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KOMPLEKSOWE ZASTOSOWANIE BADAÑ MORSKICH
DO ZAGOSPODAROWANIA Z£O¯A B8***
1.

PO£O¯ENIE

Dokumentowany rejon badañ po³o¿ony jest w obszarze Polskiej Strefy Ekonomicznej
Morza Ba³tyckiego (rys. 1), w czêœci wschodniej Ba³tyku Po³udniowego, oko³o 60 km na
pó³nocny wschód od przyl¹dka Rozewie i oko³o 70 km na pó³noc od cypla Pó³wyspu Helskiego, zajmuj¹c czêœæ Progu Gotlandzko-Gdañskiego.

Rys. 1. Po³o¿enie rejonu badañ

* Petrobaltic S.A., Gdañsk, e-mail: grzegorz.zajfert@petrobaltic.com.pl
** Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
*** Praca zosta³a zrealizowana w ramach badañ statutowych
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2.

CEL BADAÑ

Z wczeœniej przeprowadzonych badañ sejsmicznych i geochemicznych mo¿na by³o
s¹dziæ, ¿e na obszarze tym znajduj¹ siê zasoby wêglowodorów. Zaczêto prowadziæ kompleksowe badania dla perspektywicznego zagospodarowania akwenu i eksploatacji z³o¿a.
Pierwotnie zakres badañ mia³ wykazaæ mo¿liwoœci posadowienia platformy wiertniczej
Petrobaltic, oraz instalacji infrastruktury wydobywczej w postaci ropoci¹gu podmorskiego
o d³ugoœci oko³o 2,5 km i boi przelewowo-cumowniczej CALM dla tankowca. Kompilacja
zebranych w rejonie wyników badañ, oraz dokumentacji archiwalnych pos³u¿y³a jako
podstawa do opracowania niniejszej pracy.
3.

BATYMETRIA I MORFOLOGIA DNA

Dno morskie w opisywanym rejonie jest przewa¿nie p³askie (rys. 2) bez form morfologicznych, o g³êbokoœci 83,5 m (w czêœci NW) do 87,0 m (w czêœci SE). Powierzchniow¹
warstwê dna buduj¹ osady mulisto-ilaste.

Rys. 2. Szkic batymetryczny

4.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzglêdem tektonicznym rejon badañ po³o¿ony jest w zachodniej czêœci platformy
wschodnio-europejskiej w tzw. syneklizie peryba³tyckiej. Pod³o¿e krystaliczne reprezentowane jest tutaj przez granitognejs, który przykrywaj¹ nadk³ady osadowe o mi¹¿szoœci
oko³o 2390 m [3]. Synekliza ma szereg jednostek ni¿szego rzêdu, tj. bloki. W strukturze
blokowej syneklizy ba³tyckiej obszar nale¿y do po³udniowo-zachodniej strefy bloku Kurlandii. Tektonikê bloku Kurlandii wyró¿nia najni¿sze po³o¿enie w stosunku do systemu
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bloków Rozewia, £eby i S³upska. Panuje tutaj monoklinalny styl budowy o przewa¿aj¹cej
orientacji biegów NE-SW i ³agodnych upadach (oko³o 0,5°), skierowanych ku SE [7]. Rejon badañ do g³êbokoœci objêtej rozpoznaniem buduj¹ utwory czwartorzêdowe, kredowe
oraz dewoñskie.

5.

WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE

Generalnie w badanym rejonie przewa¿aj¹ wiatry z sektorów SW, W oraz NW. Wiatry wiej¹ce z tych kierunków najczêœciej powoduj¹ sztormy, przy czym sztormy z sektora
SW wystêpuj¹ najczêœciej w ch³odniejszych miesi¹cach, natomiast sztormy z sektora NW
w miesi¹cach cieplejszych. Œrednia miesiêczna prêdkoœæ wiatru dla okresu jesieñ-zima wynosi 7÷8 m/s, zaœ liczba dni z silnym wiatrem wiej¹cym oko³o 15 m/s, to od 4 do 6 dni
przypadaj¹cych na ka¿dy miesi¹c. W okresie wiosennym œrednia miesiêczna prêdkoœæ wiatru
wynosi 5÷6 m/s. Liczba dni, w których wiej¹cy wiatr zakwalifikowany zosta³ jako silny,
nie przekracza 5 dni na ka¿dy miesi¹c. W okresie letnim, œrednia miesiêczna prêdkoœæ wiatru nie przekracza 5 m/s, a liczba dni z silnym wiatrem wynosi od 1 do 3 w ka¿dym miesi¹cu. Zatem najczêœciej wiej¹cym wiatrem w skali roku jest wiatr o prêdkoœci 2÷7 m/s.
Maksymalna prêdkoœæ wiatru dla okresu 100 lat osi¹ga wartoœæ 43 m/s. Sztormy wywo³ywane s¹ czêœciej w okresie zimowym, ani¿eli w okresie letnim, np. w grudniu jest 5 dni
sztormowych, a w czerwcu s¹ tylko 2 dni sztormu. Przy silnych wiatrach podczas sztormu
fala osi¹ga wysokoœæ 3÷5 m, jednak przy bardzo silnych sztormach sporadycznie osi¹ga
wysokoœæ 9 m. Maksymalna wysokoœæ fali przyjmowana dla najwiêkszego sztormu
w okresie 100 lat wynosi 11,9 m. Okres takiej fali szacowany jest na 10,1 s, d³ugoœæ fali na
160 m. W okresie wiosennym w 60÷70% obserwacji, stan morza nie przekracza 3°B,
w 30÷40% obserwacji stan morza wynosi 4÷5°B, a w 3÷6% obserwacji osi¹ga 6°B. Maksymalna prêdkoœæ pr¹du powierzchniowego nie przekracza 1 m/s i maleje wraz z g³êbokoœci¹. Prêdkoœæ pr¹dów przydennych waha siê w granicach 0,2÷0,25 m/s i czêsto przyjmuje
przeciwny kierunek ruchu w stosunku do pr¹dów powierzchniowych [3].

6.

WSPÓ£CZESNE CZYNNIKI ANTROPOGENICZNE

W chwili obecnej, stan badanego rejonu nie wykazuje istotnych zmian wywo³anych
czynnikami antropogenicznymi. Prowadzone z platformy Petrobaltic wiercenia rozpoznawcze nie spowodowa³y ¿adnych zmian œrodowiska naturalnego. W granicach obszaru, stosuj¹c najnowoczeœniejsze metody badañ, nie stwierdzono obecnoœci wraków, elementów
wyposa¿enia statkowego, belek drewnianych i itp. Zaobserwowane formy powierzchniowe
dna, które powsta³y wskutek ingerencji cz³owieka, to œlady po nogach platformy (rys. 3),
oraz nieg³êbokie zarysowania dna morskiego, które powsta³y w wyniku dzia³alnoœci rybackiej. Linie ci¹g³e lub przerywane (rys. 4) tworz¹ gêst¹ sieæ i powsta³y na skutek tarcia
o dno desek tra³owych wykorzystywanych do odpowiedniego prowadzenia w³oka za p³ywaj¹c¹ jednostk¹ ryback¹. Deski te s¹ konstrukcji stalowej i waga ich przekracza 200 kg.
Zjawisko to, oraz efekt, jaki ono wywo³uje, najprawdopodobniej wywiera znikomy wp³yw
na œrodowisko naturalne.
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Rys. 3. Œlady po nogach platformy (obraz sonarowy)

Rys. 4. Efekt tra³owania (obraz sonarowy)

