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Abstract: Rock anisotropy has a significant effect on longitudinal and shear wave velocities, that are
measured in acoustic logging. This can affect both a single layer (then it is related to the microstucture)
and a sequence of layers (a large scale). This paper discusses elastic components of anisotropic media
with so-called transverse isotropy (TI) and Thomsen coefficients characterizing the P-wave and S-wave
anisotropy and VP/VS ratio. The effect of shale rock content on parameters measured in acoustic logging
was also studied.
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ANIZOTROPIA SKA£ ZBIORNIKOWYCH
W POMIARACH AKUSTYCZNYCH
Obecnoæ ska³ wykazuj¹cych anizotropiê ma wp³yw na mierzone prêdkoci fal pod³u¿nych
i poprzecznych, rejestrowanych przy profilowaniach akustycznych. Serie anizotropowe mog¹
tworzyæ siê w wyniku procesów depozycji oraz naprê¿eñ tektonicznych. Anizotropiê mo¿emy rozpatrywaæ w skali makroskopowej, bêdzie to warstwowanie formacji skalnych, np. ³upki
ilaste wykazuj¹ce wyran¹ laminacjê, i w skali mikroskopowej, np. ska³y zbiornikowe z frakcyjnym u³o¿eniem ziaren o ró¿nej wielkoci lub o zró¿nicowanych rozmiarach porów itp.
Podobnie, w ska³ach charakteryzuj¹cych siê obecnoci¹ szczelin i spêkañ, obserwowana jest
tzw. anizotropia wywo³ana szczelinami czy mikropêkniêciami.
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Anizotropia w³asnoci sprê¿ystych mo¿e dotyczyæ pojedynczej warstwy (ma zwi¹zek
z mikrostruktur¹) lub obejmuje wiêksz¹ skalê zjawiska  anizotropia zwi¹zana z sekwencyjnym u³o¿eniem warstw. W obrêbie utworów mioceñskich przedgórza Karpat rozró¿niamy
niejednorodnoci zwi¹zane ze strukturami depozycyjnymi, czyli u³awiceniem, warstwowaniem p³asko-równoleg³ym czy te¿ smu¿ystym i laminacj¹. Struktury te tworz¹ naprzemianleg³e kilkunasto, kilkudziesiêcio centymetrowe warstewki piaskowca, mu³owca i i³owca. Utwory
takie wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie prêdkoci, a ze wzglêdu na niewielkie ich mi¹¿szoci,
mog¹ zaburzaæ zapis czasów interwa³owych.
Profilowania akustyczne wymagaj¹ w takich orodkach wprowadzenia korekty na wp³yw
anizotropii przed wykorzystaniem ich do interpretacji ilociowej oraz opracowañ sejsmicznych.
W ska³ach anizotropowych wystêpuje zjawisko rozszczepienia siê fali S na dwie sk³adowe: falê poprzeczn¹, rozchodz¹c¹ siê wzd³u¿ uwarstwienia, przemieszczaj¹c¹ siê z wiêksz¹
prêdkoci¹ (SH) i falê prostopad³¹ do warstwowania, o mniejszej prêdkoci (SV). Teoretycznie s¹ one spolaryzowane w p³aszczyznach prostopad³ych do siebie i przesuniête w fazie o 90°,
jednak z praktyki wiadomo, ¿e przesuniêcie fazowe jest zale¿ne od rozk³adu naprê¿eñ w górotworze i przyjmuje wartoci od 80 do 120°. Zjawisko rozszczepienia zachodzi te¿ w orodkach spêkanych i jest uzale¿nione od wzajemnej orientacji p³aszczyzny drgañ fal S i p³aszczyzny spêkañ.
W celu wyjanienia wp³ywu anizotropii formacji na rejestrowany akustyczny obraz falowy przeprowadza siê teoretyczne modelowania odpowiedzi sond, wykorzystuj¹c znane
metody ró¿nic skoñczonych lub elementów skoñczonych. Najczêciej zak³ada siê uproszczone orodki anizotropowe (Ba³a et al. 2008). Thomsen (1986) przedstawi³ zagadnienie okrelania tensorów sprê¿ystoci Cijkl w orodkach anizotropowych z heksagonaln¹ symetri¹, tzw.
transverse isotropy (TI). Tensory sprê¿ystoci C maj¹ w nastêpstwie symetrii wskaników ij
i kl oraz par tych wskaników (np Cijkl = Cjikl = Cijlk = Cklij) 21 niezale¿nych wspó³rzêdnych,
z ogólnej liczby 81 wspó³rzêdnych. Nale¿y przypomnieæ, ¿e iloæ niezale¿nych modu³ów
sprê¿ystoci zale¿y od wyboru stopnia symetrii i kszta³tuje siê nastêpuj¹co: uk³ad trójskony
 21 lub 18 (np. polihalit), jednoskony  13 lub 12 (np. kainit, diopsyd), rombowy  9
(np. siarka), trygonalny  6 (np. kwarc), tetragonalny  6 (np. chalkopiryt), heksagonalny  5
(np. cynk), regularny  3 (halit) (Gawin 1997).
W najprostszym przypadku anizotropii z heksagonaln¹ symetri¹ (transverse isotropy),
macierz tensora sztywnoci ma piêæ niezale¿nych wspó³czynników sporód 12 niezerowych.
S¹ to: C11, C12, C13, C33, C44.
Jak podaje Lo et al. (1986), relacje pomiêdzy modu³ami sztywnoci i prêdkociami
w orodku TI mo¿na wyraziæ nastêpuj¹co:
C11 = U VP112 ;

