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Treœæ: Znajomoœæ rozk³adu prêdkoœci fal pod³u¿nych oraz poprzecznych pozwala w sposób bardziej
dok³adny okreœliæ zmiennoœæ poszczególnych parametrów zbiornikowych w obrêbie badanej strefy.
Modelowania sejsmiczne s¹ narzêdziem pozwalaj¹cym, przy zgodnoœci pola teoretycznego i zarejestro-
wanego, na potwierdzenie poprawnoœci modeli sejsmogeologicznych, opracowanych na podstawie
wyinterpretowanych na sekcjach horyzontów sejsmicznych oraz danych geofizyki otworowej. Dostêp-
noœæ, oprócz profili fal pod³u¿nych, tak¿e fal przemiennych pozwala na konstrukcjê modeli prêdkoœci
fal poprzecznych, co jest wa¿nym elementem zawansowanych metod interpretacji z³o¿owej. W arty-
kule przedstawiono metodykê modelowañ, porównanie teoretycznych pól falowych z zarejestrowanymi
oraz opracowane g³êbokoœciowe modele rozk³adu prêdkoœci fal P i S wzd³u¿ wybranego profilu. Ba-
dania wykonano dla danych z zapadliska przedkarpackiego obejmuj¹cych wielohoryzontowe z³o¿e
gazu zlokalizowane w utworach mioceñskich.

S³owa kluczowe: modelowania sejsmiczne, fale przemienne, zapadlisko przedkarpackie

Abstract: Knowledge of P and S-wave velocity distribution results in more detailed characterization
of reservoir parameters within the study area. Seismogeological models, developed on the basis of
previously interpreted horizons and well data, can be confirmed by seismic modelling on the basis of
comparison theoretical with recorded seismic sections. Additional availability of PS sections, beside
PP sections, sanctions S wave velocity model construction, which is an important element of reser-
voir interpretation. This article presents methodology of seismic modelling, comparison of theoretical
with recorded seismic sections and finally developed depth P and S wave welocity models for the
chosen profile. The research was carried out for the Carpathian Foredeep data covering multihorizon
gas reservoir localized within the Miocene formation.
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WSTÊP

Modelowania sejsmiczne s¹ wa¿nym elementem badañ sejsmicznych. Mog¹ byæ wy-
korzystywane zarówno w trakcie projektowania badañ sejsmicznych, w trakcie testowania
procedur przetwarzania, jak i w trakcie interpretacji. Modelowania pola fal PP oraz PS
wraz z porównaniem z odpowiadaj¹cymi im polami zarejestrowanymi pozwalaj¹ na po-
twierdzenie poprawnoœci opracowanych rozk³adów zarówno prêdkoœci fali pod³u¿nej, jak
i fali poprzecznej.

Znajomoœæ budowy badanej strefy oraz rozk³adu prêdkoœci fal pod³u¿nych i poprzecz-
nych (a zatem i VP/VS) pozwala w sposób bardziej dok³adny okreœliæ zmiennoœæ poszczegól-
nych parametrów zbiornikowych, a tak¿e ogranicza ekwiwalencjê mo¿liwych rozwi¹zañ.
Modelowania wykonane dla konkretnej strefy nasyconej wêglowodorami pozwalaj¹ tak¿e
na analizê pól falowych przy innych warunkach z³o¿owych, poprzez modelowania sejsmicz-
ne wykonane dla zmodyfikowanych modeli prêdkoœciowych.
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Fig. 1. Mapa polskich Karpat Zewnêtrznych oraz zapadliska przedkaprackiego (wg ¯ytki et al. 1989,
uproszczona) z lokalizacj¹ rejonu badañ

Fig. 1. Map of the Polish Outer Carpathians and its foredeep (after ¯ytko et al. 1989, simplified) with
the localization of the research area



W artykule przedstawiono metodykê modelowañ, porównanie teoretycznych pól falo-
wych z zarejestrowanymi oraz, co jest podstawowym wynikiem modelowañ, realistyczne
g³êbokoœciowe modele rozk³adu prêdkoœci fal P oraz S wzd³u¿ wybranego profilu. Przedsta-
wiono tak¿e wyniki modelowañ dla przypadku braku nasycenia gazem, co pozwoli³o na
przeanalizowanie ró¿nic w obrazach pól falowych dla przypadku „ze z³o¿em” oraz „bez z³o¿a”.

Modelowania wykonano dla strefy z³o¿owej w utworach mioceñskich znajduj¹cych
siê w centralnej czêœci zapadliska przedkarpackiego (Fig. 1). Wykorzystano profile sejsmiczne
(Fig. 2, 3) pochodz¹ce ze zdjêcia 2D 3C Krzeczów-Rajsko (Geofizyka Toruñ Sp. z o.o. 2004)
oraz dane geofizyczne z otworu K-6.

