztkowych poprawek 

kinematycznych, rozwiązanie z inwersji tomograficznej może być obarczone znacznym 

błędem. Procedura ta jest czuła na występowanie szumów, zarówno koherentnych, jak i 

losowych i w zależności od stosunku sygnału do szumu może dawać inne wyniki.  

 

4.3.1.1.  Model prędkości w pokrywie mezozoicznej  

 

Brak wystarczającej ilości danych otworowych z głębszej partii basenu 

mezozoicznego uniemożliwił opracowanie wiarygodnych zależności statystycznych zmian 

prędkości interwałowych z głębokością w poszczególnych kompleksach litostratygraficznych. 

Do modelu rozkładu prędkości w mezozoiku posłużono się zatem prędkościami z inwersji 

tomograficznej, kalibrując je pomiarami otworowymi. Wykorzystano rozwiązania inwersji 
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zaproponowane przez Śliża i Smolarskiego (2006) dla pól prędkości do migracji 

głębokościowej przed składaniem, którą objęte zostały profile wykonane dla polskiego 

przemysłu naftowego w latach 70. i 80. Na etapie budowy rozkładów prędkości do konwersji 

czasowo-głębokościowej wyeliminowano anomalie występujące w miejscach gorszej jakości 

danych sejsmicznych i odrzucono rozwiązania inwersji na brzegach przekrojów. 

Obserwowane błędy dopasowania refleksów sejsmicznych po konwersji głębokościowej do 

granic stratygraficznych w otworach potwierdzają powszechnie akceptowany fakt, że 

prędkości określone metodą inwersji tomograficznej i koherencji są zawyżone w stosunku do 

wartości otworowych. Większe różnice obserwowano dla prędkości z inwersji koherencji niż 

tomograficznej, jakkolwiek nie przekraczały one 6-7%. Opracowanie pola prędkości oparto 

zatem na wynikach inwersji tomograficznej, ale występujące rozbieżności spowodowały 

konieczność zastosowania procedury kalibracyjnej dla prędkości inwersyjnych, 

dostosowującej ich wartości do danych otworowych.  

Wykonanie kalibracji oddzielnie dla pojedynczych profili sejsmicznych często 

powoduje wystąpienie na krzyżówkach znacznych różnic prędkości, co wpływa niekorzystnie 

na spójność modelu dla całego obszaru badań. Problem ten został  wyeliminowany poprzez 

zastosowanie trójwymiarowego wariantu kalibracji prędkości, który przeprowadzono przy 

wykorzystaniu oprogramowania DepthTeam ExpressTM firmy Landmark Graphics 

Corporation. W pierwszym etapie, prędkości sejsmiczne określone na liniach 2D były 

interpolowane i ekstrapolowane w zdefiniowanym obszarze w obrębie trójwymiarowej 

osnowy strukturalno-stratygraficznej, wyznaczonej z interpretacji sejsmicznej przewodnich 

granic odbijających (rys. 4.9). W celu otrzymania jednorodnego pola prędkości zastosowano 

wygładzanie trójwymiarowe danych z analiz tomograficznych. Parametry wygładzania 

dobrano tak, aby zminimalizować stopień uśrednienia i jednocześnie uniknąć powstawania 

sztucznych anomalii prędkości w miejscach lokalizacji krzyżówek. Dodatkową korzyścią 

wynikającą z zastosowania filtru uśredniającego było uzyskanie pola, które charakteryzowało 

się płynnym poziomym zróżnicowaniem prędkości, co pozwoliło uniknąć zniekształceń 

horyzontów sejsmicznych po konwersji do głębokości, wynikających ze zbyt dużego 

kontrastu prędkości nie mającego uzasadnienia geologicznego. Następnie, w miejscach 

lokalizacji otworów obliczone zostały współczynniki korekty wynikające ze zróżnicowania 

prędkości sejsmicznych i otworowych, które interpolowano wzdłuż powierzchni 

strukturalnych. Po przeprowadzeniu korekty model prędkości zachował trend zmian 

prędkości inwersyjnych i jednocześnie był zgodny z danymi otworowymi w miejscu ich 

lokalizacji (rys. 4.10).  
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4.3.1.2. Model prędkości w  cechsztynie  

 

Ze względu na występowanie lokalnych anomalii rozkład prędkości w cechsztynie 

pełni pierwszoplanową rolę w odwzorowaniu głębokościowym subtelnych pułapek naftowych 

w stropie czerwonego spągowca. Rozwiązania inwersji tomograficznej w cechsztynie, z 

powodu niskiej rozdzielczości pionowej metody były zbyt zgeneralizowane i nie wykazały 

lokalnych zmian prędkości skojarzonych ze strefami zwiększonych miąższości anhydrytów 

cyklotemu PZ1.  

Względnie prosta metoda wyznaczania rozkładu prędkości w cechsztynie jest 

proponowana dla sytuacji, w której kompleks ewaporatowy można podzielić na dwie 

warstwy, pierwszą solną o zmieniającej się miąższości i drugą, podścielającą ją, zbudowaną z 

anhydrytów o stałej miąższości (Robein, 2003). Na podstawie danych otworowych 

wyznaczana jest liniowa zależność korelacyjna pomiędzy miąższością czasową [ms] 

kompleksu ewaporatowego a miąższością [m] warstwy soli. Zależność ta, po prostych 

przekształceniach, jest wykorzystywana do wyznaczenia zmian prędkości wzdłuż przekroju 

na podstawie zróżnicowania miąższości czasowej kompleksu ewaporatowego z interpretacji 

danych sejsmicznych.  

W sytuacji w której, miąższość cechsztynu i  budujących go warstw solnych i 

anhydrytowych jest zmienna wzdłuż przekroju, tak jak to ma miejsce w analizowanym 

rejonie, dla wyznaczenia rozkładu prędkości w tym kompleksie niezbędne jest określenie 

zmian w pionie i wzdłuż przekroju miąższości czasowej utworów o przewadze soli i 

anhydrytów. Co prawda Duin i Stavenga (1999) w przypadku występowania zróżnicowanych 

miąższościowo przewarstwień anhydrytowych w obrębie wydzieleń solnych proponują 

wykorzystanie liniowej zależności korelacyjnej pomiędzy prędkością interwałową, a średnią 

bezwzględnych wartości amplitud refleksów wewnątrzcechsztyńskich, ale jak sami autorzy 

sygnalizują, zależność taka może zostać opracowana jedynie dla jednorodnych, 

trójwymiarowych danych sejsmicznych. Istotnym ograniczeniem zastosowania tej metody są 

wymagania nałożone na zakres zmienności miąższości anhydrytów przewarstwiających sól. 

Mianowicie, aby parametry zależności korelacyjnej były stałe w obrębie zdjęcia sejsmicznego 

ich miąższość musi być mniejsze niż 0.8 miąższości „tuningu” (ang. tuning thickness).  

Żadna z wyżej wymienionych metod wykorzystujących różnego typu zależności 

korelacyjne nie znajduje niestety zastosowania w analizowanym obszarze, ze względu na zbyt 

małą ilość otworów przewiercających cechsztyn oraz zróżnicowaną miąższość całego 
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kompleksu cechsztyńskiego, w tym anhydrytów cyklotemu PZ1. Do budowy rozkładu 

prędkości przyjęto, wobec tego model dwuwarstwowy, oparty na arbitralnym rozdzieleniu 

kompleksu cechsztyńskiego horyzontem Z1sg wyznaczonym w sposób opisany powyżej i 

składający się z górnej warstwy o przewadze soli cechsztyńskich z przewarstwieniami 

głównie anhydrytów A3 i A2 o względnie stałej miąższości i dolnej warstwy o dominacji 

anhydrytów A1.  

 

Analiza zmian miąższości wysokoprędkościowych anhydrytów w cyklotemie PZ1  

 

Strefa zwiększonych miąższości anhydrytów cyklotemu PZ1 lokalizuje się na skłonie 

wału solnego otulając go od strony południowo-zachodniej (rys. 4.11 i 4.12). Na odcinku od 

przekroju 46-TX-96 do 29-4-77K przyjmuje ona kształt typowy dla stosunkowo wąskiego 

wału anhydrytowego w strefie krawędziowej platformy siarczanowej PZ1 (struktura 

anhydrytowa I), którego oś podłużna ma kierunek NW-SE, zgodny z zasadniczymi 

dyslokacjami waryscyjskimi. Miąższość czasowa anhydrytów w tym pasie zmienia się 

generalnie od 60 do ponad 100 ms z dwoma wyraźnie zaznaczonymi kulminacjami. Pierwsza 

z nich zlokalizowana jest w otoczeniu otworu Malanów-1, gdzie miąższość dochodzi do 100 

ms, natomiast druga oddalona na NW wykazuje lokalny wzrost miąższości, aż do 140 ms.  

W północno-zachodniej części obszaru od przekroju 55-TX-96 rozkład zmian 

miąższości czasowej anhydrytów PZ1 wskazuje na występowanie dość rozległej platformy 

siarczanowej PZ1 (struktura anhydrytowa II). W obrębie tej struktury miąższość czasowa 

anhydrytów generalnie nie przekracza 100 ms, za wyjątkiem punktowej anomalii na skraju 

przekroju 38-TX-96, gdzie jest większa niż 110 ms. Położenie tej anomalii dobrze wpisuje się 

w ogólny kierunek NW-SE ciągu anomalnej miąższości czasowej anhydrytów 

zlokalizowanych na krawędzi platformy siarczanowej PZ1. Północno-wschodni skłon 

struktury II jest przesunięty na północ w stosunku do zasięgu struktury I, co dobrze koreluje 

się z przemieszczeniem w tym samym kierunku osi wału solnego w tej części obszaru.  

W strefie wału solnego, na NE od skłonu platformy siarczanowej PZ1, miąższość czasowa 

warstwy anhydrytowej jest wyrównana i nie przekracza 60 ms, co pozostaje w zgodności z 

dotychczasowymi poglądami odnośnie wykształcenia litologicznego cyklotemu PZ1 w 

głębszej partii basenu cechsztyńskiego (Wagner, 1994). Po SW stronie struktury solnej, 

miąższość anhydrytów i ich rozkład przestrzenny są podobne jak w NE części obszaru. 

Wyjątek stanowi strefa zlokalizowana na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez 

otwory Zakrzyń IG-1 i Florentyna IG-2. W tym miejscu dane sejsmiczne potwierdzają 
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występowanie większych miąższości anhydrytów na fragmentach profili 63-TX-96 i 16-4-

80K.  

