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WYNIKI OPRÓBOWANIA POZIOMÓW ZBIORNIKOWYCH

Celem opróbowania poziomów zbiornikowych karbonu,
permu i triasu dolnego by³o ich przebadanie pod k¹tem mo-
¿liwoœci zachowania siê z³ó¿ wêglowodorów oraz poziomu
zbiornikowego jury dolnej – pod k¹tem wystêpowania wód
mineralnych przydatnych dla potrzeb balneologii, rekreacji
lub maj¹cych znaczenie przemys³owe.

Opróbowanie przeprowadzono wy³¹cznie po zakoñczeniu
wiercenia. Podejmowane dwukrotnie próby przebadania po-
ziomów zbiornikowych jury i triasu próbnikami kablowymi
podczas wiercenia by³y nieudane z powodu awarii próbni-
ków. Opróbowanie przeprowadzi³a ekipa Przedsiêbiorstwa
Poszukiwañ Nafty i Gazu z Wo³omina, przy u¿yciu rurowego
próbnika z³o¿a typu KII. Opróbowano cztery poziomy zbior-
nikowe (fig. 21) wytypowane do badañ na podstawie interpre-
tacji karota¿y geofizyki wiertniczej przez zespó³ w sk³adzie:
L. Bojarski i M. Stêpniewska z Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego oraz E. Król i W. Bielawska z Przedsiêbiorstwa
Poszukiwañ Geofizycznych w Toruniu. Ze wzglêdów tech-
nicznych zrezygnowano z opróbowania dwóch przewidzia-
nych pierwotnie do badañ poziomów zbiornikowych karbonu,
opróbowywuj¹c tylko jeden po³¹czony poziom karbonu i per-
mu dolnego. Analizy chemiczne wód wykonali A. Chab³o
i Z. Joñca w G³ównym Laboratorium Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, a analizy gazu – M. Sztukowski w Zak³adzie
Geochemii i Chemii Analitycznej PIG. Nadzór nad opróbo-
waniem pe³ni³ L. Bojarski, a dozór specjalistyczny w terenie
sprawowali J. Ga³a i F. Juszczak.

Opróbowany poziom: 5035–5135 m, karbon–perm
(czerwony sp¹gowiec) – piaskowce

Brak przyp³ywu.
Opróbowanie przeprowadzono w dniach 8–10.03.1983 r.

Strop korka cementowego likwiduj¹cego spód otworu
(5601 m) znajdowa³ siê na g³êb. 5135 m, natomiast but ko-
lumny rur ok³adzinowych o � 177,8 mm – na g³êb. 4585 m.
Uszczelniacz próbnika zapiêto pod butem rur, w otworze nie-
zarurowanym, na g³êb. 5035 m. Zastosowano zalewkê wodn¹,
zalewaj¹c 3693 m przewodu wiertniczego ponad próbnikiem.
Opróbowanie przeprowadzono metod¹ jednokrotnego odciê-
cia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: 60 min,
I okres odbudowy ciœnienia: 90 min.
Podczas opróbowania nast¹pi³a awaria manometrów

wg³êbnych, nie uzyskano zapisu ciœnienia, co uniemo¿liwi³o

okreœlenie parametrów badanego poziomu zbiornikowego.
Badanie uznano jednak za udane na podstawie:

– uszczelnienia pakera, na co wskazywa³ sta³y poziom
p³uczki w przestrzeni miêdzyrurowej;

– uzyskania objawów otwarcia zaworu g³ównego, czego
dowodem by³ chwilowy wyp³yw powietrza na g³owicy
podczas okresu przyp³ywu;

– stwierdzenia sprawnoœci zaworów;
– stwierdzenia braku przytkania sit (po wyci¹gniêciu

próbnika z otworu).
W wyniku opróbowania stwierdzono brak przyp³ywu, do

przewodu wiertniczego dop³ynê³o jedynie 0,180 m3 p³uczki
z rozprê¿enia. Po zakoñczeniu opróbowania badany poziom
zlikwidowano korkiem cementowym za³o¿onym na g³êb.
4710–4780 m.

