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Niniejszy zeszyt kwartalnika AGH „Geologia” prezentuje wybrane, finalne wyniki pro-
jektu badawczego specjalnego nr PBS/PUPW/6/2005 pt. Badania transgraniczne wg³êbnych
struktur geologicznych brze¿nej strefy Karpat w aspekcie odkryæ i udostêpnienia nowych
z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego, realizowanego w latach 2005–2009 na Wydziale Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH.

Obiektem badañ powy¿szego projektu by³y ropo- i gazonoœne formacje fliszowe Karpat
Zewnêtrznych i podœcielaj¹ce je gazonoœne molasy mioceñskie w miêdzyrzeczu Sanu
i Stryja, tj. w obszarze o powierzchni ponad 5000 km2. W obszarze tym odkryto dotychczas
kilkanaœcie pól ropnych i gazowych znajduj¹cych siê obecnie w schy³kowym stadium eks-
ploatacji, co uzasadnia celowoœæ kontynuowania poszukiwañ w strukturach dotychczas nie-
rozpoznanych wiertniczo oraz w kompleksach piaskowców zalegaj¹cych na wiêkszych
g³êbokoœciach, perspektywicznych dla odkrycia akumulacji wêglowodorów. Kryteria wy-
dzielania nowych, perspektywicznych obiektów poszukiwawczych oparte by³y na wielopo-
ziomowej integracji rezultatów reinterpretacji dotychczasowego rozpoznania geologiczno-
-naftowego z nowymi wynikami badañ, uzyskanymi dziêki zastosowaniu nowoczesnych
systemów przetwarzania danych i aparatur laboratoryjnych o standardzie œwiatowym.

Zastosowane metody badañ umo¿liwi³y uœciœlenie: strukturalnych, geochemicznych
i petrofizycznych parametrów kwantyfikuj¹cych potencja³ ropno-gazowy wydzielonych
stref i jednostek strukturalno-facjalnych oraz ich systemów naftowych. Zamieszczone arty-
ku³y prezentuj¹ szerokie spektrum zagadnieñ powi¹zanych z prospekcj¹ naftow¹, a w szcze-
gólnoœci osi¹gniêcia badawcze, w zakresie:

– interpretacji wg³êbnej budowy geologicznej tektogenu karpackiego, opartej na wynikach
sondowañ magnetotellurycznych i modelowañ grawimetrycznych;

– iloœciowej analizy emisji wêglowodorów gazowych, bazuj¹cej na powierzchniowych
profilowaniach geochemicznych i badaniach eksperymentalnych;

– kompleksowej charakterystyki geochemicznej potencja³ów macierzystoœci wydzielo-
nych litofacji fliszowych;

– wykorzystania nowoczesnych programów interpretacji profilowañ geofizyki wiertniczej
do iloœciowej oceny petrofizycznych parametrów serii zbiornikowych;

– estymacji ciœnieñ porowych p³ynów wg³êbnych na podstawie analizy modeli prêd-
koœci fal sejsmicznych;

– rekonstrukcji termicznej transformacji materii organicznej i dwuwymiarowych mode-
lowañ dynamiki ekspulsji wêglowodorów w regionalnych trawersach geologiczno-
-naftowych, metod¹ profili syntetycznych;

– sesjsmogeologicznej dokumentacji perspektyw odkrycia nowych z³ó¿ gazonoœnych
w autochtonicznych osadach miocenu, pod nasuniêciem karpackim.
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Czêœæ wyników badañ ww. projektu opublikowana zosta³a m.in. we wczeœniejszym
zeszycie „Geologii” (t. 34, z. 3, 2008), a tak¿e by³a prezentowana w formie referatów i pos-
terów na konferencjach miêdzynarodowych: Problemi geologii ta naftogazonosnosti Karpat
(Lviv 2006), Prikladna geologiczna nauka siegodni: zdobytki ta problemi (Kiev 2007), Nauka,
technika i technologia w rozwoju poszukiwañ i wydobycia wêglowodorów w warunkach
l¹dowych i morskich (GEOPETROL, Zakopane 2008) oraz na Pierwszym Polskim Kongre-
sie Geologicznym (Kraków 2008).

W realizacji projektu, oprócz autorów niniejszych artyku³ów, uczestniczy³y interdys-
cyplinarne zespo³y specjalistów z: Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
i jego Oddzia³u Karpackiego w Krakowie, Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddzia³ w Sanoku, a tak¿e ukraiñskich
z Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku i Lwow-
skiego Oddzia³u Pañstwowego Instytutu Geologicznego Ukrainy, którym sk³adamy serdecz-
ne podziêkowania za wspó³pracê. Zasady wspó³pracy polsko-ukraiñskiej opiera³y siê m.in.
z jednej strony na wykorzystaniu dotychczasowych doœwiadczeñ prospekcyjnych w obszarze
Karpat ukraiñskich i polskich, a z drugiej – na zmodyfikowanych procedurach przetwarza-
nia danych, zawartych w pracach publikowanych i archiwalnych dokumentacjach badaw-
czych, co umo¿liwi³o wypracowanie nowych koncepcji poszukiwawczych.

Jan Kuœmierek
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