Zidentyfikowane sejsmicznie strefy zwiększonych miąższości anhydrytów na obszarze 

badań dobrze korelują się z rezydualnymi anomaliami grawimetrycznymi Bougera 

przedstawionymi w raporcie opracowanym przez specjalistów z firmy Texaco, przed 

wierceniem otworu Malanów-1 (Frankel i in., 1997). Autorzy komentując te anomalie 

dostrzegali, że mogą być one związane zarówno z występowaniem dużych wyniesionych 

bloków podłoża, jak również ze wzrostem miąższości anhydrytów w cechsztynie. Profil 

otworu Malanów-1 potwierdził niestety ten drugi wariant, niekorzystny z punktu widzenia 

poszukiwań złóż gazu. Należy mieć jednak na uwadze, że zapis sejsmiczny ze względu na 

zaburzenie sekwencji odbić w spągu cechsztynu przez obecność anhydrytu A1S, co 

oczywiście było trudne do przewidzenia przed odwierceniem otworu, mógł sugerować 

występowanie wysokich zrębów podłoża podobnie jak w południowym basenie permskim na 

obszarze Morza Północnego.  

Ze względu na słabo czytelny obraz sejsmiczny wewnątrz cechsztynu  na archiwalnych 

przekrojach 54-4-76 i 11-4-74K potwierdzenie kontynuacji platformy siarczanowej na 

północny-zachód w kierunku otworu Wilczna -1 nie było możliwe. Jednak, mając na uwadze 

wyniki finalnej interpretacji głębokich sondowań sejsmicznych przeprowadzonych w ramach 

eksperymentu „Grundy 2003” (Śliwiński i in., 2006) można przypuszczać, że kontynuuje się 

ona w tym kierunku, aż do regionalnego profilu sejsmicznego ZRG01097, na którym została 

zidentyfikowana.  

W oparciu o wyznaczone rozkłady miąższości czasowej poszczególnych warstw w 

cechsztynie obliczono mapę prędkości interwałowej przyjmując stałe wartości prędkości z 

analizy danych otworowych, dla warstwy górnej reprezentowanej przez utwory w przewadze 

solne – 4420m/s i podległej z dominacją anhydrytów – 5810m/s (rys. 4.13). Porównując mapę 

prędkości średnich do stropu cechsztynu z mapą do stropu czerwonego spągowca widoczny 

jest wpływ ewaporatów cechsztyńskich na rozkład prędkości (rys. 4.10, 4.14). W 

południowo-zachodniej części obszaru, gdzie miąższość ewaporatów cechsztynu jest mniejsza 

niż w części północno-wschodniej i nie występują miąższe anhydryty PZ1, kształt izolinii 

prędkości nie zmienia się istotnie. Pierwszoplanowe zmiany występują w związku ze 

wzrostem miąższości kompleksu cechsztyńskiego w obrębie wału solnego w NE części 

obszaru oraz występowaniem miąższych anhydrytów PZ1 w strefie krawędziowej platformy 

siarczanowej. Zauważalna jest lokalna anomalia prędkości związana z występowaniem 

zwiększonych miąższości anhydrytu w centralnej części obszaru.  
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4.4. INTERPRETACJA MODELU SEJSMICZNO-GEOLOGICZNEGO  

W STREFIE KALISZ-MALANÓW-KONIN  

 

W budowie geologicznej analizowanego rejonu wyróżniają się dwa typy struktur: wał 

solny Turek-Konin i stowarzyszona z nim antyklina nadsolna oraz mezozoiczny rów 

tektoniczny Kalisz-Florentyna. W południowo-zachodniej części na powierzchni 

podkenozoicznej ukazują się wychodnie różnowiekowych utworów mezozoicznych: górnej i 

dolnej kredy oraz górnej jury. Taki układ wychodni ukształtowany został ostatecznie w 

efekcie laramijskich ruchów wynoszących i erozji epigenetycznej, w wyniku której na 

południowym zachodzie zostały częściowo usunięte osady górnojurajskie. Na powierzchni 

erozyjnej znalazły się wychodnie utworów charakteryzujących się odmiennym 

wykształceniem litologicznym, wywierając wpływ na ukształtowanie lateralnej zmienności 

rozkładu prędkości sejsmicznych w strefie przypowierzchniowej.  

Analiza przekrojów sejsmicznych wykazuje, że wyniesienie podłoża karbońskiego, 

rozpoznane otworem Kalisz IG-1, kontynuuje się w kierunku otworu Florentyna IG-2, co jest 

wyrażone załamaniem i prawie poziomym zaleganiem spągu cechsztynu w SW części 

przekroju 63-TX-96 (rys. 4.15). Na odcinku od Kalisza do Florentyny na skłonie wyniesienia 

podłoża karbońskiego rozwinął się rów mezozoiczny od SW i NE ograniczony przez dwa 

listryczne uskoki  przemieszczające utwory cechsztynu, triasu i wygasające w dolnej jurze. 

Najlepiej rów ten odwzorowuje się w zapisie sejsmicznym na przekroju 63-TX-96 w strefie 

otworu Florentyna IG-2 (rys. 4.15). Możliwa była zatem w tym miejscu interpretacja zarówno 

wypełnienia osadowego rowu jak i dyslokacji stowarzyszonych z głównymi uskokami 

brzeżnymi. Wewnętrzna budowa rowu w strefie Florentyny nie jest rozpoznana wiertniczo, 

gdyż otwór ten zlokalizowany jest już poza nim. Interpretacja przekroju 63-TX-96 wykazuje 

jednak, że wewnątrz rowu miąższość cechsztynu jest istotnie zredukowana przy NE jego 

krawędzi wzrastając ku SW. Bezpośrednio przy NE krawędzi rowu górne ogniwa cechsztynu 

są prawdopodobnie zredukowane tektonicznie, natomiast przy jego krawędzi SW występuje 

niewielkie nabrzmienie soli przemieszczonej prawdopodobnie od strony NE. Kwolek (2002) 

analizując szczegółowo rozwój rowów triasowych w strefie SDPK na południowy zachód od 

omawianego obszaru, w oparciu o liczne dane otworowe oraz zdjęcia sejsmiczne 2D i 3D, 

adaptując koncepcje Vendeville’a (1987) oraz Jacksona i Vendeville’a (1992, 1994) uważa, 

że jest to efekt diapiryzmu reaktywnego polegającego na przemieszczeniu mas solnych 

podczas ekstensji nadkładu mezozoicznego w pierwszej fazie rozwoju rowu tektonicznego. 
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Początek powstania rowów koreluje z ruchami tektonicznymi fazy labińskiej na przełomie 

dolnego i górnego kajpru.  

W obrębie rowu Kalisz-Florentyna obserwuje się również zmiany miąższości dolnych ogniw 

triasu, które mogą wynikać z redukcji tektonicznej, co jest obserwowane w licznych 

otworach, które przewiercają płaszczyzny uskoków głównych ograniczających rowy 

mezozoiczne (Kwolek, 2002). Zmniejszenie miąższości utworów klastycznych triasu dolnego 

w rowie może być także wynikiem większego stopnia zaangażowania w proces kompakcji 

mechanicznej. Obliczenia przeprowadzone przez IIiffe i in. (1992) dla modeli rowów 

tektonicznych z obszaru Morze Północnego wykazały, że efekt kompakcji mechanicznej 

odpowiedzialny jest za zmiany miąższości warstw w wymiarze ilościowym dochodzącym do 

10% pomiędzy skrzydłem wiszącym, a zrzuconym rowu. W rejonie otworu Kalisz IG-1, ze 

względu na niską jakość obrazu sejsmicznego na profilu 19A-4-80K, szczegółowa 

interpretacja wypełnienia rowu jest mało wiarygodna. Otwór Kalisz IG-1 zlokalizowany jest 

bezpośrednio przy uskoku ograniczającym rów od strony NE. Przyuskokowa lokalizacja tego 

otworu znajduje swoje odzwierciedlenie w jego cechsztyńskim profilu geologicznym. Profil 

cyklotemu PZ1 jest zredukowany tektonicznie o około 100 m. Silne zaburzenia tektoniczne 

stwierdzone zostały również wśród utworów cyklotemów PZ2 i PZ3 w postaci zmieniających 

się upadów warstw w szerokim zakresie od 0 do 70o, a nawet sprasowań pod kątem 90o 

(Deczkowski, 1978).  

Istotne zróżnicowanie wypełnienia osadowego rowu w segmentach Kalisza i 

Florentyny występuje w kajprze. Miąższość tego wydzielenia stwierdzona w profilu otworu 

Kalisz IG-1 (128 m) jest znacznie mniejsza niż udokumentowana sejsmicznie w segmencie 

Florentyny na profilu 63-TX-96. Redukcja miąższości kajpru w otworze Kalisz IG-1 

związana jest z występowaniem luki stratygraficznej w profilu obejmującej utwory piaskowca 

trzcinowego (T3T) i warstw gipsowych górnych (Tk3G). Należy w tym miejscu podkreślić, 

że utwory kajpru na zewnątrz rowu, po jego stronie NE, w obydwu otworach: Florentyna IG-

2 i Iwanowice-1 są w pełni wykształcone stratygraficznie i mają znaczne miąższości, 

wynoszące odpowiednio: 497 m i 457 m. Zróżnicowanie miąższości kajpru oraz 

występowanie luki stratygraficznej świadczy, że obszar kaliskiego segmentu rowu został 

wypiętrzony na przełomie kajpru i retyku, co doprowadziło do erozyjnego usunięcia 

wymienionych ogniw górnego kajpru. W tym samym czasie w sąsiednim segmencie 

Florentyny trwała wzmożona sedymentacja kajpru (rys. 4.15). Na północny zachód od 

Florentyny miąższość kajpru jest coraz bardziej wyrównana, a zróżnicowanie miąższości 

wyraźnie zaznacza się w utworach retyku i liasu, co dokumentuje przekrój 52-TX-96 (rys. 
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4.16). Z tym przekrojem sejsmicznym związane jest zakończenie struktury mezozoicznej w 

formie półrowu ograniczonego uskokiem od NE. Uskok ten narusza zarówno osady 

cechsztynu, jak i triasu wygasając w dolnej jurze Wzmożona sedymentacja retyku i liasu 

zaznaczyła się również w obrębie całej struktury rowowej od Kalisza do Florentyny, 

określając czas jego tworzenia na kajper-retyk-lias.  

Ze względu na brak dobrej jakości przekrojów sejsmicznych zlokalizowanych wzdłuż 

strefy dyslokacyjnej Kalisz-Florentyna niemożliwe jest precyzyjne wyznaczenie granicy 

tektonicznej pomiędzy segmentami rowu o odmiennym rozwoju od kajpru do liasu, na co 

wskazują profile otworów Kalisz IG-1 i Florentyna IG-2 oraz przekroje 63-TX-96 i 52-TX-

96. Pojedynczy przekrój 28-4-82K o nieczytelnym zapisie sejsmicznym nie pozwala 

wyznaczyć granicy tektonicznej pomiędzy poszczególnymi segmentami rowu.  