Wielohoryzontowe z³o¿e gazowe znajduj¹ce siê w obrêbie utworów mioceñskich za-
znacza siê na profilu T006 (Fig. 2). W omawianym obszarze miocen, reprezentowany przez
utwory badenu i sarmatu, wykszta³cony jest jako osady ilasto-piaszczyste i i³o³upki (baden
dolny, baden górny, sarmat) oraz anhydryty i i³o³upki (baden œrodkowy). Z³o¿a w utworach
miocenu wystêpuj¹ w obrêbie pu³apek strukturalno-litologicznych. Wystêpowanie w tej
strefie z³ó¿ uwarunkowane jest korzystn¹ frakcj¹ piaskowców badenu (górnego) oraz sar-
matu (dolnego) przewarstwion¹ pakietem ³upków, stanowi¹cego zaporê dla migruj¹cych
wêglowodorów od strony po³udniowej (Jawor 1973, Karnkowski 1993, 1999, Jucha 1995).
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Fig. 2. Profil sejsmiczny T006 – sk³adowa pionowa (domena czasu rejestracji fal PP) z zaznaczon¹
stref¹ z³o¿ow¹ (linia przerywana): GR – profilowanie gamma, Mb1 – baden dolny, K3 – kreda górna,

Kc – cenoman, J3 – jura górna

Fig. 2. T006 seismic profile – vertical component (PP time domain) with indicated gas reservoir zone
(dashed line): GR – Gamma Ray, Mb1 – Lower Badenian, K3 – Upper Cretaceous, Kc – Cenomanian,

J3 – Upper Jurrasic



KONSTRUKCJA MODELI SEJSMOGEOLOGICZNYCH

Profil sejsmiczny fal pod³u¿nych T006 (sk³adowa pionowa) przedstawiony jest na fi-
gurze 2. Zaznaczono na nim wyinterpretowane podstawowe wydzielenia stratygraficzne
(Mb2, Mb1 – strop i sp¹g warstw anhydrytowych, Kc – strop warstw cenomañskich, J3 –
strop jury) oraz krzyw¹ GR dla otworu K-6. Zaznaczono tak¿e uskok w obrêbie utworów
kredy oraz jury. Na profilu widoczne s¹ odbicia o znacznych amplitudach od granic pod-
stawowych kompleksów – dodatni refleks pochodz¹cy od stropu warstwy anhydrytowej,
ujemne odbicie od stropu wyklinowuj¹cego siê kompleksu cenomañskiego, poni¿ej widoczny
jest dodatni refleks pochodz¹cy od stropu jury. Sp¹g kompleksu jurajskiego zaznacza siê
w postaci refleksów o wysokich amplitudach, ale ze wzglêdu na cel badawczy ograniczony
do rejonu z³o¿a horyzont ten nie zosta³ wypunktowany. W obrazie sejsmicznym strefa
z³o¿owa, zlokalizowana w okolicy otworu K-6 w przedziale czasowym 320–420 ms, ma
charakter anomalny, obserwowane s¹ podwy¿szenia amplitud refleksów na granicach z³o¿a
(bright spot). Pod stref¹ nasycon¹ obserwuje siê tak¿e obni¿enia czêstotliwoœci (low frequ-
ency shadow) oraz obni¿enia amplitudy (amplitude shadow).

Sk³adowa radialna profilu sejsmicznego T006 w domenie czasu rejestracji fal PS
przedstawiona jest na figurze 3. Analogicznie do poprzedniego przypadku na figurze za-
znaczono wyinterpretowane wydzielenia stratygraficzne oraz krzyw¹ GR dla otworu K-6.
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Fig. 3. Profil sejsmiczny T006 – sk³adowa pozioma (domena czasu rejestracji fal PS) z zaznaczon¹
stref¹ z³o¿ow¹ (linia przerywana): GR – profilowanie gamma, Mb1 – baden dolny, K3 – kreda górna,

Kc – cenoman, J3 – jura górna

Fig. 3. T006 seismic profile – horizontal component (PS time domain) with indicated gas reservoir zone
(dashed line): GR – Gamma Ray, Mb1 – Lower Badenian, K3 – Upper Cretaceous, Kc – Cenomanian,

J3 – Upper Jurrasic



Analizuj¹c obraz sejsmiczny fal PS, mo¿na stwierdziæ, ¿e dane maj¹ znacznie ni¿sze czêsto-
tliwoœci ani¿eli na sk³adowej pionowej. Dobrze zaznaczaj¹ siê mocne refleksy dla stropu
anhydrytów, stropu kompleksu cenomañskiego oraz stropu jury. We wschodniej czêœci profilu,
w obrêbie kompleksu mioceñskiego mo¿na wyró¿niæ kilka dobrze koreluj¹cych siê refleksów.
Zachodnia czêœæ profilu charakteryzuje siê nisk¹ jakoœci¹ danych, w obrêbie kompleksu
mioceñskiego ci¹g³oœæ refleksów jest znacznie zaburzona. Obraz strefy z³o¿owej (zlokali-
zowanej w okolicy otworu K-6 w przedziale czasowym ok. 620–750 ms) na profilu sk³ado-
wej radialnej ró¿ni siê zasadniczo od obrazu na sk³adowej pionowej. Strefa z³o¿owa charak-
teryzuje siê znacznie ni¿szymi amplitudami refleksów w stosunku do warstw j¹ otaczaj¹cych,
nie jest obserwowany anomalny zapis sejsmiczny charakterystyczny dla sk³adowej pionowej.