C12 = C11  2 U VSH12 ;

C33 = U VP332 ;

C44 = U VS32

(1)

oraz
C13

C 44  4U 2V P245  2UV P245 (C11  C 33  2C 44 )  (C11  C 44 )(C33  C 44 )

(2)

gdzie: VP11, VP33, VSH1, VS3 oznaczaj¹ prêdkoci fal pod³u¿nych i poprzecznych mierzonych
w ró¿nych kierunkach do uwarstwienia, jak zosta³o zaznaczone na figurze 1A, U  gêstoæ
orodka
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Figura 1B przedstawia uproszczony model u³o¿enia ziaren w piaskowcach Berea i ³upkach
Chicopee uwzglêdnianych w badaniach laboratoryjnych (Lo et al. 1986).

Fig. 1. Mierzone prêdkoci wzd³u¿ i prostopadle do uwarstwienia w badaniach laboratoryjnych wykonanych na próbkach piaskowców Berea i ³upków Chicopee (A). Uproszczone modele u³o¿enia ziaren
w piaskowcach Berea i ³upkach Chicopee (Lo et al. 1986) (B)
Fig. 1. Velocities measured horizontally and perpendiculary to bedding planes of Berea sandstone and
Chicopee shale (A). Simplified models showing grain orientation in Berea sandstone and Chicopee
shale (Lo et al. 1986) (B)

Thomsen (1986) wprowadza trzy parametry sprê¿ystoci H,J i G, definiuj¹c je jako kombinacjê modu³ów sprê¿ystoci CDE dla scharakteryzowania orodka transverse isotropy TI.

H

C11  C33
; J
2C33

C66  C 44
2C44

G

(C13  C44 ) 2  (C33  C44 ) 2
2C33 (C33  C 44 )

(3)

(4)

Te parametry decyduj¹ o kszta³cie frontu fal P i S w orodkach TI.
Parametr H charakteryzuje ró¿nicê pomiêdzy prêdkoci¹ pionowo i poziomo propaguj¹cej fali P, J ró¿nicê pomiêdzy prêdkoci¹ fali S rozchodz¹c¹ siê poziomo i pionowo (spolaryzowan¹ pionowo SV lub poziomo SH). Parametry te s¹ zwykle okrelane jako parametry
anizotropii fali P i S. Banik (1987) podaje, ¿e z tych trzech parametrów G ma najwiêkszy
wp³yw na amplitudê fali odbitej P, przy ma³ej odleg³oci miêdzy punktem wzbudzenia
i odbioru.
W publikacjach (Thomsen 1986, Ryan-Grigor 1997) przytoczone s¹ tabele, zaczerpniête z wielu artyku³ów, w których badano parametry anizotropii pomierzone na próbkach z ró¿nych ska³  piaskowce, wapienie, ³upki ilaste, i³y, kryszta³y kalcytu, biotytu, apatytu i innych,
w zró¿nicowanych warunkach pomiarowych (suche, powietrzno suche) przy zadanych cinieniach. Tabele zawieraj¹ wartoci: Vp, Vs, Vp/Vs, H,J i G oraz gêstoci poszczególnych próbek. Z analizy tych parametrów wynika, ¿e H, J i G mog¹ przyjmowaæ wartoci dodatnie
i ujemne. Zauwa¿ono równie¿, ¿e G dobrze koreluje ze stosunkiem prêdkoci fal P rozchodz¹cej siê pionowo i S propaguj¹cej wzd³u¿ osi pionowej. Stosunek C13/C44 obliczono na podstawie danych pomiarowych (tabela 1 w pracy Ryan-Grigor 1997) i porównano je z pomierzonymi wartociami VP/VS.
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Uzyskano zwi¹zek liniowy:

