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REGIONALNE T£O GEOLOGICZNE

Otwór wiertniczy £opiennik IG 1 jest zlokalizowany w
po³udniowo-zachodniej czêœci regionu lubelskiego, oko³o
9 km na po³udniowy wschód od miasta Krasnystaw. Jest to
do dziœ (stan na 2008 r.) najg³êbszy, licz¹cy 5632,0 m otwór
wiertniczy, który zosta³ odwiercony w polskiej czêœci krato-
nu wschodnioeuropejskiego. W przekrojowym pod wzglê-
dem geologicznym, profilu otworu £opiennik IG 1 mo¿emy
odczytaæ zapis kolejnych piêter strukturalnych, bêd¹cych
odzwierciedleniem skomplikowanej historii geologicznej,
przede wszystkim tektonicznej, regionu lubelskiego. Jej
pocz¹tki siêgaj¹ najprawdopodobniej wczesnego neoprotero-
zoiku.

Otwór wiertniczy £opiennik IG 1 zosta³ odwiercony
w najbardziej pogr¹¿onej, po³udniowo-zachodniej, margi-
nalnej strefie kratonu wschodnioeuropejskiego, na jego lu-
belskim sk³onie. G³êbienie otworu zosta³o zatrzymane
w wylewnych ska³ach wulkanicznych ediakaru, po prze-
wierceniu niewielkiej czêœci, licz¹cego w tym regionie
prawdopodobnie kilkaset metrów mi¹¿szoœci, kompleksu
ska³ wulkanicznych. Reprezentuj¹ one po³udniowo-zachod-
ni kraniec du¿ej prowincji bazaltów trapowych, roz-
ci¹gaj¹cej siê na przestrzeni oko³o 140 000 km2 na obszarze
Polski, Ukrainy, Bia³orusi, Rosji i Mo³dawii. Pokrywy ba-
zaltowe stanowi³y wype³nienie rowów i pó³rowów tek-
tonicznych zwi¹zanych z procesami ryftowania podczas
koñcowego etapu rozpadu paleokontynentu Rodinni/Pan-
notii w póŸnym neoproterozoiku. Za³o¿enia poŸnoediakar-
skiej tektoniki ryftowej siêgaj¹ korzeniami do mezoprote-
rozoicznych procesów tektonicznych, odwzorowywuj¹c
ich kierunek NW–SE. Jest on rejestrowany w mezoprotero-
zoicznym pod³o¿u krystalicznym póŸnoneoproterozoiczne-
go piêtra strukturalnego. Nawiercona w otworze wiertni-
czym £opiennik IG 1 sukcesja ediakarska, sk³adaj¹ca siê ze
ska³ wulkanicznych oraz brakicznych silikoklastyków re-
prezentuje najni¿sze piêtro strukturalne w marginalnej,
zachodniej czêœci lubelskiego sk³onu kratonu wschodnio-
europejskiego. W ediakarze wymieniona jednostka struktu-
ralna by³a zlokalizowana w po³udniowo-zachodniej czêœci
paleokontynentu Baltiki.

Po ustaniu procesów ryftowych na prze³omie ediakaru
i kambru, lubelski sk³on kratonu wschodnioeuropejskiego sta-
nowi³ pasywny brzeg paleokontynentu Baltiki, na którym de-
ponowane by³y klastyczne osady póŸnego kambru dolnego
i œrodkowego (fig. 1) oraz klastyczno-wêglanowe utwory or-
dowiku. Podobnie jak w ediakarze, równie¿ we wczesnym
kambrze dolnym mo¿emy obserwowaæ stopniowe zwiêksza-
nie siê mi¹¿szoœci osadów w kierunku po³udniowo-zachod-
nim, spowodowane wzrostem subsydencji w tej czêœci basenu
lubelskiego.

