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Abstract: The paper presents the results of spatial modelling of the lithology and facies variability and
reservoir properties of the Main Dolomite (Ca2) in the western part of the Grotów Peninsula. The results
indicate that granular rocks have the best reservoir and filtration properties. Criteria of stable equilibrium of hydrocarbon phases, which have been applied to the model, suggest that these separate phases
represent common hydraulic reservoir system.
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WSTÊP
Na wyró¿nionym na granicy monokliny przedsudeckiej z nieck¹ szczeciñsk¹, bloku Gorzowa stwierdzono przemys³owe nagromadzenia ropy naftowej i gazu ziemnego o nieokrelonych dotychczas zasobach. Zwi¹zane s¹ one z poziomem cechsztyñskiego dolomitu g³ównego (Ca2). Przypuszczenia, co do jego ropo- i gazononoci, potwierdzone zosta³y odkryciem
na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku z³o¿a ropno-gazowego BarnówkoMostno Buszewo
(BMB) w platformowych utworach dolomitu g³ównego (Ca2). Perspektywicznoæ tej strefy
zweryfikowana zosta³a odkryciami z³ó¿ ropy naftowej Lubiatów, Sowia Góra i Grotów, u³o¿onych koncentrycznie wokó³ z³o¿a gazu ziemnego Miêdzychód w zachodniej czêci pó³wyspu Grotowa.
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Fig. 1. Mapa paleogeograficzna dolomitu g³ównego w strefie pó³wyspu Grotowa (Wagner 2004)
Fig. 1. Paleogeographic map of the Main Dolomite strata on the Grotów Peninsula area (Wagner 2004)
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MODEL GEOLOGICZNY
Analiza mikrofacjalna wraz ze szczegó³ow¹ analiz¹ sedymentologiczn¹ umo¿liwi³y wydzielenie rodowisk depozycyjnych dolomitu g³ównego w omawianej strefie. Profil dolomitu g³ównego cechuje siê zarówno mi¹¿szociowym, jak i litologiczno-facjalnym zró¿nicowaniem stref:
podnó¿a platformy wêglanowej, bariery i równi platformowej (Fig. 1). W ich obrêbie wyró¿niono trzy podstawowe subfacje: bandstonów, utworów mu³ozwiêz³ych i ziarnozwiêz³ych,
które charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanymi parametrami petrofizycznymi w zakresie zale¿noci
pojemnociowo-filtracyjnych. (Wagner & Kotarba (eds) 2004, Jaworowski & Miko³ajewski
2007, Miko³ajewski 2007, Miko³ajewski & Jaworowski 2008, Papiernik et al. 2008, Semyrka
et al. 2008).

MODEL KOMPUTEROWY
Przedstawiony wy¿ej model geologiczny rejonu stanowi³ podstawê koncepcyjn¹ do opracowania przestrzennego (3D) modelu geologicznego  tzw. modelu statycznego czy inaczej parametrycznego, który odzwierciedla zmiennoæ strukturaln¹, litologiczno-facjaln¹ oraz uzale¿nion¹ od nich zmiennoæ porowatoci, przepuszczalnoci i nasycenia przestrzeni porowej
wêglowodorami. Wieloetapowe modelowanie wykonano z u¿yciem programów Petrel 2005
i 2007, stosuj¹c metodologiê modelowania stanowi¹c¹ zespó³ ró¿nego rodzaju technik deterministycznych i stochastycznych (m.in.: Cosetino 2001, Journel 2004, Mallet 2002, 2008,
Dubrule 1998, 2003).

OSNOWA GEOMETRYCZNA
Pierwszy etap modelowania stanowi opracowanie osnowy geometrycznej modelu 3D. W przedstawianym przypadku osnowê tworzy³y siatki, tj. gridy (2D) powierzchni stropu i sp¹gu dolomitu g³ównego Ca2. Model stropu Ca2 powsta³ na podstawie interpretacji sejsmiki 3D i danych z wiertniczego rozpoznania profilu z³o¿owego (Solarski w: Semyrka et al. 2007). Model
sp¹gu dolomitu g³ównego uzyskano poprzez superpozycyjne odjêcie mapy (grid 2D) mi¹¿szoci dolomitu g³ównego, opracowanej w wyniku reambulacji mapy autorstwa Wagnera et al.
(2004) od siatki stropu Ca2. Profil Ca2 podzielono na 35 warstw o zmiennych mi¹¿szociach,
proporcjonalnie wype³niaj¹cych przestrzeñ miêdzy stropem i sp¹giem. W p³aszczynie poziomej wielkoæ oczka siatki wynosi oko³o 100×100 m. Powsta³y w ten sposób grid 3D obejmuje 1109376 komórek.

