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Obszar Pomorza Zachodniego, a szczególnie
ostatnio terenem intensywnych badań
tych badań, którą omawia niniejszy "' . . 1-,tTLr"ł
~ychcza'S interpretację przekrojów czasowych oraz -n'~'7r._rl,c<·i-,..,
dotyczące -czynników wpływają'cych na jakość
Analizie poddano prace refleksyjne wykonane przez
szukiwań Geofizycznych i Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego od 11968 r., kiedy to w sejsmice zaczęto
produkcyjnie
materiały refleksyjne na centralach magnetycznych.
,sposób 'Opracowania pozwala na ocenę poszczególnych rejestracji lub ich sumy oraz wykonanie powtórnej interpretacji 'ma!teriałów podstawowych.
W artykule wykorzystano następujące opracowania źródłowe: lV1. lVlajeckiego; A. Fołty z 1968 i 1970 r.; J. Mitiagina, S.
z
1969, 1970 i 1972 r.; A. F-oł,ty i W. Muranika z 1969 r.; \V.
H. Kirikowej i D. Wiśniewskiej z 1'969 r.; Z. Bzowskiego 1969 r.; A. Skalnego,
J. Furkaluka, J. Fiłatowa z 19'68, 1969 i 1970 r.; J.
E. Jabłońskiego
z 1969 r.; Z. Rowińskiego z 1969 i 197'0 r.; W. Stasiaka i G. Semelewicza
1970 i 1971 r.; P. Truskolaskiego i J. Tietierina z 1970 i 1971 r.; J. Radlaka z 197'2 r.; S. Zonia z 1972 r.
Autor składa serdeczne podziękowanie doc. drowi R. Dadlezowi i drowi
S. Młynarskiemu za pomoc i cenne wskazówki w trakcie opracowywania
materiałów źródłowych, jak również w okresie redagowania artykułu,
Prz'edsiębiorstwu Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu za -w-cześ
,1iejsze udostępnienie ,materiałów źródłowych z
Szczecinka i Zło
towa.
PRACE DOSWIADCZALNE
W latach 19'68-72 wykonano na Pomorzu znaczną ilość prac doświad
czalnych w celu wypracowania skutecznej metodyki pozwalającej na uzyskiwanie zadawalających rejestracji. Prace te obejmowały następujące
czynniki decyduj ące o metodyce prac polowych:
Kwart'alnik Geol,ogic,zny, t. 18, nr 3, 1'974 r.
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1. Ustalenie parametrów aparatur. Wykonanie tegO' rodzaju prac jest
konieczne przed rozpoczęciem pomiarów w określonym rejonie dla każ
dego typu
2. Ustalenie optymalnej geometrii rozstawu przez badanie obrazu falowego wydłużonymi sondowaniami. Analiza obrazów falowych uzyskanych
z wydłużonych sondowań refleksyjnych wskazuje, że w obszarze niecki
szczecińskiej i pomorskiej przy 'strzelaniu na optymalnej głębokości pod
małych prędkoś,ci na ogół nie występują niskoczęstotliwe fale zakłócające. Ich obecność stwierdzono natomiast w obrębie wału pomorskiego.
one na całych przekrojach sondowań. Zarejestrowane
prędkości pozorne fal zakłócających wynoszą O'd 230 do 1000 lm/sek. Wydłużonymi sondowaniami refleksyjnymi stwierdzono w niecce pomorskiej
i szczecińskiej dużą ilość refleksów wielokrotnych. Stan ten wskazuj e na
potrzebę maksymalnego wydłużania rozstawu, co stwarza szansę na wytłumienie pewnej części fal krotnych w procesi'e sumowania.
3. Ustalenie optymalnego schematu grupowania geofonów. W pracach