Nie obserwuje się na przekrojach sejsmicznych ewidentnych dyslokacji naruszających 

utwory jury środkowej, górnej i kredy w strefie rowu oraz w jego sąsiedztwie. Widoczna jest 

natomiast zróżnicowana budowa geologiczna młodszego mezozoiku w obydwu segmentach 

rowu. Na odcinku kaliskim, jak wskazuje profil otworu Kalisz IG-1, bezpośrednio pod 

trzeciorzędem zalegają utwory kimerydu dolnego, natomiast w strefie Florentyny dane 

sejsmiczne wskazują na występowanie utworów kredy górnej nad rowem tektonicznym, 

której zasięg ogranicza się do SW jego krawędzi (rys. 4.15). W nadkładzie rowu i dalej w 

kierunku SW kimeryd górny nie występuje, a kimeryd dolny pojawia się na dolnej stronie 

podkenozoicznej powierzchni niezgodności w skrajnym SW fragmencie przekroju. Jego 

współczesny zasięg dobrze dokumentuje boczne wyklinowanie refleksu sejsmicznego 

związanego ze stropem tego wydzielenia pojawiające się tuż za otworem Florentyna IG-2 

(rys. 4.17).  

W strefie pomiędzy Florentyną i Zakrzyniem brak jest portlandu, a kimeryd górny 

przykryty jest cienką warstwą kredy dolnej, której miąższość narasta w kierunku NE. Na NE 

od otworu Zakrzyń IG-1 dość wyraźnie w zapisie sejsmicznym zaznacza się refleks od stropu 

portlandu, zidentyfikowany w otworze Malanów-1, który zanika przed Zakrzyniem 

wyznaczając współczesny jego zasięg (rys. 4.15 i 4.16).  

Na przeddolnokredowej powierzchni niezgodności odsłaniają się zatem sukcesywnie w 

kierunku SW coraz to starsze utwory jury uwypuklając zróżnicowanie ruchów subsydentnych 

i regresywny charakter zbiornika górnojurajskiego, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych 

ogniw (Dadlez, 1997). Część północno-wschodnia i centralna analizowanego obszaru 

podlegała u schyłku jury większym ruchom obniżającym niż brzeżny południowo-zachodni 

jego fragment, co odzwierciedliło się odpowiednio w zróżnicowaniu sedymentacji i erozji 
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najmłodszych ogniw górnej jury. Wypłycanie zbiornika górnojurajskiego w kierunku SW 

zaznaczyło się również w sedymentacji utworów dolnej kredy, której miąższość maleje w tym 

samym kierunku.  

 

Struktury solne  

 

Drugim typem struktur występującym w kompleksie cechsztyńsko-mezozoicznym jest 

wał solny Turek-Konin (rys. 4.18) i stowarzyszona z nim antyklina nadsolna zaznaczająca się 

na wszystkich interpretowanych horyzontach sejsmicznych. W strefie poza rowem 

tektonicznym kompleksy Tp1+2 i Tp3-Tm2 wyznaczone pomiędzy przewodnimi refleksami 

triasowymi nie wykazują zmian miąższości, co potwierdza, że do końca sedymentacji 

środkowego wapienia muszlowego spiętrzanie soli jeszcze się nie rozpoczęło. W kulminacji 

antykliny solnej zaznacza się zmniejszenie miąższości kompleksu Tm3-T3k1+2, w stosunku 

do jej skłonu południowo-zachodniego (rys. 4.15 i 4.16). Ze względu na wyrównane 

miąższości górnego wapienia muszlowego (Tm3), odnotowane w otworach, zróżnicowanie 

miąższości tego kompleksu odnosi się do utworów kajpru. To zróżnicowanie miąższości 

świadczy, że inicjalne ruchy soli rozpoczęły się już w kajprze, czyli były synchroniczne z 

aktywnością tektoniczną rozpoczynającą powstanie rowów mezozoicznych. Naprężenia 

tensyjne zdestabilizowały kompleks cechsztyński i uruchomiły przepływ soli. Sól rozpoczęła 

się spiętrzać na NE skłonie rozległej platformy siarczanowej rozwiniętej nad uskokami w 

podłożu podcechsztyńskim. Blokowa budowa podłoża kompleksu solnego była zapewne 

katalizatorem przemieszczeń soli, albowiem uważa się, że już same nierówności podłoża 

warstwy solnej mogą być przyczyną ich destabilizacji (Dadlez, Jaroszewski, 1994).  

Zasadniczy etap formowania struktury solnej na etapie starokimeryjskim zapisany jest 

w zróżnicowaniu  miąższości kompleksu pomiędzy horyzontami sejsmicznymi od stropu 

kajpru (Tk3G) do stropu jury środkowej (J2) nad kulminacją antykliny i jej skrzydłem SW 

(rys. 4.19). Jednak, dane z otworów Turek-1 i -2 oraz Malanów-1 zawężają ten okres czasu do 

retyku i dolnej jury, ze względu na wyrównane miąższości jury środkowej wynoszące 

odpowiednio: 146, 144 i 151 m.  Na mapie wyraźnie zaznacza się zmiana miąższości 

interwału Tk3G-J2 konturująca rozprzestrzenienie struktury solnej. Nad jej kulminacją w 

rejonie Turka jego miąższość jest mniejsza niż 400 m. W kierunku południowym miąższość 

wzrasta ponad dwukrotnie i osiąga wartości około 875 m. Mniejsze zróżnicowanie miąższości 

występuje w NW części obszaru od 625 m ponad wałem solnym do około 900 m na SW 

skłonie struktury.  
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W późnej jurze ruchy soli nie zaznaczają się, na co wskazuje wyrównana miąższość na całym 

obszarze, jakkolwiek rozwój budowli rafowych oksfordu zwłaszcza w nadkładzie struktury 

solnej świadczy o urozmaiconej morfologii podłoża oksfordu wywołanej spiętrzoną solą.  

Druga intensywna faza wzrostu wału solnego przypada na okres inwersji laramijskiej, co 

zaznaczyło się uformowaniem płaskiej antykliny nadsolnej widocznej w przebiegu refleksów 

kredowych. Stopień wystromienia tej antykliny jest miarą dodatkowej masy soli jaka 

dopłynęła do poduszki w tym czasie. Dopływ soli nastąpił głównie w górę upadu podłoża z 

północnego wschodu o czym świadczy większe nachylenie południowo-zachodniego zbocza 

wału solnego.  

 

 

4.4.1. Ukształtowanie strukturalne spągu kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego  

 

W analizowanym obszarze w wyniku przeprowadzonej interpretacji danych 

sejsmicznych nie udokumentowano na horyzoncie Z1’ struktur o charakterze wysokich 

horstów analogicznych do rozpoznanych w basenie południowego Morza Północnego. 

Utwory zbiornikowe górnego czerwonego spągowca występują tu na głębokościach od około 

-3500 do około -5300 m p.p.m. Powierzchnia spągowa kompleksu cechsztyńsko-

mezozoicznego naruszona jest licznymi uskokami o zrzutach do kilkudziesięciu metrów, 

które wygasają z reguły w dolnym cechsztynie. Z przeprowadzonej na licznych przekrojach 

interpretacji danych sejsmicznych wynika dość jednoznacznie, że uskoki w podłożu 

podcechsztyńskim charakteryzują się zmiennymi zrzutami wzdłuż płaszczyzny uskokowej i 

często krzywoliniowym przebiegiem, co jest charakterystyczne dla uskoków przesuwczych. 

Dyslokacje te wykazują generalny kierunek powielający starsze waryscyjskie założenia 

tektoniczne (rys. 4.20 i 4.21) (Pożaryski, 1972; Pożaryski, Dembowski i in., 1983). Należy 

nadmienić, że przestrzenna korelacja uskoków o zmiennych, często zanikających zrzutach 

wzdłuż płaszczyzny uskokowej, wyznaczonych w rzadkiej siatce profili sejsmicznych 2D jest 

w niektórych strefach niejednoznaczna, a w NW części obszaru, ze względu na gorszą jakość 

danych sejsmicznych, była praktycznie niemożliwa do przeprowadzenia.  

Powierzchnia strukturalna stropu czerwonego spągowca zapadająca generalnie z 

południowego zachodu na północny wschód (rys. 4.21) charakteryzuje się wyraźnym 

zróżnicowaniem kąta upadu, od poniżej 1o do ponad 7o (rys. 4.22). W południowo-zachodnim 

fragmencie obszaru strop czerwonego spągowca zapada monoklinalnie w kierunku NE ze 

wzrastającym kątem upadu z NW na SE od około 4o do ponad 7o.  
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W części centralnej zaznacza się wyraźnie budowa blokowa powierzchni stropowej 

czerwonego spągowca naruszonej systemem uskoków poprzecznych o generalnym przebiegu 

SW-NE i podłużnych NW-SE. Poszczególne bloki są zrzucone i poprzesuwane względem 

siebie, a niektóre nawet zrotowane, jak np. horst Malanowa.  

Nachylenie stropu czerwonego spągowca ma zasadnicze znaczenie dla powstania i 

zachowania akumulacji gazowych w pułapkach  strukturalnych (Karnkowski, 1985). W części 

południowo-zachodniej analizowanego obszaru, ze względu na duży kąt upadu, od około 4o 

do ponad 7o wystąpienie akumulacji gazowych w pułapkach strukturalnych jest mało 

prawdopodobne. W centralnej części obszaru w obrębie bloków tektonicznych mniejszy kąt 

zapadania powierzchni stropowej czerwonego spągowca, zmieniający się od poniżej 1o do 3o 

sprzyja wystąpieniu i zachowaniu akumulacji.  

We współczesnym ukształtowaniu tej powierzchni można wyróżnić następujące elementy 

tektoniczne: blok południowo-wschodni, blok centralny i blok północno-zachodni.  

Blok południowo-wschodni najbardziej pogrążony, w obrębie którego występuje 

horst Malanowa, ograniczony jest systemem uskoków NW-SE i SW-NE. Najmniejsze 

zróżnicowanie kąta upadu od poniżej 1o do około 4o występuje w NE części bloku wzrastając 

w kierunku SW do wartości około 7o.  

Niewielki horst w stropie czerwonego spągowca rozpoznany wierceniem Malanów-1, 

widoczny na przekroju 49-TX-96, występuje bezpośrednio w strefie krawędziowej platformy 

siarczanowej przed wałem solnym (rys. 4.23). Występowanie w nadkładzie horstu poziomego 

zróżnicowania prędkości w cechsztynie powoduje pozorne uniesienie refleksu od jego stropu 

w czasowym obrazie sejsmicznym. Na przekroju głębokościowym jest on bardziej nachylony 

ku NE, a jego amplituda przy SW krawędzi wynosi około 60 m, czyli jest 3-krotnie mniejsza 

od przewidywanej przed odwierceniem otworu Malanów-1 (Frenkel i in., 1997). W kierunku 

prostopadłym do przekroju 49-TX-96 strop czerwonego spągowca podnosi się ku SE. 