MODEL LITOLOGICZNY
Modelowanie litologiczne wykonano na podstawie 2143 oznaczeñ litofacjalnych z obserwacji materia³u rdzeniowego w 13 odwiertach. Do modelowania przyjêto podzia³ litologiczny
obejmuj¹cy trzy grupy litofacjalne: utwory ziarnozwiêz³e, mu³ozwiêz³e i laminowane (bandstony). Litologiê zakodowano w sposób dyskretny  bandstony liczb¹ 1, utwory ma³ozwiêz³e
 liczb¹ 2, wêglany ziarnozwiêz³e jako 3.
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Dyskretny format danych litologicznych sprawia, ¿e wiarygodn¹ symulacjê rozk³adu
zmiennoci litofacjalnej mo¿na wykonaæ wy³¹cznie z wykorzystaniem tzw. algorytmów wskanikowych deterministycznych b¹d stochastycznych (Dubrule 1998, 2003, Mallet 2002, 2008).
W przedstawianym przypadku do obliczenia modelu litologicznego zastosowano stochastyczny
algorytm Sequential Indicator Simulation (SIS). W modelu litologicznym, wykorzystywanym do dalszych analiz uzyskano przestrzenne rozk³ady litofacji zbli¿one do obserwowanych
w profilach wierceñ rejonu badañ  bandstony wype³niaj¹ 7.54% komórek, osady mu³ozwiêz³e 27.27%, za ziarnity 65.19% komórek modelu.

MODEL SUMARYCZNEJ POROWATOCI EFEKTYWNEJ
Sumaryczn¹ porowatoæ efektywn¹ [SPE] dolomitu g³ównego wspó³tworz¹ dwie sk³adowe 
porowatoæ efektywna przestrzeni porowej [PEPP] oraz szczelinowatoæ [PSZ].
Model PEPP wykonano na podstawie laboratoryjnych oznaczeñ porowatoci prób rdzeniowych. Zbiór danych wejciowych obejmowa³ 2143 oznaczenia laboratoryjne. Z utworów
zdefiniowanych jako bandstony pochodzi³o 129 pomiarów, z facji mu³ozwiêz³ej 532 próbki,
a dla ziarnitów wykonano 1482 oznaczenia laboratoryjne. Przy stosunkowo równomiernym
opróbowaniu profili Ca2, przedstawiona dysproporcja odzwierciedla w doæ dobry sposób
zró¿nicowanie litologiczne profili  przynajmniej w rozpoznanych wiertniczo strefach pó³wyspu Grotowa.
Po serii testów algorytmów deterministycznych i stochastycznych dostêpnych w systemie Petrel, do opracowania modeli PEPP i PSZ zastosowano warunkow¹ (Conditional) symulacjê stochastyczn¹ algorytmem Sequential Gaussian Simulation (SGS). O takim wyborze
zadecydowa³a najwy¿sza ci¹g³oæ lateralna wyników modelowania ska³ zbiornikowych. Symulacje PEPP wykonywano oddzielnie dla wydzielonych wczeniej litofacji. Dodatkowo,
zwiêkszono wiarygodnoæ modelu wprowadzaj¹c wartoci brzegowe ustalone w trakcie analizy statystycznej danych wejciowych. Dla zwiêkszenia ci¹g³oci modelu w procedurze estymacji zastosowano tzw. Colocated-Cokriging, koreluj¹c porowatoci laboratoryjne z równomiernym pomiarem porowatoci geofizycznej (krzywa PHI). Zgodnie z logik¹ symulacji
stochastycznych modele wykonano w kilku wariantach (tzw. realizacjach). Do dalszych analiz wybrano sk³adaj¹cy siê z 978 950 komórek model o wartociach porednich. Obliczona
porowatoæ minimalna wynosi 0%, a maksymalna 32%. rednia modelowana porowatoæ
wynosi oko³o 8%.
Model rozk³adu porowatoci szczelinowej zosta³ obliczony na podstawie laboratoryjnych oznaczeñ tego parametru. Dane wejciowe stanowi³y 282 pomiary sumarycznej porowatoci szczelinowej (makro- i mikroszczelin). Populacja pomiarów porowatoci szczelinowej jest ma³a w porównaniu z liczn¹ populacj¹ oznaczeñ porowatoci laboratoryjnej. Ponadto,
rozk³ad porowatoci szczelinowej w profilu Ca2 jest nierównomierny. Dlatego przedstawiony
model porowatoci szczelinowej jest mniej wiarygodny od modelu rozk³adu porowatoci laboratoryjnej. Wartoci porowatoci szczelinowej uzyskane w wyniku modelowania wahaj¹
siê w zakresie 0 do 11%, przy redniej wartoci 2%.
Model SPE powsta³y z dodania modeli wy¿ej opisanych atrybutów pokazuje, ¿e najkorzystniejsze w³asnoci zbiornikowe reprezentuj¹ utwory ziarnozwiêz³e (porowatoæ do 33%,
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rednio 11.8% w strefie nad konturem z³o¿a), a w mniejszym stopniu wêglany mu³ozwiêz³e
(r. ok. 9.2%, max 22%) i bandstony (r. ok. 8.1%).
Analiza urednionych porowatoci SPE uzyskanych na podstawie modelowania wskazuje, ¿e obszar ich maksymalnych wartoci, osi¹gaj¹cych 12÷15%, rozci¹ga siê w rejonie
pomiêdzy odwiertem Miêdzychód-4 (bariera), a ca³¹ stref¹ Lubiatowa (podnó¿e platformy
wêglanowej), osi¹gaj¹c maksimum na SW od odwiertu Lubiatów-1.