doświadezalnych i produkcyjnych 'sItwierdzono, że zwiększenie ilości grupowanych geofonów zmniejsza ilość niskoczęstotliwych fal zakłócających.
Grupy PGGN
przeprowadzeniu szer:egu prób jako optymalny i najkorzystniejszy
grupowania ustaliły: 32 geofony na kanał, baza
łużna
- '70 m, poprzeczna - 10 m.
4. Ustalenie optymalnego schematu grupowania otworów. Wykonano
dużą ilość prób i porównań z grupowaniem otworów strzałowych. Cały
szereg porównań strzelania z pojedynczych i grupowanych otworów pot'wierdził, że grupowanie w 'sposób zdecydowany poprawia jakość rejestracji. Poprawa dotyczy ilości rejestrowanych O'dbić O'raz filtrowania niskoczę
stotliwych fal zakłócających. Przeprowadzono również szereg doświadczeń
w celu ustalenia najkorzystniejszej bazy i schematu grupowania otworóvv.
Najczęściej dokonywano tego sposobe'm laboratoryjnyn1, 'tzn. sumowano
w różnych układach szereg pojtedynczych rejestracji uzyskanych na ty11TI
samym PS. Jako naj korzystniejszy i najbardziej ekonomiczny został przyjęty schemat grupowania trzech otworów, liniowo wzdłuż profilu, o bazie
grupowania 30-6 O m.
5. Porównanie efektów wzbudzania drgań w 'otworach głębokich, przebijających
małych prędkości i w dużej ilośd otworów płytkich.
Porównania rejestracji z otworów płytkich i głębokich przebijających
strefę małych prędkości wykonywały zespoły PPG. Ostateczny wniosek
wskazywał na zdecydowanie korzystniejsze rejestracje z otworów głębo
kich. Stosowanie 'Otworów płytkich dawało dobre rezuHatyw terenach
obniżonych o
'miąższości strefy małych prędkości.
6. Zwiększenie zasięgu głębokościowego obser.wacji. Efektywne zwięk
szenie zasięgu obserwacji osiągano poprzez zwiększenie ilości grupowanych otworów, przy optymalnej głębokości wzbudzania pod strefą małych
prędkości. Postępowanie takie daje również efekt niekorzystny, ponieważ
w warunkach istnienia silnych poziomów oporowych zwiększa ilość i intensywność fal krotnych. Z całości wykonanych w tym zakresie prac
doświadczalnych wyciągnięto j eden generalny wniosek, że
zasadniczy
wpływ na głębokościowy zasięg rejestracji ,ma głębO'kość strzelania, a konkretnie - umieszczenie ładunku na właściwej głębokości pod strefą małych prędkości.
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7. Sprawdzenie efektów pionowego grupowania ładunków.
nowylm grupowaniem ładunków wykonywało PGGN. Okazało
prawia ono jakość rejestracji, lecz nie w takim stopniu
nY',.,"''''77'-'
poziome.
8. Porównanie efektywności różnych krotności
wykonanych porównań stosowania dwunasto-,
i trzykrotnego pokrycia wynika, że zwiększenie krotnośd
prawi a :efekty w zakresie pewności korelacji poziomów
smllClm\Tch
mienia fal szkodliwych. Jednak zwiększenie ,rzędu pokrycia
:ściokrotnie znacznie z'większa koszty, niepropor'cjonalnie do rv,·,.,,'r+"'" dlatego jako optymalny rząd pokrycia przyjęto pokrycie sześciokrotne i tą
metodą od 1'970 r. prowadzi się na Pomorzu prace refleksyjne.
METODYKA PRAC POLOWYCH

