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Otwór wiertniczy Malbork IG 1 jest usytuowany
w pó³nocnej Polsce, w obrêbie jednostki geologicznej zwanej
obni¿eniem ba³tyckim (figura na ok³adce). Obszar obni¿enia
ba³tyckiego stanowi strukturaln¹ czêœæ kratonu wschodnioeuropejskiego. Jego pod³o¿e znajduje siê na g³êbokoœci od kilkuset metrów do oko³o 5000 metrów, a ska³y pokrywy osadowej, le¿¹ce p³asko lub prawie p³asko, obejmuj¹ kompleks osadowy od ediakaru po czwartorzêd. W kierunku zachodnim
utwory górnego neoproterozoiku i dolnego paleozoiku powsta³e w basenie ba³tyckim kontaktuj¹ wzd³u¿ uskoków strefy tektonicznej Teisseyre’a-Tornquista (TTZ) ze zdeformowanymi tektonicznie osadami tzw. strefy szwu transeuropejskiego (TESZ) i platformy paleozoicznej. Wykszta³cone i zachowane w ró¿nym stopniu utwory mezozoiku: triasu, jury i
kredy s¹ czêœci¹ mezozoicznej pokrywy osadowej powsta³ej
w ró¿nych strefach basenów Ni¿u Polskiego. Wykszta³cenie
utworów kenozoicznych w profilu Malbork IG 1 jest typowe
dla obszaru pó³nocnej i centralnej Polski.
Za³o¿enia projektowe otworu badawczego Malbork IG 1
opracowane zosta³y w 1985 r. w Instytucie Geologicznym na
podstawie wykonanego w Biurze „Geonafta” Górnictwa Naftowego „Projektu badañ geologicznych za rop¹ naftow¹ i gazem ziemnym w rejonie Tczewa i Krynicy Morskiej” opracowanego w 1971 r. przez zespó³ geologów i geofizyków pod
kierunkiem dr in¿. J. Motyl-Rakowskiej. Pierwotny projekt
otworu zatwierdzony w 1971 r. przewidywa³ wykonanie
otworu Tczew 1. Po dokonaniu przez Z Modliñskiego regionalnej analizy strukturalno-geologicznej rejonu projektowanego otworu uznano, ¿e korzystniejsz¹ bêdzie nowa lokalizacja tego wiercenia na wyraŸniejszej kulminacji podniesienia
strukturalnego Malbork, rejestruj¹cego siê w przewodnim horyzoncie sejsmicznym ordowiku, oraz w wyniesieniu poziomu
sejsmicznego wi¹zanym ze stropem pod³o¿a krystalicznego.
Otwór Malbork IG 1, którego szkic lokalizacyjny zosta³
przedstawiony na figurze 1, usytuowano na przekroju sejsmicznym 4-XII-70T oko³o 500 m na po³udniowy wschód od
ps. 134,4. Zadanie otworu po zmianie lokalizacji nie uleg³o
zmianie i by³o zgodne z wytyczonym w pierwotnym projekcie badañ geologicznych, okreœlonych jako „zbadanie perspektywicznoœci utworów mezo- i paleozoicznych oraz warunków facjalnych i zbiornikowych”. G³êbienie otworu rozpoczêto w 1987 r. G³êbokoœæ wiercenia osi¹gnê³a 3680,0 m.
W profilu tym rozpoznano ska³y proterozoiczne oraz wystêpuj¹ce na nich utwory pokrywy osadowej: kambru, ordowiku,
syluru, permu, triasu, jury, kredy, paleogenu, neogenu oraz
czwartorzêdu.

Generalnym wykonawc¹ otworu Malbork IG 1 by³o Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zak³ad Poszukiwañ
Nafty i Gazu w Wo³ominie. Pomiary z zakresu geofizyki
wiertniczej wykona³a „Geofizyka – Toruñ” Baza Geofizyki
Wiertniczej.