Kolejne w sukcesji piêtro strukturalne reprezentuj¹,
osi¹gaj¹ce du¿e mi¹¿szoœci i monotonne pod wzglêdem wy-
kszta³cenia litologicznego, utwory syluru. S¹ to g³ównie
i³owce i mu³owce. Ich depozycja jest zwi¹zana z fleksural-
nym uginaniem zachodniej krawêdzi Baltiki.

Utwory dewonu i karbonu reprezentuj¹ bretoñsko-hercyñ-
skie piêtro strukturalne. Stanowi ono zapis procesów tekto-
nicznych, które najwyraŸniej odcisnê³y swoje piêtno na
wspó³czeœnie rejestrowanej budowie strukturalnej regionu lu-
belskiego. W ich wyniku powsta³y najwiêksze uskoki oraz
du¿e strefy uskokowe, czêsto o zasiêgu ponadregionalnym.
Charakteryzuje je kierunek NE–SW. W dewonie profil otwo-
ru wiertniczego £opiennik IG 1 znajdowa³ siê w niewielkiej
jednostce strukturalnej nazywanej struktur¹ lub zrêbem
Ma³ochwieja. By³a ona zlokalizowana na po³udniowo-za-
chodnim krañcu rowu lubelsko-mazowieckiego. W wyniku
bretoñsko-hercyñskich procesów tektonicznych intensywna
erozja zniszczy³a utwory dewonu œrodkowego i górnego. W
profilu £opiennik s¹ rejestrowane tylko utwory dewonu dol-
nego (fig. 2).

W karbonie rejon profilu £opiennika znajdowa³ siê poza
zasiêgiem rowu lubelsko-mazowieckiego i by³ usytuowany
w po³udniowo-zachodniej czêœci lubelskiego basenu karboñ-
skiego (fig. 3), w obrêbie zapadliska Izbicy. By³o ono ograni-
czone od po³udniowego zachodu uskokiem Izbica–Za-
moœæ–Ugniew, bêd¹cym jednoczeœnie granic¹ basenu, i od
pó³nocnego wschodu zrêbow¹ struktur¹ Ma³ochwieja.

Nie w pe³ni wykszta³cone utwory mezozoiku, reprezen-
towane tylko przez jurê górn¹ i kredê, s¹ zwi¹zane z laramij-
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Fig. 1. Mapa strukturalna powierzchni stropowej najni¿szego kambru (poziomu Platysolenites antiquissimus)
(wg Paczeœnej, Papiernika, 2006) z lokalizacj¹ profilu sejsmicznego 1-10-97K (patrz fig. 67)

1 – uskok Grójca, 2 – tektoniczna strefa Kocka, 3 – uskok £osic, 4 – uskok Hanny, 5 – uskok Œwiêcicy, 6 – uskok W³odzimierski, 7 – uskok
Ursynów–Kazimierz, 8 – uskok Izbicy

Structural map of the lowermost Cambrian top (Platysolenites antiquissimus Zone)
(after Paczeœna, Papiernik, 2006) with location of 1-10-97K seismic profile (see Fig. 67)

1 – Grójec fault, 2 – Kock tectonic zone, 3 – £osice fault, 4 – Hanna fault, 5 – Œwiêcica fault, 6 – W³odzimierz fault, 7 – Ursynów–Kazimierz fault,
8 – Izbica fault
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Fig. 2. Mapa geologiczno-strukturalna powierzchni stropowej dewonu lub utworów starszych
(wg Mi³aczewskiego, Papiernika, 2005, zmodyfikowana)