Niebezpiecznym i zagra¿aj¹cym czynnikiem dla œrodowiska oraz ludzi jest mo¿liwoœæ
potencjalnego wystêpowania w tym rejonie bojowych œrodków truj¹cych (BST). Sam rejon
bezpoœrednio nie s¹siaduje z miejscem zrzutów amunicji (akwen po³o¿ony na po³udniowy
wschód od Gotlandii), natomiast le¿y w bliskim otoczeniu tras przewo¿enia ³adunków do
miejsca zrzutów. W dokumentacjach oraz danych dotycz¹cych tego procederu wystêpuje
mnóstwo niejasnoœci i rozbie¿noœci dotycz¹cych: dok³adnej pozycji zrzutów, iloœci zatopionego materia³u i sposobu zatapiania. Prawdopodobnie, pocz¹tkowo nie wyjmowano topionego sprzêtu ze skrzyñ drewnianych, co powodowa³o ich dryfowanie, pomiar pozycji
odbywa³ siê za pom¹c¹ kompasu i namiarów z l¹du, zrzut nastêpowa³ ze statków p³yn¹cych
lub dryfuj¹cych, czêœæ amunicji z BST by³a topiona ju¿ w czasie rejsów. Takie informacje
potwierdzaj¹ liczne Locje Ba³tyku, raporty, oraz publikacje [4], a przede wszystkim faktyczne kontakty BST z ludŸmi w ró¿nych miejscach Ba³tyku, nawet znajduj¹cych siê
w znacznych odleg³oœciach od oficjalnie podanych miejsc zrzutów. Zatem istnieje potrzeba
zachowania szczególnej ostro¿noœci w tym rejonie przy prowadzeniu wszelkich prac morskich, a przede wszystkim przy pobieraniu prób osadów.
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7.

METODYKA BADAÑ

Zastosowan¹ metodykê badañ mo¿na rozdzieliæ na dwie grupy:
1) badania inwazyjne, do których zaliczamy wiercenia wibracyjne VKG-6, sondowania
statyczne CPT oraz wiercenie otworów geologiczno-in¿ynierskich i pobór prób czerpakowych;
2) badania bezinwazyjne, sonda¿ batymetryczny, ci¹g³e profilowanie sejsmoakustyczne,
wykonywanie zdjêæ sonarowych oraz inspekcja telewizyjna za pomoc¹ pojazdu ROV.
Badania geologiczno-in¿ynierskie, geofizyczne, oraz hydrograficzne wykona³a w marcu 2003 roku S³u¿ba Geotechniki i Radiogeodezji Petrobaltic S.A. Wszystkie badania na
morzu prowadzono z pok³adu wielozadaniowego statku badawczego M/V St. Barbara
(rys. 5). Jednostka jest typowym pe³nomorskim statkiem badawczym, mog¹cym zapewniæ
kompleksowe przeprowadzenie badañ z zakresu geotechniki, geofizyki i hydrografii. Mobilnoœæ statku zapewniaj¹ cztery silniki g³ówne i dwa stery strumieniowe. Stabilnoœæ pozycji, mimo dzia³aj¹cych si³ wymuszaj¹cych (wiatr, pr¹d i falowanie) zapewnia kotwiczny
system utrzymywania pozycji. Dla zapewnienia dok³adnej lokalizacji wszystkie prace badawcze wykonywane s¹ pod nadzorem dwóch oddzielnie dzia³aj¹cych systemów nawigacji
radiowej DGPS, oraz specjalistycznego oprogramowania nawigacyjnego NORCOM. Do
zadañ prowadzonych pod powierzchni¹ wody jednostka posiada system akustycznego pozycjonowania podwodnego. Wysok¹ specjalizacjê statku, oraz przydatnoœæ w koordynowaniu pracami podwodnymi na polach naftowych B3 i B8 podkreœla zainstalowany zespó³
telewizji do nadawania lokalnej transmisji obrazu i informacji z prowadzonych prac, których bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie wymaga zgrania wszelkich dzia³añ na ró¿nych
jednostkach morskich znajduj¹cych siê na polu naftowym.

Rys. 5. M/V St. Barbara
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P³ytkie prace wiertnicze wykonano wibrosond¹ VKG-6, umo¿liwiaj¹c¹ pobieranie
oko³o 6-metrowych rdzeni o œrednicy 98 mm. £¹cznie pobrano 27 rdzeni. Ponadto w obszarze badañ zebrano 29 prób czerpakowych, które na miejscu by³y poddawane analizie
i opisowi makroskopowemu. Nastêpnie próby te dostarczono do laboratorium firmy
Petrobaltic celem zbadania ich pod wzglêdem geochemicznym. W rejonie badañ wykonano
otwór geologiczno-in¿ynierski wiertnic¹ o roboczej nazwie H4-1H. Zastosowano wiercenie
obrotowe otworu o œrednicy 112 mm z ci¹g³ym pobieraniem rdzenia o œrednicy 85 mm.
Otwór odwiercono na g³êbokoœci 14 m poni¿ej dna morskiego, osi¹gaj¹c zamierzony cel,
a wiêc strop dewonu, na poziomie 11,6 m. Zarówno wszystkie próby rdzeniowe, jak
i czerpakowe poddano analizie makroskopowej.
–
–
–
–
–