Oprócz ogólnie sformu³owanego zadania, celem otworu
badawczego Malbork by³o dostarczenie informacji umo¿liwiaj¹cych uœciœlenie oceny perspektywicznoœci tej czêœci zachodniego fragmentu obni¿enia ba³tyckiego dla poszukiwañ
naftowych, a w szczególnoœci:
– mi¹¿szoœci i wykszta³cenia litofacjalnego poziomów
wêglanowych cechsztynu, ich w³aœciwoœci zbiornikowych
i charakteru mediów wype³niaj¹cych;

Fig. 1. Szkic lokalizacyjny otworu wiertniczego Malbork IG 1
Szkic wykonany na podstawie podk³adów map topograficznych w skali
1:50 000 (Sztab Generalny WP) lokalizacja otworu wg CBDG PIG-PIB

Location map of the Malbork IG 1 borehole
Derived from 1:50 000 Topographic Base Maps (General Staff of PAF),
borehole location after PGI-NRI Central Geological Database (CBDG)
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– mi¹¿szoœci i wykszta³cenia osadów ni¿szego syluru,
a zw³aszcza landoweru dla okreœlenia mo¿liwoœci wystêpowania w nich utworów organogenicznych i wapieni zrostkowych znanych z Kêtrzyna, gdzie wystêpowa³y objawy ropy
naftowej;
– mi¹¿szoœci i wykszta³cenia oraz w³aœciwoœci fizycznych
utworów ordowiku, którego wêglany stanowi¹ w tym regionie
przewodni poziom sejsmiki refleksyjnej;
– zmiennoœci litologiczno-facjalnej utworów kambru,
charakteru nasycenia poziomów zbiornikowych i postsedymentacyjnego przebiegu procesów warunkuj¹cych rozk³ad
w³aœciwoœci zbiornikowych;
– okreœlenia mi¹¿szoœci i po³o¿enia potencjalnych poziomów zbiornikowych i charakteru ich nasycenia wêglowodorami lub wodami mineralizowanymi;
– okreœlenia litologii i mi¹¿szoœci osadów kambru dolnego i formacji ¿arnowieckiej oraz g³êbokoœci wystêpowania
fundamentu krystalicznego.
Oprócz zadañ zwi¹zanych z geologi¹ regionaln¹ i naftow¹
na otwór ten na³o¿ono dodatkowe zadanie – zbadania utworów triasu dolnego w celu okreœlenia jego uranonoœnoœci,
w nawi¹zaniu do poszukiwañ tego strategicznego i zarazem
energetycznego surowca prowadzonych w tamtych latach
przez Instytut Geologiczny w rejonie Krynicy Morskiej.
Wiercenie otworu badawczego Malbork IG 1 zakoñczono
na g³êbokoœci 3680 m w utworach krystalicznych pod³o¿a platformy wschodnioeuropejskiej, po spe³nieniu w pe³nym zakresie postawionych przed nim zadañ geologicznych i z³o¿owych.
Stwierdzone w osadach kambru œrodkowego nagromadzenia
lekkiej ropy naftowej – pomimo nie uzyskania przyp³ywu przemys³owego – stanowi³o wa¿n¹, pozytywn¹ przes³ankê potwierdzaj¹c¹ tezê o mo¿liwoœci odkrycia z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego w polskiej czêœci obni¿enia ba³tyckiego.
Opracowanie niniejsze jest prac¹ zbiorow¹ o charakterze
dokumentacyjno-naukowym, czêœciowo opartym na danych
pochodz¹cych z „Dokumentacji wynikowej otworu badawczego Malbork IG 1” (Areñ i in., 1990). W okresie od zakoñczenia wiercenia do dziœ utwory odwiercone w otworze
Malbork IG 1 by³y przedmiotem licznych badañ. Wykonane
zosta³y miêdzy innymi nowe badania litofacjalne, mikrofacjalne, stratygraficzne, paleontologiczne, strukturalne oraz
geochemiczne wybranych utworów, a ich wyniki zosta³y
przedstawione w niniejszych opracowaniu.
