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Tab~a

l

'!

Różne

tyPf cech elektrostratygraflcmych ważniejszych Intruzji skal magmow''Ych
I skal przeobrażonyc~ konła~tc)\vO
. \',

Cechy
. elektrostratygrafiCZlle

I'i ·

I

. I. Brak anomalii PS, pozorna oporność właściwa
4-50 Om.

I."

I

.

I:

.I

lGłębokość l

Nazwa otworu

wm

Dębowiec43

190,0-;- 195,85

Pogórz 7

747,4 -;- 748,3

'

t',:
r .,.

Dębowiec, 43.

292,4 -;- 293,2

Pogórz 7

748,3 -;-757,0

I

,Wilamowice 39

249,7 -;- 251,7

Pogórz l

500,9 -;- 518,5

Dębowiec43

201,0 -;- 208,0

!I ::.-. ..
I,.

. '.

j'
..

n. Brak anomalii PS, pozornaopornóść Właściwa

. '220:-380 Om.

Cieszyn 2
,
,Cieszyn 2

605,0 -;- 614,0 ,
245,5 -;- 256,0
I

Wilamowice 391 245;0 -;- 249,7
Cieszyn 2

292,2 .:;... 297,2'

ID. Anomalia, PS ujemna
16-65 mV, pozorna

KostkoWice 41

585,0 -;- 587,0

opornoŚĆ Właściwa

Pogórz 7

822,4

Pogórz 7

746,2 -;- 747,4

Cieszyn 2

346,1 -;- 348,4

Dębowiec ,43

148,0-;- 151,0

Kostkówice 41

506,8 -;- 514,1

Dębowiec43

195;85 -;-200,0

Kostkowice 41

537,5 -;- 551,0

..

rzędu

+- 823,5

Charakterystyka skałY
Łupki twarde, czarne, zmienione kontaktowo.

Margle zielone kontaktowo
zmienione.
Cieszynit drobnoziarnisty,
ciemnoszary.
' Cieszynit, drobnoziarnistY,
ciemiJ.oszary.
Łupki ciemnobrunatne,
twarde, zmienione kontaktowo.
Cieszynit drobnoZi.amisty,
ciemnoszary;
Cieszynit gr:uboziarnisty, "
ciemnoszary,
Cieszynit drobnoziarnisty,
czarny.
CieszYnit drobnoziarnisty,
czarny.
CieSżynit drobnoziarnisty,
ciemnoszary.
Wapieńie margliste, szare,
kontaktowo zmienione.
Cieszynit drobnoziarnisty,
ciemny.
Cieszynit ciemnoszary .
przeobrażony.

8-70 Om.

Cieszynit drobnoziarnisty, .
ciemnoszary.
Łupek Czarny, kontaktowo
zmieniony.
Cieszynit gruboziarnisty,
czarny.
Łupki ciemnobrunatne i
cienuiostalowe, twarde.
Cieszynit szarobrunatnawy, .
zmieniony, ." minerałami
wtórnymi.
Cieszynit drobnoziarnisty,
ciemnoszary.

,.

~~j

··· i..

Wyznaczanie skał wniertdzeniowanyeh,odcinkachwierceń
c d
Cechy
' elektrostratygraficzne

I

NazWa otworu

IGłębokość w m I

Tabeli 1

' Charakterystyka skały ,

IV. Anomalia PS ujemna
63-70 mV, pozorna

Cieszyn 1

928,4 -;- 936,0

oporność właściwa

Puńc6w

1

752,0 -;- 767,0

V. Anomalia PS ujemna
20 m V, pozorna
oporność właściwa 2250 Om.

Cieszyn 2

389,0 -;- 395,0

,Cieszynit gruboziarnisty,
zjasnytniskaleDiarrrl.

