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Otwór wiertniczy Sława IG 1 (wg CBDG – Sława IG-1)
Podstawowym celem odwiercenia otworu było:
wykonano w ramach „Projektu wstępnych poszukiwań
–– wyjaśnienie możliwości przedłużenia się ku NW
cechsztyńskich rud miedzi w rejonie Sławy Śląskiej”, opralubińsko-głogowskiego złoża rud miedzi,
cowanego w Instytucie Geologicznym przez Jana Wyży–– ustalenie głębokości zalegania cechsztyńskiej serii
kowskiego w lipcu 1973 r., a zatwierdzonego przez prezesa
rudnej,
CUG decyzją z 8.10.1073 r., Zn.: KOPBG/015/1536/73.
–– określenie przydatności przemysłowej serii miedzioW projekcie przewidziano odwiercenie jednego otworu
nośnej,
wiertniczego o głębokości do ok. 2300 m.
Przed wykonaniem otworu
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Fig. 1. Szkic lokalizacyjny otworu wiertniczego Sława IG 1
Sławy, w centralnej części monokliny przedsudeckiej (fig. 1). Szkic na podstawie podkładów map topograficznych w skali 1:50 000 (Sztab Generalny WP), lokalizacja
Na tym obszarze pod utworami otworu wg CBDG PIG-PIB
kenozoiku występują skały triaLocation map of the Sława IG 1 borehole
su (fig. 2). Powierzchnie strukturalne zapadają tu głównie ku Derived from 1:50 000 Topographic Base Maps (General Staff of PAF), borehole location after PGI-NRI
północy (fig. 3).
Central Geological Database (CBDG)
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Fig. 2. Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku (na podstawie Mapy geologicznej Polski bez utworów kenozoiku –
Dadlez i in., 2000)
Geological map without Cenozoic deposits (based on Geological map of Poland without Cenozoic deposits – Dadlez et al., 2000)

–– poznanie stopnia zawodnienia przewiercanych
utworów,
–– wyjaśnienie możliwości akumulacji bituminów w ob-
rębie węglanowych utworów cechsztynu i piaskowcowo-zlepieńcowatych czerwonego spągowca,
–– zbadanie perspektyw występowania soli kamiennej
i soli potasowych.

Wyniki wiercenia podsumowano w opracowaniu pt. „Poszukiwanie cechsztyńskich rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Wyjaśnienie możliwości przedłużania się złoża Lubin-Głogów po upadzie – Dokumentacja otworu Sława IG 1”.
Opracowanie to wykonał w 1975 r. zespół w składzie: Edward
Gospodarczyk, Eugeniusz Metlerski, Andrzej Rydzewski
i Jan Wyżykowski (Gospodarczyk i in., 1975).
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Fig. 3. Mapa strukturalna spągu pstrego piaskowca
(na podstawie Mapy tektonicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego – Dadlez, 1998)
Structural map of the Buntsandstein base
(according to Tectonic map of the Zechstein–Mesozoic complex – Dadlez, 1998)

Zleceniodawcą odwiercenia otworu był Instytut Geologiczny w Warszawie, Zakład Złóż Rud Metali, Pracownia
Złóż Rud Miedzi, a wykonawcą – Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie.
Komplet badań geofizycznych w otworze wykonało
Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie, IV Zespół Geofizyki Wiertniczej, Grupa Terenowa
w Poznaniu.
Nadzór i kierownictwo naukowe nad wierceniem sprawował Jan Wyżykowski oraz częściowo Edward Gospodarczyk i Eugeniusz Metlerski, natomiast stały dozór kolejno
pełnili: Marian Kado, Jan Strzeliński i Edmund Rek.
Kierownikiem wiercenia był Tadeusz Zbiegień.
Otwór wiertniczy Sława IG 1 usytuowano w miejscu
przecięcia się dwóch profili sejsmicznych: poprzecznego
21-II-57 i podłużnego 9-XV-68. W promieniu ok. 2 km od
otworu pomierzono 10 linii sejsmicznych 2D, wykonanych
głównie w latach 80. i na początku 90. XX wieku. Między
innymi sporządzono profil sejsmiczny 17-4-89K, którego
interpretację autorstwa S. Kijewskiej przedstawiono na figurze 4 (por. S. Kijewska, ten tom).
Rdzenie wiertnicze z otworu wiertniczego Sława IG 1
obecnie (2015 r.) są przechowywane w archiwum rdzeni
wiertniczych NAG PIG-PIB w Michałowie k. Lubina.
Po odwierceniu otworu i przekazaniu rdzeni do archiwum
wykonano na nich badania litologiczno-stratygraficzne, petrograficzne, geochemiczne i paleontologiczne. Stratygrafię profilu otworu dostosowano do obecnie obowiązujących schematów (Wagner red., 2008; Doornenbal, Stevenson red., 2010).