Granice wyró¿nionych regionalnych jednostek litostratygraficznych w odcinkach nierdzeniowanych wyznaczono na
podstawie analizy pomiarów geofizyki wiertniczej, g³ównie
pomiarów PG i PNG. Wiek wyró¿nionych jednostek litostratygraficznych w nierdzeniowanych odcinkach profilu, lub w
przypadku braku odpowiednich wskaŸników biostratygraficznych w profilu, okreœlony zosta³ przez poszczególnych autorów na podstawie korelacji z pobliskimi, lepiej udokumentowanymi biostratygraficznie profilami, a tak¿e na podstawie
Tabeli Stratygraficznej Polski (Polska Pozakarpacka) (Wa-
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Figura 2 znajduje siê na koñcu ksi¹¿ki pod opask¹

gner, red., 2008), gdzie regionalne jednostki litostratygraficzne s¹ skorelowane z podzia³em chronostratygraficznym.
Granice jednostek chronostratygraficznych, które zgodnie
z zasadami stratygrafii powinny byæ wyznaczane na podstawie danych biostratygraficznych, w nierdzeniowanych odcinkach profilu Malbork IG 1 oraz w interwa³ach rdzeniowanych
s³abo udokumentowanych biostratygraficznie s¹ przybli¿one.
Zosta³y one wyznaczone przez poszczególnych autorów
z ró¿nym stopniem dok³adnoœci na podstawie ró¿norodnych
kryteriów – porównanie z datowanymi biostratygraficznie
fragmentami innych profili regionalnych, takich jak na
przyk³ad Pas³êk IG 1, Gdañsk IG 1, a tak¿e na podstawie znajomoœci rozwoju i ewolucji basenu sedymentacyjnego w czasie i przestrzeni.
Rdzenie z otworu wiertniczego Malbork IG 1 s¹ zdeponowane w archiwum rdzeni wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Nowej Iwicznej. Materia³ ilustracyjny zawiera m.in. profil
litologiczno-stratygraficzny otworu z wybranymi krzywymi
pomiarów geofizycznych (fig. 21).
Lokalizacja otworu Malbork IG 1 (fig. 1)
Miejscowoœæ: Kamionka,
Gmina: Malbork
Województwo: pomorskie
Wspó³rzêdne geograficzne: d³ugoœæ: 19°03'00''
szerokoœæ: 54°03'55''
Wysokoœæ nad poziomem morza: 6,05 m
Nadzór wiercenia:
Geolog nadzoru geologicznego – Andrzej Witkowski
Geolog nadzoru opróbowania – Lech Bojarski
Geolog nadzoru geofizycznego – Jan Szewczyk
Geolodzy dozoru geologicznego i obs³ugi laboratorium
polowego – Wies³aw Glinka, Zbigniew Grabowski (Przedsiêbiorstwo Geologiczne Warszawa)
Zleceniodawca: Pañstwowy Instytut Geologiczny – Zak³ad
Geologii Wg³êbnej Ni¿u, Warszawa, ul. Rakowiecka 4.
Wykonawca i parametry techniczne otworu wiertniczego
Wykonawca: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
Poszukiwania Nafty i Gazu Zak³ad w Wo³ominie
Kierownik otworu: M. Cepik, J. Rabenda
Typ urz¹dzenia wiertniczego: UM 3D
Wykonawca badañ geofizycznych: Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo – Geofizyka Toruñ, Baza Geofizyki
Wiertniczej.
Podstawowe dane o przebiegu wiercenia
Wiercenie rozpoczêto: 26.10.1987 r.
Wiercenie zakoñczono: 01.09.1988 r.