VI. An6malia PS ujemna
87 mV, pozorna

Cieszyn 2

366,0 -;- 384,0

oporność właś~wa

Cieszyn 2

311,0 -;- 333,5

Cieszynit drobn~ziarnisty,
czarny.
Cieszynit drobnoziarnisty,
czarny.

rzędu

180-275 Om,

rzędu

rzędu

4850-5250 Om.
Szcz:egółOlWe'

Diabaz drobnoziarnisty,
szary.
Diabaz drobnoziarnisty,
szary.

analizy wykresów pro.fHo.w:an:ia elektrycznego.· w o.śmi:u
o.twora'ch wiJenniczych Śląska Ci,€Srzyń\Slciego., tj.: pUń
ców 1, Cieszyn l, Oieszyn 2,WHamOlwice 39, Ko.stkow:ice 41, Dębo.wiec 43,
, IPogórz ,l i Pogórz 7 ustaliły, że poza bardzo denk:imj intruzjami Q, 'grubości ki1Jkudziemęciu centymetrów, wszystkie poważniejsze i grubsze
intruzje :nadają pewne char:akterystyczneoechy iWykJriesomelektrolSttratygr,aficznym. Dzięki iemu jest więc możliwe, nawet w wypadku całko
witego, braku bezpośredniego., materiału w postalci rdzeni, lecz tylko 'na
-podstawie ana]izy wykresów profilowania €ilektrycmego.,stwiwd:zre.nlie
, z' dużym prarwdopodobienstwern faktu przebicia ska'ły magmowej i jrej
,miąższ;O,ści. ElektI"Ostratygrafia umo.żliwia również .próbę 'odczytyw.ama
z wyklresó:w profilowania elektrycznego. warstw przeobraŻOlIlych ko.ntaktowo lub hydrote:r:ma1ni:e,
'
Tabela 1 pr:zedstaw:ta rożne typy cech elektrosttatygrarircznychważ
!Iliejszych intruzji skal magm.owyrch, a także towarzyszących im skał
:przeobrażonych kontaktowo. Zestaw:io.no. na ni,ej 24 przykŁady skał, tj.
2 przykłady dia'ba,zów z·W,iązanYlch z utwo.!i-a:rni karbo.ń\Skimi, 16 przykła
dÓIW deszynirow' napotkanych w warstwach płrus~czorwinydeszyńskiej,
podśląskiej i, miocenu ;~uto.chto;ndcznego, o.TaZ 6 rprzykładów skał kOllltaktoiWlO zmienionych z iWaIrstw cieszyńskich i poidśląsldch.Wszystkie
po:wyższe przypadki 'zestawione na podstawie podo.bieństwa obir'azów
'elektroS!tratygraficznych i w kolejności wskazaTlJej przez zmienność· tych
cech rozpadają się na dwa, bardzo wyrarŹnie różniące się od siebie" typy
elektrostr:artygr;aficzne.
, . Typ pierwszy obejmuje 'II ,przykładów skał, który'ch obra'z elektrostr:atygtr:aficzny wykazuj,e brak: anomalii PS, natomiast pozo.rną 0!l>OTn~ść właściiwą ,baiI"ldzo różno.rodną, bo od 4 dQ 380 Om. Typ drugi, scha;.
l'akteryzowany przez 13 przykła,dów, tworzą slka:ły o ujiemnychanomaliraOh PS rzędu o.d 16 do 87 mV, Po.dczas gdy pozorna oporność wła,ściwa wynosio.rd 8 do 5'250 Om. Każdy z wydme10łnYlch głóW!Ilych typów
e1ektro\StI':a'tygrafircznyrc h o.bejmuje .tak skały 'ma,gmo.we,· jak i przeobra- '
ŻO!Il:e kontaktowo. Przy bliższym studiowianiu cech eleldlrostrart;ygra:ficzprzykładowych
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nYICh omawi:any;ch przykładów okazało się .. -.,",00 uwidoczniono na
ta:beli 1 . - z·e wśród' ·iWydzielonyC'h dwóch'zasa.dnic~ch, typów Icech
'elektrostratygraficznych wyróżri:ilć moma 6 grup cha.r;akteryzują,cy,ch się
zarówno różnymiwar.tj()lściami. na'liJnii !PS, j,ak i rróZno!I'ddną pOzprną
. opornością właściwą., Znamienne przy tym jest, żedeszynity występują
., we ., iWszystkiCh .gTupach 'cech ,el;e~atygrafd,cznYlch z !Wyjątkiem
grupy IV, gdzie zastąpion-e są przez diabazy. NaJtoImiIast skały kontaJk. towo przeobrażone nie są reprezentowane w grupach IV, V li VI, obejmują,cy.ch skały o rÓŻIlycJhwar:tDścia·ch PS, ale o wysokiej' po!zorn.ej
op<iIrności 'Właściwej;

·WśrM' podanych iW tabeli 1 przykładów szczegóJJną uwagę 7lW'l"aca
c.iJesz;ynit grrubozi.a:rn:isty z jasnymi skalemami,lchar,akterryzującysię na.