MODEL PRZEPUSZCZALNOCI
Model przepuszczalnoci poziomej przestrzeni porowej wykonano na podstawie 1208 oznaczeñ laboratoryjnych, wykonanych w 13 odwiertach. Populacja danych by³a oko³o dwukrotnie ni¿sza ni¿ pomiarów porowatoci, jednak¿e oznaczenia przepuszczalnoci w wiêkszoci
przypadków by³y roz³o¿one doæ równomiernie w pionowym profilu Ca2. Dla bandstonów
wykonano 73 oznaczenia, dla utworów mu³ozwiêz³ych 264, a dla wêglanów ziarnozwiêz³ych
870 oznaczeñ przepuszczalnoci. Trójwymiarowy model przepuszczalnoci wykonano na
podstawie modelu otworowego opartego na redniej harmonicznej. Symulacjê przestrzenn¹
wykonano stosuj¹c algorytm SGS z zachowaniem g³ównych ustawieñ zadeklarowanych w trakcie modelowañ porowatoci.
Model rozk³adu przepuszczalnoci szczelinowej zosta³ obliczony na podstawie laboratoryjnych oznaczeñ tego parametru. Dane wejciowe stanowi³y 282 pomiary sumarycznej
przepuszczalnoci szczelinowej (makro- i mikroszczelin).
Model przepuszczalnoci szczelinowej, oparto na stosunkowo niewielkiej liczbie pomiarów, nierównomiernie rozmieszczonych w profilu Ca2, tote¿ jest on mniej wiarygodny od
modelu rozk³adu przepuszczalnoci laboratoryjnej. Pomimo urednienia zwi¹zanego z procesem modelowania uzyskane wyniki ujawniaj¹ du¿¹ zmiennoæ parametru, od 0 do 192 mD.
rednia przepuszczalnoæ szczelinowa dla tego modelu wynosi 7 mD.
W strefach z³o¿owych, przepuszczalnoæ szczelinowa osi¹ga najwy¿sze wartoci (kilkadziesi¹t mD) w stropowej partii Ca2 w rejonie Miêdzychodu oraz w rodkowej partii Ca2
w rejonie Lubiatowa  Sowiej Góry. Charakterystyczna i zauwa¿alna jest równie¿ podwy¿szona wartoæ parametru przepuszczalnoci szczelinowej zwi¹zana ze strefami gwa³townej
zmiany nachylenia poziomu dolomitu g³ównego Ca2, na granicy bariery i w strefie stoku
platformy wêglanowej.

