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REGIONALNE T£O GEOLOGICZNE

Otwór Busówno IG 1 jest zlokalizowany w regionie lubel-
skim, na pó³nocny wschód od Lublina. Wspomniany region
ze wzglêdu na skomplikowan¹ historiê geologiczn¹, cechuje
siê z³o¿on¹ budow¹, szczególnie strukturaln¹. W d³ugim,
licz¹cym 4154,5 m profilu, Busówno IG 1 jest zapisana suk-
cesja kolejnych piêter strukturalnych.

Najni¿sze piêtro strukturalne jest reprezentowane przez
utwory ?dolnego/œrodkowego neoproterozoiku, zdeponowane
na lubelskim sk³onie kratonu wschodnioeuropejskiego. Wy-
mieniona jednostka strukturalna znajdowa³a siê w tym czasie
w marginalnej, po³udniowo-zachod-
niej strefie paleokontynentu Baltiki.
Pierwsze, prawdopodobnie wczesno-
neoproterozoiczne, piêtro struktural-
ne odzwierciedla tektoniczne pro-
cesy, zwi¹zane z wczesnym etapem
rozpadu superkontynentu Rodi-
nii/Pannotii i wykszta³ceniem siê au-
lakogenu Orsza–Wo³yñ oraz ryftu
o przebiegu NW–SE, rozwiniêtego
wzd³u¿ zachodniej krawêdzi Baltiki.

Wy¿ej le¿¹ce utwory ediakaru
i najni¿szego kambru reprezentuj¹ ko-
lejne piêtro stukturalne, odpowiadaj¹ce
m³odszemu zdarzenieniu ryftowemu,
z koñcowego etapu rozpadu Rodin-
ni/Pannotii. Po ustaniu procesów ryfto-
wych na lubelskim sk³onie kratonu
wschodnioeuropejskiego, znajduj¹cym
siê na pasywnym brzegu paleokonty-
nentu Baltiki, by³y deponowane osady
póŸnego dolnego i œrodkowego kam-
bru (fig. 1) oraz ordowiku.

Kolejne w sukcesji piêtro struk-
turalne reprezentuj¹ utwory syluru,
których depozycja jest zwi¹zana
z fleksuralnym uginaniem zachod-
niej krawêdzi Baltiki.

Utwory dewonu i karbonu repre-
zentuj¹ bretoñsko-hercyñskie piêtro
strukturalne. W dewonie profil Bu-
sówno IG 1 znajdowa³ siê w jednost-
ce strukturalnej, która poprzedza³a
rozwój rowu mazowiecko-lubelskie-

go (fig. 2). W karbonie rejon Busówna znajdowa³ siê poza za-
siêgiem wy¿ej wymienionego rowu, na wyniesionej czêœci kra-
tonu wschodnioeuropejskiego, na bloku Krowiego Bagna.

Nie w pe³ni wykszta³cone utwory mezozoiku, reprezento-
wane tylko przez górn¹ jurê i kredê, s¹ zwi¹zane z laramij-
skim piêtrem strukturalnym. Profil Busówno IG 1 by³ wtedy
zlokalizowany w centralnej czêœci zrêbowego wyniesienia
podlasko-lubelskiego.

G³ównym celem wykonania otworu Busówno IG 1 by³o
okreœlenie regionalnych, geologicznych uwarunkowañ per-

Fig. 1. Fragment mapy strukturalnej powierzchni stropowej kambru
(wed³ug Modliñskiego, ¯elichowskiego, 1990, zmodyfikowany)