Objaœnienia do figur 2 i 3: Cm1–2 – kambr dolny i œrodkowy; Cm3 – kambr górny; O–S – ordowik i sylur nierozdzielone; O – ordowik nierozdzielony; S – sylur
nierozdzielony; Sla–Sln – landower–ludlow ni¿szy; Slw–Spn – ludlow wy¿szy–przydol ni¿szy; Spw – przydol wy¿szy; D1s–D1c – lochkow dolny, formacje
sycyñska i czarnoleska; D1z – lochkow górny–ems, formacja zwoleñska; D2t – dewon œrodkowy, nierozdzielony; D3w – fran, ogniwo werbkowickie i/lub li-
powieckie; D3z – fran, ogniwo zubowickie; D3b – famen, formacja bychawska; D3f – famen, formacja firlejska; D3n – famen, formacja niedrzwicka; D3h – fa-
men, formacja hulczañska; Cv3 – wizen górny; Cn – namur nierozdzielony; CnA – namur A, CnBC – namur BC; CwAB – westfal AB; CwC – westfal C; I –
kompleks morsko-paraliczny; II – wczesnonamurski kompleks paraliczny; III – œrodkowonamurski-wczesnowestfalski kompleks paraliczny; IV – póŸnowest-
falski kompleks terygeniczny; J – jura, g³ównie œrodkowa i górna na dewonie lub utworach starszych; K/C – kreda na karbonie

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

Explanations for Figures 2 and 3: Cm1–2 – Lower and Middle Cambrian; Cm3 – Upper Cambrian; O–S – Ordovician and Silurian undivided; O – Ordovi-
cian undivided; S – Silurian undivided; Sla–Sln – Llandovery–Lower Ludlow; Slw–Spn – Higher Ludlow–Lower Pridoli; Spw – Higher Pridoli; D1s–D1c
– Lower Lochkovian, Sycyna and Czarnolas formations; D1z – Upper Lochkovian–Emsian, Zwoleñ Formation; D2t – Middle Devonian undivided; D3w
– Frasnian, Werbkowice and/or Lipowiec Member; D3z – Frasnian, Zubowice Member; D3b – Famennian, Bychawa formation; D3f – Famennian, Firlej
Formation; D3n – Famennian, Niedrzwica formation; D3h – Famennian, Hulcze Formation; Cv3 – Upper Visean; Cn – Namurian undivided; CnA –
Namurian A, CnBC – Namurian BC; CwAB – Westfalian AB; CwC – Westfalian C; I – Marine-parallic Complex; II – Early Namurian Parallic Complex;
III – Middle Namurian–Early Westfalian Parallic Complex; IV – Late Westfalian Terrigenous Complex; J – Jurassic, mainly Middle and Upper on the De-
vonian or older deposits; K/C – Cretaceous on the Carboniferous deposits



skim piêtrem strukturalnym. Profil £opiennik IG 1 by³ wte-
dy zlokalizowany w po³udniowo-zachodniej czêœci niecki
lubelskiej.

Otwór wiertniczy £opiennik IG 1 mia³ status otworu ba-
dawczego. Jego g³ównym zadaniem by³o zbadanie utworów
dolnopaleozoicznych i ediakarskich w strefie œledzenia g³êbo-

kich poziomów sejsmicznych. Mia³ on równie¿ dostarczyæ
nowe dane o litologii, stratygrafii, facjach, tektonice
i w³aœciwoœciach fizycznych wymienionych wy¿ej utworów
w celu okreœlenie regionalnych, geologicznych uwarunkowañ
ich perspektywicznoœci dla poszukiwañ wêglowodorów w
po³udniowo-zachodniej czêœci regionu lubelskiego.

Antoni M. ¯ELICHOWSKI

LOKALIZACJA I PARAMETRY TECHNICZNE OTWORU WIERTNICZEGO

Otwór wiertniczy £opiennik IG 1 zosta³ zaprojektowany
w 1969 r. w Pracowni Geologii Regionu Lubelskiego Zak³adu
Geologii Struktur Wg³êbnych Ni¿u Instytutu Geologicznego.
Projekt otworu wiertniczego, sporz¹dzony przez A.M. ¯eli-
chowskiego i L. Mi³aczewskiego, zosta³ zatwierdzony przez
prezesa CUG w sierpniu 1970 r. Projektowana g³êbokoœæ
otworu wynosi³a 5300,0 m.