MODEL ROZK£ADU NASYCENIA WOD¥
Model rozk³adu nasycenia wod¹ obliczony zosta³ na podstawie krzywych geofizycznych Sw
(Saturation Water) z 11 otworów wiertniczych obszaru modelu. Zarówno krzywe, jak i opracowany model pokazuj¹ bardzo zmienne nasycenie wêglowodorami w profilu Ca2, które czêsto jest ni¿sze w partiach przystropowych ni¿ w przyspagowych (np. Miêdzychód-6). Analiza
opracowanych modeli, nie daje niestety odpowiedzi jaki czynnik ma wp³yw na nasycenie
przestrzeni porowej wêglowodorami, gdy¿ trudno dostrzec wystêpowanie statystycznie istotnych zwi¹zków pomiêdzy nasyceniem, a wykszta³ceniem facjalnym porowatoci¹ czy te¿
przepuszczalnoci¹.
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Strefy o najni¿szym nasyceniu wod¹ (20÷30%), a tym samym o prawdopodobnie du¿ym
nasyceniu wêglowodorami wystêpuj¹ w rejonie otworów Lubiatów-1, -2, -4, Sowia Góra-1,
-2k, Miêdzychód-4 oraz Grotów-1, -2. Wy¿sze nasycenia wod¹ (50÷70%) wystêpuj¹ w strefach otworów Miêdzychód-5 i -6 na platformie wêglanowej oraz Grotów-5 i 6 równie¿ na
platformie wêglanowej (pogranicze konturu ropawoda) i Sowia Góra-4 u podnó¿a platformy wêglanowej (pogranicze konturu ropawoda).

ANALIZA POROZYMETRYCZNA
Uzyskane wyniki modelowania znalaz³y potwierdzenie w analizie porozymetrycznej wydzielonych subfacji, w której wykorzystano dostêpny zbiór danych porozymetrycznych (Semyrka
et al. 2008). Pozwoli³o to na zdefiniowanie typu przestrzeni porowej, z okreleniem jej umownych klas pojemnociowych. Utwory dolomitu g³ównego wystêpuj¹ce w analizowanym
obszarze, wykszta³cone w subfacji bandstonów rozwiniête w strefie bariery wêglanowej,
reprezentuj¹ typ ska³y zbiornikowej o charakterze porowym w klasie bardzo niskiej oraz
niskiej pojemnoci dla gazu i bardzo niskiej dla ropy.
W obrêbie strefy równi platformowej dolomit g³ówny analizowanej facji ma charakter
ska³y zbiornikowej typu porowego, niskiej i redniej klasy pojemnociowej dla gazu i niskiej
dla ropy. Jedynie w profilu Lubiatowa-1, dolomit g³ówny wykszta³cony w subfacji bandstonów, przy minimalnej pojemnoci, wykazuje cechy ska³y zbiornikowej typu szczelinowego
Subfacja utworów mu³ozwiêz³ych dolomitu g³ównego w strefie podnó¿a platformy
wêglanowej reprezentuje typ ska³y zbiornikowej o niskiej, sporadycznie redniej pojemnoci
dla gazu i bardzo niskiej i niskiej dla ropy, przy porowym lub porowo-szczelinowym wykszta³ceniu przestrzeni porowej. Podobne cechy zbiornikowe subfacja ta wykazuje w obrêbie
strefy bariery wêglanowej, gdzie wyniki analiz porozymetrycznych kwalifikuj¹ j¹ do ska³
zbiornikowych bardzo niskiej i niskiej pojemnoci dla gazu i bardzo niskiej dla ropy o charakterze porowym i porowo-szczelinowym.
Subfacja utworów ziarnozwiêz³ych, w obszarze strefy podnó¿a platformy wêglanowej
charakteryzuje siê redni¹ i wysok¹ pojemnoci¹ zarówno dla gazu jak i ropy, reprezentuj¹c
typ przestrzeni zbiornikowej porowy i szczelinowo-porowy.
W strefie bariery wêglanowej cechy te s¹ bardzo zró¿nicowane, od niskiej do wysokiej
pojemnoci dla gazu, oraz niskiej i bardzo niskiej dla ropy, przy porowym i porowo-szczelinowym charakterze przestrzeni zbiornikowej. W obszarze równi platformowej dolomit g³ówny reprezentuje przewa¿nie porowy charakter przestrzeni porowej, w klasie redniej
pojemnoci dla gazu i niskiej dla ropy.