Przeprowadzone modelowania napełnienia pułapki Malanowa wykazały, że nasycenie gazem 

jest możliwe tylko w najbardziej wyniesionej strukturalnie SE części horstu z dwoma 

kulminacjami: północną w rejonie otworu Malanów-1 i południową przy SW krawędzi (rys. 

4.24). Maksymalna miąższość warstwy nasyconej gazem w kulminacji północnej wynosi 19.3 

m, natomiast w południowej – 7.5 m. Kontur gaz-woda występuje w kulminacji północnej na 

głębokości -4825.7 m p.p.m., a w południowej -4806.2 m p.p.m., co przekłada się na 

powierzchnię złoża odpowiednio 1.08 km2 i 0.79 km2. Wyniki modelowań wykazały, że 

otwór Malanów-1 został zlokalizowany już poza potencjalnym konturem złożowym, co 

potwierdziły negatywne rezultaty prób złożowych tego wiercenia (rys. 4.24).  
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Blok centralny jest wyniesiony względem bloku południowo-wschodniego i zrzucony 

względem bloku północno-zachodniego. Blok ten jest ograniczony uskokami poprzecznymi 

SW-NE i pocięty uskokami NW-SE wyznaczającymi mniejsze elementy tektoniczne o 

charakterze zrębów i rowów o urozmaiconym reliefie. Zaznacza się zróżnicowanie kąta upadu 

stropu czerwonego spągowca od poniżej 1o do około 7o lokalnie, z dominacją wartości 

powyżej 5o na południowym zachodzie bloku. W jego obrębie zlokalizowane są pułapki B i C 

(rys. 4.20 i 4.21).  

Północno-wschodni skłon struktury antyklinalnej B zaznacza się na profilu 

sejsmicznym 51-TX-96 w jego części  południowo-zachodniej (rys. 4.25). Struktura B od 

strony SW przecięta jest uskokiem wpisującym się w ciąg dyslokacji o przebiegu NW-SE 

przemieszczonych na uskokach poprzecznych SW-NE. Struktura kontynuuje się dalej w 

kierunku SE i jest jeszcze widoczna na sąsiednim przekroju sejsmicznym 50-TX-96. Ze 

względu na duże odległości (około 5 km) pomiędzy profilami sejsmicznymi 51-TX-96 i 50-

TX-96, kulminacja tej struktury wypadająca pomiędzy nimi jest hipotetyczna i musi być 

potwierdzona zagęszczoną siatką profili sejsmicznych w celu  wyznaczenia rzeczywistych 

rozmiarów pułapki. Zapis sejsmiczny w spągu cechsztynu nie jest jednoznaczny. Można 

podejrzewać występowanie w otoczeniu tej struktury nieco większych miąższości anhydrytów 

PZ1 niż w nadkładzie dalej odsuniętej na NW struktury A (rys.4.21), jakkolwiek nie 

występują istotne poziome zmiany prędkości w cechsztynie ponad pułapką B. Maksymalna 

miąższość piaskowców nasyconych gazem wynosi 81.2m, kontur gaz-woda występuje na 

głębokości -4508.4 m p.p.m., a powierzchnia struktury antyklinalnej wynosi 13.7km2.  

Na północ od struktury B zarysowuje się struktura zrębowa C z dwoma kulminacjami 

występująca w strefie krawędziowej platformy siarczanowej PZ1 pod wałem solnym (rys. 

4.25). Maksymalna miąższość warstwy nasyconej gazem w kulminacji zachodniej wynosi 

36.3m, natomiast we wschodniej – 35.6m. Kontur gaz-woda zalega w kulminacji zachodniej 

na głębokości -4714.9 m a we wschodniej -4733.6m p.p.m., co odpowiada powierzchni złoża 

odpowiednio 3.96km2 i 4.18km2.  

Skomplikowany układ tektoniczny implikuje zróżnicowane kierunki remigracji gazu w 

stropie czerwonego spągowca. Lokalnie odbiega od dominujących kierunków 

uwarunkowanych regionalnymi trendami wznoszenia powierzchni stropowej czerwonego 

spągowca. Zauważmy, że nadmiarowe węglowodory wypływające z pułapki B 

przemieszczają się kierunku SW, natomiast z pułapki C w kierunku NW do niego 

prostopadłym (rys. 4.24).  
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Blok północno-zachodni położony najpłycej, charakteryzujący się najmniejszym 

zróżnicowaniem i dominacją kąta upadu w zakresie od poniżej 1o do około 3o w części 

centralnej i od 3o do 4-5o na południowym zachodzie. W południowo-zachodniej części bloku 

występuje pułapka A zamknięta od SW uskokiem odwróconym, którą  dokumentuje przekrój 

sejsmiczny 29-4-77K (rys. 4.26). Ta pozytywna struktura antyklinalna zaznacza się również 

na końcu profilu 32-4-77K podniesieniem refleksu Z1’. Zwraca uwagę odmienny zapis 

sejsmiczny w spągu cechsztynu nad tą strukturą niż nad horstem Malanowa (rys. 4.21). 

Sekwencja odbić reprezentująca naprzemianległe warstwy anhydrytów dolnych, środkowych i 

górnych z solami najstarszymi PZ1 w tym miejscu nie pojawia się, Oznacza to, że nie 

występują w jej nadkładzie w obrębie cyklotemu PZ1 anomalie prędkośc,. które mogłyby 

modyfikować jej geometrią w domenie głębokości.  

Wyniki modelowań napełniania gazem pułapki A wykazały, że maksymalna miąższość 

piaskowców nasyconych gazem wynosi 63.9m, kontur gaz-woda występuje na głębokości      

-4374.4m p.p.m., a powierzchnia struktury antyklinalnej wynosi 4.3km2.  

W środkowej części tego bloku w obrębie nosa strukturalnego wyniki modelowań napełniania 

pułapek wskazują, że lokalne kulminacje mogą przechwytywać gaz remigrujący z sąsiedniego 

bloku tektonicznego (rys. 4.24).  

Warto w tym miejscu jeszcze przypomnieć, że tego typu wyniesienia strukturalne jak pułapka 

A, w płytszej strefie basenu czerwonego spągowca na obszarze niecki poznańskiej, są 

udokumentowanymi złożami gazu ziemnego (np. Radlin, Winna Góra, Środa Wlkp.).  

Pułapki A i B zlokalizowane są nieco na SW od osi synkliny mezozoicznej 

usytuowanej pomiędzy aktywnymi tektonicznie w fazach kimeryjskich i laramijskiej strefami 

rowu Kalisz-Florentyna i wału solnego Turek-Konin. Trudno jest jednak jednoznacznie 

ocenić w jakim stopniu zostały one zmodyfikowane i które ruchy tektoniczne wywarły 

większy wpływ na dzisiejszy ich kształt bez przeprowadzenia nawet uproszczonych 

modelowań rekonstruujących ewolucję ich geometrii. Odtworzenie zmian głębokości 

zalegania stropu czerwonego spągowca w czasie geologicznym przeprowadzono z 

uwzględnieniem dekompakcji kompleksów skalnych mezozoicznego nadkładu. W modelu 

rekonstruującym pogrążenie uwzględniono również etapy tworzenia struktury solnej 

zakładając dwie główne fazy spiętrzania soli w wale solnym Turek-Konin, co zostało 

omówione wcześniej.  

Wyniki przeprowadzonych modelowań wykazują w ujęciu ilościowym, że w czasie 

mezozoiku geometria pułapki A podlegała deformacjom zgodnie z ewolucją basenu 

uwarunkowaną zmianami miąższości warstw nadkładu. Ewolucję pułapki A w stropie 
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czerwonego spągowca zaprezentowano w wybranych etapach: u schyłku środkowej jury i po 

przebudowie laramijskiej – model współczesny (rys. 4.27A i B). U schyłku środkowej jury 

kształt pułapki odzwierciedla pierwotną geometrię uformowaną w wyniku przebudowy 

starokimeryjskiej z przełomu kajpru i retyku, równoczesną z zainicjowaniem rowu triasowego 

Kalisz-Florentyna. W tym okresie szerokość pułapki była znacznie większa niż współcześnie 

i wynosiła 3011m. Ze względu na lokalizację pułapki w strefie pełnego profilu 

stratygraficznego górnej jury i nieznaczne zmiany miąższości utworów kimerydu, portlandu 

oraz dolnej kredy nie zanotowano istotnych zmian jej geometrii na etapie przebudowy 

młodokimeryjskiej. Zauważmy jednak, że gdyby struktura zlokalizowana była na SW od 

otworu Zakrzyń IG-1, to wobec istotnych zmian w tym kierunku miąższości utworów 

kimerydu górnego i dolnej kredy młodokimeryjski etap aktywności tektonicznej zaznaczyłby 

się zmianą geometrii pułapki A. Dopiero na etapie przebudowy laramijskiej, wskutek zmiany 

regionalnego upadu i obniżenia podłoża podcechsztyńskiego pod osią synkliny kredowej, 

geometria pułapki uległa istotnej zmianie w postaci drastycznego zmniejszenia jej szerokości 

do 1537m (rys. 4.27B).  

 

 

4.4.2. Charakterystyka właściwości zbiornikowych utworów górnego czerwonego 
spągowca  
 

Na obszarze monokliny przedsudeckiej w głębszej strefie basenu czerwonego 

spągowca wyniki badań Maliszewskiej i Kuberskiej (2006) oraz Biernackiej i in. (2006) 

sugerują, że porowatość piaskowców eolicznych została zmniejszona głównie w wyniku 

kompakcji mechanicznej i chemicznej. Analizując próbki z głębiej pogrążonych piaskowców 

czerwonego spągowca (Objezierze IG-1, Września IG-1, Zakrzyń IG-1) Maliszewska i 

Kuberska (2006) dostrzegły najsilniejsze efekty działania kompakcji mechanicznej w obrębie 

piaskowców drobnoziarnistych, zarówno eolicznych, jak i fluwialnych, gdzie proste kontakty 

ziarn dominują nad punktowymi. Na podstawie diagramów Houseknechta (1987) wykazano, 

że dla tych piaskowców wpływ kompakcji na ich porowatość był silniejszy niż cementacji.  