C13
C44

V
3.61  P  5.06
VS

dla którego wspó³czynnik korelacji Pearsona R = 0.9. To pozwoli³o na obliczenie G przy znanej wartoci VP/VS (Ryan-Grigor 1997). Wyniki tych badañ sk³aniaj¹ do wyci¹gniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
 jeli VP/VS jest mniejsze od 1.8, to G zbli¿a siê do zera lub ma niewielkie wartoci dodatnie,
 gdy VP/VS jest bliskie 2 lub wy¿sze, to G staje siê ujemne i maleje ze wzrostem VP/VS.
Bazuj¹c na tych danych wydaje siê, ¿e za³o¿enie liniowej relacji miêdzy C13/C44 i VP/VS
jest sensown¹ aproksymacj¹.
Wartoæ stosunku VP/VS mo¿na uzyskaæ z pomiarów akustycznych obrazów falowych
rejestrowanych w otworach lub na drodze modelowañ przy u¿yciu teoretycznych relacji dla
orodków porowatych (np. program ESTYMACJA) (Ba³a & Cichy 2003).
Formacje anizotropowe mo¿na zidentyfikowaæ analizuj¹c szczegó³owo obrazy falowe
rejestrowane przy profilowaniach akustycznych. Modelowania teoretyczne obrazów falowych
dla róde³ dipolowych w orodkach quasi-anizotropowych (TI) przeprowadzono metod¹ ró¿nic skoñczonych w pracy Wang et al. (2002). Przyjmowano czêstotliwoci nadajników 2 kHz
oraz nachylenia otworu 0°, 60° i 90° w stosunku do warstwowania. Na figurze 2 przedstawiono obliczony obraz falowy dla fali S i róde³ dipolowych ortogonalnie usytuowanych wzglêdem siebie, dla modelu piaskowca przy horyzontalnym otworze. Rozejcie siê zapisów (czerwony i niebieski) wskazuje wyranie na obecnoæ anizotropii orodka.

Fig. 2. Obliczony obraz falowy dla ród³a dipolowego z orientacj¹ ortogonaln¹ dla fali S. Linie czerwone  orientacja pozioma, niebieskie  orientacja pionowa, czêstotliwoæ 2 KHz, otwór poziomy
(Wang et al. 2002)
Fig. 2. Waveforms calculated for dipole source with orthogonal orientations. The red line is for horizontal orientation, the blue line for vertical orientation. The borehole is horizontal, the center frequency
is 2 kHz (Wang et al. 2002)
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Okazuje siê równie¿, ¿e anizotropia obni¿a czasy interwa³owe fali Stoneleya. Jest to
spowodowane tym, ¿e w orodkach TI w obszarze niskich czêstotliwoci fala Stoneleya jest
bardziej czu³a na sk³adow¹ VSH, która ma wiêksz¹ prêdkoæ ni¿ VSV. Na wykresie krzy¿owym
(Fig. 3) przedstawiaj¹cym kwadrat czasu interwa³owego fali Stoneleya DTST2 i kwadrat
czasu interwa³owego fali poprzecznej DTS2, wyranie oddzielaj¹ siê ska³y piaskowcowe
o podwy¿szonej przepuszczalnoci i formacje anizotropowe (Tang & Patterson 2004). Kolorami zaznaczono punkty o zró¿nicowanym zaileniu, od niskich wartoci GR (punkty zielone),
do wysokich (czerwone). Przerywana linia odpowiada ska³om izotropowym, nieprzepuszczalnym. Podobne wykresy wykonywano w celu okrelania wspó³czynnika przepuszczalnoci na podstawie czasu interwa³owego fali Stoneleya (Ba³a & Jarzyna 2004).