t:'
i"

'

i,

i

tO'j'

,obrazie el,ektOOstratygraf:iicznym ujemną" anomalią. PS rz.ędu20 mV
J bartdZo wysoką opocrn.ością własciwąTzędu -22'50 Om. Skała ta ,dala
'" podstawę .do lltwarzeru.aSpecjailnej. grupy.,V.
.
',. Odrębną.gTUpęIVrbWlOlr:zą rówxrieżdwa przykładydiaba:zów napotkanYlch w ,waJrSltwach .karbolńskkh.w wieroeniaCh' Cieszyn 1 i Puń
cÓiW 1. Grupa'1Ja na, wykresach profilowaltl1a elektrycznego sCharakrteryroiWan:a jest pir2Jez ujemne .a!l1omaliJe PS rzędu' 32"'"'770mV, a' pozorną
oporność właściwą w graniCach 180 - 275 Om.
_,
.
"
. ,. Wi,elka różnoll'Odnośćo;brazów eliektrostra;tygraficznych WŚ!l'ód napotkanYlch skał maglttlowych manieiWątplitwe swoje źródło w s!kłatdzi.,ei,bu,:,"
, dOWie tY'ch skał"m Jest jeszcze jednymargumenbem potwiearlzają,cym
wyniki pra!e petrogr.a:-fd:czny;ch K.SmulilroW-Skiiego 1(1929,' 1'930) . .ponadto
·,·w grę wchotdz~l' tu :takie ,czymriki, jak grubość intruzji skały 'magmowej,
ilość i j.akość· nrlnet:ałÓiW ·iWtÓrily.cll, stopień przoobra·żęnia 'lub zwi,ętTze
ni:a ,skały i 'j,ej ułożenie. 'J,est:r:zeczą naturalną, że intruzje ,grube -dają,"
baTldro wytt"lazne i IChar~tei"ystYC2JP-eobrazy ,elek"trostratygra.ficzne, pod:..
~zaS g-dydJ:itruzje icienkiezaznaczają się słabo.
.
, ,Sk:ały -prZ€ObrażOltle kontaktowo -czy też hydToterrmalni.e rep1"ezen.towane są 'w zelSltawlertiu (tab. 1) prrzez 6 przykładów, wśród kt6rydhznaj ...
, du1ąsięłupkL(4 przykłady), margle (1· przykład) i wapienie margliste
, ' (1 przykład). Wymienione skały. d!ają w zasadżie 'poddbne obrazy elektro....
,st.raty~a~c~jak skały magmowe z tym: j'ed!Illak wyjątki;etm,· iżpo;rorn:a
i,ch -opornó'ść wła'ściw:a nieprzekra.cza iWa:rtośCi 380 Om. Wśród·potdanych
wtabeLLl-,przykładów.' ska:ł'pi"zeoibra,ŻOiny,ch kOilltaktoiWO absOlutną więkswsć, .bOi'aż 5 pozycji, zajmują skilłyo pow.rnej opolI"noŚJciwłaściwej
•w grani'Clł'ch 4 do ~?Qm, a.tylko rw przypaJdka,c~ przeQibm~ycll wapieni
(II :grupa) opornosc ta 'osil.ąga 380 Om. N:atom'laSt oma'WlalIlie skały wykamją w ,czterrech p:r:zypadkach brak, anomalii n:a'wykresieIPS,podczęs .
gdy w dwóch, zaJed.wie'pr!zypadkach; i to przy łupkach, ano:rnaUe ujemne'
o; IWaTtości 28-30 m V"
' .
Stwi,erdzone w :s:ie:iegu przypadków elektros:tr:artYgTa,fic~e podoibień
, .s1Jwoskał kOOtaktoiWO. przeobraoony,ch do skał ma~, dzięki któ, remu występują one WSpółńie 2e sikałami magmoiWymi a~ MT trzech
pierwszych grupacheliektrostratygraficznY'ch; SipowodOlWane j,est oczy'"
wiśde wieloma czynnikami" upodobniającymi. jedne i drugie skały. Do