WYZNACZENIE KONTURÓW MEDIÓW Z£O¯OWYCH
Ostatnim etapem modelowania by³o wprowadzenie do modelu uk³adu faz wêglowodorowych
w analizowanej strefie (S³upczyñski et al. 2008). Uk³ad fazowy wêglowodorów zdeterminowany objêtociowym udzia³em gazowych i ciek³ych sk³adników wêglowodorowych oraz
towarzysz¹cych im domieszek niewêglowodorowych wyznaczono analizuj¹c zmienny stan
termobaryczny panuj¹cy w porowo-szczelinowej przestrzeni górotworu (Dake 1993). G³êbo-
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kociowe po³o¿enie konturu rozdzia³u gazropa (GOC) wyznaczono w oparciu o wartoci
cinienia nasycenia uzyskane z pomiarów PVT, poni¿ej którego wystêpuje tylko faza gazowa
tworz¹ca czapê gazow¹ z³o¿a.
Dla rozwi¹zania zagadnienia ³¹cznoci akumulacji gazu ziemnego Miêdzychód z akumulacjami ropy naftowej Lubiatów, Sowia Góra, Grotów przyjêto, ¿e g³êbokoæ okrelona
z cinienia nasycenia wyznacza hipsometryczne po³o¿enie fazowej granicy rozdzia³u gaz ropa
(GOC) na ca³ym obszarze akumulacji wêglowodorowej. Zastosowane kryteria równowagi
statycznej gazowych i ciek³ych faz wêglowodorowych w porowo-szczelinowym orodku skalnym dolomitu g³ównego wskazuj¹, ¿e te odrêbne fazy odkrywane w ró¿nych miejscach, reprezentuj¹ jeden wspólny, ³¹cz¹cy siê hydraulicznie uk³ad z³o¿owy, tworz¹cy w istocie jedno
z³o¿e ropno-gazowe z kondensatow¹ czap¹ gazow¹.

WNIOSKI
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e stosunkowo najlepsze w³asnoci zbiornikowe i filtracyjne
wykazuj¹ dolomity ziarniste, deponowane w rodowiskach barierowych. Nieznacznie gorsz¹
ska³¹ zbiornikow¹ s¹ utwory mu³ozwiêz³e, zw³aszcza w rejonie ich zazêbiania z ziarnitami
(Lubiatów i Sowia Góra).
Przeprowadzone analizy pokazuj¹, ¿e bardzo zmiennym parametrem jest na badanym
obszarze nasycenie. Wyniki modelowania wskazuj¹ na brak statystycznie istotnej korelacji
pomiêdzy nasyceniem, a wykszta³ceniem litofacjalnym, porowatoci¹ czy przepuszczalnoci¹. Co wiêcej, wielkoæ nasycenia przestrzeni porowej wêglowodorami nie jest uzale¿niona
od pozycji hipsometrycznej w profilu Ca2 i czêsto jest ona wy¿sza w strefie przysp¹gowej ni¿
w przystropowej (np. Miêdzychód -6).
W tej sytuacji czynnikami determinuj¹cymi wielkoæ nasycenia mog¹ byæ: mieszana
zwil¿alnoæ utworów dolomitu (Matyasik et al. 2007) oraz geometria przestrzeni porowo-szczelinowej, której charakterystykê uzyskano na podstawie analizy porozymetrycznej.
W artykule przedstawiono wyniki badañ uzyskane w ramach realizacji grantu Charakterystyka zmiennoci parametrów petrofizycznych dolomitu g³ównego w rejonie Miêdzychodu i prac statutowych pt. Wielowariantowe, trójwymiarowe modele komputerowe zmiennoci strukturalnej, facjalnej i petrofizycznej wybranych potencjalnych poziomów zbiornikowych
w polskich basenach naftowych, nr 11.11.140.641.
Do realizacji artyku³u i ww. grantu wykorzystano program do interpretacji i modelowania geologicznego Petrel 2007 przekazany WGGiO AGH do realizacji celów statutowych
przez firmê Schlumberger SIS.
Praca by³a prezentowana na Sesji Naukowej organizowanej przez Katedrê Mineralogii,
Petrografii i Geochemii pt. 90 lat Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii w AGH.
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