Opróbowany poziom: 4614–4710 m, perm (czerwony
sp¹gowiec) – piaskowce

Brak przyp³ywu.
Ciœnienie denne Pd = 534,4 at.
Opróbowanie przeprowadzono w dniach 14–15.03.1983 r.

Opróbowano poziom ods³oniêty pod butem rur o � 177,8 mm.
Uszczelniacz próbnika zapiêto na g³êb. 4614 m. Badania wy-
konano stosuj¹c zalewkê wodn¹, zalewaj¹c 2994 m przewodu
wiertniczego ponad próbnikiem. Poziom opróbowano metod¹
jednokrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 22):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 311,5–311,5 at,
czas 53,5 min;
I okres odbudowy ciœnienia: 311,5–534,4 at,
czas 84,6 min.
Podczas badania na g³owicy nie zaobserwowano objawów

wyp³ywu powietrza. W wyniku opróbowania stwierdzono
ca³kowity brak przyp³ywu. Jedynym okreœlonym liczbowo
parametrem jest ciœnienie denne, którego stabilizacjê konty-
nuowano do wartoœci 534,4 at. Badany poziom charakteryzu-
je siê bardzo nisk¹ przepuszczalnoœci¹, nie ma on ¿adnych
cech kolektorskich.

Z przewodu wiertniczego nad próbnikiem pobrano
p³uczkê, z której w wyniku odgazowania uzyskano próbkê
gazu. Dominuj¹cymi sk³adnikami gazu s¹: azot – 77% obj.
i wodór – 22% obj. Gaz nie jest zwi¹zany z utworami czerwo-
nego sp¹gowca, lecz powsta³ w wyniku przemian chemicz-
nych p³uczki wiertniczej.
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Fig. 21. Schemat opróbowania otworu wiertniczego Budziszewice IG 1

A scheme of borehole testing in Budziszewice IG 1 borehole



Opróbowany poziom zlikwidowano zak³adaj¹c na g³êb.
3519–3600 m korek cementowy, a na g³êb. 3516–3519 m –
dwa korki aluminiowe.

Opróbowany poziom: 3436–3497 m, trias dolny –
piaskowce

Przyp³yw solanki.
Ciœnienie denne Pd = 284,5 at.
W dniach 28–29.03.1983 r. opróbowano poziom zbiorni-

kowy w utworach triasu dolnego. Poziom udostêpniono do
badañ poprzez perforacjê bezpociskow¹ rur o � 168,3 mm,

wykonan¹ w interwale g³êb. 3436–3497 m. Oddano 10 strza-
³ów/1 m.b. rur. Celem dodatkowego udro¿nienia strefy przy-
odwiertowej na g³êb. 3445–3448 i 3475–3478 m odstrzelono
dwa generatory prochowe po 16 kg ³adunku ka¿dy. Strop
korka aluminiowego podczas opróbowania znajdowa³ siê
na g³êb. 3516 m, a uszczelniacz próbnika zapiêto na g³êb.
3390 m. Zastosowano zalewkê wodn¹, zalewaj¹c 700 m
przewodu wiertniczego ponad próbnikiem. Opróbowanie
przeprowadzono metod¹ dwukrotnego odciêcia przyp³ywu
(fig. 23):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 84,5–87,2 at,
czas 67,7 min;
I okres odbudowy ciœnienia: 87,2–284,5 at,
czas 43,9 min;
II okres przyp³ywu: ciœnienie 92,9–137,4 at,
czas 772,9 min;
II okres odbudowy ciœnienia: 137,4–269,8 at,
czas 97,7 min.
W trakcie okresów przyp³ywu na g³owicy obserwowa-

no s³aby wyp³yw powietrza. W okresie trwaj¹cego ³¹cznie
841 min przyp³ywu do przewodu wiertniczego dop³ynê³o
2,06 m3 solanki z p³uczk¹ ze œladami gazu palnego. Wartoœæ
ciœnienia dennego w pierwszym cyklu wynosi³a 284,5,
a w drugim 269,8 at. Badany poziom charakteryzuje siê nie-
korzystnymi w³aœciwoœciami zbiornikowymi, jest szybko
sczerpywalny. Nale¿y dodaæ, ¿e w trakcie opróbowania
w przestrzeni pierœcieniowej pomiêdzy przewodem wiertni-
czym a rurami ok³adzinowymi poziom p³ynu obni¿y³ siê
o ok. 15 m, co wskazuje na nie w pe³ni szczelne zapiêcie
uszczelniacza próbnika.