Podstawowym narzêdziem korelacji danych otworowych z danymi sejsmicznymi s¹
sejsmogramy syntetyczne. W przypadku fal pod³u¿nych korelacja danych sejsmicznych
z otworowymi wykonywana jest za pomoc¹ sejsmogramu syntetycznego, obliczonego na
podstawie splotu rozk³adu wspó³czynników odbicia z sygna³em elementarnym. W przypadku
pól fal przemiennych korelacja danych sejsmicznych z otworowymi odbywa siê przy u¿y-
ciu tras syntetycznych obliczonych na podstawie równañ Zoeppritza, przy za³o¿eniu ró¿-
nych offsetów (k¹tów padania promieni sejsmicznych) oraz sygna³u elementarnego.

Korelacjê danych sejsmicznych z otworowymi wykonano w systemie Hampson-Rus-
sell Software w module ProMC. Modu³ ten pozwala na interaktywn¹ analizê oraz okreœ-
lanie poprawnoœci dopasowania danych sejsmicznych PP oraz PS. Korelacjê danych otwo-
rowych z polem fal PP wykonano w domenie czasu rejestracji fal PP, natomiast w przy-
padku fal przemiennych – w domenie czasu rejestracji fal PS.

Do korelacji z polem fal pod³u¿nych wykorzystano informacjê o prêdkoœci fali po-
d³u¿nej (krzywa geofizyki wiertniczej DT), które na wstêpie zosta³y poprawione prêdkoœ-
ciami œrednimi, uzyskanymi z badañ sejsmometrycznych w otworze. Wykorzystano równie¿
informacje o gêstoœci, tak¿e pochodz¹ce z danych pomiarów otworowych oraz wyekstraho-
wany sygna³ elementarny z tras odpowiadaj¹cych po³o¿eniu otworu.

Korelacja danych otworowych z polem fal przemiennych wymaga znajomoœci prêd-
koœci fal pod³u¿nych, poprzecznych oraz gêstoœci, a tak¿e za³o¿enia niezerowych k¹tów pa-
dania fali pod³u¿nej (offsetów odpowiadaj¹cych danym rzeczywistym) oraz sygna³u ele-
mentarnego. Dla przypadku fal przemiennych do korelacji wykorzystano krzywe otworowe
(prêdkoœæ fali P, gêstoœæ) oraz obliczon¹ syntetyczna krzyw¹ prêdkoœci fal poprzecznych
z wykorzystaniem relacji Biota–Gassmanna (Krief et al. 1989, Ba³a w: Kowalczuk et al.
2007). Modelowe krzywe prêdkoœci fali poprzecznej obliczono z wykorzystaniem modu³u
ESTYMACJA programu GeoWin (opracowanego w ZG WGGiOŒ AGH). Elementarny syg-
na³ statystyczny wyekstrahowano z tras sejsmicznych pól PS odpowiadaj¹cych po³o¿eniu
otworu. Program ProMC na podstawie powy¿szych krzywych, sygna³u elementarnego oraz
przy za³o¿eniu niezerowego k¹ta padania promienia sejsmicznego (w niniejszej pracy za³o-
¿ono offsety odpowiadaj¹ce rzeczywistym, zastosowanym w badaniach terenowych), poz-
wala na obliczanie tras syntetycznych dla podanych offsetów. Aplikacja poprawki NMO
oraz sk³adanie obliczonych tras prowadzi do uzyskania sejsmogramów syntetycznych fal
PS. Korelacja danych geofizyki otworowej z profilami sejsmicznymi fal pod³u¿nych i prze-
miennych pozwoli³a tak¿e na powi¹zanie odpowiadaj¹cych sobie refleksów na profilach
obu typu fal. Doprowadzenie do zgodnoœci sejsmogramów syntetycznych z rejestrowanymi
polami fal PP i PS prowadzi do korekty otworowych krzywych prêdkoœci.
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Figura 4 przedstawia krzywe geofizyki wiertniczej wraz z trasami syntetycznymi dla fal
PP oraz zarejestrowanymi trasami pól PP oraz PS.