Fig. 3. Wykres kwadratu czasu interwa³owego fali Stoneleya (DTST)2 w funkcji kwadratu czasu interwa³owego fali poprzecznej (DTS)2, okrelonych na podstawie akustycznych obrazów falowych rejestrowanych w formacjach piaskowców i ³upków ilastych, wykazuj¹cych anizotropiê lub przepuszczalnoæ (Tang & Patterson 2004)
Fig. 3. The plot of squared Stoneley slowness (DTST)2 in function of squared shear slowness (DTS)2
made on the basis of acoustic full waveforms recorded in formations of sandstones and shales, showing
the anisotropy or the permeability (Tang & Patterson 2004)

WP£YW ZAILENIA NA PRÊDKOCI FAL 82, 85
I STOSUNEK 82/85
Zbadano wp³yw obecnoci materia³u ilastego na prêdkoæ propagacji fali P i S. Obliczenia
wykonano przy zastosowaniu modeli Biota  Gassmanna (BG), Kustera  Toksöza (KT) i Raymera  Hunta  Gardnera (RHG) przy u¿yciu programu ESTYMACJA, wprowadzaj¹c dane
parametrów szkieletowych, charakterystyczne dla utworów piaskowcowo-ilastych miocenu,
autochtonicznego z³o¿a ¯o³ynia (Ba³a 2007). Szczegó³owy opis modeli mo¿na znaleæ w publikacjach (Ba³a & Cichy 2003, 2007). Analizuj¹c uzyskane wyniki obliczeñ, daje siê zauwa¿yæ regularny spadek wartoci prêdkoci VP i VS w miarê wzrostu objêtoci frakcji ilastej,
a tym samym obni¿ania siê objêtoci sk³adnika piaskowcowego. Krzywe prêdkoci fali P (VP)
obliczone przy wykorzystaniu modeli BG i RHG ró¿ni¹ siê nieznacznie miêdzy sob¹. Stosunek obu prêdkoci (VP/VS) wzrasta wraz ze wzrostem zailenia i w zale¿noci od wspó³czynnika porowatoci oscyluje miêdzy 1.65 (przy braku zailenia), a 2.3 (dla du¿ej zawartoci frakcji
ilastej). Wzrost stosunku VP/VS ze wzrostem zailenia (do oko³o 2 przy ca³kowitym zaileniu)
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poci¹ga za sob¹ tak¿e wzrost wspó³czynnika Poissona Q. Wartoci VP/VS dla ró¿nych minera³ów ilastych mog¹ siê znacznie ró¿niæ, ze wzglêdu na obserwowan¹ w nich anizotropiê (Katahara 1996). W³asnoci sprê¿yste ³upków ilastych zale¿¹ od ich sk³adu, objêtoci poszczególnych frakcji, kszta³tów oraz orientacji ziaren.
Dla fal propaguj¹cych wzd³u¿ p³aszczyzny XY prêdkoæ fali pod³u¿nej w ska³ach ilastych VPsh wyra¿ona jest przy pomocy sk³adowej c11 i gêstoci ³upków Ush, prêdkoæ fali
poprzecznej spolaryzowanej w kierunku uwarstwienia VSHsh zawiera sk³adow¹ c66, a prêdkoæ fali poprzecznej spolaryzowanej prostopadle do warstwowania VSVsh sk³adow¹ c44.