Zakres analizy obejmowa³:
opis gruntów i wydzielenie ich stratygrafii,
oznaczenie wytrzyma³oœci na œcinanie gruntu przy u¿yciu œcinarki obrotowej SO-1,
okreœlenie spójnoœci gruntu za pomoc¹ penetrometru t³oczkowego PW-1,
wyznaczenie stopnia plastycznoœci na podstawie wa³eczkowañ,
oznaczanie zawartoœci wêglanu wapnia CaCO3 na podstawie reakcji gruntu zadawanego roztworem 20% kwasu solnego.

Podczas opisu i badañ makroskopowych pobierano próbki NU (z naturalnym uziarnieniem) i NNS (z nienaruszon¹ struktur¹), które to stanowi³y materia³ do dalszych badañ
i analiz wykonywanych w laboratorium mechaniki gruntu przez Instytut Morski w Gdañsku.
Zakres badañ laboratoryjnych obejmowa³ ustalenie:
– sk³adu granulometrycznego,
– zawartoœci materii organicznej,
– ciê¿aru objêtoœciowego,
– wytrzyma³oœci na œcinanie.
Na podstawie wyznaczonych charakterystyk mechanicznych gruntu sporz¹dzono dokumentacjê geotechniczn¹ i w formie ekspertyzy przekazano do firmy Petrobaltic.