Koñcowa g³êbokoœæ otworu: 3680,0 m
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Przebieg wiercenia
Otwór by³ wiercony œwidrami gryzowymi oraz koronkami
rolkowymi i diamentowymi. G³êbienie otworu rozpoczêto
œwidrem gryzowym Æ 438 mm. W trakcie wiercenia oraz po
zakoñczeniu g³êbienia otworu przeprowadzono opróbowanie
i wykonano badania szeregu horyzontów, które zosta³y szczegó³owo przedstawione w rozdziale „Wyniki opróbowania horyzontów z³o¿owych”. Po zakoñczeniu opróbowania interwa³u 881,0–895,0 m wykonano korek cementowy na g³êbokoœci 920,0–820,0 m, zat³oczono otwór ciê¿k¹ p³uczk¹ i zamkniêto korkiem cementowym w interwale 0,0–30,0 m.
Zarurowanie otworu
0,0–30,0 m
rury Æ 508 mm (20'')
0,0–250 m
rury Æ 339,73 mm (13 3/8'')
0,0–2060,0 m rury Æ 244,48 mm (9 5/8'')
1897,0–3230,0 m rury Æ 168,3 mm (6 5/8'')
Zakres rdzeniowania
0,0–620,0 m (kenozoik, kreda, czêœæ jury górnej) – bezrdzeniowo
620,0–1090,0 m (jura–trias górny i œrodkowy) – 30,0 m
(6,6%)
1090,0–1163,0 m (trias œrodkowy i dolny) – 72 m (98,6%)
1163,0–1588,0 m (trias dolny i cechsztyn PZt) – 30 m (7,0%)
1588,0–2008,0 m (cechsztyn, czerwony sp¹gowiec i sylur
wy¿szy) – 59 m (14%)
2008,0–3187,0 m (sylur) – 50 m (4,25%)
3187,0–3233,0 m (ordowik) – 14 m (30,4%)
3233,0–3680,0 m (kambr + ediakar – pod³o¿e krystaliczne) –
385 m (86,1%)
£¹cznie rdzeniowano 640 mb, wykonuj¹c 127 marszów rdzeniowych; stanowi to 17,4%.
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Wykonane pomiary geofizyczne w otworze wiertniczym
W otworze wykonano standardowe pomiary geofizyczne.
Zakres badañ geofizycznych obejmowa³ m.in. profilowanie
opornoœci (PO), profilowanie naturalnego promieniowania
gamma (PG), profilowanie promieniowania gamma wzbudzonego (PNG), profilowanie œrednicy (Pœr.), profilowanie krzywizny (PK). Zestawienie wykonanych typów badañ geofizycznych w otworze Malbork IG 1w poszczególnych interwa³ach
g³êbokoœciowych podano w rozdziale dotycz¹cym wyników
badañ geofizyki otworowej.
Wykonane badania laboratoryjne i opracowania na etapie
wiercenia
W laboratorium polowym wykonano: bie¿¹c¹ analizê
sk³adu litologicznego próbek okruchowych, analizê luminescencyjn¹ rdzeni i próbek okruchowych, badania zawartoœci
wêglanów, badania porowatoœci i przepuszczalnoœci; badania
ciê¿aru objêtoœciowego i w³aœciwego, analizê zawartoœci
sk³adu gazu metanomierzem i chromatografem oraz rejestracjê
zmian poziomu p³uczki. W Instytucie Geologicznym wykonano: analizê litologiczno-stratygraficzn¹ kompleksu osadowego
i pod³o¿a krystalicznego, ekspertyzy paleontologiczne i mikropaleontologiczne dla bie¿¹cych potrzeb wiercenia oraz do dokumentacji wynikowej, ekspertyzy petrograficzne próbek skalnych utworów mezozoiku i paleozoiku, a zw³aszcza utworów
kambru, oznaczenia refleksyjnoœci i charakteru materii organicznej oraz badania geochemiczne, a tak¿e analizy chemiczne
próbek wód z³o¿owych oraz gazów uzyskanych w czasie opróbowania. W laboratorium PGNiG – Zak³ad Poszukiwañ Nafty
i Gazu w Wo³ominie wykonano: analizy próbek gazów pobranych w czasie opróbowania oraz analizy próbek ropy naftowej
pobranych w czasie opróbowania.