Badacze zajmujący się analizą procesu kompakcji mechanicznej górnego czerwonego 

spągowca sygnalizują występowanie słabych zależności korelacyjnych pomiędzy 

porowatością, a współczesną głębokością pobrania próby (Biernacka i in., 2006). Bardziej 

wyraźne trendy kompakcyjne uzyskano uwzględniając wpływ laramijskiej inwersji 

tektonicznej na maksymalną głębokość pogrążenia i pomijając próby z anomalnie wysoką 
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wartością porowatości (inf. ustna M. Stefaniuk). Z kolei Biernacka i in. (2006) pokazują, że w 

pojedynczych miąższych profilach wierceń, spadek porowatości z głębokością jest dobrze 

skorelowany w przeciwieństwie do całej populacji danych analizowanych nawet rozłącznie z 

podziałem na te z północnej i południowej strony wału wolsztyńskiego.  

Dla piaskowców często występuje znaczna zmienność wartości porowatości z głębokością 

nawet w obrębie wydzielonej facji. Na obszarze monokliny przedsudeckiej o rozmiarach 

kompakcji decyduje przede wszystkim skład ziarnowy piaskowców, a dopiero w drugiej 

kolejności ich głębokość pogrążenia (Biernacka i in., 2006). Pogląd ten znajduje swe 

potwierdzenie w eksperymentach laboratoryjnych nad procesem kompakcji mechanicznej 

przeprowadzonych dla nieskonsolidowanego piasku, które wykazały, że utrata porowatości 

tego osadu jest głównie związana z oddziaływaniem na niego naprężenia efektywnego 

(różnica naprężenia całkowitego  i ciśnienia porowego) oraz jego składem ziarnowym (Giles i 

in., 1998). Wzrost naprężenia  efektywnego  w najmniejszym stopniu redukował porowatość 

pierwotną piasków arkozowych i arenitowych. W przeprowadzonych badaniach 

laboratoryjnych zauważono także, dla danego typu piaskowców, liniowy trend spadku 

logarytmu naturalnego z porowatości wraz ze wzrostem naprężenia efektywnego, co 

dokumentuje, że uprawnione jest stosowanie eksponencjalnych funkcji dla opisu 

statystycznych zależności pomiędzy porowatością, a głębokością.  

Przyczyn znacznego zróżnicowania procesu kompakcji mechanicznej osadów 

piaszczystych jest wiele. Zarówno obecność iłów, jak i wzrost temperatury powodują 

zwiększenie zaangażowania osadów w ten proces, a nadciśnienie roztworów porowych z 

kolei je zmniejsza lub wręcz wyhamowuje (Giles i in., 1998). Duże zróżnicowanie 

terytorialne wpływu cementacji na porowatość piaskowców jest zapewne kolejną przyczyną 

znacznych zmienności wartości porowatości w funkcji głębokości. Zaawansowanie procesu 

cementacji jest zmienne na obszarze monokliny przedsudeckiej i skorelowane często z 

anomaliami paleotermicznymi, oraz z występowaniem wgłębnych dyslokacji, co dokumentują 

bardzo zróżnicowane zawartości cementów w próbkach skalnych. Na analizowanym 

obszarze, zawartość cementów węglanowych w piaskowcach górnego czerwonego spągowca 

w otworze Kalisz IG-1 jest bardzo wysoka (średnio 12.9%), podobnie jak stopień 

przeobrażenia  karbońskiej  materii  organicznej  w  skali  refleksyjności witrynitu %Ro, który  

wynosi ponad 4.0 (Maliszewska, Kuberska, 2006; Grotek, 2006). Występowanie anomalii 

diagenetycznej w otworze Kalisz IG-1 jest prawdopodobnie ściśle związane z jego lokalizacją 

w strefie tektonicznej naruszającej zarówno utwory mezozoiku jak i paleozoiku. W próbkach 

z otworów Florentyna IG-2 i Zakrzyń IG-1 zlokalizowanych w stronę pogłębiającego się 
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basenu czerwonego spągowca ilość cementów węglanowych gwałtownie maleje do takiej 

samej wartości w obydwu, średnio 2.9% nie wydzielając się już tak znacząco z regionalnego 

tła.  

Przeprowadzona przez Kiersnowskiego i Buniaka (2006) analiza sedymentologiczna 

wykazała duże podobieństwo rozwoju facjalnego osadów z wierceń zlokalizowanych w 

płytszej części ergu wschodniego: Kotlin-2, Broniszewice-1, Brudzewek-1 i głębszej: 

Zakrzyń IG-1 oraz Malanów-1. Badania petrograficzne w połączeniu z wynikami oznaczeń 

laboratoryjnych i interpretacji profilowań geofizyki otworowej  pozwalają wyróżnić w tym 

rejonie 3 typy skał zbiornikowych (Wojtowicz, 2006b) (rys. 4.28):  

• I typ wyróżnia  dobra porowatość i dobra przepuszczalność (np. w otworze  Kotlin-2). 

Piaskowce o spoiwie ilasto-żelazistym charakteryzują się dobrym wysortowaniem 

ziaren z punktowymi kontaktami między nimi i otoczkami chlorytowymi;  

• II typ cechuje dobra porowatość i słaba przepuszczalność (np. w otworze 

Broniszewice-1) wynikająca z braku kontaktu między porami, zabudowanymi przez 

węglany. Przeważają podłużne kontakty międzyziarnowe, w porach stwierdzono 

obecność włóknistego illitu i okruchów dolomitu;  

• III typ charakteryzuje obniżona porowatość i słaba przepuszczalność (np. w otworze  

Brudzewek-1). Piaskowce drobnoziarniste są dobrze wysortowane, a ziarna ściśle 

upakowane. Spoiwo ilaste w formie włókienek lub płatków wraz z węglanami 

szczelnie zabudowuje przestrzenie porowe. Podobny typ skały zbiornikowej 

występuje w otworach Zakrzyń IG-1 i Malanów-1. Ten typ zbiornika, w przypadku 

nasycenia przestrzeni porowej nazywany jest „zaciśniętym” zbiornikiem gazu (ang. 

tight gas) i dzięki współczesnej technologii można go skutecznie eksploatować 

(Schwarzer, Littke, 2007).  

W otworze Zakrzyń IG-1 w najwyższej i środkowej części profilu górnego 

czerwonego spągowca występują osady eoliczne o miąższości 154,5m, przechodzące w 

kompleks osadów fluwialnych i eolicznych o miąższości 45,0m w najniższej części profilu 

(Kiersnowski, Buniak, 2006). Osady eoliczne reprezentują piaskowce drobno- i 

średnioziarniste. W  stropowej  część  profilu  obserwuje  się kilkudziesięciometrową warstwę  

piaskowców eolicznych redeponowanych w środowisku płytkowodnym. Wśród osadów 

kompleksu fluwialnego i eolicznego dominują piaskowce różnoziarniste (od 

drobnoziarnistych do gruboziarnistych) oraz zlepieńce.  

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych 
 

98

Utwory czerwonego spągowca górnego w otworze Zakrzyn-IG1 odznaczają się niskimi 

porowatościami i przepuszczalnościami określonymi laboratoryjnie. W obu kompleksach 



T. Maćkowski - Analiza karbońsko-dolnopermskiego systemu naftowego w aspekcie poszukiwań pułapek litologicznych  
i strukturalnych w utworach czerwonego spągowca w strefie Śrem-Kalisz-Konin 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

osadowych piaskowce eoliczne zachowały najlepszą porowatość i przepuszczalność, a wśród 

nich korzystnie pod tym względem wyróżniają się warstwy występujące w części stropowej 

profilu, w osadach redeponowanych. Piaskowce fluwialne i zlepieńce aluwialne odznaczają 

się niższymi porowatościami i przepuszczalnościami. W kompleksie eolicznym porowatość 

zmienia się od 0,25 do 13,48% (średnia 7,45%), a przepuszczalność od 0.001 do 2,500 mD 

(średnia 0,335 mD). W niższym kompleksie fluwialno-eolicznym porowatość zmienia się od 

1,49 do 9,77% (średnia 4,61%) a przepuszczalność od 0,001 do 0,470 mD (średnia 0,149 

mD). Określona z interpretacji profilowań geofizyki otworowej średnia porowatość i 

przepuszczalność piaskowców w przewierconym interwale wynosi odpowiednio 9,6% i 0,27 

mD, ale w interwale 4455-4479m porowatość średnia jest większa i wynosi 15%, a średnia 

przepuszczalność 0,89mD (rys. 4.29).  

Wyniki najnowszego wiercenia Malanów-1 potwierdzają występowanie w 

analizowanym obszarze piaskowców eolicznych o słabych właściwościach filtracyjnych, ale 

dość dobrych porowatościach jak na tak dużą głębokość zalegania. Wykształcenie facjalne 

profilu czerwonego spągowca górnego w otworze Malanów-1 określone z profilowań 

geofizyki otworowej potwierdza możliwość dalekiego zasięgu występowania pola 

wydmowego w kierunku centrum basenu (Kiersnowski, Buniak, 2006). Z otworu Malanów-1 

pobrano 5 rdzeni bocznych z interwału 5115-5266 m. Zdaniem geologów nadzorujących 

wiercenie „próby piaskowców charakteryzują się dobrym obtoczeniem ziarn, a pod względem 

składu petrograficznego są klasyfikowane jako skaleniowe arenity lityczne. Zawierają cienkie 

laminy różniące się uziarnieniem. Obtoczenie ziarn i cechy teksturalne wskazują na 

wydmowe środowisko sedymentacji. Ziarna posiadają otoczki autigenicznej substancji ilastej. 

Illit włóknisty jest również obecny stanowiąc wypełnienia wielu przestrzeni porowych. 

Miejscami jest obecne spoiwo anhydrytowe. Piaskowce wykazują plamy zabarwione tlenkami 

żelaza”.  

Z przeprowadzonej interpretacji profilowań geofizyki otworowej wynika, że kompleks 

czerwonego spągowca rozpoznany otworem Malanów-1 jest reprezentowany przez piaskowce 

eoliczne  z  przewarstwieniami  mułowców  związanych  ze środowiskiem plaji (Kiersnowski,  

Buniak, 2006; Wojtowicz, 2006b). Przystropowe partie piaskowców czerwonego spągowca 

charakteryzują porowatości niewiele przekraczające 5%. Wzrost porowatości do 10% 

występuje w środkowej i dolnej części przewierconego profilu, a lokalnie nawet do 14% w 

interwale -5175--5200m p.p.m.. Określona z interpretacji profilowań geofizyki otworowej 

średnia porowatość i przepuszczalność piaskowców w przewierconym interwale wynoszą 

odpowiednio: 6,2% i 0,167 mD (rys. 4.29).  
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4.4.3. Zmienność  porowatości  piaskowców górnego czerwonego spągowca  

 

Ze względu na dominujący wpływ kompakcji mechanicznej na porowatość 

piaskowców zbiornikowych w głębszej części basenu w obszarze występowania struktur 

naftowych w stropie czerwonego spągowca, wykonano modelowania numeryczne tego 

procesu dla oceny porowatości w strefach nierozpoznanych wierceniami. Symulację procesu 

kompakcji mechanicznej piaskowców czerwonego spągowca przeprowadzono wykorzystując 

oprogramowanie PetroMod® firmy Integrated Exploration Systems. Obliczenia wykonano w 

trójwymiarowej siatce elementów skończonych aproksymującej założony model geologiczny 

opracowany w przestrzeni określonej zestawem map strukturalnych uzyskanych z 

interpretacji danych sejsmicznych charakteryzujących kompleks cechsztyńsko-mezozoiczny. 