czynników tych za.1iczam'otddziaływalllie ,procesów magmowych i po'magmo,wych. tj. 'wysoką ,:temperaturę, wymianę skł,adriików między
magma a skalą- oIta1czają'cą; !pOlWSta.iW,ą.nie, pokrewny.ch minerałów wtór-
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, I).ych, orąz. procesy. wi.etrzeni:a:~ 'Natomiast różnorodnOśc' obra'zów elekttostr:aty.graficznych wśród skal kontaktowo, przeobrażonyCh .jem wyrazem
ni,e tylko' różnorodności skał,' które uległy z:rn!,anom kontaktowYm, lecz
przede wszystki~ 'zróŻlll'Lcowama i niejednoliitości czynników dziamją'cy,ch. ,
" .
' . '
'. '•.
:Podane. ,charąktetryBtylczne cechy warstw kontaktowO przieoibraionY'ch
' . ni,e dają jednak dostatecznY'ch, podstaw do iWyTóŻIrlenia'i:ch w :rii:erdze-'
niowanyeh odc:inkaeh wierocęń wyłą,cznie "napodstla'WieprofilOiwania
el€'ktrycznego. Być może, że d,a,lsze prace prowadzone w tym kierunku
umożliwią ścisłe rozpoznawanie waI'Sitw, przeo,"Ważonych ko!n.taktowo
czy 1leżhydrotermalhie wyłącznie na podlsta:w.i'eanailizywykresów profilowania elektryc:mego.·.
,.. '
'.'
':
.'
,UzySkane wYIliki analizy wykręsÓlW'profiilowania elektrycżlnego
.wska:zują, że:.
,.
'. '
"
.
.
1. iPcr-zy po~aniti rdzen.iaolQpdlWi.adają,oegoczęśció,wo· danej. ariomalii .
istnieje podstawa do' ide!Iltyfikowarua całej a:nom.aJJii. Możliwe ,jest wóvi,czas ścistle.wyZlI1B.czeme rzec~ej miąższości pr~erconych w da,.;.
nym OIt'WQTze skał magmowych lub kontakW;wo.prz'oobrażonych.
,2. W przypadku braku rd'zenia. VI OIbrębie obserwowanejanomaHi
geofizy,cznej obraz ,e1,ektrostTatygraJiczny" pOZJWala !IlatWyr:ażenie 'przy...
puszczenia co do moŻ'liwQlścilWY5tępowania sk.a~ mJa'gmorwych i ieh rz~
czywistej mią.żs~ści.. Przypuszczenie' takie,wy'rawne .PO ,dokładnym
przestu.rdiowaniu' "cał'ego.' .'wykresu . profilowania,ęlektrycmego ··i·, koruroll1'tacjiz pobr:a!Ilyfui' rdzeniami, nia wszelkie c,echy prawdopodobieństwa .. ,
Niemniej j,emcze w Chwili obeCnej ,całkowitą pewność może dać tylko
po:łirany rldżeń.
'
,
.
',Zastosowa:nie anaJizy wykresÓIW profilowania elektrycznegO. zn.acznie,
wzbogaca nasze wiadomości nartemat przestrzeIllIlJego ułOżeriiaintruzji '
skał magmowych iewentu:a.1ny;ch innych .foTm ·ich. wys:tępowama, .<x>' ,
,z kolei stanowi dalszy krok w kie.r.unkuwyj.a;~enia . ,,'zjaw:isla( cies'zynito'wego" i mechanizmu j-ego poiWSta:nia. '
. , ,Rozs2leT:zettrie kompletu krzywych' geofizy;cznych o promowanie radi~
. '·metrY'C:me, ,czy też magneWm-ętryczne dostwczy 'mewątpliwie j,$o':'.
znacznej interpretacji IW z~ią;~ku z wys:tępowani,emskał:ma.gmolW)Tch
. i'Lehmią~cią.

