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NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ OTWORU WIERTNICZEGO
BUDZISZEWICE IG 1

W latach 1970–1980 nast¹pi³a znaczna intensyfikacja prac
sejsmicznych i geologicznych w po³udniowej czêœci basenu
permskiego na obszarze wa³u kujawskiego i gielniowskiego,
a tak¿e niecki brze¿nej i niecki uniejowskiej. Wyniki tych
prac wnios³y wiele informacji na temat tektoniki tego obszaru.
Pod³o¿e o niew¹tpliwej konsolidacji prewendyjskiej stwier-
dzono w niecce p³ockiej oraz na bloku ³ukowsko-hrubieszow-
skim i w rowie lubelskim. Na starszym paleozoiku wystêpuje
tu pokrywa karboñska lub karboñsko-dewoñska. W bezpo-
œrednim po³udniowo-zachodnim s¹siedztwie obszaru o kon-
solidacji prewendyjskiej, na wypiêtrzeniu radomsko-kraœnic-
kim stwierdzono sfa³dowane osady starszego paleozoiku
przykryte kompleksem permsko-mezozoicznym, a miejscami
tak¿e dewoñsko-karboñskim. Wydaje siê, ¿e obszar dzisiej-
szego wa³u rawsko-gielniowskiego stanowi³ ogniwo wi¹¿¹ce
strefê sfa³dowanych kaledonidów Pomorza Zachodniego z te-
renami obszaru lubelskiego, Gór Œwiêtokrzyskich i niecki ni-
dziañskiej równie¿ o konsolidacji kaledoñskiej.

Otwór wiertniczy Budziszewice IG 1 jest pierwszym od-
wiertem po³o¿onym na bloku rawskim wa³u kujawskiego,
w którym przebito kompleks permsko-mezozoiczny i nawier-
cono jego pod³o¿e.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e otwór ten jest po³o¿ony w po-
³udniowo-wschodniej czêœci cechsztyñsko-mezozoicznej struk-
tury Ga³kówka, w strefie kulminacyjnego podniesienia pod-
solnego Budziszewic, przed³u¿aj¹cego siê w kierunku struk-
tury Tomaszowa Mazowieckiego.

Nawiercaj¹c pod³o¿e permu otwór Budziszewice IG 1
spe³ni³ postawione zadanie geologiczne, a uzyskane dane sta-
nowi¹ wa¿ne ogniwo w rozpoznaniu paleozoiku podcech-
sztyñskiego pod k¹tem poszukiwañ wêglowodorów w po-
³udniowej czêœci basenu permskiego.

Najstarszymi utworami w otworze Budziszewice IG 1 s¹
osady karboñskie (g³êb. 5050,0–5601,0 m, nieprzewiercone).
Nawiercona mi¹¿szoœæ utworów karbonu jest pozorna, co jest
zwi¹zane z du¿ym tektonicznym wychyleniem.

Utwory karbonu s¹ wykszta³cone jako i³owce, mu³owce,
mu³owce piaszczyste, piaskowce, i³owce wêgliste i tufity.
W profilu mi¹¿szoœciowo dominuj¹ mu³owce i mu³owce
piaszczyste. Piaskowce i i³owce maj¹ mniejszy udzia³, nato-
miast i³owce wêgliste i tufity wystêpuj¹ sporadycznie.

W utworach karbonu obserwuje siê silne zaburzenia tekto-
nicznie, takie jak: nieregularna ³upliwoœæ, zaburzenia struktur
sedymentacyjnych, zgufrowanie powierzchni warstwowania,

silne zmiêcie lamin lub soczewek piaskowcowych, fa³dki
z ci¹gnienia, poœlizgi na powierzchniach ³awic, kontakty tek-
toniczne pomiêdzy warstwami o odmiennej litologii oraz licz-
ne spêkania. Najczêœciej wystêpuj¹ spêkania o upadach 60
i ok. 90°, rzadziej zaœ 20–40°. Czêœæ spêkañ tworzy systemy
komplementarne o upadzie zespo³ów 60 i 30°, 20 i 60° oraz
50 i 60°. Spêkania zwykle s¹ wype³nione ¿y³kami mineralny-
mi. Upad tektoniczny warstw wynosi od 0 do 90°, najczêœciej
spotykane s¹ wartoœci w granicach 30–60°.