Konstrukcjê modeli sejsmogeologicznych wykonano w systemach GeoGraphix (Land-
mark Graphics Corp.) w module Struct oraz Outrider (Divestco Inc.). Danymi wejœciowymi
do konstrukcji modeli by³y wyinterpretowane granice sejsmiczne na sekcjach czasowych.
Ze wzglêdu na wiêksz¹ rozdzielczoœæ wykorzystano horyzonty wypunktowane na sk³ado-
wej pionowej profilu T006. W pierwszym etapie do systemu do modelowañ wprowadzono
horyzonty, w kolejnym poprawione prêdkoœci fal pod³u¿nych z otworów wczeœniej skali-
browanych z danymi sejsmicznymi.
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Fig. 4. Dowi¹zanie danych otworowych do profili sejsmicznych fal PP oraz PS dla otworu K-6; VP –
prêdkoœæ fali P, VS – prêdkoœæ fali S, VP/VS – iloraz prêdkoœci fali P i S, PP SYNTH – sejsmogram
syntetyczny fali P, T006_PP i T006_PS – czêœci zarejestrowanych profili sejsmicznych odpowiednio
pól fal pod³u¿nych oraz przemiennych; Mb2 – baden œrodkowy, Mb1 – baden dolny, K3 – kreda

górna, Kc – cenoman, J3 – jura górna

Fig. 4. K-6 well data to PP and PS seismic data correlation; VP – P wave velocity, VS – S wave velocity,
VP/VS – velocity ratio, PP SYNTH – P-wave synthetic seismogram, T006_PP and T006_PS – parts of
compressional and converted wave field profiles; Mb2 – Middle Badenian, Mb1 – Lower Badenian,

K3 – Upper Cretaceous, Kc – Cenomanian, J3 – Upper Jurrasic



W wyniku interpolacji prêdkoœci wprowadzonych punktowo otrzymano dwuwymiaro-
wy model rozk³adu prêdkoœci fali pod³u¿nej w funkcji czasu. Skalê czasow¹ tego modelu
przeliczono nastêpnie na skalê g³êbokoœci, otrzymuj¹c g³êbokoœciowy model prêdkoœci fali
pod³u¿nej. W celu otrzymania g³êbokoœciowego modelu prêdkoœci fali poprzecznej wyko-
rzystano przekonwertowane do g³êbokoœci horyzonty oraz poprawione prêdkoœci fali po-
przecznej.

Dysponowanie tylko jednym otworem w obrêbie strefy badañ (K-6) spowodowa³o
koniecznoœæ wykorzystania informacji o prêdkoœciach fali P z inwersji sejsmicznej. Prêd-
koœci inwersyjne wprowadzono w „sztucznie” stworzonych otworach odpowiadaj¹cych
po³o¿eniu na profilu CDP560 oraz CDP770. Wprowadzenie dodatkowych otworów poza
stref¹ z³o¿ow¹ pozwoli³o na bardziej dok³adne odwzorowanie rozk³adu prêdkoœci wzd³u¿
profilu. W zwi¹zku z faktem, ¿e na krzywej prêdkoœciowej pochodz¹cej z otworu K-6 spa-
dek prêdkoœci zwi¹zany z nasyceniem gazem jest nieznaczny, w za³o¿onych „wk³adkach”
nasyconych gazem obni¿ono prêdkoœci fali P do takiego poziomu, w którym obraz z³o¿a
odpowiada³ obrazowi strefy nasyconej na profilu zarejestrowanym. W przypadku kon-
strukcji modelu fali poprzecznej, w lokalizacjach dodatkowych „sztucznych” otworów
CDP560 oraz CDP770 wykorzystano prêdkoœci fali poprzecznej z otworu K-6, które po
modyfikacji zwi¹zanej z ró¿nicami w g³êbokoœciach poszczególnych horyzontów u¿yto
w korelacji danych otworowych ze sk³adow¹ radialn¹ profilu T006. Tego rodzaju podejœcie
by³o mo¿liwe ze wzglêdu na fakt, i¿ zmiany prêdkoœci zwi¹zane z nasyceniem gazem dla
fali poprzecznej s¹ niewielkie. G³êbokoœciowe modele rozk³adu wartoœci fali pod³u¿nej,
poprzecznej oraz VP/VS wzd³u¿ czêœci profilu T006 przedstawiono na figurach 5–7.
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Fig. 5. G³êbokoœciowy model prêdkoœci fali P dla profilu T006 z zaznaczon¹ stref¹ z³o¿ow¹
(linia przerywana)

Fig. 5. P-wave velocity depth model for T006 profile with indicated gas reservoir zone (dashed line)



292 M. Kobylarski, K. Pietsch & J. Kowalczuk

Fig. 6. G³êbokoœciowy model prêdkoœci fali S dla profilu T006 z zaznaczon¹ stref¹ z³o¿ow¹
(linia przerywana)

Fig. 6. S-wave velocity depth model for T006 profile with indicated gas reservoir zone (dashed line)

Fig. 7. G³êbokoœciowy rozk³ad VP/VS dla profilu T006 z zaznaczon¹ stref¹ z³o¿ow¹
(linia przerywana)

Fig. 7. VP/VS distribution in the depth domain for T006 profile with indicated gas reservoir zone
(dashed line)