Pierwsze materiały, które produkcyjnie opracowano
analogowych zostały zarejestrowane w 1968 r.
wykonane przez Przedsiębiorstwo Geofizyki Górnictwa
ce szczecińskiej i pomorskiej. S'tosowanawówczas powszechnie
prac polowych, to głównie pojedyncze pokrycie, długość rozsta'vVu
do 1200m. Grupowanie otworów strzałowych stosowano
niczonym zakresie. Optymalną głębokość strzelania
lowaniem prędkości. Stosowano również grupowanie
16 do 32 na kanał.
Metodyka prac polowych stosowana 'w 1969 r. zarówno przez
jak i PPG w zasadzie nie odbiegała od stosowanej w 1968 r.,
jedynie wyraźny postęp w ilości rejestracji uzyskanych z
otworów oraz w szerszym stosowaniu metodyki wielokrotnych
1970 r. w badaniach refleksyjnych stosuje się produkcyjnie
vvielokrotnego pokrycia, główni'e sześciokrotnego. Systematycznie
również grupowanie otworów strzałowych. Długość gałęzi
wynosi najczęściej 1200 m. W 1971 r. stosowano wyłącznie
sześ
ciokrotnego pokrycia. Strzelanie odbywało się na ogół w grupowanych
otworach, najczęściej trzy na jeden punkt strzałowy. Optymalną głębokość
strzelania określono metodą m'ikrokarotażu lub płytkich sondowań refrakcyjnych. M,etodyka prac w r. 1972 jest praktycznie taka sama,
stosowana w 1971 r.
Z porównań 'materiałów refleksyjnych uzyskanych w
latach
wypływa kilka istotnych wniosków. Obserwuje się wzrost
przekrojów czasowych wraz 'Z rozwojem techniki prac, głównie w zakresie
krotności pokrycia. Ważny jesit dobór odpowiedniej głębokości
jako zasadniczego czynnika wpływającego na jakość wyników. W celu
określenia optymalnej głębokości strzelania istotne jest dokładne
znanie strefy 'małych prędkosci. Częstym zjawiskiem na Pomorzu są
wersj e prędkości w warstwach przypowierzchniowych, dla tego też stosovvanie do pomiarów strefy małych prędkości ,metody krótkich sondowań
refrakcyjnych jest nieskuteczne i należy je wykonywać w otworach sondami zapalnikowymi. Niemniej istotna jest kwestia grupowania otworów,
jak również na obecnym etapie techniki prac polowych skuteczny sposób
filtrowania niskoczęstotliwych fal zakłócających oraz osiągania odpowied-
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niego poziomu energii. Grupowanie otworów ma
w środkowej ezęśd wału pomorskiego, gdzie
stotliwe oraz gdzie występują trudności z
energii.
W pracach doświadczalnych i produkcyjnych stwierdza
jakości rej estracji poprzez zwiększeni,ę ilości grupowanych
dotychczasowych pracach przyjęto Jiczbę '24 geofonów na kanał
optymalną· Wydaje się, że zwiększenie ilości grupowanych geofonów, zwłaszcza
w trudniejszych rejonach wału pomorskiego
konieczne.
grupowania geofonów i otworów ustalano dotychczas doświadczalnie na podstawie optycznej oceny sejsmogra'mów. Pomiędzy bazami grupowania stosowanJ71mi przez BPG i PGGN istniała rozbieżność. Te ostatnie
guływiększe. Taki wynik doświadczeń najprawdopodobniej
z charakterystyk używanego do rej estracji sprzętu, a głównie
Stosowane przez PGGN aparatury SS-'24-61M nie 'posiadają
automatycznej regulacji amplitudy, a jedynie regulowany program vvzmocnie~
nia i w 'Zwią'Zku. z tym 'mają tendencję do rejestrowania "7'(T07C'7""''''''h
tliwości. Poprzez wydłużanie baz grupowania jednostek osiągano dbniżenic;
częstotliwości drgań fal użytecznych do ok. 30 Hz.
""""'OC'TY"