Fragment of the structural map of the Cambrian top
(after Modliñski, ¯elichowski, 1990, modified)



spektywicznoœci utworów kambru w po³udniowo-wschodniej
czêœci zapadliska w³odawskiego dla poszukiwañ wêglowodo-
rów. Jako otwór parametryczno-strukturalny, mia³ on równie¿
dostarczyæ nowe dane o litologii, stratygrafii, tektonice
i w³aœciwoœciach fizycznych utworów kambru i ediakaru

w po³udniowo-wschodniej czêœci lubelskiego sk³onu kratonu
wschodnioeuropejskiego (fig. 1). W zwi¹zku z tym, ¿e otwór
by³ zlokalizowany w strefie dokumentowanych z³ó¿ wêgli
zag³êbia lubelskiego, wa¿nym celem by³o rozpoznanie czêœci
wêglonoœnej pensylwanu (dawniej górnego karbonu).
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Fig. 2. Mapa geologiczno-strukturalna powierzchni stropowej dewonu lub utworów starszych
(wed³ug Mi³aczewskiego, Papiernika, 2005, zmodyfikowana)

Ed – ediakar; Pt – proterozoik, Cm1–2 – kambr dolny i œrodkowy; Cm3 – kambr górny; O – ordowik; O–S – ordowik i sylur nierozdzielone; S – sylur nieroz-
dzielony; Sla–Sln – landower–ludlow ni¿szy; Slw–Spn – ludlow wy¿szy–przydol ni¿szy; Spw – przydol wy¿szy; D1s–D1c – lochkow dolny, formacje sycyñ-
ska i czarnoleska; D1z – formacja zwoleñska; D2t – dewon œrodkowy nierozdzielony; D3w – fran, ogniwo werbkowickie i/lub lipowieckie; D3z – fran, ogniwo
zubowickie; D3b – famen, formacja bychawska; D3f – famen, formacja firlejska; D3n – famen, formacja niedrzwicka; D3h – famen, formacja hulczañska; C –
karbon nierozdzielony; J – jura (g³ównie œrodkowa i górna na dewonie lub utworach starszych)

Geological-structural map of the Devonian top or older deposits (after Mi³aczewski, Papiernik, 2005, modified)

Ed – Ediacaran; Pt – Proterozoic, Cm1–2 – Lower and Middle Cambrian; Cm3 – Upper Cambrian; O – Ordovician; O–S – non divided Ordovician and Silu-
rian; S – non divided Silurian; Sla–Sln – lowermost Llandover–Ludlow; Slw–Spn – uppermost Ludlow–lowermost Pridoli; Spw – uppermost Pridoli;
D1s–D1c – lower Lochkovian, Sycyn and Czarnolas formations; D1z – Zwoleñ Formation; D2t – non divided Middle Devonian; D3w – Frasnian,
Werbkowice Member and/or Lipowice Member; D3z – Frasnian, Zubowice Member; D3b – Famennian, Bychawa Formation; D3f – Famennian, Firlej For-
mation; D3n – Famennian, Niedrzwica Formation; D3h – Famennian, Hulcze Formation; C – non divided Carboniferous; J – Jurassic (mostly Middle and
Upper at Devonian or older deposits)



Teresa NIEMCZYCKA , Antoni M. ¯ELICHOWSKI

LOKALIZACJA I PARAMETRY TECHNICZNE OTWORU WIERTNICZEGO

Otwór wiertniczy Busówno IG 1 zosta³ wykonany na pod-
stawie projektu prac geologicznych Projekt badañ geologicz-
nych w rowie lubelskim i na podniesieniu ³ukowsko-hrubieszow-
skim. Projekt otworu wiertniczego by³ sporz¹dzony przez A.M.
¯elichowskiego i zatwierdzony przez prezesa CUG w czerwcu
1973 roku. Projektowana g³êbokoœæ otworu wynosi³a 3800,0 m.
Projekt geologiczny otworu dla wykonawcy prac wiertniczych
przygotowali A. Pilich i L. Mi³aczewski (¯elichowski, Niem-
czycka, 1975).

Profil Busówno IG 1 usytuowano na refrakcyjnym profilu
2-VI-72 w punkcie strza³owym PS.50060, na którym zazna-
cza³ siê wyraŸnie horyzont refrakcyjny Vg – 6000 m/s, wystê-
puj¹cy na g³êbokoœci 3700,0 m. Wspomniany horyzont jest
zwi¹zany z kompleksem ska³ wulkanicznych, reprezentowa-
nych g³ównie przez bazalty ediakaru (dawniej wendu).