Analizuj¹c przedstawione modele, mo¿na stwierdziæ równomierny rozk³ad wartoœci
prêdkoœci w obrêbie wydzielonych warstw. Dobrze zaznacza siê warstwa anhydrytowa
oraz kompleks kredowy charakteryzuj¹cy siê wiêkszymi prêdkoœciami w górnej czêœci oraz
obni¿onymi prêdkoœciami w obrêbie warstw cenomañskich. W przypadku modelu prêdkoœ-
ciowego dla fali pod³u¿nej w obrêbie miocenu zaznacza siê wielopoziomowe z³o¿e gazu
(w otworze K-6 na g³êbokoœci ok. 360–440 m) charakteryzuj¹ce siê obni¿onymi prêdkoœ-
ciami. Maksymalny spadek prêdkoœci zwi¹zany z nasyceniem wynosi 10% w stosunku do
warstw s¹siaduj¹cych. Omawiana strefa z³o¿owa nie zaznacza siê na modelu prêdkoœci fal
poprzecznych, w tym przypadku nie obserwujemy zmian prêdkoœci w obrêbie warstw na-
syconych. Wartoœci VP/VS nie zmieniaj¹ siê gwa³townie w obrêbie wydzielonych warstw.
VP/VS zmienia siê od 3.1 w najp³ytszej czêœci miocenu do 1.8 w dolnej czêœci. W obrêbie
z³o¿a obserwujemy oczekiwane obni¿enie wartoœci VP/VS do wartoœci 1.85. Pomimo sto-
sunkowo wysokiej wartoœci VP/VS w warstwach nasyconych, obni¿enie w stosunku do
warstw otaczaj¹cych jest relatywnie du¿e (do 15%).

MODELOWANIA SEJSMICZNE

Obliczenia teoretycznego pola falowego wykonano, wykorzystuj¹c trasowanie pro-
mienia sejsmicznego w programie Outrider (Divestco Inc.). Program ten prócz modelowañ
zerooffsetowych pozwala na modelowania offsetowe, zarówno dla sk³adowej pionowej, jak
i poziomej (sk³adowa radialna) oparte na równaniu Zoeppritza. Modelowania pozwoli³y
w sposób jednoznaczny okreœliæ wp³yw zmian prêdkoœci na obraz sejsmiczny, w tym wypad-
ku nie by³y brane pod uwagê ¿adne z fal zak³ócaj¹cych (fale wielokrotne, bezpoœrednia itp.).

Modelowania przeprowadzono dla sk³adowej pionowej oraz poziomej, przy za³o¿eniu
parametrów rozstawu sejsmicznego analogicznych do zastosowanych w pracach terenowych,
co skutkowa³o uzyskaniem takiego samego zakresu offsetów oraz krotnoœci profilowania.
Za³o¿ono 1 ms krok próbkowania, czas rejestracji 1500 ms dla sk³adowej pionowej oraz
2500 ms dla sk³adowej poziomej. Zastosowano sygna³ Rickera o czêstotliwoœci 70 Hz dla
sk³adowej pionowej oraz 27 Hz dla poziomej. Wybór wykorzystanych czêstotliwoœci po-
dyktowany by³ analiz¹ czêstotliwoœci dominuj¹cej w obrêbie badanych stref.

Przetwarzanie teoretycznych rekordów sejsmicznych zosta³o wykonane w systemie
Omega (WesternGeco). Celem przetwarzania by³o uzyskanie czasowych przekrojów sejs-
micznych dla syntetycznych sk³adowych pionowych oraz poziomych. Zastosowana sek-
wencja przetwarzania by³a zbli¿ona do sekwencji zastosowanej w przypadku danych zare-
jestrowanych. Ró¿nice spowodowane by³y brakiem koniecznoœci aplikacji niektórych pro-
cedur, ze wzglêdu na specyfikê danych modelowych. W przypadku danych modelowych
nie stosowano nastêpuj¹cych procedur: filtracji zak³óceñ koherentnych (fali bezpoœredniej,
powierzchniowej oraz fal wielokrotnych) oraz niekoherentnych ze wzglêdu na ich brak, ro-
tacji w zwi¹zku z faktem modelowañ sk³adowych radialnych, aplikacji poprawek statycz-
nych oraz dekonwolucji.

Uproszczona sekwencja przetwarzania dla sk³adowej pionowej zawiera³a: konwersjê
danych wynikowych do wewnêtrznego formatu systemu Omega, aplikacjê danych o geo-
metrii do nag³ówków tras, przesortowanie danych do domeny WPG (CDP), aplikacjê mu-
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tingu, analizy prêdkoœci, testy poprawki kinematycznej z wykorzystaniem pól prêdkoœci
z analiz oraz importowanych prêdkoœci z modelu, przeliczonych z prêdkoœci warstwowych
do prêdkoœci RMS, DMO, aplikacjê poprawki kinematycznej z wykorzystaniem prêdkoœci
pochodz¹cej z analiz prêdkoœci, sk³adanie tras wzglêdem wspólnego punktu g³êbokoœcio-
wego (WPG), migracjê FD (migracja za pomoc¹ ró¿nic skoñczonych), uaktualnienie wspó³-
rzêdnych w nag³ówkach tras oraz eksport danych do formatu SGY.