¯elichowski (1983) sugeruje, ¿e karbon reprezentuj¹
utwory fliszowe, powsta³e w zewnêtrznej, tzw. poznañskiej
strefie orogenu waryscyjskiego. Ich przynale¿noœæ stratygra-
ficzn¹ do systemu karboñskiego stwierdzi³ na podstawie wy-
stêpowania zwêglonych szcz¹tków roœlinnych oraz nielicz-
nych goniatytów. Na podstawie nieprecyzyjnego oznaczenia
goniatyta mo¿na stwierdziæ, ¿e w badanym profilu na g³êb.
5383,5 m wystêpuj¹ utwory namuru. Stworzenie bardziej
szczegó³owego podzia³u utworów karbonu oraz wyznaczenie
granic podsystemów i piêter nie by³o jednak mo¿liwe.

Mocne zaanga¿owanie tektoniczne utworów karbonu
w profilu otworu Budziszewice IG 1 wskazuje, ¿e front m³odo-
paleozoicznej aktywnoœci tektonicznej ci¹gnie siê daleko na
pó³noc i pó³nocny zachód od Gór Œwiêtokrzyskich i dyslokacji
³ysogórskiej, na obszar wa³u kujawskiego i zapewne niecki
³ódzkiej. Jako rezultat skoœnego ustawienia struktur m³odo-
paleozoicznych (o kierunku W–E i WNW–ESE) w stosunku
do krawêdzi platformy maj¹cej przebieg o kierunku NW–SE
dosz³o zapewne przynajmniej do czêœciowej superpozycji tek-
tonicznej na³o¿onej na pod³o¿e kaledoñskie i jego pokrywê.

Nie jest te¿ wykluczone, ¿e nastêpuje w tym rejonie przej-
œcie od waryscyjskiego rowu przedgórskiego do platformowej
jednostki potomnej, która rozwinê³a siê prawdopodobnie
w strefie spojenia platformy prekambryjskiej i kaledoñskiej,
a która rozpoznana zosta³a dalej, ku po³udniowemu wschodo-
wi jako rów lubelski.

Analiza petrograficzna osadów piaszczystych wykaza³a,
¿e materia³ terygeniczny by³ dostarczany do zbiornika sedy-
mentacyjnego zarówno z obszarów wulkanogenicznych, jak
i ska³ krystalicznych, g³êbinowych i metamorficznych. Bada-
nia geochemiczne pokazuj¹ œcis³e pokrewieñstwo karboñ-
skich piaskowców z asocjacj¹ fliszow¹ wizenu górnego–na-
muru dolnego, buduj¹c¹ pasmo fa³dowo-nasuniêciowe ekster-
nidów wielkopolskich i morawsko-œl¹skich. W utworach kar-
bonu równie¿ wystêpuje materia³ starszych ska³ osadowych.



Osady takie mog³y tworzyæ siê czêœciowo w œrodowisku
pr¹dów zawiesinowych, o czym œwiadcz¹ obserwowane
miejscami hieroglify pr¹dowe. Utwory te z powodu regenera-
cji ziaren kwarcu i obecnoœci spoiwa krzemionkowego wyka-
zuj¹ nisk¹ porowatoœæ i przepuszczalnoœæ.

Karbon jest przykryty niezgodnie grub¹ pokryw¹ czerwo-
nego sp¹gowca, reprezentowanego przez 2 formacje litolo-
giczne: drawsk¹ i noteck¹. Sekwencja czerwonego sp¹gowca
jest reprezentowana przez osady sto¿ków i równi aluwialnych
oraz utworów fluwialnych (osady korytowe rzek roztopo-
wych i meandruj¹cych). Utwory czerwonego sp¹gowca le¿¹
niemal horyzontalnie. Ze wzglêdu na znaczny stopieñ diage-
nezy i wtórne zmiany postsedymentacyjne, piaskowce maj¹
s³abe w³aœciwoœci zbiornikowe.

Kompleks cechsztyñsko-mezozoiczny jest reprezentowa-
ny przez cechsztyn, trias, jurê oraz czwartorzêd. Profil jest tu
typowy dla bruzdy kujawskiej i charakteryzuje siê pe³nym
rozwojem i znacznymi mi¹¿szoœciami. Brak utworów m³od-
szych od jury górnej jest spowodowany usuniêciem znacz-
nych iloœci osadów jury górnej i kredy (które niew¹tpliwie de-
ponowane by³y na tym obszarze) wskutek pokredowej (i za-
pewne póŸnokredowej) inwersji bruzdy œródpolskiej.

Pewn¹ niespodziank¹ s¹ silnie zaburzone tektonicznie
utwory cechsztynu o mi¹¿szoœci prawie 900 m. Jedynie naj-
ni¿sza czêœæ profilu: ³upek miedzionoœny, wapieñ cechsztyñ-
ski oraz anhydryt dolny wykazuj¹ normalne po³o¿enie. Wy¿ej
profil jest silnie zuskokowany. Uskoki wystêpuj¹ce w utwo-
rach cechsztynu wytr¹ci³y z profilu znaczn¹ jego czêœæ. Fakt
du¿ego zaanga¿owania tektonicznego cechsztynu œwiadczy
o du¿ej ruchliwoœci pod³o¿a podniesionego bloku Budziszewic
uformowanego pomiêdzy poduszkami Ga³kówka i Zaosia.