METODYKA OPRACOWYWANIA

MATERIAŁÓvV

SEJSMICZNYCH

Materiały refleksyjne opracowywano na
dzieckiej PSZ-2M i PSZ-4J\1, a,merykańskicj Fortune i
Poprawki statyczne określano na ogół w dwu
na podstawie przekroju prędkościowego warstw
i zarejestrowanych 'czasów pionowych; 2 korygujący, realizowany najczęśdej na podstawie najlepiej
poziomów.
Poprawki kinematyczne określano na
istniejących
rów prędkości w głębokich otworach oraz
,,-,,-,,--.1. efektywnych,
kających z krzywizny zarejstrowanych refleksów.
Część 'wykonanych przez własne grupy profili PGGN w
1968--69 opracowało Imetodą regulowanego odbioru kierunkowego. Zastosowanie tej :metody przyczyniło się do
fal
cych, jednak generalnie nie wniosło nic
y)·Y''7c,lrrr''''H7
czasowych, dla'tegow latach późniejszych
,",,-,LU..

LHA" ...... ' .•

'-.u.<A.u

vVYNIKI BADAŃ
Charakter wyników prac refleksyjnych na Pomorzu
zek z regionalnymi jednostkami strukturalnymi: niecką pomorską,
szczecińską i wał erm pomorskim. Jakość wyników w obrębie permomezczoiku jest różna w posz,czególnych jednostkach. "\tVynikiem
nej analizy 'materiałów refleksyjnych z lat 1968-72 jest
czasowy
naj głębszej , dość ciągłej granicy refleksyjnej, której dowiązanie
graficzne wska'zuje na najniższą partię cechsztynu (poziom podsolny
fig. 1).
NIECKA POMORSKA

W świetle wyników refleksyjnych prac sejsmicznych obszar niecki
pomoTskiej Imożna podzielić na dwie części:
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Fig. 1.

jJVLEJLHU.

IJVU,0VJHC;>",V

Z na Pomorzu Zachodnim
horizon Z in the VI est Pomerania area

1 - 'iz,ochrony gr,anky podslo1nej
pewne; 2
,iz,och[',Q!ny grani,ey ,podsolnej - um'O'W,ne; 3 - ,t,rasy sejsmi,cznych Iprolfi:lów Tlefleksyjnych; 4 - st,refy u:sk!olkowe o przebie,gu pe,wrnym; 5
strefy us.ko(k,Qlwe 10 prz,e1bli,egu hipotetycznym; 6 - ,strefy za,ni'ku
korela'cji zwd.ąza,ne 'Z ,wysalcta,mi solnymli; 7 - otwory wiertlllikze

Rejon
nickiego.