Rys. 6. Penetrometr Roson
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Do sondowañ statycznych CPT i CPTU u¿yto penetrometru Roson 10 Tf A.P. V.d. Berg
produkcji holenderskiej (rys. 6). Urz¹dzenie jest zaprojektowane od podstaw do wykonywania badañ na morzu. Badanie polega na wciskaniu w grunt sto¿ków pomiarowych z jednoczesn¹ cyfrow¹ rejestracj¹ fizyko-mechanicznych parametrów gruntu [8]. Zalet¹ penetrometru ROSON jest to, ¿e napêd wykonuj¹ modu³y ko³owe, a nie si³owniki hydrauliczne
i nie wystêpuj¹ przerwy podczas badania.
Badanie typu CPT polega na powolnym wciskaniu w grunt, pionowo, ze sta³¹ prêdkoœci¹, kolumny ¿erdzi zakoñczonych znormalizowan¹ koñcówk¹ sk³adaj¹c¹ siê ze sto¿ka
i cylindrycznej pobocznicy. Podczas zag³êbiania dokonuje siê pomiaru oporu sto¿ka i oporu tarcia gruntu o powierzchniê boczn¹ tulei tarciowej.
Badanie typu CPTU jest badaniem sond¹ CPT, uzupe³nionym o pomiar ciœnienia
wody w porach gruntu podczas zag³êbiania, na poziomie podstawy sto¿ka.
W trakcie badania rejestrowane s¹ parametry [5]:
– opór na sto¿ku,
– tarcie na pobocznicy,
– ciœnienie porowe,
– nacisk ca³kowity,
– inklinacja,
– szybkoœæ penetracji.
£¹cznie wykonano 9 penetracji i mo¿na je by³o skorelowaæ z wibrosondami pobranymi w tym samym miejscu.
Pomiary batymetryczne wykonywano echosond¹ DESO-20 firmy Atlas-Krupp. Pomiary
g³êbokoœci odnoszono do aktualnego poziomu morza w rejonie prowadzonych badañ. Kalibracjê echosondy przeprowadzono, opieraj¹c siê na dok³adnych pomiarach prêdkoœci akustycznych w wodzie od powierzchni do dna morza.
Prace sejsmoakustyczne by³y prowadzone przy u¿yciu dwóch ró¿nych aparatur.
Pierwsza to X-STAR, model SB-0512, firmy Edge Tech. Zakres czêstotliwoœci emitowanej
przez tê aparaturê wi¹zki fal akustycznych obejmowa³ 2÷12 kHz i umo¿liwia³ uzyskanie
rozdzielczoœci pionowej oko³o 8 cm [6]. Prêdkoœæ holowania za statkiem wynosi³a
3,5 wêz³a. Dok³adnoœæ pozycji urz¹dzenia wzglêdem statku po wczeœniejszym skalibrowaniu, zapewnia³ system nawigacji podwodnej ATS II. Rejestrowano przejazdy na równoleg³ych profilach. Dla obszaru trasy ruroci¹gu, profili odleg³ych od siebie o 50 m by³o 5,
natomiast siatka profilowania dla boi przelewowej kszta³tem przypomina 6-ramienn¹
gwiazdê, której ka¿de ramiê przeœledzono 3 profilami o zagêszczeniu co 25 m. Drug¹ aparatur¹, Boomer, typ UNIBOOM 230-1 zastosowano do zbadania gruntu w miejscu przewidywanego posadowienia platformy. Boomer, oraz hydrofon by³y holowane za statkiem
równolegle do siebie po obu stronach kilwateru. Odleg³oœæ hydrofonu od wzbudnika wynosi³a 16 m. Energia u¿yta do wzbudzania fali akustycznej wynosi³a 300 J, repetycja impulsu odbywa³a siê co 0,5 s, zakres rejestracji 0,25 s, gêstoœæ zapisu 150 linii na 25,4 mm
(cal). Przychodz¹cy sygna³ by³ filtrowany i rejestrowany w przedziale czêstotliwoœci
700÷1800 Hz na rejestratorze LSR 1811 firmy Raytheon-USA. Uzyskano rozdzielczoœæ
0,5÷1,0 m. Przy interpretacji profili sejsmoakustycznych przyjêto nastêpuj¹ce prêdkoœci
akustyczne dla osadów czwartorzêdowych: 1800 m/s – osady holocenu i plejstocenu (mu³y
i i³y), 2000 – m/s gliny morenowe [3].
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Do badañ czystoœci dna na planowanym do zagospodarowania obszarze u¿yto sonara
DF-1000 firmy Edge Tech. Ponadto obrazy sonarowe wykorzystano do interpretacji osadów powierzchniowych. Rejestracjê prowadzono w zakresie 2 ´ 75 m. Czêstotliwoœæ pracy
urz¹dzenia wynosi³a 100 kHz i 500 kHz. Do zapisu u¿yto systemu akwizycji danych
CODA DA 50. Postprocessing, oraz wizualizacjê w postaci podwodnych map sonarowych
wykonano w systemie CODA Mosaic.

8.