Przyjęto standardowe parametry petrofizyczne w warunkach depozycji proponowane w bazie 

danych dołączonej do oprogramowania. Aby nie generować fikcyjnych rozwiązań na 

brzegach modelu założono, że są one otwarte dla przepływu wyciskanych wód formacyjnych.  

Modelowy rozkład współczesnych porowatości piaskowców w przystropowej 100-

metrowej warstwie w profilu czerwonego spągowca w swym generalnym trendzie jest 

podobny do zróżnicowania głębokości zalegania stropu czerwonego spągowca (rys. 4.30A). 

Wartości porowatości maleją od około 10.25% w strefie otworu Florentyna IG-2 do około 

9.75% w strefie Zakrzynia IG-1. W rejonach, gdzie strop czerwonego spągowca zalega 

najgłębiej wartości porowatości wynoszą około 8.5% i poniżej 8.0% odpowiednio w strefie 

Malanowa i Turka. Uwidacznia się wpływ wału solnego na przebieg procesu kompakcji 

mechanicznej. Pod maksymalnymi miąższościami soli w okolicach Turka porowatość 

piaskowców jest większa (około 8%) niż pomiędzy przekrojami 51-TX-96 i 50-TX-96 

(poniżej 7.75%), gdzie strop czerwonego spągowca zalega na tej samej głębokości, ale pod 

znacznie  mniej  miąższym  nadkładem  soli.  Zauważmy  również, że na północny wschód od  

otworu Malanów-1 spadek porowatości w tym kierunku został zahamowany, pomimo wzrostu 

głębokości zalegania stropu czerwonego spągowca. Zróżnicowanie przebiegu procesu 

kompakcji mechanicznej w zależności od miąższości nadległych soli spowodowane jest ich 

anomalnie niską gęstością przejawiającą się obniżeniem naprężenia efektywnego 

oddziaływującego na utwory czerwonego spągowca.  

Największy spadek porowatości piaskowców górnego czerwonego spągowca wystąpił  w 

cechsztynie i wczesnym triasie, czyli przed powstaniem pułapki A i rozpoczęciem głównej 

fazy 
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generowania gazu z karbonu przypadającej na przełom triasu i jury. Porowatość pierwotna 

została w tym okresie czasu zredukowana z 37% do 19% (rys. 4.30B). Odnosząc modelowe 

wartości porowatości do danych uzyskanych z interpretacji profilowań geofizyki otworowej i 

uśrednionych w 100-metrowym przystropowym interwale odnotować należy dużą zgodność 

w otworze Zakrzyń IG-1, gdzie  modelowa porowatość wynosząca 9.7% jest  

bardzo zbliżona do porowatości geofizycznej wynoszącej 9.5%. W otworze Malanów-1 

model porowatości (8.4%) z kompakcji mechanicznej nie przewiduje już tak poprawnie 

wartości porowatości ocenionej na 6.1% z interpretacji profilowań geofizycznych. 

Rozbieżność ta wynika z większego wpływu procesu kompakcji chemicznej w redukcji 

porowatości w miarę wzrostu głębokości pogrzebania. Nie można również wykluczyć 

większego udziału cementacji w zabudowie przestrzeni porowej, niż w przypadku 

piaskowców z otworu Zakrzyń IG-1.  

 Wyniki przeprowadzonych modelowań pozwalają przyporządkować wartości 

porowatości piaskowców czerwonego spągowca w pułapkach A, B i C, a tym samym określić 

objętość przestrzeni porowej. Pułapki A i B zlokalizowane są w strefie zmian porowatości od 

9.25 do 9.0%, natomiast pułapka C w zakresie od 8.75 do 8.5%. Mając jednak na uwadze 

rozbieżność w wielkości porowatości w otworze Malanów-1 uzyskanej na drodze modelowań 

(8.4%) i interpretacji profilowań geofizyki otworowej (6.1%) można spodziewać się podobnej 

rozbieżności w strefie pułapki C. Objętość przestrzeni porowej piaskowców ujętych w 

pułapki wynosi:  

• w pułapce A - 11.22 mln m3,  

• w pułapce B - 37.59 mln m3,  

• w pułapce C-wschód – 6.14 mln m3 i C-zachód – 4.32 mln m3 (w obliczeniach 

uwzględniono wartość porowatości uzyskaną na drodze modelowań procesu 

kompakcji).  
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE  

 
Analiza wyników modelowania procesów generowania, migracji i akumulacji 

węglowodorów wzdłuż regionalnego przekroju ZRG01097 reprezentatywnego dla obszaru 

Śrem-Kalisz-Konin pozwala stwierdzić, że generowanie i migracja gazu ziemnego z 

karbońskich skał macierzystych odbywało się w dwóch zasadniczych etapach. W etapie 

pierwszym - waryscyjskim, który objął swym zasięgiem przyspągowe i częściowo środkowe 

partie profilu karbonu wygenerowane węglowodory gazowe zostały rozproszone w wyniku 

ich dyfuzji ku powierzchni. W etapie drugim – starokimeryjskim ilość wygenerowanych 

węglowodorów z karbońskiej materii organicznej była wystarczająca dla utworzenia 

akumulacji gazowych w czerwonym spągowcu pod warunkiem występowania na drodze 

migrujących węglowodorów pułapek naftowych. Zasadniczym zatem zagadnieniem 

poszukiwawczym w analizowanym obszarze jest udokumentowanie występowania pułapek 

naftowych, głównie litologicznych przy północnej krawędzi wału wolsztyńskiego i pułapek 

strukturalnych w głębokiej strefie basenu czerwonego spągowca, które mogły zakumulować 

węglowodory gazowe.  

Zagadnienie identyfikacji i rozpoznania pułapek litologicznych w utworach 

czerwonego spągowca zostało zaprezentowane na przykładzie pogłębionej analizy danych 

sejsmicznych w powiązaniu z danymi geologicznymi i geofizyki otworowej w rejonie 

Chrząstowo - Rusocin - Książ Wielkopolski. Przeprowadzona analiza pozwoliła na 

sformułowanie następujących wniosków:  

• Tektonika i warunki sedymentacji górnego czerwonego spągowca przy północnej 

krawędzi wału wolsztyńskiego determinowały powstanie pułapek litologicznych w 

stropowej i głębszej partii profilu.  

• Końcowy etap aktywności tektonicznej we wczesnym permie w analizowanej strefie 

miał miejsce w górnym czerwonym spągowcu (ruchy altmarckie), na który pośrednio 

wskazuje zróżnicowanie miąższości osadów klastycznych pomiędzy blokami 

wyniesionymi Rusocina, a blokiem obniżonym Książa Wlkp.-6 oraz cykliczność 

sedymentacji gruboklastycznej.   

• O istnieniu w paleomorfologii bloków wyniesionych Chrząstowa, Rusocina i Książa 

Wlkp.-1 prawdopodobnie już u schyłku górnego czerwonego spągowca, a z pewnością 
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z początkiem cechsztynu wskazuje utworzenie się tam wałów anhydrytowych A1D 

cyklotemu PZ1, pomiędzy którymi gromadziły się zwiększone miąższości soli 

najstarszej Na1. O aktywności bloków podłoża jeszcze we wczesnym cechsztynie 

świadczy spiętrzenie soli najstarszej Na1 na północ od otworu Książ Wielkopolski-6, 

w związku z występowaniem wału anhydrytowego A1D na wyniesieniu Książa 

Wielkopolskiego-1 stanowiącego masę oporową dla przemieszczającej się soli.   

• Dyslokacja rozdzielająca blok Rusocina od przyległego rowu Książa Wlkp. nie jest 

widoczna na powierzchni stropowej czerwonego spągowca w postaci przerwania i 

przesunięcia refleksu Z1’. Jest ona zakryta najmłodszymi osadami górnego 

czerwonego spągowca, a utwory cechsztynu oblekają i maskują jej obecność w 

podłożu. Pośrednio na jej występowanie wskazują anomalie częstotliwości chwilowej. 

O aktywności tektonicznej tej dyslokacji w cechsztynie świadczy występowanie 

uskoków w nadkładzie doskonale widocznych na horyzoncie przewodnim Z3.   

• Wyniki przeprowadzonej interpretacji danych sejsmicznych ujawniły bardziej złożoną 

budowę wewnętrzną rowu Książa Wlkp. niż w zaproponowanym przez 

Kiersnowskiego (2002b) modelu paleogeologicznym przed sedymentacją 

cechsztyńską. W rowie zaznacza się element wyniesiony rozpoznany otworem Książ 

Wlkp.-1 i obniżony - Książa Wlkp.-6. Uskok rozdzielający te elementy jest wyraźnie 

widoczny na danych sejsmicznych poprzez przerwanie i przesunięcie refleksu Z1’.  

• W zaproponowanym modelu sejsmiczno-geologicznym, wypełnienie osadami górnego 

czerwonego spągowca obniżenia Książa Wielkopolskiego wskazuje na  

przekraczający charakter depozycji. Odnosi się to zwłaszcza do przystropowej, górnej 

warstwy piaskowców eolicznych wkraczających na krawędziowy próg tektoniczny 

Rusocina. Warstwa piaskowców eolicznych zalegająca w stropie czerwonego 

spągowca na południe od otworu Rusocin-1 ma ograniczony zasięg wyraźnie 

widoczny w klasycznym zapisie sejsmicznym i wynikach inwersji akustycznej. 

Warstwa piaskowców eolicznych kontaktuje lateralnie z utworami aluwialnymi, o 

charakterze uszczelniającym, zakumulowanymi pomiędzy uskokami krawędziowymi 

wyniesienia Chrząstowa. Dodatkowe uszczelnienie mogą stanowić również utwory 

wylewne dolnego czerwonego spągowca budujące wyniesienie Chrząstowa, które 

kontaktują z osadami aluwialnymi zakumulowanymi w wąskim obniżeniu 

przykrawędziowym.   
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• Przeprowadzona interpretacja na powtórnie przetworzonym profilu sejsmicznym 

T0011004 z zastosowaniem atrybutu Structure Cube wykazała bardziej złożony 

charakter strefy tektonicznej Dolska przebiegającej pomiędzy odwiertami 

Chrząstowo-1 i Rusocin-1. Atrybut ten ujawnił, na południe od otworu Rusocin-1, 

uskok w stropie czerwonego spągowca (na horyzoncie Z1’), który ogranicza  

tektoniczne litologiczną pułapkę Rusocina.  