Topograficzna lokalizacja otworu (fig. 4):
• Miejscowoœæ: Ma³ochwiej Du¿y
• Województwo: lubelskie

• Wspó³rzêdne geograficzne: d³ugoœæ 23°14’18”; szero-
koœæ 50°56’44”

• Wysokoœæ nad poziom morza: oko³o 175,0 m
• Arkusz mapy 1:100 000: Krasnystaw (45–36)
Podstawowe dane o przebiegu wiercenia:
• Wiercenie rozpoczêto 12.II.1973
• Wiercenie zakoñczono 25.VIII.1975
• Koñcowa g³êbokoœæ otworu 5632,0 m
• Przebieg wiercenia: G³êbienie otworu odbywa³o siê

bez wiêkszych awarii i przestojów. Jedynie w dniach
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Fig. 3. Mapa geologiczno-strukturalna powierzchni stropowej karbonu lub utworów starszych
(wg Mi³aczewskiego, Papiernika, 2005, zmodyfikowana)

Objaœnienia na figurze 2

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

For explanations see Figure 2



10–28.VIII.1974 r. przy g³êbokoœci otworu 4292,0 m,
wskutek pêkniêcia klinów przewód wpad³ do otworu.
W czasie tej awarii przerwano g³êbienie otworu.

• Œredni postêp wiercenia:
a) przemys³owy (od dnia rozpoczêcia do dnia zakoñ-
czenia g³êbienia otworu) – 6,07 m/d,
b) mechaniczny (po uwzglêdnieniu przestojów) –
6,68 m/d.

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

w Warszawie: S. Doktór, M. Rejman, M. Wilczyñski
i W. Glinka

Zleceniodawca i wykonawca oraz parametry technicz-
ne otworu wiertniczego:

• Zleceniodawca: Instytut Geologiczny, Zak³ad Geolo-
gii Struktur Wg³êbnych Ni¿u

• G³ówny wykonawca: Przedsiêbiorstwo Geologiczne
w Warszawie, kierownik wiercenia – J. Rysz

• Podwykonawcy: Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ Geofi-
zycznych w Warszawie, Przedsiêbiorstwo Geofizyki
Górnictwa Naftowego – Baza Geofizyki Wiertniczej
Toruñ i Krosno

• Typ aparatu wiertniczego: 3D
• Konstrukcja otworu (fig. 51):

0,0–20,3 m rury � 20”
0,0–808,0 m rury � 13 3/8”
0,0–2707,0 m rury � 9 5/8”
1893,0–4390,5 m rury � 7”

Wykonane badania laboratoryjne
W laboratorium polowym Przedsiêbiorstwa Geologiczne-

go zainstalowanym na otworze wiertniczym £opiennik IG 1
wykonano seryjne badania wskaŸnikowe zawartoœci wêgla-
nów w ska³ach oraz ciê¿aru w³aœciwego i objêtoœciowego,
a tak¿e porowatoœci i przepuszczalnoœci ska³.

Profil otworu na podstawie zwiercin (próbek okrucho-
wych) by³ ustalany na bie¿¹co podczas wiercenia przez geolo-
gów dozoru z Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Warszawie.

Zakres rdzeniowania
Odcinki rdzeniowane profilu, jak równie¿ zakres rdzenio-

wania w poszczególnych przedzia³ach g³êbokoœci, przedsta-
wiono w sposób graficzny na profilu litologiczno-stratygra-
ficznym (fig. 5). Z ca³ego otworu wiertniczego otrzymano
1488,8 m rdzenia, co stanowi 26,5% mi¹¿szoœci ca³ego prze-
wierconego profilu (tab. 1).
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Fig. 4. Szkic lokalizacyjny
otworu wiertniczego £opiennik IG 1