Z analizy przekrojów sejsmicznych i profili geologicz-
nych w strefie RogoŸno–Ga³kówek–Zaosie wynika, ¿e struk-
tury solne wykazywa³y najwiêksz¹ ruchliwoœæ w póŸnym
triasie, a tak¿e w œrodkowej oraz póŸnej jurze oraz zapewne
na pograniczu kredy i paleogenu.

Badania geochemiczne bituminów wykonane w utworach
permsko-mezozoicznych wykaza³y, ¿e utwory permu i triasu
cechuje niska zawartoœæ substancji organicznej i bituminów
o bardzo niskim stopniu zmetamorfizowania, oraz wêglowo-
dorów o niskim wspó³czynniku migracji. Jedynie w pojedyn-
czej próbce z jury œrodkowej stwierdzono wysok¹ zawartoœæ
substancji organicznej.

Badania mikroskopowe substancji organicznej rozproszo-
nej wskazuj¹, ¿e stopieñ zmetamorfizowania materii orga-
nicznej wzrasta wraz z g³êbokoœci¹. Refleksyjnoœæ witrynitu
typu autogenicznego z interwa³u jura œrodkowa–pstry piasko-
wiec górny (Ro œrednio 0,77–0,97%) œwiadczy, ¿e materia or-
ganiczna znajduje siê w stadium przemian wêgli p³omiennych
i gazowych. Wskazuje to na mo¿liwoœæ generowania ciek³ych
wêglowodorów na tym obszarze.

W pstrym piaskowcu œrodkowym i dolnym wartoœci re-
fleksyjnoœci witrynitu materii organicznej wzrastaj¹ (œrednio
1,25–1,30%), osi¹gaj¹c stadium wêgli t³ustych.

Analiza gradientów paleotemperatur oraz wspó³czesnego
gradientu termicznego, jak równie¿ stopnia zmetamorfizowa-
nia materii organicznej wskazuj¹, ¿e na obszarze bloku raw-
skiego utwory paleozoiku przesz³y przez etap destrukcji p³yn-
nych wêglowodorów, natomiast ska³y mezozoiku wesz³y
w etap generowania wêglowodorów p³ynnych.

Opróbowanie paleozoicznych poziomów zbiornikowych
przeprowadzono w ograniczonym zakresie z powodu trudno-
œci technicznych zwi¹zanych z g³êbokim zaleganiem tych po-
ziomów. W dolnym triasie uzyskano przyp³yw zmetamorfizo-
wanej solanki, co mo¿e wskazywaæ na wystêpowanie w tym
rejonie korzystnej dla zachowania siê wêglowodorów strefy
hydrochemicznej.

Zaskakuj¹ce wyniki uzyskano z utworów jury dolnej. Po
raz pierwszy w obrêbie Ni¿u Polskiego stwierdzono silne ob-
jawy gazu palnego zawieraj¹cego 94,5% metanu. Wynika
z tego, ¿e szczególnie piaskowce najwy¿szej czêœci jury dol-
nej s¹ perspektywiczne dla poszukiwañ wêglowodorów. Wy-
stêpuj¹ca w poziomie jury dolnej woda mo¿e mieæ zastoso-
wanie w lecznictwie balneologicznym oraz mo¿e byæ wyko-
rzystywana do celów rekreacyjnych, jako ¿e temperatura
w z³o¿u wynosi³a 42°C.

Badania laboratoryjne i geohydrochemiczne stwierdzi³y
s³abe w³aœciwoœci zbiornikowe ska³ karbonu i permu dolnego.
Nieco lepsze w³aœciwoœci zbiornikowe maj¹ ska³y pstrego
piaskowca.

G³ównym celem odwiercenia otworu Budziszewice IG 1
by³o zbadanie pod³o¿a cechsztynu w obrêbie bloku rawskiego
wa³u kujawskiego, g³ównie utworów czerwonego sp¹gowca
i karbonu. Otwór wiertniczy spe³ni³ postawione zadanie geo-
logiczne, przewiercaj¹c 551-metrowej mi¹¿szoœci kompleks
karboñski pod przykryciem utworami permu i mezozoiku.

Najwa¿niejsze wyniki badañ otworu wiertniczego Budziszewice IG 1 119


	Najważniejsze wyniki badań otworu wiertniczego Budziszewice IG 1