Uproszczona sekwencja przetwarzania dla sk³adowych poziomych zawiera³a nastêpu-
j¹ce procedury: konwersjê danych wynikowych do wewnêtrznego formatu systemu Omega,
aplikacjê danych o geometrii do nag³ówków tras, sortowanie danych do domeny wspólnego
punktu konwersji (WPK), z wykorzystaniem metody jednowarstwowej z rozwi¹zaniem
asymptotycznym oraz prêdkoœci pochodz¹cych z analiz prêdkoœci i opracowanych modeli,
analizy prêdkoœci na kolekcjach WPK wykonane osobno dla czêœci o dodatnich i ujemnych
wartoœciach offsetów, DMO dla sk³adowych poziomych (PSv DMO), aplikacjê poprawki
kinematycznej z wykorzystaniem prêdkoœci pochodz¹cej z analiz prêdkoœci, osobno dla
czêœci kolekcji WPK o dodatnich i ujemnych wartoœciach offsetów, sumowanie tras w po-
ziomie, migracjê FD, czêstotliwoœciow¹ filtracjê pasmow¹, aplikacjê przesuniêcia tras
w czasie (Time Shift), uaktualnienie wspó³rzêdnych w nag³ówkach tras oraz eksport danych
do formatu SGY.

WYNIKI MODELOWAÑ

Zestawienie wyników modelowañ sejsmicznych (teoretyczne sekcje syntetyczne) z da-
nymi zarejestrowanymi dla sk³adowej pionowej przedstawiono na figurze 8, a dla sk³adowej
poziomej – na figurze 9. Na podstawie zestawienia (A i B) na figurze 8 mo¿na stwierdziæ
zgodnoœæ pól fal pod³u¿nych pod wzglêdem dynamiki oraz kszta³tu refleksów. Dobrze za-
znaczaj¹ siê odbicia od warstwy anhydrytowej oraz od stropu cenomanu i jury. Tak¿e we-
wn¹trzmioceñskie refleksy posiadaj¹ podobna dynamikê oraz kszta³t. Strefa z³o¿owa, wystê-
puj¹ca w obrêbie warstw mioceñskich, zarówno na profilu zarejestrowanym jak i modelo-
wym charakteryzuje siê podwy¿szonymi amplitudami odbiæ w stosunku do horyzontów
otaczaj¹cych. Niewielkie ró¿nice w wielkoœci amplitud obserwuje siê w przypadku komp-
leksu znajduj¹cego siê ponad z³o¿em. W przypadku danych modelowych amplitudy odbiæ
s¹ zani¿one, co jest spowodowane niewielkim zró¿nicowaniem prêdkoœci otrzymanej z da-
nych otworowych. Porównuj¹c wyniki modelowañ z danymi zarejestrowanymi dla sk³ado-
wej poziomej (Fig. 9) mo¿na tak¿e stwierdziæ du¿¹ zgodnoœæ w kszta³cie oraz dynamice re-
fleksów. Dobrze zaznaczaj¹ siê odbicia od warstw anhydrytowych oraz stropu cenomanu
i stropu jury.

Tak¿e refleksy wewn¹trzmioceñskie w du¿ym stopniu koreluj¹ z odpowiadaj¹cymi im
refleksami na danych zarejestrowanych, w szczególnoœci pomiêdzy refleksem w p³ytszej
czêœci (na czasie ok. 200 ms) oraz refleksem o du¿ej amplitudzie w œrodkowej czêœci pro-
filu (na czasie ok. 750 ms). Obraz strefy z³o¿owej jest podobny, nie wystêpuj¹ relatywne
zmiany amplitud, zwi¹zane z nasyceniem.
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Fig. 9. Zestawienie zarejestrowanego profilu sejsmicznego (A) z profilem teoretycznym (B) (sk³adowa
pozioma, domena PS); Mb1 – baden dolny, K3 – kreda górna

Fig. 9. Juxtaposition of recorded (A) and theoretical (B) seismic sections (horizontal component,
PP time domain); Mb1 – Lower Badenian, K3 – Upper Cretaceous

Fig. 8. Zestawienie zarejestrowanego profilu sejsmicznego (A) z profilem teoretycznym (B) (sk³adowa
pionowa, domena PP); Mb1 – baden dolny, K3 – kreda górna

Fig. 8. Juxtaposition of recorded (A) and theoretical (B) seismic sections (vertical component,
PP time domain); Mb1 – Lower Badenian, K3 – Upper Cretaceous