ciągu

stro'!Ylych struktur 'mezozoicznych

wzdłuż

uskoku choj-

Bezpośrednio graniczący z wałem pomorskim rejon największych
miąższości permomezozoiku, tworzący rodzaj dużego zagłębienia w podłożu cechsztynu. Oś jego zgodna z głównymi kierunkami tektonicznymi - zanurza się ku północnen'1U zachodowi i południowemu wschodowi.
W rejonie pierwszy1m w latach 1968-1972 wykonano mało prac refleksyjnych. Jakość wyników jest słaba i niejednoznaczna z powodu bardzo
skomplikowanych warunków wgłębnych. W nliarę ciągły poziom wystę-
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dolomitu podstawowego widać odcinkami nieco słabszy, ale wyraźny poZiOlYl, który w 'Otworze Babilon 1 odpowiada spągowi cechsztynu. W miejscach redukcji miąższości cechsztynu stanowi on trzecią lub czwartą fazę
poziomu pierwszego. Konstrukcję szkicu izochron granicy Z oparto na
tymwłanśie poziomie (fig. 1). Podłoże cechsztynu stopniowo zapada w kierunku wału pomorskiego. Zapadanie ,ma 'charakter skokowy: wzdłuż uskoków kontaktują następujące po 'Bobie bloki.
W źródłowych opracowaniach sejsmicznych interpretowano również.
poziomy podcechsztyńskie. Jednak realność ich jest mało prawdopodobna
ze względu na wyS!tępowanie dużej ilości odbić wielokrotnych. Wprawdzie istnieje sejsmogram syntetyczny wyUczony dla otworu Gozd 2, wskazujący na możliwość rejestrowania odbić od otworów karbonu, jednak
wohec faktu istnienia znacznie silniej:szych odbić krotnych jednoznaczne
wydzielenie ich na przekrojach czasowych dotychczasową techniką jest
raczej niemożliwe.
Druga część niecki pomorskiej, tzn. reJon bezpośrednio przyległy do,
wału pomorskiego, k!tórego południową granicę z wałem pomorskim stanowi przypuszczalna linia dyslokacyjna II-II (f.ig. 1), jest bardzo trudny
do interpretacji, gdyż zarejestrowany obraz falowy jest 'wieloznaczny.
Podstawowa trudność to duża ilość fal krotnych. Ze względu na warunki
strukturalne i cechy obrazu falowego narzuca się podział rej onu na 3 obszary: 1 - Pamiętowo-Wudzyń; '2 - Szczecinek-Orzełek; 3 - obszar największych 'miąższości permomezozoiku w okolicach ChwaHmia.
W obszarze zawaT'tym pomiędzy Pa~miętowem i Wudzyniem na przekrojach czasowych zasadniczy poziom przewodni występujoe w stropie
jury. Vil przedziale czasowym triasu obserwuje się znaczną ilość odbić'
o nie najlepszej 'Ciągłości. W dolnej części triasu występuje dość intensywny poziom wiążący się z dolnym pstrym piaskowcem.
Powierzchniowe rozwiązanie poziomów cechsztyńskich uzyskano poprzez powtórną interpretację przekrojów czasowych PGGN z 1969 T., które
były zinterpretowane błędnie. Nowa wersja interpretacji cechsztynu wyilikła z zestawienia prac refleksyjnych 'wykonanych w tym obszarze
w 1971 r. oraz z rezultatów wiercenia iWudzyń 1. Sejsmicznym poziomem
Z (poziom podsolny) 'Okazał się wyraźny poziom, zapadający od strefy chojnickiej na południe, interpretowany wcześniej jako karboński. Na przekrojach czasowych obserwuje się przesunięcie głównej osi niecki w podłożu cechsztynu w stosunku do osi niecki Imezozoicznej na południe
ok.
8 km. Uskoki poprzeczne wyznaczone na czasowym szkicu strukturalnym
poziom_u Z mają charakter hipotetyczny, wynikający z przestrzennego
ułożenia tego poziomu. Znaczny postęp w prawidłowej interpretacji obszaru Pamiętowo-Wudzyń umożliwiło zastosowanie ,metody wielokrotnego
pokrycia. Jednak dla zapewnienia ścislej interpretacji, zwłaszcza poziomu
Z, istnieje potrzeba zagęszczenia sia'tki profili, chociażby dlatego, że sytuacja otworu Wudzyń 1 jest strukturalnie niejasna. Konieczne jest zlokalizowanie i udokumentowanie uskoków poprzecznych.
Obszar zawarty pomiędzy Szczecinkiem i Orzełkiem charakteryzuje się
na przekrojach czasowych bardziej jednoznaczną formą występowania odbić permomezozoicznych. Zasadnicze poziomy, podobnie jak poprzednio,