Location scatch
of the £opiennik IG 1 borehole

Tabela 1

Zakres rdzeniowania
w otworze wiertniczym £opiennik IG 1

Range of coring
in the £opiennik IG 1 borehole

System
Mi¹¿szoœæ

[m]

Odcinek
rdzeniowany

[m]

Zakres
rdzeniowania

[%]

Kreda 747,0 0,0 0,0

Jura 55,0 0,0 0,0

Karbon 708,0 19,1 2,7

Dewon 1495,0 164,6 11,0

Sylur 1322,5 114,9 8,6

Ordowik 92,5 60,2 65,0

Kambr 845,5 788,9 93,3

Ediakar 325,8 270,6 83,6

1 Figura 5 znajduje siê na koñcu ksi¹¿ki



Znaczne przekroczenie zakresu rdzeniowania wynika³o ze
stosowania ze wzglêdów technologicznych wiercenia koron-
kami zamiast œwidrem, szczególnie w utworach kambru
i ediakaru.

Rdzenie z otworu wiertniczego £opiennik IG 1 s¹ zdepo-
nowane w archiwum rdzeni Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego w Iwicznej.

Wykonane pomiary geofizyczne
Badania geofizyczne by³y wykonane do g³êbokoœci

5560,0 m (tab. 2). Dolna czêœæ otworu nie zosta³a udostêpnio-
na do pomiarów geofizycznych z powodu mo¿liwoœci awaryj-
nego przechwycenia sond. Ze wzglêdu na niestabilnoœæ otwo-
ru na odcinku 0,0–808,0 m, po rurowaniu otworu, by³y wyko-
nane jedynie badania radiometryczne.

Poza pomiarami geofizyki otworowej we wrzeœniu 1975 r.
wykonano na odcinku zarurowanym do g³êbokoœci 4390,5 m
pionowe profilowanie sejsmiczne.
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Data Rodzaj pomiarów
Interwa³

g³êbokoœci [m]

1 2 3

3–4.IV.1973

PG

PNG

PS, PŒr, POg (M2.5A0.25B),

w skali 1:2000

PG, PNG (1 = 60 cm), PŒr, PTn, PS

POp (B2.5AD.25M), SOg (M0.5A0.1B; M1.0A0.1B;

M2.5 A0.258; M4.0A0.58;

M8.DA1.08), POP, PNG × 2 (1 = 50; 70 cm)

PNNt (1 = 40 cm), PNNnt (1 = 40 cm)

w skali 1:50

PGS (1 = 40 cm), PŒr, mPOst, POst,

PO (M1.0 A0.1B)

PK

0,0–820,0

4,0–820,0

806,0–1096,0

806,0–1096,0

806,0–1096,0

0,0–1095,0

16–19.V.1973

PG, POp, (B2.5A0.25M)

POg (M2.5A0.25B)

POg (M2.A0.25B)

PNG

PŒr

w skali 1:2000

PS

PŒr

PG, PNG, Post, PTn

PNNnt (L = 40 cm), PNNt (1 = 40 cm)

PNG × 2 (1 = 50; 70 cm), PGG (1 = 40 cm)

SOg (M0.5A0.18; M1.0A0.18; M2.5A0.25B;

M4.0A0.5B; M8.0A0.0B), POp (S2.5A0.25M)

POP

PK

806,0–1510,0

806,0–1505,0

806,0–1501,0

806,0–1513,0

806,0–1501,0

1046,0–1513,0

1046,0–1511,0

1050,0–1513,0

17.V.1973 PAP, PAT dla okreœlenia stanu zacementowania rur 25–815

Tabela 2

Wykaz badañ geofizycznych wykonanych w otworze wiertniczym £opiennik IG 1

List of geophysical logs from the £opiennik IG 1 borehole
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Data Rodzaj pomiarów
Interwa³

g³êbokoœci [m]