'

. .... .....
,'
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KOHpa,n; KOHEp

OIIPE~JIE~ MAfMA,TU'lECKHX nopo~ If HX MODUlOCm HA
OTPE3:KiAX rJIYBOKHX BYPEmm :QEIIIHHCKOA: CHJIElHH BEl OTBOPA KEPHA

I

Pe3IOMe

I'
1-·

I'I,
I.
I

1- I

i

I,

Ir
I
I

i --

." MHoro'D!CJIeHHhIe rny60KUe CKB8.1KKHbt·npOOypeHHl>le Ba 'reppHTOPHH D;ennm;cx:oA
BCJq>hIJIH MarMaTH'lec:K.He nopo,ll;hI, T. e. ~a6a3hI M J13BecTHbIe Ha nOBepx. HOCTH 3,eMJIlil n;emHHWl'bL '.D:wi6a:3hI CBJI3aHhI C KpaeBbIMlil C'JIOJIMH npolU'KTJilBHoro
Kap6oaa, a MHorO'D!CJIeHHbIe lilHTPY3lilBbI n;eWlilHHTa 3aJIeraIOT B OTJIOOKemmX .noKPOBOB: n;emlilHOKoro, nO~C:HJIe3CKoro M aBTOXTOHHDro ~on;eHa.KpoMe TOrO KO'H: craT!ilPOBaHO nORB.neHHe nopo,n; J13MeHeHHbIX .KOHTaK'f}{o. BCJIe,D;C'I'B,He CJIy<IaIOID;HXcR
3HaqlilTeJIbHhIX He,n;OC'I'aTKOB KepHa B 6ypeHHH He Bce HH'l'PY3lilBbI MarMa'l'WrOOKHX n~
po,n; ;lI;OKYMeHTHPYIOTCR no,n;HRTbIM KePHOM M HX MOIqHOCTb HeH3BOOl'Ha. TOqHbI~ aKa' .l1H3 ,n;HarpaMM 3JIeKTPHqeexoro KapOTaEa YKa:3bIBaeT, 'l'I'O: np~ nOJIy<IeHHH KepHa
, COOTBeTCTBYIOrn;ero TOJIbKO qaCTH ,n;aHHM aHOMaJI~M cyrqecrByer nO.rrHaR B03MOEHOCTb H,n;eHTHc;lmKan;HH BceA aHOMaKHH (1); B cJIy<Iae O'l'Cy'l'C'l'BHR - KeImli B npe,n;eJIax Bceti: Ha6JIIO,n;aeMo~ reocPH3H'1ecK~ aHOMaJIHH 3JIeKTpOcTpa:r'KI'Pa41lil'iecKaR Kap, TlilHa ,n;aer OCHOBaHMe npe,n;rrOJIaraTb B03MOiKOCTb npKC;YTCTBKR MarMaTlil'iecK"ior nopo,n;
-,M HX ,n;e~CTBKTeJIbHO~ MOIqHOC'l'K (2). Tax:oe rIpep;noJIOEeBHe, c,n;eJIaHHoe nOCJIe TO'i- ' HOro K3yqeHHR , Bce~ ,n;HarpaMMhI 3JIeKTKqecKorO KapOTaEa J13 ,n;aH}{O~ CKBaEKHbI,
BeQ,Ma BepORTHo. O,n;HaKo B HaCTOJlID;ee BpeMa nOJIHYIO ~epeHHOCTb .B 3TOM MO:lKeT
',!taTb TOJIbKO no,n;H~hI~ H3 CKBaElilHbI KePI!.

,

~JIroHH
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IDENTiFICATION OF MAGMATIC ROOKS AND THEIR '1'mCKiNESSES
.IN . CORELESS SEC'I1I01NS OF DEEP BOBE-BOLES IN CIFi'lZYN Sn.ESIA

-

,

Su mma ry
Numerous deep bore-holes in Cieszyn Silesia encountered magmatic rocks, i.e.
' diabasesand teschenites , known from o1,ltcrops. The diabasesare connected with
the marginal, beds of the Coal Measures, whereas.. numerous teschenite intrusions

,
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"appeard in. sediments of the Cieszyn 'and Sgbsilesian nappe and of the autochthon!>us Miocene. Moreover, tl;1ere was determined the occurence of rocks showing
, contact alterations.
. . However, due to breaks . which occurred sometimes
sections of me~hanical
.' bore cores, not all intrusions of magmatic rocks are shown in the cores; nor is
known the actual thickness of such intrusions. The detailed ' analysis of diagrams, .
of electric profiling indicates that ' by selecting a core which , partly · corresponds '
to a given anomaly there exists a satisfactory basis for identifying the entire
anomaly (1), and that in instances where there exists ,no core within . the range
of an observed geophysical ~nomaly, the electrostratigraphical ' picture makes
it possible to draw conclusions at to the possibility of magmatic rocks occurring
, there and
to their real thickness (2).
An impression of, this kind, put forth after a thorough investigation of the
entire diagram of the electric profile from the given bore hole, has all the features
of verisimilitude. Even so, at present · we . can obtaip. certainty only by taking
cores.
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