Podczas opróbowania pobrano, w celu wykonania analizy
chemicznej, próbkê solanki. Solanka by³a nieco zanieczysz-
czona p³uczk¹ wiertnicz¹. Mineralizacja ogólna solanki wy-
nosi 104,9 g/dm3, gêstoœæ – 1,0734 g/cm3, a pH – 6,31. Domi-
nuj¹cymi sk³adnikami wœród anionów s¹ jony chlorkowe –
98,6% mval, a wœród kationów jony sodowe – 70% mval
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Fig. 22. Opróbowanie poziomu 4614–4710 m

Testing of 4614–4710 m interval

Fig. 23. Opróbowanie poziomu 3436–3497 m

Testing of 3436–3497 m interval



i wapniowe – 29% mval. W solance nie stwierdzono podwy¿-
szonej zawartoœci jonu bromkowego, który wystêpuje w iloœci
156 mg/dm3. Jon jodkowy wystêpuje w iloœci nieznacznie za-
wy¿onej, wynosz¹cej 12 mg/dm3. Solankê scharakteryzowa-
no jako 10,5% wodê (solankê) chlorkowo-sodowo-wap-
niow¹, jodkow¹. Wartoœæ wskaŸnika hydrochemicznego
rNa/rCl jest równa 0,70, a wskaŸnika rSO4×100/rCl wynosi
1,02. Parametry chemiczne solanki œwiadcz¹ o istniej¹cych
w badanym poziomie doœæ korzystnych warunkach do zacho-
wania siê z³ó¿ wêglowodorów. Sk³ad chemiczny solanki
przedstawiono w tabeli 16.

Rozpuszczony w niewielkich iloœciach w solance gaz jest
produktem fermentacji p³uczki. Gaz sk³ada siê g³ównie z azo-
tu – 64,8% obj. i wodoru – 33,6% obj. Wêglowodory wystê-
puj¹ w iloœci 1,37% obj.

Opróbowany poziom zbiornikowy zlikwidowano zak³a-
daj¹c na g³êb. 3400–3500 i 1395–1500 m korki cementowe.

Opróbowany poziom: 1325–1355 m, jura dolna –
piaskowce

Przyp³yw wody zmineralizowanej zgazowanej gazem
palnym.

Przyp³yw 9 m3.
Ciœnienie z³o¿owe Pz = 123,7 at.
Opróbowanie przeprowadzono w dniu 8.04.1983 r. Bada-

ny poziom zbiornikowy ods³oniêto poprzez perforacjê bezpo-
ciskow¹ rur o � 244,5 mm, wykonan¹ w interwale
1325–1355 m. Oddano 10 strza³ów/1 m.b., czyli ³¹cznie 300
strza³ów. Po wykonaniu perforacji i dok³adnym przep³ukaniu
otworu przeprowadzono stabilizacjê zwierciad³a wody. Uzy-
skane wyniki przedstawiono w tabeli 17.

Po zakoñczeniu stabilizacji wody w otworze wykonano
opróbowanie. Uszczelniacz próbnika zapiêto w rurach o �

244,5 mm na g³êb. 1290 m. Przewód wiertniczy nad próbni-
kiem zalano na odcinku 210 m zwyk³¹ wod¹. Opróbowanie
przeprowadzono metod¹ dwukrotnego odciêcia przyp³ywu
(fig. 24):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 103,4–103,4 at,
czas 6,5 min;
I okres odbudowy ciœnienia: 103,4–123,7 at,
czas 87 min;

II okres przyp³ywu: ciœnienie 108,4–123,7 at,
czas pracy zegara 224 min, czas faktyczny 840 min.
Po otwarciu zaworu g³ównego na g³owicy obserwowano

intensywny wyp³yw powietrza. Wyp³yw ten trwa³ 65 min,
stopniowo zanikaj¹c. Objawów zgazowania na g³owicy nie
stwierdzono. Przez okres 12 godz. prowadzono pomiary stabili-
zacji zwierciad³a wody w otworze. Wyniki zebrano w tabeli 18.
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T a b e l a 16