Topograficzna lokalizacja otworu (fig. 3)
• Miejscowoœæ: Ludwinów
• Województwo: lubelskie
• Wspó³rzêdne geograficzne:

d³ugoœæ 23°12’25”
szerokoœæ 51°16’24”

• Wysokoœæ nad poziomem morza: oko³o 175,0 m
• Arkusz mapy 1:100 000: £êczna (43–36)

Podstawowe dane o przebiegu wiercenia
• Wiercenie rozpoczêto 15.12.1973 r.
• Wiercenie zakoñczono 16.05.1975 r.
• Koñcowa g³êbokoœæ otworu: 4154,5 m
• Przebieg wiercenia: g³êbienie otworu odbywa³o siê bez

wiêkszych awarii i przestojów. Jedynie w dniach od
16.09.1974–14.10.1974 na g³êbokoœci 1734,0 m nast¹pi³o
urwanie przewodu w utworach dolnego dewonu

• Œredni postêp wiercenia
a) przemys³owy (od dnia rozpoczêcia do dnia zakoñcze-
nia) – 9,03 m/d
b) mechaniczny (uwzglêdniaj¹cy tylko czas wiercenia)
– 10,20 m/d

Nadzór wiercenia:
• Geolog nadzoru geologicznego: A.M. ¯elichowski
• Geofizyk nadzoru geofizycznego: A. Szymborski
• Geolog nadzoru opróbowañ: L. Bojarski

Opróbowanie
W trakcie wiercenia zbadano próbnikiem rurowym Halli-

burtona nastêpuj¹ce poziomy:
• 1692,0–1771,2 m (dolny dewon) – œlady gazu ziemne-

go na g³owicy Pd 44°; sk³ad gazu: 84–87% CH4,
6,76% C2H6

• 2946,0–2974,2 m (ordowik, kambr) – s¹czenie siê
gazu ziemnego, Pd 36,7°

• 2946,0–2999,4 m (ordowik, kambr) ma³y przyp³yw
p³uczki s³abozgazowanej gazem ziemnym, Pd 209,2°

• 2976,0–3111,0 m (ordowik, kambr) – s³aby przyp³yw
s³onej p³uczki, Pd–292,5°

• 3128,8–3172,8 m (kambr) – brak przyp³ywu.
Badania oraz interpretacjê wyników wykona³ Zak³ad

Opróbowañ i Cementowañ Przedsiêbiorstwa Geologicznego
w Warszawie.

Wykonawca i parametry techniczne
otworu wiertniczego
• Otwór zosta³ wykonany przez Przedsiêbiorstwo Geo-

logiczne w Warszawie, kierownikiem wiercenia by³
A. Wêgrzyn

• Typ aparatu wiertniczego: 4LD 150-B
• Konstrukcja otworu (fig. 41):

0,0–17,0 m rury ∅ 20"
0,0–347,0 m rury ∅ 13 3/8"
0,0–1692,0 m rury ∅ 9 5/8"
0,0–2946,0 m rury ∅ 6 5/8"
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Fig. 3. Szkic lokalizacyjny otworu wiertniczego Busówno IG 1

Location scetch of the Busówno IG 1 borehole

1 Figura 4 znajduje siê pod opask¹ na koñcu ksi¹¿ki



Wykonane badania laboratoryjne
W laboratorium polowym Przedsiêbiorstwa Geologiczne-

go zainstalowanym na otworze Busówno IG 1 wykonano ana-
lizy porowatoœci i przepuszczalnoœci ska³. Okreœlono równie¿
ciê¿ar w³aœciwy i objêtoœciowy, wilgotnoœæ oraz podano za-
wartoœæ CaCO3 w ska³ach.

Zakres rdzeniowania
Odcinki rdzeniowane profilu, jak równie¿ uzysk rdzenia

w poszczególnych przedzia³ach g³êbokoœci, przedstawiono w
sposób graficzny na profilu litologiczno-stratygraficznym
(fig. 4) i w tabeli 1. Z ca³ego otworu wiertniczego uzyskano
972,7 m rdzenia, co stanowi 23,4% mi¹¿szoœci ca³ego prze-
wierconego profilu.