Lokalizacja otworu wiertniczego Sława IG 1
Miejscowość: Kuźnica Głogowska.
Gmina: Sława.
Powiat: wschowski.
Województwo: lubuskie.
Arkusz mapy 1:50 000: Sława [577].
Arkusz mapy 1:100 000: Wschowa [41-22].
Współrzędne geograficzne:
B_1992: 51°50'35,75"N; L_1992: 16°01'33,44"E,
X_1992: 446063,338; Y_1992: 295201,185.
• Wysokość nad poziomem morza: 62 m.
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowe dane o przebiegu wiercenia
• Wiercenie rozpoczęto 1.02.1974 r.
• Wiercenie zakończono 31.08.1974 r.
• Czas wiercenia:
–– ze stójkami – 222 doby,
–– bez stójek – 131 dób.
• Średni postęp wiercenia:
–– bez stójek 17,33 m/dobę,
–– ze stójkami 10,24 m/dobę.
• Projektowana głębokość otworu: 2300,0 m.
• Końcowa głębokość otworu: 2273,0 m
• Wiercenie wykonano systemem obrotowym z wykorzystaniem aparatu wiertniczego 2DH-75A.
• W trakcie wiercenia stosowano:
–– płuczkę iłowo-bentonitową na głęb. 0,0–494,7 m;
–– wodę na głęb. 494,7–1015,0 m;
–– płuczkę iłowo-bentonitową na głęb. 1015,0–1447 m;
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Fig. 4. Interpretacja linii sejsmicznej 17-4-89K (wg S. Kijewskiej, patrz rozdz. „Badania sejsmiczne...”)
Interpretation of seismic profile 17-4-89K (according to S. Kijewska, see chapter “Badania sejsmiczne...”)

–– płuczkę solno-bentonitową od głęb. 1047,0 m do dna
otworu.
• Otwór wiertniczy Sława IG 1 przebił utwory czwarto
rzędu, paleogenu, neogenu i triasu oraz nawiercił permu (cechsztyn i czerwony spągowiec).
Objawy zanotowane w otworze w czasie wiercenia
• Zaniki płuczki przy głębokościach otworu:
1456,00 – 10 m3/dobę,
1460,00 – 10 m3/dobę,
1638,30 – 10 m3/dobę,
1645,30 – 10 m3/dobę,
1651,80 – 6 m3/dobę,
2260,00 – 15 m3/dobę,
2266,00 – 20 m3/dobę,
2273,00 – 15 m3/dobę.
• Nawiercone poziomy wód – ze względu na wiercenie
znacznej części otworu przy użyciu wody nie zauważono nawiercanych horyzontów wodnych.
• Zaciskanie otworu – w raportach wiertniczych nie zanotowano miejsc zaciskania otworu.
• Obsypywanie się ścian otworu – w raportach wiertniczych nie zanotowano obsypywania się ścian podczas
wiercenia.

• Do głęb. 494,7 m pobrano tylko jeden odcinek rdzenia
(415,0–427,7 m). Poniżej wiercenie było prawie w pełni rdzeniowane.
Odcinki rdzeniowane profilu oraz zakres rdzeniowania
w poszczególnych przedziałach głębokości przedstawiono na
profilu litologiczno-stratygraficznym (fig. 5) 1.
Opróbowane poziomy zbiornikowe
1000,0–1100,0 m
1561,3–1671,3 m
1936,8–1970,0 m

trias: pstry
piaskowiec
perm: cechsztyn +
dolomit główny
perm: czerwony
spągowiec +
cechsztyn

przypływ solanki
zapięcie próbnika: odnotowano
brak przypływu
zapięcie próbnika: przypływ
płuczki zasolonej, słabo
zgazowanej z zapachem H 2S

Otwór zlikwidowano przez zacementowanie i żelowanie 17.09.1974 r.
Zarurowanie otworu
0–4,0 m – rury o średnicy 20”,
0–57,0 m – rury o średnicy 13 3/8”,
0–494,5 m – rury o średnicy 8 5/8”,
0–1651,8 m – rury o średnicy 6 5/8”.
1

Figura 5 znajduje się pod opaską na końcu książki.

Wstęp

Wykonano następujące badania geofizyki otworowej
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