CZWARTORZÊD

Tworz¹ go mu³y i i³y holoceñskie, oraz plejstoceñskie/holoceñskie gliny subakwalne.
Wierzchnia warstwa mulista nie jest jednorodna, tworzy j¹ seria osadów mulistych o ró¿nych
w³asnoœciach. Generalnie osadem powierzchniowym jest mu³ oliwkowo-czarny, konsystencji pó³p³ynnej i o silnym zapachu H2S. Œrednia mi¹¿szoœæ tej warstwy wynosi 5 cm,
maksymalnie do 18 cm. Miejscowo warstwê tê przykrywaj¹ be¿owe naloty muliste. Osadem podœcielaj¹cym jest mu³ oliwkowy, który wystêpuje w kilku odmianach. W warstwie
mu³ów oliwkowych wystêpuj¹: mu³ oliwkowy, oliwkowo-szary, mu³ oliwkowo-szary z przewarstwieniami i laminami czarnej materii organicznej, a nastêpnie mu³ ilasty oliwkowo-szaro-be¿owy. Mi¹¿szoœæ warstwy mu³ów z serii oliwkowych jest zró¿nicowana i w zale¿noœci od po³o¿enia rozk³ada siê nastêpuj¹co: w czêœci SE mi¹¿szoœæ jest najwiêksza œrednio
ok. 5 m, miejscami przekracza zasiêg wibrosondy, czyli ponad 6 m. Natomiast w czêœci NW
badanego obszaru warstwa mu³ów oliwkowych wyklinowuje siê, osi¹gaj¹c œredni¹ mi¹¿szoœæ zaledwie 20 cm. W tej czêœci akwenu w kilku miejscach pobrania wibrosond¹ nie
stwierdzono mu³ów oliwkowych. Tak zró¿nicowan¹ warstwê pod wzglêdem barwy i domieszek charakteryzuje zgodnoœæ wyników pozosta³ych badañ makroskopowych. Warstwa
mu³ów oliwkowych ma konsystencjê pó³p³ynn¹ – galaretowat¹ na ca³ej swej mi¹¿szoœci,
nie daje siê wa³eczkowaæ i ma¿e siê, opór œcinania œcinark¹ obrotow¹ SO-1 wynosi³ od
0,04 do 0,07 MPa, a penetrometr t³oczkowy PW-1 nie wykazywa³ oporu, a wiêc i spójnoœci
gruntu, zawartoœæ CaCO3 poni¿ej 1%. Warstw¹, która podœciela seriê mu³ów oliwkowych
jest warstwa i³u czekoladowego. Warstwa ilasta wystêpuje i graniczy z seri¹ mu³ów oliwkowych prawie na ca³ym przebadanym obszarze. Mi¹¿szoœæ œrednio wynosi oko³o 1 m, wzrasta w zastoiskach do 4 m, ale zanika na powierzchniach wyniesieñ glin morenowych.
W wiêkszoœci przypadków, a zw³aszcza w czêœci SE sp¹g warstwy i³u czekoladowego jest
ju¿ nieosi¹galny dla wibrosondy i dalsze analizy opieraj¹ siê badaniach sejsmoakustycznych. Rzêdna wystêpowania warstwy ilastej wynosi na SE oko³o od 5,5 m do 6,5 m, natomiast na NW oko³o od 2 m do 3 m. Wystêpuj¹ liczne domieszki i³u czekoladowego. Czêsto
i³ czekoladowy wystêpuje z domieszk¹ frakcji pelitowej szarej (wystêpuj¹cej w warstwach
wy¿szych) lub pelitowej oliwkowo-szarej. Takie zró¿nicowanie przewa¿nie wystêpuje na
ca³ym obszarze. Wyniki badañ makroskopowych jednoznacznie charakteryzuj¹ warstwê
i³ów czekoladowych jako homogeniczn¹ o konsystencji pó³p³ynnej do miêkkoplastycznej,
próba wa³eczkowania koñczy siê rozmazaniem, opór œcinania wynosi œrednio 0,06 MPa,
penetrometr t³oczkowy PW-1 wykazywa³ znikomy opór poni¿ej 20 kPa, spora- dycznie
wystêpuj¹ soczewki i³u bardziej skonsolidowanego, zawartoœæ CaCO3 od 1÷3%. W czêœci NW
dodatkowo wystêpuj¹ i³y stalowo-szare, które wystêpuj¹ miêdzy sp¹giem mu³ów oliwkowych a stropem i³ów czekoladowych. Gliny morenowe tworz¹ warstwê o najwiêkszej
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mi¹¿szoœci dochodz¹cej nawet do 9 m. Wykonany otwór geologiczno-in¿ynierski potwierdzi³, a przede wszystkim pozwoli³ zidentyfikowaæ gliny jako br¹zowe, z pojedynczymi
ziarnami ¿wiru, w sp¹gu silnie piaszczyste z g³azikami o œrednicy 40 mm. Gliny doskonale
zosta³y zobrazowane za pomoc¹ badania sejsmoakustycznego. Wystêpuj¹ silne odbicia refleksyjne, zarysowuj¹ce strop glin jako wyraŸnie pofa³dowany z licznymi, niesymetrycznymi dolinami i wyniesieniami. Sp¹g jest lekko nachylony w kierunku SE, tam te¿ zwiêksza siê nieznacznie mi¹¿szoœæ warstwy. W pierwotnych materia³ach Ÿród³owych mo¿na dostrzec zarejestrowane charakterystyczne dla glin morenowych fale dyfrakcyjne. Sp¹g glin
morenowych jest jednoczeœnie sp¹giem utworów czwartorzêdowych.