to: poziom przewodni w stropie jury, poziom triasowy wiązany z pstrym
piaskowcem. wreszcie w obrębie cechsztynu POZiOlll Z. W obszarze bezpoT
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średnio
do wału pomorskiego pojawiają się rozległe poduszki solne, a wraz z nimi intensywny poziom w górych partiach cechsztynu.
Zarejestrowany obraz ,falowy zawiera dużą ilość fal krotnych, co utrudnia również korelację, zwłaszcza poziomu Z.
Obszar największych miąższoś'ci permomezozoiku w okolicach ChwaHmia
od północy struktura Wierzchowa, od południa dysloka'cja
brzeżna
a od północnego zachodu przypuszczalna dyslokacja IV-IV
ograniczająca .obszar od bloku Kołobrzegu (R. Dadlez, S. Młynarski, 1967).
W środkowej części obszaru poziom Z występuje w strefie 'czasu ok. 2,8
sek. Północne i południowe skrzydło zagłębienia jest bardzo strome. W kierunku S'truktury Wierzchowa, jak i wału pom.nrskiego pogarsza się intensywność poziomów per'momezozoicznych, aż do całkowitego zaniku w strefie brzeżnej wału pomorskiego. Poziom Z w środkowej części zagłębienia
oraz na jego północnyrm skrzydle występuje jako najniższy ciągły refleks.
Ttutaj również jego korelacja jest utrudniona przez nałożenie się intensywnych refleksów wielokrotnych. Nie bez wpływu na możliwośd korelacji poziomu Z pozostaje duża głębokość jego występowania (ponad 5000
metrów), która zdecydowanie pogarsza zależność ,między sygnałem a zakłó
ceniem. Najintensywniejszy jest poziom obserwowany w str.opie cechsztynu,
tego (tak jak w poprzednich obszarach) występują poziO'lTIyw stropie
i w pstrym piaskowcu. W miarę przesuwania się w kierunku wału pomoTskiego, wraz z wtórną redukcją osadów kredy i jury,
następuje WZTost rmiąższości cechsztynu do wielkości obserwowanych w
obszarze wału pomorskiego.
Charakter prz,ejścia z obszaru Chwaliu1ia na blok Kołobrzegu zewzglę-·
du na brak danych nie jest znany. Prawdopodobnie istnieje duży uskok
poprzeczny pomiędzy profilami 5-V-67 i 14-IX-72T. Maksymalne zagłę-·
bienie poziomu Zw skali czasowej wynosi na profilu 14-IX-72T 2,8 sek,
natomiast na leżącym ok. 6 km na zachód 'profilu 5-V -67 ok. 2,3 sek. Skrajnie zachodni, bezwynikowy odcinek profilu 10-V -69 wskazywałby na
związek ze strefą dyslokacyjną. Dlatego uskok oznaczony IV-IV (fig. 1)
należy traktO'wać jako hipotetyczny. Dla wyjaśnienia kontaktu bloku Kołobrzegu z .obszarem Chwalimia potrzebne jest wykonanie przynajmniej dwóch profili sejsmicznych o kierunku południowy wschód - pół
nocny zachód.
Na bloku Kołobrzegu prowadzono prace refleksyjne w latach 1969H!70. Jakość uzyskanych materiałów jest dość dobra, zdecydowanie lepsza na profilach wykonywanych metodą wielokrotnego pokrycia. Obserwowane
to: intensywny ciągły poziom, wiążący się z wapieniem
mUB'zlowyim,
'pozion1 w pstrym piaskowcu, oraz trzy poziomy cech-o
sztyńskie - przystropowy, wewnątrzcechsztyński i podsolny.
W pracach refleksyjnych, które będą prowadzone w niecce pomorskiej
zarysowuje
stosowania bardziej elastycznej metodyki prac
polowych, głównie w zakresie długości gałęzi hodografów, w zależności od
głęhokości występowania interesujących poziomów i intensywności odbić:
kro,tnych. Wprowadzenie techniki cyfrowej stworzyłoby szansę wyjaśnie
nia realności refleksów podcechsz1tyńskich, zwłaszcza w rejonie Tucholi.
i Wudzynia.
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Możliwości techniki analogowej w odniesieniu do wału pomorskiego
zostały w zasadzie wyczerpane. Zastosowanie apara,tur z zapisem cyfrowym, 'mających znacznie większy zakres dynamiczny poprawi, być może,
jakość poszczególnych Tejestr:acji, a szerokie n:lOżliwośd ich przetwarżanla
pozwolą na wydobycie niezbędnych informacji.