Niewielkie ró¿nice w wynikach modelowañ w stosunku do danych zarejestrowanych,
w szczególnoœci w przypadku sk³adowej poziomej, s¹ spowodowane zarówno s³ab¹ jakoœci¹
zarejestrowanych danych (sk³adowa pozioma), jak i faktem, ¿e podstaw¹ do konstrukcji mo-
deli zmiennoœci prêdkoœci fali poprzecznej nie by³a informacja z pomiarów prêdkoœci w otwo-
rach, ale teoretyczne krzywe prêdkoœci, obliczone na podstawie modelu Biota–Gassmanna
z wykorzystaniem innych krzywych otworowych. Istotny tak¿e jest fakt koniecznoœci aplika-
cji znacznych poprawek do krzywej prêdkoœci fali poprzecznej w celu dowi¹zania danych
otworowych do sekcji fal przemiennych. Wa¿n¹ przyczyn¹ ró¿nic pomiêdzy zarejestrowa-
nymi a modelowymi polami fal mo¿e byæ tak¿e uproszczona specyfika modelowañ 2D
oparta na trasowaniu promienia sejsmicznego, nieuwzglêdniaj¹ca zak³óceñ koherentnych,
odbiæ bocznych itp. Tak¿e zastosowana metodyka modelowañ polegaj¹ca na modelowaniu
osobno promieni odbitych dla fal pod³u¿nych oraz przemiennych mo¿e powodowaæ wspom-
niane ró¿nice.

Pomimo niewielkich ró¿nic w obrazach sejsmicznych pomiêdzy wynikami modelowañ
oraz profilami zarejestrowanymi mo¿na stwierdziæ, ¿e opracowane modele prêdkoœciowe
w dobry sposób odzwierciedlaj¹ budowê strefy z³o¿owej w obrêbie profilu T006.

MODELOWANIA DLA ZMODYFIKOWANYCH PARAMETRÓW
W OBRÊBIE STREF Z£O¯OWYCH

Celem pierwszej fazy modelowañ by³o opracowanie modeli prêdkoœci dla fali pod³u¿-
nej oraz poprzecznej, które w sposób wiarygodny charakteryzuj¹ budowê stref z³o¿owych
oraz otaczaj¹cych. Modelowania sejsmiczne pozwoli³y na potwierdzenie poprawnoœci opra-
cowanych modeli. Kolejnym etapem by³a modyfikacja modeli poprzez wprowadzenie zmian
prêdkoœci odpowiadaj¹cych ewentualnym zmianom parametrów zbiornikowych. W poni¿-
szym przypadku wprowadzono zmiany prêdkoœci w obrêbie warstw nasyconych, zak³adaj¹c
brak nasycenia gazem, a zatem brak spadku prêdkoœci fali pod³u¿nej w stosunku do warstw
otaczaj¹cych. W rozk³adach prêdkoœci fali poprzecznej nie wprowadzono ¿adnych zmian. Figu-
ra 10 przedstawia rozk³ad VP/VS obliczony na podstawie zmodyfikowanego w strefie z³o¿o-
wej modelu prêdkoœci fali pod³u¿nej oraz niezmienionego modelu prêdkoœci fali poprzecz-
nej. Ró¿nice pomiêdzy rozk³adem VP/VS po modyfikacji (Fig. 10) oraz przed modyfikacj¹
(Fig. 7) s¹ zgodne z oczekiwaniem, zmiany wystêpuj¹ jedynie w obrêbie warstw nasyco-
nych – nie s¹ obserwowane spadki wartoœci VP/VS w porównaniu z warstwami otaczaj¹cymi.

Zestawienie wyniku modelowañ sejsmicznych dla zmodyfikowanych modeli z sekcj¹
zarejestrowan¹ dla sk³adowej pionowej przedstawione jest na figurze 11. Ró¿nica pomiê-
dzy wynikami modelowañ dla niezmodyfikowanego (Fig. 8) i zmodyfikowanego modelu
(Fig. 11) widoczne s¹ g³ównie w obrêbie strefy z³o¿owej.

W przypadku ilustrowanym na figurze 11 w obrazie teoretycznym nie obserwujemy
cech sygnatury sejsmicznej z³o¿a gazu, nie wystêpuj¹ podwy¿szenia wartoœci amplitud na
granicach z³o¿a, czêœæ refleksów w obrêbie z³o¿a posiada odwrotn¹ polaryzacjê w stosunku
do analogicznych refleksów przy za³o¿eniu nasycenia. Ró¿nica pomiêdzy wynikami mode-
lowañ dla sk³adowej poziomej na podstawie modelu po modyfikacji oraz przed modyfika-
cj¹ (Fig. 12 i 9) jest niewielka, nie zaznacza siê zmiana w po³o¿eniu refleksów, ró¿nica
wielkoœci amplitud jest nieznaczna, jedynie przekrój, w którym za³o¿ono nasycenia, cha-
rakteryzuje siê wiêkszymi wartoœciami amplitud (œrednio o kilkanaœcie procent).
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Fig. 11. Zestawienie zarejestrowanego profilu sejsmicznego (A) z profilem teoretycznym (B) obliczonym
dla zmodyfikowanego modelu prêdkoœciowego (sk³adowa pionowa, domena PP); Mb1 – baden

dolny, K3 – kreda górna

Fig. 11. Juxtaposition of recorded (A) and theoretical (B) seismic section computed for modified ve-
locity model (vertical component, PP time domain); Mb1 – Lower Badenian, K3 – Upper Cretaceous