Przekroczony zakres rdzeniowania wynika z wiêkszej ni¿
projektowano g³êbokoœci wiercenia.

Rdzenie z otworu wiertniczego Busówno IG 1 s¹ zdepo-
nowane w Archiwum Rdzeni Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego w Ho³ownie.

Wykonane pomiary geofizyczne przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 1

Uzysk rdzenia w otworze wiertniczym Busówno IG1

Core yeld in the Busówno IG 1 borehole

System/eratem
Mi¹¿szoœæ

[m]
Odcinek rdze-
niowany [m]

Uzysk rdzenia
[%]

Kreda 555,0 25,0 4,50

Jura 95,0 14,5 15,20

Karbon 791,0 561,7 71,00

Dewon 567,0 108,0 19,00

Sylur 882,0 150,0 17,00

Ordowik 210,0 51,0 24,20

Kambr 611,8 512,0 83,68

Ediakar 502,0 94,0 18,70

?najni¿szy/œrodko-
wy neoproterozoik

72,5 18,2 25,10

Data Rodzaj pomiarów
Interwa³ g³êbokoœci

[m]

19–20.12.1972 POx7, Psx2, Pœr

PG, PNG

PK

17,0–338,0

2,0–338,0

0,0–338,0

11–13.02.1974 POx7, PSx2, Pœr, PGG

PG, PNG

Post, mPOst, Pœr, PGG

PG, PNG

Post, nPOst, Pœr, PGG

PK

Pox7, PSx2, Pœr, PNG

PGG (skala 1:200)

347,0–980,0

288,0–980,0

620,0–960,0

288,0–960,0

620,0–980,0

300,0–980,0

600,0–980,0

5–8.04.1974 PG, PSx2, Pœr

POx5, PG, PNG

PG, PGG

POx7, PSx2, Pœr, PNG

PGG (skala 1:200)

Post, mPOst, 1:30

Pœr, PGG 1:30

PK

347,0–1680,0

930,0–1680,0

930,0–1470,0

930,0–1470,0

930,0–1470,0

930,0–1470,0

900,0–1680,0

9.04.1974 PA 347,0–1685,0

20–21.05.1974

POx2, PSx2, Pœr

PG, PNG

POx4

PO, Post, mPOst 1:200

PK

1687,0–2197,0

1627,0–2197,0

687,0–1887,0

1687,0–1887,0

1625,5–2200,0

Data Rodzaj pomiarów
Interwa³ g³êbokoœci

[m]

10–11.06.1974

PO, PSx2, Pœr

PO, PG, PNG

PK

1687,0–2698,0

2147,0–2698,0

2150,0–2695,0

30.06.1974

PO, PSx2, Pœr

PO, PG, PNG

POx4, Post

PK

1687,0–2938,0

2648,0–2938,0

2662,0–2938,0

2150,0–2695,0

5–6.07.1974 PA 1627,0–2942,0

6–7.09.1974 Pœr 2943,5–3172,0

23–24.10.1974

POx6, Pœr, Post

PSx2

PG, PNG

PK

2944,0–3267,0

2944,0–3284,0

2888,0–3284,0

2900,0–3285,0

22–24.04.1975

POx5, POst

PO, PSx2, Pœr

PK

3230,0–4045,0

2944,0–4045,0

3200,0–4045,0

17–26.05.1975

POx5, PG, PNG, Post

PO, PSx2

POP

Pœrx2

PK

3955,0–4153,0

2944,0–4153,0

2944,0–4147,0

2944,0–4150,0

4000,0–4150,0

28–29.05.1975 PA 2943,0–4154,0

8.07.1975 PT / stopieñ
geotermiczny

11,0–3662,0

Tabela 2

Wykaz badañ geofizycznych wykonanych w otworze wiertniczym Busówno IG 1

List of geophysical logs from the Busówno IG 1 borehole
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