Wyniki badañ chemicznych solanki pobranej podczas
opróbowania poziomu zbiornikowego 3436–3497 m

Results of chemical analysis of brine sampled
at 3436–3497 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

mg/dm3 mval/dm3 % mval

Kationy

Na+ 27 490,00 1195,75 69,64

K+ 750,00 19,18 1,12

Li+ 6,20 0,89 0,05

Ca2+ 9860,00 492,02 28,66

Mg2+ 4,40 0,36 0,02

Sr2+ 382,00 8,72 0,51

Fe2+ <0,05 0,00 0,00

Mn2+ <0,05 0,00 0,00

Suma 38 492,60 1716,92 100,00

Aniony

Cl– 60 776,00 1714,27 98,56

Br– 156,62 1,96 0,11

J– 11,72 0,09 0,01

HCO3
– 332,75 5,45 0,31

SO4
2– 843,70 17,57 1,01

Suma 62 120,79 1739,34 100,00

T a b e l a 17

Stabilizacja zwierciad³a wody ujêtej
na g³êb. 1325–1355 m (po perforacji)

Stabilization of groundwater table from 1325–1355 m
interval (after perforation)

Data
pomiaru

Godzina
pomiaru

G³êbokoœæ zalegania
zwierciad³a solanki

[m p.p.t.]

07.04.1983 16.45 78,0

07.04.1983 17.15 60,0

07.04.1983 17.45 49,0

07.04.1983 18.15 48,0

07.04.1983 20.15 46,0

07.04.1983 22.15 45,8

08.04.1983 8.30 45,8



Jako poziom statyczny zwierciad³a wody przyjêto g³êb. 35,5 m
p.p.t.

Podczas wyci¹gania próbnika, po wyci¹gniêciu ok. 370 m
przewodu wiertniczego, zaobserwowano lekkie zgazowanie
wody oraz wyraŸny zapach siarkowodoru. Stwierdzono pal-
noœæ gazu. W miarê dalszego wyci¹gania przewodu wiertni-
czego objawy zgazowania zwiêksza³y siê. Obserwowano cy-
kliczne wyrzucanie wody z przewodu wiertniczego na wyso-
koœæ 10–15 m.

W wyniku opróbowania stwierdzono przyp³yw wody zmi-
neralizowanej, zgazowanej gazem palnym. Przyp³yw wyniós³
9 m3. Ciœnienie z³o¿owe ustabilizowa³o siê na wartoœci
123,7 at, czemu odpowiada gradient 0,95 at/10 m. Temperatu-
ra z³o¿a wynosi³a 42°C. Opróbowany poziom charakteryzuje
siê dobrymi w³aœciwoœciami zbiornikowymi.

Podczas opróbowania pobrano próbkê wody scharaktery-
zowan¹ jako 0,7% wodê chlorkowo-wodorowêglanowo-so-
dow¹, jodkow¹ (tab. 19). Mineralizacja ogólna wody wynosi
7,1 g/dm3, gêstoœæ – 1,0052 g/cm3, a pH – 6,8. W wodzie wy-
stêpuje jon wapniowy w iloœci 18,04% mval. Wartoœæ wskaŸ-
nika hydrochemicznego rNa/rCl wynosi 0,96, co wskazuje na
kontakt, aczkolwiek utrudniony, wód badanego poziomu z wo-
dami infiltracyjnymi. Przep³yw wody jest powolny i utrudnio-
ny, a metamorfoza niskiego stopnia.
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T a b e l a 18

Stabilizacja zwierciad³a wody ujêtej na g³êb. 1325–1355 m
(podczas opróbowania)

Stabilization of groundwater table from 1325–1355 m
interval (during testing)

Data
pomiaru

Godzina
pomiaru

G³êbokoœæ zalegania
zwierciad³a solanki

[m p.p.t.]