NIECKA SZCZECIŃSKA
Północną granicę niecki szezecińskiejw świetle badań sejsmicz,riych
stanowi linia dyslokacyjna III-III (fig. 1). Jej przebieg w kierunku zachodnim nie został uchwycony, gdyż w pobliżu granicy państwa nie prowadzono prac, natomiast w kierunku wschodnim następuje jej zanik,
prawdopodobnie w okolicach profilu 6-IV-70. W najbliższym sąsiedztwie
wału pomorskiego niecka szczecińska stanowi wydłużoną formę o kierunku północny zachód - południowy wschód, k,tórej .oś w podłożu 'cechsztynu przebiega wzdłuż stromych struktur solnych linii Chociwel-Szamotuły.

Jakość czasowych przekrojów sejS'micznych w niecce szczecińskiej jest
jednolita w zakresie ilości pozi'Omów i ich cech dynamicznych. Zasadnicze
poziomy to: przewodni 'w stropie jury, który występuje na 'cały,m obszarze
niecki, prócz szczytowych partii struktur solnych; następnie pozio'm ozna·,
czonyw materiałach źródłowych symbolem Tp, vliążący się z pstrym piaskowcem; wTeszcie w cechsztynie - w zasadzie dwa poziomy: przystropowy
wiązany 'Z 'cyklotemem Leine i podsolny wiązany z ,cyklotemem Werra.
Identyfikacja ich na przekrojach 'czasowych jest dość łatwa z uwagi na
fakt istnienia 'tektoniki solnej. Poziom w stropie cechsztynu j etst zgodny
z nadległym kompleksem mezozoicznym, natomiast poziom podsolny, zalegający raczej płasko, odzwierciedla ukształtowanie stropu podłoża cechsztynu. Zanik granicy podsolnej następuje w miejscu jej największego
zagłębienia, tzn. wzdłuż ciągu struktur solnych na linii Chociwel-Szamotuły. Stopień zuskokowania 'Obszaru jest zdecydowanie niższy niż poprzednich jednostek Pomorza.
Większość prac refleksyjnych w niecce szczecińskiej wykonano metodą pojedynczego pokrycia, dopiero w 1972 roku wprowadzono metodę
wielokrotnych pokryć, co zdecydowanie zwiększyło stopień pewności korelacji zarejestrowanych fal. Stan sejsmicznego rozpoznania niecki szczecińskiej poza wydzielony,mi ohszarami Myśliborza, Dobiegniewa i Czło
py - jest typu regionalnego. Dla uściślenia informacji Q budowie strukturalnej permO!mezozoiku należy wykonać jeszcze znaczną ilość prac sejsmicznych. Korzystne warunki wgłębne dla Tejestracji fal odbitych uzasadniaj ącelowość stosowania 'metody

WNIOSKI
Na tle powyższej analizy prac refleksyjnych na Pomorzu mOżna wskakierunki przyszłych badań refleksyjnych ,oraz obszary o dotąd niejasnej budowie strukturalnej, na'wetw sensie regionalnym. Powinny one
w pierwszej kolejności być obiekte1m zdjęcia sejsmicznego. Należą do nich:
- Rejon Orzełek-Tuchola-Sępólno, gdzie celowe byłoby przeprowadzenie badań sejsmicznych z za,stosowaniem techniki cyfrowej, zarówno
zać
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ułożenia cechsztynu, jak .i wyjaśnienia Tejestrujących
się 'Odbić głębszych.
- Hejon na południe od Białogardu, w celu wyjaśnienia charakteru
kontaktu bloku Kołobrzegu ze ,środkową 'częśdą niecki pomorskiej.

dla sprecyzowania

Śr'Odkow'a część wału lPom'orskiego pod warunkiem wypracowania
skutecznej ,metodyki umożliwiającej otrzymanie przynajmniej dostatecz-·
nych rej estracji od utworów cechsztynu.
- Znaczna część niecki :szczecińskiej dla uzyskania zdjęcia półszcze
gółowego.