• W wyniku inwersji rzadkich spików przeprowadzonych na danych po powtórnym 

przetwarzaniu dobrze została zrekonstruowana dwudzielność profilu górnego 

czerwonego spągowca na bloku Rusocina. Zasięg występowania warstwy piaskowców 

eolicznych o dobrych właściwościach zbiornikowych został wyznaczony około 300 m 

na południe od otworu Rusocin-1. W oparciu o wyniki inwersji sejsmicznej 

przewiduje się, że piaskowce na południe od otworu Rusocin-1 charakteryzują się 

niską impedancją akustyczną rzędu 7500 g/cm3*m/s. Jak wykazały przeprowadzone 

obliczenia przy zachowanej średniej porowatości 22% stwierdzonej w otworze 

Rusocin-1 ich przestrzeń porowa jest w pełni nasycona gazem.    

• Wyniki inwersji sejsmicznej sugerują, że zasięg drugiego poziomu piaszczystego, 

rozpoznanego otworem  Książ Wlkp.-6, ograniczony jest tektonicznie przez uskok 

oddzielający od północy blok Rusocina i kontaktuje lateralnie z utworami o wysokiej 

impedancji, prawdopodobnie aluwialnymi górnego czerwonego spągowca. Zakładając 

uszczelniający charakter tych osadów możliwe jest wystąpienie pułapki litologicznej 

ekranowanej tektonicznie w głębszej części profilu czerwonego spągowca. Tego typu 

pułapki znane są z basenu północnoniemieckiego.   

• Na współcześnie wyniesionym elemencie tektonicznym Książa Wlkp.-1 wyniki 

inwersji wykonanej na powtórnie przetworzonych danych sejsmicznych ujawniły 

występowanie kopalnych wydm tworzących potencjalne pułapki geomorfologiczne 

lub strukturalno-geomorfologiczne.  

•  Charakterystyczną cechą piaskowców eolicznych górnego czerwonego spągowca  z 

rejonu Chrząstowo-Rusocin-Książ Wlkp. jest bardzo dobra korelacja porowatości z 

impedancją akustyczną, co pozwala na efektywne wykorzystanie danych sejsmicznych 

do oceny tego istotnego parametru zbiornikowego.   
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Głównym problemem poszukiwawczym w analizowanym rejonie Kalisz - Malanów - 

Konin, w którym dotychczas nie odkryto złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego 

spągowca, jest zagadnienie sejsmicznego kartowania pułapek strukturalnych na dużych 

głębokościach od -3500 do -5500 m p.p.m. o wymiarach zapewniających zasoby o znaczeniu 

przemysłowym. Równie ważnym zagadnieniem jest ocena wielkości porowatości 

piaskowców ujętych w pułapkę naftową, ponieważ nawet przy znikomej ich 

przepuszczalności współczesne technologie pozwalają na eksploatację gazu ziemnego z tego 

typu zbiorników określanych w nomenklaturze angielskiej jako „tight gas”. Przeprowadzona 

analiza pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:  

 Geologiczna interpretacja przekrojów sejsmicznych wykazała zróżnicowaną 

aktywność tektoniczną analizowanego obszaru oraz pozwoliła na wydzielenie 

poniższych stref: 

 Południowo-zachodniej, najbardziej zewnętrznej strefy, aktywnej w czasie ruchów 

kimeryjskich, laramijskich, aż do kenozoiku, w pasie od Iwanowic na SE przez 

Kalisz-Florentynę i dalej w kierunku NW do przekroju sejsmicznego 52-TX-96;    

 Środkowej, od rejonu Zakrzynia IG-1 do Malanowa-1, ze znikomym oddziaływaniem 

ruchów kimeryjskich i laramijskich;   

 Północno-wschodniej, od Malanowa po Turek, której aktywność tektoniczna związana 

była głównie z formowaniem wału solnego Turek-Konin w okresie ruchów 

kimeryjskich i ostatecznie uformowanym w wyniku polyfazy laramijskiej.   

 Powierzchnia  stropowa  czerwonego  spągowca  zalegająca  na  głębokości  od  około  

-3500 do około -5300 m p.p.m. jest naruszona systemem uskoków poprzecznych o 

generalnym przebiegu SW-NE i podłużnych NW-SE powielających starsze, 

waryscyjskie założenia tektoniczne i wykazuje budowę blokową. Poszczególne bloki 

są zrzucone i poprzesuwane względem siebie, a niektóre nawet zrotowane, jak np. 

horst Malanowa. Uskoki ograniczające bloki charakteryzują się zrzutami do 

kilkudziesięciu metrów i wygasają w dolnym cechsztynie.   

 Wyniki przeprowadzonej interpretacji danych sejsmicznych wskazują na 

występowanie rozległej platformy siarczanowej w cechsztynie sięgającej do rejonu 

Malanowa. Północny zasięg platformy z rozwiniętą barierą anhydrytową PZ1 o 

rozbudowanych miąższościach, występuje w strefie zmiany facjalnej utworów 

górnego czerwonego spągowca z facji eolicznych i fluwialnych w fację plaji. 

Wskazuje to pośrednio na występowanie strefy krawędziowej w podłożu, która 

oddziaływała na sedymentację nadkładu permskiego i może być związana z 
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pogrzebanym frontem eksternidów waryscyjskich, co pozostaje w zgodności z 

wynikami eksperymentu Grundy 2003 (Śliwiński i in., 2006).   

 Widoczny jest wpływ wzrostu miąższości kompleksu cechsztyńskiego w obrębie wału 

solnego Turek-Konin w NE części obszaru, oraz obecności wałów anhydrytowych 

PZ1 w części centralnej na zróżnicowanie rozkładu prędkości średnich do spągu 

cechsztynu.   

 Zróżnicowanie powierzchni stropowej czerwonego spągowca w domenach czasu i 

głębokości zaznacza się tylko lokalnie, w miejscach występowania maksymalnych 

miąższości anhydrytów PZ1, dających lokalne anomalie prędkości.  

 W stropie czerwonego spągowca zidentyfikowano 3 pułapki strukturalne (A, B i C), 

dla których modelowania napełniania gazem pozwoliły określić ich podstawowe 

parametry:  

 Pułapka A została zidentyfikowana na archiwalnym profilu sejsmicznym 29-4-77K po 

powtórnym przetwarzaniu. Wyniki modelowań napełniania gazem tej pułapki 

wykazały, że maksymalna miąższość piaskowców nasyconych gazem wynosi 63.9 m, 

kontur gaz-woda występuje na głębokości -4374.4 m p.p.m., a powierzchnia struktury 

antyklinalnej wynosi 4.3km2;  

 Pułapka B, a właściwie jej NW skłon, zidentyfikowana została na profilu sejsmicznym 

51-TX-96. Kulminacja struktury B występuje pomiędzy przekrojami sejsmicznymi. 

Maksymalna miąższość piaskowców nasyconych gazem wynosi 81.2 m, kontur gaz-

woda występuje na głębokości -4508.4 m p.p.m., a powierzchnia struktury 

antyklinalnej wynosi 13.7km2;  

 Pułapka C, z dwoma kulminacjami, została zidentyfikowana na przekrojach 

sejsmicznych 51-TX-96 i 52-TX-96. Maksymalna miąższość warstwy nasyconej 

gazem w kulminacji zachodniej wynosi 36.3 m, natomiast we wschodniej – 35.6 m. 

Kontur gaz-woda zalega w kulminacji zachodniej na głębokości -4714.9 m a we 

wschodniej na -4733.6 m p.p.m., co odpowiada powierzchni struktur odpowiednio 

3.96 km2 i 4.18 km2.  

 Modelowania przestrzenne zmian porowatości z głębokością pogrążenia w wyniku 

kompakcji mechanicznej pozwoliły oszacować porowatość piaskowców ujętych w 

pułapki strukturalne A i B na ok. 9%, natomiast w pułapce C  na ok. 8.5%. Objętość 

przestrzeni porowej piaskowców wynosi odpowiednio: w pułapce A - 11.22 mln m3 , 

w pułapce B - 37.59 mln m3 , w pułapce C-wschód – 6.14 mln m3 i C-zachód – 4.32 

mln m3.  
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 Dwuwymiarowe modelowanie ewolucji geometrii pułapki A wzdłuż przekroju 29-4-

77K wykazało, że w wyniku przebudowy starokimeryjskiej z przełomu kajpru i retyku 

uformowana została jej pierwotna geometria i w tym okresie czasu jej szerokość 

wynosiła 3011 m. Nie zanotowano istotnych zmian jej kształtu  na etapie przebudowy 

młodokimeryjskiej ze względu na lokalizację pułapki w strefie pełnego profilu 

stratygraficznego górnej jury. Dopiero na etapie przebudowy laramijskiej geometria 

pułapki uległa zmianie i jej szerokość drastycznie zmniejszyła się, aż do 1537 m.  

  Pułapki strukturalne A, B i C, jak sugerują wyniki dwuwymiarowych modelowań 

naftowych przeprowadzone wzdłuż reprezentatywnego przekroju ZRG01097, mogły 

zostać nasycone gazem ziemnym na starokimeryjskim etapie generowania i migracji 

węglowodorów, kiedy to do końca triasu został prawie w całości zrealizowany 

potencjał generacyjny karbońskich skał macierzystych w podłożu analizowanego 

obszaru.  
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Rys. 2.1. Szkic permskiego basenu sedymentacyjnego w pó³nocno-zachodniej Europie (wg Glennie, Higham, Stemmerik, 2003)
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Rys. 2.2. Rozk³ad dojrza³oœci termicznej materii organicznej w stropie pod³o¿a czerwonego sp¹gowca
 (Lokhorst, Kotarba, Mi³aczewski, Gerling i in., 1998)
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Rys. 2.3. Mapa paleogeograficzna stefanu i autunu (wg Ziegler, 1990)
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Rys. 2.4. Mapa mi¹¿szoœci górnego czerwonego sp¹gowca (wg Ziegler, 1990)
(izopachyty w setkach metrów)
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Rys. 2.8.  Polski basen cechsztyñski na platformie paleozoicznej:
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Rys. 2. 9. Sejsmiczne granice refleksyjne w cechsztynie
(wg P. H. Karnkowski, 2007, zmodyfikowany)

W
E

R
R

A
 (

P
Z

1
)

S
T

E
S

S
F

U
R

T
 (

P
Z

2
)

L
E

IN
E

 (
P

Z
3

)
A

L
L

E
R

( 
P

Z
4

)