Fig. 10. G³êbokoœciowy rozk³ad VP/VS dla zmodyfikowanego modelu prêdkoœciowego, profil T006
z zaznaczon¹ stref¹ modyfikacji (linia przerywana)

Fig. 10. VP/VS distribution in the depth domain for modified velocity model for T006 profile with in-
dicated modified zone (dashed line)



WNIOSKI

Opracowane modele obrazuj¹ zmiennoœæ prêdkoœci fal poprzecznych oraz pod³u¿nych
w obrêbie badanej strefy, obejmuj¹cej wielohoryzontowe z³o¿e gazowe, zlokalizowane
w obrêbie utworów mioceñskich. Zgodnoœæ teoretycznych pól falowych z rejestrowanym
zapisem potwierdza poprawnoœæ opracowanych modeli sejsmogeologicznych. Dostêpnoœæ
oprócz profilu fal pod³u¿nych tak¿e profilu fal przemiennych pozwoli³a na opracowanie
realistycznego modelu zmiennoœci prêdkoœci fal poprzecznych. Opracowane modele prêd-
koœci fal P, S, a zatem i znajomoœæ rozk³adu VP/VS, stanowi¹ bardzo wa¿ny element inter-
pretacji stref z³o¿owych. Na podstawie szczegó³owej znajomoœci powy¿szych parametrów
oraz informacji pochodz¹cych z geofizycznych pomiarów otworowych mo¿na estymowaæ
rozk³ad innych parametrów zbiornikowych czy z³o¿owych (Kobylarski 2008).

Modelowania dla zmodyfikowanych modeli prêdkoœciowych pozwalaj¹ na ocenê zmien-
noœci pól falowych w przypadkach, w których w obrêbie stref nasyconych zmieniaj¹ siê
warunki z³o¿owe – np. inne nasycenie, brak nasycenia gazem.

Niniejsza praca wykonana zosta³a w ramach projektu badawczego nr 4T 12B 065 29
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. „Identyfikacja stref zmiennoœci parametrów petro-
fizycznych górotworu zapadliska przedkarpackiego na podstawie zró¿nicowania pola fal
PP i PS z wykorzystaniem modelowañ sejsmicznych”.
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Fig. 12. Zestawienie zarejestrowanego profilu sejsmicznego (A) z profilem teoretycznym (B) obliczonym
dla zmodyfikowanego modelu prêdkoœciowego (sk³adowa pozioma, domena PS); Mb1 – baden dolny,

K3 – kreda górna

Fig. 12. Juxtaposition of recorded (A) and theoretical (B) seismic section computed for modified ve-
locity model (horizontal component, PS time domain), Mb1 – baden dolny, K3 – kreda górna
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Summary

The article presents the method of application of seismic modelling to P and S-wave
velocity models construction with a use of recorded PP and PS wavefields and well data.
Results of modelling for modified models assuming no gas saturation were also presented.

Research was carried out for data from the Carpathian Foredeep covering multi-
horiznon gas reservoir localized within the Miocene formation (Fig. 1). Compressional
(PP), converted (PS) wavefields (Figs 2, 3) and K-6 well data (Fig. 4) correlated with seis-
mic traces (PP and PS) were used in the study.

Seismogeological models construction was based on previously interpreted horizons
on time sections and corrected velocity curves. P, S-wave velocity models and VP/VS distri-
bution are presented on figures 5, 6 and 7. Presented models shows steady velocity changes
within layers. In gas reservoir zone P-wave velocity and VP/VS drops are observed.

Theoretical PP and PS wavefield calculations were carried out on the basis of ray trac-
ing. Processing of calculated records were made in order to obtain synthetic time seismic
sections.
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Juxtaposition of calculated results (theoretical seismic sections) with recorded data for
vertical (Fig. 8) and horizontal components (Fig. 9) confirms correctness of synthetic and
recorded wavefield in terms of dynamics and reflection shapes.

Modelling performed for VP (and VP/VS – Fig. 10) model, modified within reservoir
zone, are related to possible changes of reservoir parameters (lack of gas saturation). Dif-
ference for vertical component between results obtained for the model before and after
modification (Figs 8, 11) exists only within gas saturated zone. Difference between model-
ing for horizontal component is almost invisible (Figs 9, 12).

Developed models appropriately reflect variations of P and S wave velocities and
VP/VS within study area. Conformity of recorded with synthetic data confirms correctness
of developed models. Seismic modelling for modified models can be useful in reservoir in-
terpretation of zones with labile gas saturation.
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