08.04.1983 19.30 35,95

08.04.1983 20.00 35,65

08.04.1983 20.30 35,55

08.04.1983 21.00 35,53

08.04.1983 22.00 35,48

08.04.1983 23.00 35,42

09.04.1983 1.00 35,43

09.04.1983 3.00 35,45

09.04.1983 5.00 35,48

09.04.1983 7.00 35,50

09.04.1983 8.15 35,53

T a b e l a 19

Wyniki badañ chemicznych solanki pobranej podczas
opróbowania poziomu zbiornikowego 1325–1355 m

Results of chemical analysis of brine sampled
at 1325–1355 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

mg/dm3 mval/dm3 % mval

Kationy

Na+ 1824,00 79,34 72,78

K+ 140,50 3,59 3,29

Li+ 0,18 0,02 0,02

Ca2+ 394,00 19,66 18,04

Mg2+ 74,00 6,09 5,59

Sr2+ 13,10 0,30 0,28

Fe2+ <0,05 0,00 0,00

Mn2+ <0,05 0,00 0,00

Suma 2445,78 109,00 100,00

Aniony

Cl– 2916,60 82,27 74,49

Br– 8,54 0,11 0,10

J– 1,26 0,01 0,00

HCO3
– 1651,70 27,07 24,51

SO4
2– 47,74 0,99 0,90

Suma 4625,84 110,45 100,00

T a b e l a 20

Analiza gazu pobranego na g³êb. 1325–1355 m

Analysis of gas sampled at a depth 1325–1355 m

Sk³adnik Zawartoœæ sk³adników
[% obj.]

CH4 94,2826

C2H6 0,0083

H2 1,2931

CO2 0,1811

Ar 0,1219

N2 4,1130

Suma 100,0000



Z przewodu wiertniczego nad próbnikiem pobrano próbkê
wolnego gazu (tab. 20). Jest to gaz ziemny, bezgazolinowy,
charakteryzuj¹cy siê wyj¹tkowo du¿¹ zawartoœci¹ metanu,
wynosz¹c¹ 94,28% obj. Azot wystêpuje w iloœci 4,11% obj.

Obecnoœæ metanu mo¿e byæ zwi¹zana z pu³apkami litolo-
gicznymi.

Po zakoñczeniu badañ otwór zlikwidowano wykonuj¹c
korki cementowe na g³êb. 1280–1360 i 0–30 m.

PODSUMOWANIE

Opróbowanie paleozoicznych poziomów zbiornikowych
przeprowadzono w ograniczonym zakresie, czego przyczyn¹
by³y trudnoœci techniczne zwi¹zane z g³êbokim zaleganiem
tych poziomów. Nie przebadano dwóch przewidzianych do
opróbowania poziomów karbonu.

Opróbowanie poziomu czerwonego sp¹gowca wykaza³o
jego s³abe w³aœciwoœci zbiornikowe, objawiaj¹ce siê brakiem
przyp³ywu. Równie¿ niekorzystnymi warunkami zbiorniko-
wymi charakteryzuj¹ siê piaskowce triasu dolnego, z których
uzyskano niewielki przyp³yw solanki (ok. 0,1 m3/h), bez obja-
wów bitumicznoœci. Zmetamorfizowanie solanki mo¿e jed-

nak wskazywaæ na wystêpowanie w tym rejonie korzystnej
dla zachowania siê wêglowodorów strefy hydrochemicznej.

W utworach jury dolnej stwierdzono po raz pierwszy
w obrêbie Ni¿u Polskiego objawy zgazowania gazem palnym,
zawieraj¹cym ok. 94% obj. metanu. Utwory jury dolnej wy-
magaj¹ dalszych badañ wiertniczych i geofizycznych prowa-
dzonych pod k¹tem wystêpowania gazu ziemnego. Wystê-
puj¹ca w poziomie jury dolnej woda mo¿e mieæ zastosowanie
w lecznictwie balneologicznym oraz mo¿e byæ wykorzysty-
wana do celów rekreacyjnych, jako ¿e temperatura w z³o¿u
wynosi³a 42°C.
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Fig. 24. Opróbowanie poziomu 1325–1355 m

Testing of 1325–1355 m interval
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