C
E

C
H

S
Z

T
Y

N

LITOLOGIA

CYKLOTEMY
SOLNE

dolomit g³ówny

wapieñ cechsztyñski

halit

anhydryty

dolomity

wapienie

biohermy
i rafy

i³owce

piaskowce

zlepieñce

SEJSMICZNE
GRANICE

REFLEKSYJNE

Zstr



Rys. 2.10. Przekrój paleotektoniczny przez basen polski (wg Hoffmann i in., 1997)

1 - mu³owce, 2 - piaskowce, 3 - zlepieñce, 4 - zlepieñce z mu³owcami, 5 - osady z tufami i tufitami 
(aglomeraty, lapille, frakcje piaszczyste i popio³y), 6 - ignimbryty, 7 - ryolity, 8 - andezyty i bazalty, 
9 - granity, 10 - górny karbon, 11 - dolny karbon, 12 - dewon, 13 - kambr-sylur, 14 - utwory zdeformowane 
podczas orogenezy waryscyjskiej, 15 - utwory zdeformowane podczas orogenezy kaledoñskiej, 
16 - powierzchnie erozji, 17 - luki stratygraficzne, 18 - uskoki synsedymentacyjne, 19 - wiercenia
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Rys. 2.11. Stratygrafia górnego stefanu i czerwonego sp¹gowca na obszarze pó³nocnego 
basenu pó³nocnoniemieckiego i basenu polskiego (wg Hoffmann i in., 1997)

1- zlepieñce, 2 - piaskowce, 3 - mu³owce, 4 - piaskowce/mu³owce, 5 - osady klastyczne nisklasyfikowane, 
6 - sole, 7- granity, 8 - andezyty, 9 - ignimbryty, 10 - ryolity, 11 - bazalty, 12 - tufy
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Rys. 2.14. Profil wskaŸnika refleksyjnoœci witrynitu (%Ro) 
w otworach Kalisz IG-1 (A) i Siciny IG-1 (B)
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Rys. 2.15. Fragment regionalnego profilu sejsmicznego ZGR01097
objêty modelowaniami procesów naftowych

Rys. 2.16. Model rozk³adu wskaŸnika refleksyjnoœci witrynitu (%Ro)
w dolnokarboñskim kompleksie macierzystym

fragment przekroju ZRG01097
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u schy³ku triasu

Rys. 2.17. Rozk³ad wspó³czynnika transformacji kerogenu (TR)
w dolnokarboñskim kompleksie macierzystym:

A - u schy³ku triasu,
B - u schy³ku triasu œrodkowego,

C - przed sedymentacj¹ górnego czerwonego sp¹gowca
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Rys. 2.18. Rozk³ad wspó³czynnika transformacji kerogenu (TR)
w dolnokarboñskim kompleksie macierzystym:

A - wspó³czeœnie,
B - u schy³ku wczesnej jury
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Rys. 2.21.  Model akumulacji gazu:
A - wspó³czesny rozk³ad nasyceñ,

B - powiêkszony fragment zaznaczony na rysunku A,
C- koncentracja gazu w wodach porowych w wyniku  dyfuzji 
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Rys. 3.6. Zró¿nicowanie sygna³ów elementarnych wyekstrahowanych z danych sejsmicznych 
w otoczeniu otworów Rusocin-1, Ksi¹¿ Wielkopolski-1 i -6:

A - w krótkiej bramce czasowej, B - w szerokiej bramce czasowej
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Rys. 3.7. Sejsmiczny model wyklinowania warstwy piaskowców eolicznych.
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Rys. 3.8. Sejsmogram syntetyczny w interwale wystêpowania 
utworów cechsztynu i czerwonego sp¹gowca dla otworu Rusocin-1
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Rys. 3.9. Sejsmogramy syntetyczne  w interwale wystêpowania utworów 
cechsztynu i czerwonego sp¹gowca dla otworów: Ksi¹¿ Wlkp-1 (A) i Ksi¹¿ Wlkp-6 (B)
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Rys. 3.10. Dopasowanie refleksów sejsmicznych na krzy¿ówce profili T0870693 
i T0011004 przed (A) i po (B) filtracji dopasowania
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Rys. 3.11. Porównanie sygna³ów elementarnych ekstrahowanych z danych sejsminczych
w otoczeniu otworu Rusocin-1:

A - sygna³y elementarne wyekstrahowane z profilu T0011004 (czerwony) i z profilu T0870693 (czarny) po filtracji dopasowania
B - sygna³y elementarne z profilu T0011004 wyekstrahowane przed (czerwony) i po (czarny) defazowaniu
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Rys. 3.12. Porównanie sekcji sejsmicznej T0011004 przed (A) i po (B) defazowaniu.
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Rys. 3.14.  Przekrój geologiczny Chrz¹stowo-1 - Ksi¹¿ Wielkopolski-1 wzd³u¿ profilu sejsmicznego T0011004
opracowany na danych po defazowaniu (A) i po powtórnym przetwarzaniu (B)
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Rys. 3.15. Identyfikacja stref uskokowych na bloku Rusocina 
z wykorzystaniem atrybutu "Structure Cube":
A - archiwalne dane sejsmiczne po defazowaniu,

 B - dane sejsmiczne po powtórnym przetwarzaniu 
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Rys. 3.18. Przekrój sejsmiczno-paleogeologiczny przed sedymentacj¹ cechszyñsk¹
w rejonie Chrz¹stowo - Ksi¹¿ Wielkopolski

- profile sedymentologiczne w odwiertach Ksi¹¿ Wielkopolski-1 i -6 
  wg H. Kiersnowskiego, 2002, w odwiercie Rusocin-1 
  wg A. Buniaka, 2006, uproszczony
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(dane wejœciowe do inwersji - sekcje sejsmiczne po defazowaniu)
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Rys. 3.23. F ozk³ad impedancji akustycznej z inwersji sejsmicznej rzadkich spików 
(dane wejœciowe do inwersji - sekcja sejsmiczna po defazowaniu)
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Rys. 3.24. F ozk³ad impedancji akustycznej z inwersji sejsmicznej rzadkich spików
(dane wejœciowe do inwersji - sekcja sejsmiczna po powtórnym przetwarzaniu) 
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Rys. 4.1.  Fragment archiwalnej sekcji sejsmicznej 49-4-77K
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Rys. 4.2.  Zró¿nicowanie zapisu sejsmicznego w cechsztyñsko-mezozoicznym
kompleksie strukturalnym na przekroju 52-TX-96
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Rys. 4.4.   19-4-80K:
A - przed powtórnym przetwarzaniem, B - po powtórnym przetwarzaniu.

Strza³kami zaznaczono najistotniejsze zmiany otrzymane w wyniku powtórnego przetwarzania

Fragment czasowej sekcji sejsmicznej
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Rys. 4.5. Fragment czasowej sekcji sejsmicznej 49-4-77K:
A - przed powtórnym przetwarzaniem, B - po powtórnym przetwarzaniu
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Rys. 4.6.  Porównanie jakoœci obrazu sejsmicznego:
A - fragment archiwalnego profilu sejsmicznego z lat 80. (19A-4-80K) po powtórnym przetwarzaniu,

B - fragment profilu sejsmicznego z lat 90. (38-TX-96)
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Rys. 4.8.  Dowi¹zanie sejsmogramów syntetycznych 
dla odwiertów Florentyna IG-2 i Zakrzyñ IG-1

do przekroju sejsmicznego 63-TX-96
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Rys. 4.9.  Osnowa strukturalno-stratygraficzna dla modelu prêdkoœci
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Rys. 4.10.  Mapa prêdkoœci œredniej do stropu cechsztynu



Rys. 4.11. Mapa interwa³u czasowego Z1'-Zstr odpowiadaj¹cego
mi¹¿szoœci czasowej cechsztynu
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Rys. 4.12.  Mapa interwa³u czasowego Z1'-Zsg odpowiadaj¹cego
mi¹¿szoœci czasowej anhydrytów cyklotemu PZ1
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Rys. 4.13. Mapa prêdkoœci interwa³owej w cechsztynie
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Rys. 4.14. Mapa prêdkoœci œredniej do stropu czerwonego sp¹gowca

3800 3900 4000



16-4-80K

PS6007008009001000110012001300

SW NE

Rys. 4.15.  Interpretacja cechsztyñsko-mezozoicznego kompleksu strukturalnego na g³êbokoœciowym przekroju sejsmicznym 63-TX-96
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Rys.  4.16.  Interpretacja cechsztyñsko-mezozoicznego kompleksu strukturalnego na g³êbokoœciowym przekroju sejsmicznym 52-TX-96.
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Rys. 4.17.  Wyklinowanie utworów kimerydu górnego i kredy dolnej w strefie rowu triasowego Florentyna - Kalisz.
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Rys. 4.18.  Mapa mi¹¿szoœci utworów cechsztynu
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Rys.  4.19.  Mapa mi¹¿szoœci interwa³u J2-Tk3G odpowiadaj¹cego
sumarycznej mi¹¿szoœci jury œrodkowej, dolnej i retyku

mi¹¿szoœæ [m]



Rys. 4.20.  Mapa czasowa stropu czerwonego sp¹gowca (horyzont sejsmiczny Z1')
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Rys. 4.21.  Mapa strukturalna stropu czerwonego sp¹gowca (horyzont sejsmiczny Z1')
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Rys. 4.22. Zmiennoœæ k¹ta upadu powierzchni stropowej czerwonego sp¹gowca
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Rys. 4.23. Interpretacja cechsztyñsko-mezozoicznego kompleksu strukturalnego na g³êbokoœciowym przekroju sejsmicznym 49-TX-96 
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Rys. 4.24. Model nape³nienia pu³apek w stropie czerwonego sp¹gowca
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Rys. 4.25.  Interpretacja cechsztyñsko-mezozoicznego kompleksu strukturalnego na g³êbokoœciowym przekroju sejsmicznym 51-TX-96.
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Zaznaczono pu³apkê strukturaln¹ A

Interpretacja cechsztyñsko-mezozoicznego kompleksu strukturalnego na g³êbokoœciowym przekroju sejsmicznym

- warstwa o dominacji anhydrytów  w cyklotemie PZ1
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Rys. 4.27. Ewolucja strukturalna pu³apki A:
A - u schy³ku jury œrodkowej,

B - wspó³czeœnie
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Rys. 4.28. Wykres krzy¿owy przepuszczalnoœæ - porowatoœæ dla piaskowców 
czerwonego sp¹gowca z otworów Kotlin-2, Broniszewice-1,  Brudzewek-1
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Rys. 4.29. Interpretacja litologiczno-zbiornikowa utworów czerwonego sp¹gowca 
w otworach Zakrzyn IG-1 i Malanów-1 (wg Wojtowicz, 2006)
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Rys. 4.30. Modelowy rozk³adu porowatoœci piaskowców eolicznych
w stropie górnego czerwonego sp¹gowca:

A - wspó³czesny, B - zmiany porowatoœci w czasie geologicznym
piaskowców w obrêbie pu³apki A
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