9.

KREDA

Zalega na utworach dewoñskich, mi¹¿szoœæ osadów jest zmienna i wynosi od 3 do 30 m.
Najwiêksze mi¹¿szoœci wystêpuj¹ w czêœci SE badanego obszaru, a najmniejsze w NW.
Dane dotycz¹ce mi¹¿szoœci oparto na wynikach badañ sejsmoakustycznych. Utwory kredowe wykszta³cone s¹ w postaci piasków gliniastych z glaukonitem barwy zielonej. Potwierdza to wykonany w czêœci NW badanego obszaru otwór geologiczno-in¿ynierski.
Strop piasków osi¹gniêto na dziewi¹tym metrze, a sp¹g na 11,6 m. Z g³êbokoœci¹ piaski
z ciemnozielonych przechodz¹ w szarozielone, a w sp¹gu w szarobr¹zowe. Badania stratygraficzne wykaza³y [6] brak przewodniej mikrofauny, napotkano jedynie na nieliczne
zniszczone ³uski ryb, oraz okruchy bursztynu. Nawiercone osady zaliczono do eocenu
górnego [1].

10. DEWON
Strop osadów dewonu nawiercono w otworze geologiczno-in¿ynierskim B8-2/I na poziomie 11,6 m poni¿ej dna morskiego. Sp¹gu nie osi¹gniêto, poniewa¿ nie stanowi³o to
celu wiercenia, a badania sejsmiczne potwierdzi³y stratygrafiê warstw i niezak³ócon¹ budowê dewonu do granic penetracji, czyli oko³o 50 m. Dane pochodz¹ce z literatury okreœlaj¹
mi¹¿szoœæ dewonu w tym miejscu na oko³o 600÷650 m [2]. Nawiercone utwory dewonu
wyst¹pi³y jako wapieñ gruz³owy, jasnobr¹zowy z muszlami. Wystêpuj¹ naloty i smugi ¿elaziste. Miejscami wapieñ przyjmuje strukturê ³upkow¹. W rdzeniu stwierdzono wk³adki
margliste barwy brunatno-szarej. Wapieñ gruz³owy jest ska³¹ tward¹ i zbit¹. Analiza danych
sejsmoakustycznych obrazuje monoklinalne zapadanie siê utworów dewoñskich pod k¹tem
0,5° w kierunku SE. Nawi¹zuje to i potwierdza wczeœniej ju¿ opisywan¹ budowê tektoniczn¹ bloku Kurlandii.

11. PODSUMOWANIE
Prowadzenie kompleksowych badañ dla perspektywicznego zagospodarowania akwenu i eksploatacji z³o¿a B8 ma na celu zarówno wyznaczenie mo¿liwoœci posadowienia platformy wiertniczej, instalacji infrastruktury wydobywczej (ruroci¹gów, g³owic wydobywczych
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oraz innych budowli na dnie morskim) boi przelewowo-cumowniczej CALM dla tankowca,
jak i opracowanie danych niezbêdnych do weryfikacji batymetrii i morfologii dna oraz budowy geologicznej. Dok³adna znajomoœæ w³aœciwoœci gruntu dna morskiego i warstw zalegaj¹cych poni¿ej daje to gwarancjê bezpiecznego projektowania i realizacji planowanych
inwestycji. Równie¿ dok³adnie analizuje siê warunki hydrometeorologiczne; wielkoœæ i kierunek wiatrów oraz wysokoœæ wystêpuj¹cej fali to istotne parametry przy projektowaniu
poszczególnych faz zagospodarowywania z³o¿a. Dok³adne poznanie wszystkich wymienionych parametrów jest istotnym czynnikiem decyduj¹cym o bezpieczeñstwie prowadzonych
prac jak równie¿ wyznaczenie œrodków do ochrony wód, dna i pla¿ nadmorskich. Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na opracowaæ oddzia³ywanie potencjalne, znacz¹ce
bezpoœrednie, poœrednie, krótkotrwa³e, odwracalne i nieodwracalne inwestycji na poszczególne elementy œrodowiska.
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