1 2 3

24–25.VII.1973

POg (M2.5 A0.25B), PŒr

PS

POP (B2.5 A0.25M), PG, PNG

SOg (M0.5 A0.18; M1.0 A0.1B

M4.0 A0.25B; M8.0A1.0B)

w skali 1:2000

POg (M1.0 A0.18), POst

PK

806,0–1848,0

806,0–1845,0

1450,0–1848,0

1450,0–1843,0

1450,0–1845,0

11–12.IX.1973

POg (M2.5AO.25B), PŒr

PS

PG

PNG

SOg (M0.5 A0.1B; M1. 0A0.1B;

M4.0 A0.5B; M8.0 A1.0B

w skali 1:2000

POst, MPOst, POg (M1.0A0.1B)

PK

806,0–2195,0

806,0–2190,0

1790,0–2187,0

1790,0–2184,0

1790,0–2195,0

1790,0–2195,0

1890,0–2195,0

28–30.XII.1973

PŒr

PS × 2

POg (M2.4 A0.25B)

PG, PNG

PK

SOg (M0.5 A0.1B; M1.0 A0.1B;

M4.0A0.5B; M8.0 A1.0B)

POp (B2.5 A0.25M)

w skali 1:50

POst, mPOst, POg, (M1.0A0.1B)

806,0–2772,0

806,0–2777,0

806,0–2775,0

2130,0–2775,0

2100,0–2775,0

2145,0–2775,0

2145,0–2775,0

1.I.1974 PAP × 2 806,0–2777,0

23.I.1974
PAT, PAP dla okreœlenia stanu

zacementowania rur
190,0–2780,0

14–15.II.1974

PG, PNNnt, PK

PS × 2, PŒr

POp (M2.5A0.25B) POg (B2.5A0.25M)

2725,0–3155,0

2725,0–3155,0

2776,0–3159,5

22–23.III.1974

POg (M2.5 A0.25B) PS × 2 grad. PS, PNG

PG, PNNnt, POp (82.5 A0.25B)

PŒr

PK

w skali 1:50

mPOst, POg (M2.5 A0.25B)

POst

2776,0–3548,0

3100,0–3548,0

2776,0–3543,0

3100,0–3550,0

2776,0–3548,0

2776,0–3537,0

T a b e l a 2 cd.



14 Wstêp

Data Rodzaj pomiarów
Interwa³

g³êbokoœci [m]

1 2 3

26–28.VIII.1974

PG, PNG, POp (B2.5A0.25M), Pk

PŒr

PS × 2, POg (M2.5 A0.25B)

POst, SOg (M0.5A01B; M1.0A0.1B;

M4.0 A0.5B; M8.0A1.0B

3500,0–4390,0

2776,0–4363,0

2776,0–4390,0

4100,0–4390,0

30.VIII.1974
PAP, PAT × 2 w celu okreœlenia stanu

zacementowania rur
90,0–2780,0

14.X.1974 PŒr (1:2000) przed próbnikiem 4392,5–4482,5

18–22.III.1975

SOg (M0.5A0.1B; M1.0A0.1B;

M2, 5A0.25B; M4.0A0.5B; M8.0A1.0B)

PŒr, POp (B2.5 A0.25M)

PS × 2

PK

POst

4395,0–4910,0

4395,0–4903,0

4350,0–4900,0

4505,0–4910,0

5–6.IX.1975 PTu (przerwa w g³êbieniu otworu – 12 dni) 50,0–5360,0

6–7.IX.1975

PG, PNG, PS × 2, POg (M2.5A0.25B)

PŒr

PK

SOpg (B2.5A0. 25M; B5.7A0.4M;

M0.5A0.1B; M1.0A0.1B; M4.0A0.5B

4395,0–5560,0

4875,0–5530,0

4850,0–5560,0

16.IX.1975 PAT × 2, PAP – w celu okreœlenia stanu zacementowania rur 2440,0–4358,0

T a b e l a 2 cd.
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