VPsh

c11
; VSHsh
U sh

c66
; VSVsh
U sh

c44
U sh

(5)

W pracy Zhu et al. (2001) przedstawiono podobne wnioski: zmiany VP/VS maj¹ charakter liniowy od 1.6 dla czystych piaskowców a¿ do 2.1 dla czystych i³ów. Autor wprowadza pojêcie tzw. krytycznej zawartoci i³ów (przy oko³o 40%), poni¿ej której dla mieszaniny piaskowca i i³u parametry sprê¿yste zachowuj¹ siê jak wykazano w teoretycznych
obliczeniach. Powy¿ej za tej krytycznej zawartoci nastêpuje spadek VP i VS ze wzrostem
frakcji ilastej. Podobne obserwacje co do krytycznej objêtoci i³ów przedstawiono na podstawie badañ laboratoryjnych w publikacji Marion et al. (1992), co nie zosta³o potwierdzone
w innych pracach (np. Castagna et al. 1993, Han et al. 1986). Z obliczeñ wykonanych przez
autorkê przy u¿yciu modelu BG i KT wynika bardzo silny wp³yw materia³u ilastego na prêdkoci fal P i S oraz modu³y sprê¿ystoci i wspó³czynnika Poissona, jednak równie¿ nie obserwuje siê obecnoci krytycznej objêtoci i³ów (Ba³a 2007).
W pracy Sayersa (2005) przedstawiono zebrane w tabelach parametry sprê¿ystoci Thomsona H,J i G obliczone dla minera³ów ilastych na podstawie pomierzonych sk³adowych C11,
C33, C44, C66 i C13. Zauwa¿ono, ¿e wartoci H i J s¹ dodatnie, natomiast G s¹ ujemne lub maj¹
niskie wartoci dodatnie.
Nowoczesne sondy akustyczne, w których odpowiednie ustawienie nadajników i odbiorników w kierunkach prostopad³ych (np. przy ród³ach dipolowych, czy te¿ kwadrupolowych), pozwalaj¹ na rejestracjê obrazów falowych w ró¿nych kierunkach. Takie pomiary
umo¿liwiaj¹ okrelenie parametrów sprê¿ystych w ska³ach wykazuj¹cych w³asnoci anizotropowe. Interpretacja zapisów falowych rejestrowanych sondami akustycznymi stosowanymi w Polsce (Long Spaced Sonic lub Full Wave Sonic firmy Halliburton) jest bardzo utrudniona i nie zawsze dostarcza wiarygodnych wyników dla parametrów anizotropowych. Du¿e
czêstotliwoci róde³ (rzêdu 20 kHz) s¹ niekorzystne przy okrelaniu prêdkoci fali Stoneleya, dlatego znacz¹ce w wiecie firmy konstruuj¹ i u¿ywaj¹ róde³ o ni¿szych czêstotliwociach (oko³o 10 kHz).

WNIOSKI
Przedstawiona problematyka pozwala na sformu³owanie kilku wa¿nych dla geofizyków i geologów z³o¿owych wniosków:
 wp³yw anizotropii maleje ze wzrostem cinienia zewnêtrznego na skutek zamykania siê
porów i szczelin,
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 parametry sprê¿ystoci Thomsona H,J i G dobrze charakteryzuj¹ ska³y anizotropowe:
parametr H okrela anizotropiê fali P, parametr J zwi¹zany jest z anizotropi¹ fali S, a parametr G koreluje ze stosunkiem prêdkoci VP/VS,
 istnieje wyrana zale¿noæ prêdkoci fal sprê¿ystych rozchodz¹cych siê w ska³ach zbiornikowych od wystêpuj¹cej w nich frakcji ilastej; ze wzrostem zailenia maleje prêdkoæ
fali P i S; sposób rozmieszczenia zawartoci i³ów ma wp³yw na parametry sprê¿yste
ska³,
 stosunek prêdkoci obu fal (VP/VS) ronie wraz z zawartoci¹ i³ów, poci¹ga to za sob¹
wzrost wspó³czynnika Poissona i wp³ywa te¿ na wspó³czynnik G,
 wartoci VP/VS dla poziomów ilastych mog¹ siê znacznie ró¿niæ, ze wzglêdu na obserwowan¹ w nich anizotropiê. Prêdkoci fal P i S bêd¹ uzale¿nione od kierunku propagacji fal i p³aszczyzny warstwowania (w zale¿noci od tego z jakiej sk³adowej sprê¿ystej
bêdziemy okrelaæ wartoci prêdkoci).
Praca zosta³a wykonana w ramach projektu badawczego nr 4 T12B, realizowanego od
padziernika 2005 do kwietnia 2008 pod kierunkiem Marii Ba³y, finansowanego przez MNiSW.
Praca by³a prezentowana na VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie rodowiska organizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia AGH
na WGGiO.
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