Czasowy szkic struktuTalny granicy sejs,micznej wiązany znajniższą
cechsztynu (fig. 1) jes1t wstępnym ujednoliceniem informacji o tej
powierzchni.

częśdą
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XeHpHK J[ HKOBCKll

CEMCMHlłECKME llCCJIE,n:OBAHMH METO,n:OM OTPMKEHHLIX BOJIH B 3AllA,n:HOM
llPMMOPbE B 1968-···1972 rO,n:AX
Pe3IOMe

B CTaTbe CXeMaTHqeCKH ormcaHbI CellCMHqeCKHe pa6oTbI, BbIITOJIHeHHble MeTo,n:OM OTpa)KeHHbIX
BOJIH B llpHMopbe B IIepHo,n:

1968-1970 r. OIIHcaHa MeTo,n:HKa IIOJIeBbIX pa60T B HaqaJIbHbIll
1972

IIepHo,n: IIpHMeHeHH5I MarHHTHOM: 3aIII1CH, a TaK)Ke ,n:oCTH)KeHH5I :noro MeTo,n:a BIIJIOTb ,n:o

ro,n:a, COCT05IIIIHe rJIaBHbIM o6pa30M BO BBe,n:eHHH MHoroKpaTHbIX IIepeKphITHll H rpyIITUrpOBKI1
CKBa)KHH.
C,n:eJIaHbI BbIBO,n:bI Ha oCHoBe 60JIbIITOrO KOJII1QeCTBa OIIbITHbIX pa6oT, ~eJIbIO KOTOpbIX .sIBJI5IJIaCb rJIaBHbIM o6pa30M c:łmJIbTpa~H.sI BOJIHOBbIX IIOMex. B CTaTbe OIII1CaHbI pe3yJIbTaTbI Hccrre,n:o-
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BaHHH, IIpoBe,n:eHHbIX Ha pa3JIH'IHbIX reOJIOrH'IeCKHX 3JIeMeHTax ITPHMOPMI: B

ITOMOPCKOH H

ll.(ell,HHCKOH Brra,n:HHax H ITOMOPCKOM Bane, IIo,n:'1epKHBaH rrpH 3TOM <pOPMbI, B KOTOPbIX Ha BpeMeHHbIX rrp0<pHJIHX 0603Ha'laeTCH OTpa)KalOIll,HH ropH30HT B IIo,n:OIIIBe ll,eXIIITeXHOBbIX OTJIO)KeHIdt,
,l],JIH KOToporo COCTaBJIeHa BpeMeHHaH CTPYKTYPHaH: cxeMa (<pHr.

1).

AHaJIH3 IIOBepXHOCTHoro IIOJIO-

)KeHHH 3Toro ropH30HTa BblHBHJI 3Ha'lHTeJIbHble IIpo6eJIbI B CeHCMH'IeCKOH H3Y'IeHHOCTH ll,eXIIITeHHa

B IlpHMopbe H II03TOMY B CTaTbe YKa3bIBalOTCH IIJIOlll,a,n:H, KOTopble

,n:OJI)KHbI

6bITb B

IIepBYIO

O'Iepe,n:b H3Y'leHbI MeTo,n:OM OTpa)KeHHbIX BOJIH H IIpe,n:JIaraeTCH MeTo,n:HKa.

Henryk JANKOWSKI
REFLEXION SEISMIC SURVEYS IN THE WEST POMERANIA AREA
IN 1968-1972

Summary
The article deals with the red'lexion seismic surveys made in the Pomerania area
in a period from 1968 to 1972. The author discusses the methods of field works
carried out during the initial period of the application of magnetic record, and the
progress in this method observed till' 1972, mainly as concerns the introduction of
the method of multiple covering and grouping of holes. Conclusions are also drawn
as concerns the considerable amount of experimental works concentrated mainly
on the filtering of damaging waves. Moreover, the article presents the results of
the research made within the individual geological units of Pomerania, i.e. in the
Pomeranian trough, the Szczecin trough, and the Pomeranian swell, emphaizing the
occurrence form, on the time graph, of the reflexion horizon related to the bottom
of the Zechstein formations, for which a structural time sketch has specially been
worked out (Fig. ,1). The analysis of the surface position of this horizon has demonstrated that the seismic reconnaissance of the Zechstein formations in the Pomerania area is insufficient, therefore the article points to the most important areas
where reflexion works should be made at first, and suggests some appropriate
methods.

