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WYNIKI OPRÓBOWAÑ Z£O¯OWYCH

Celem wiercenia otworu Lublin IG 1 by³o okreœlenie stra-
tygrafii i litologii warstw zbiornikowych i uszczelniaj¹cych
utworów karbonu i dewonu centralnej czêœci rowu lubelskie-
go, zbadanie warstw podœcielaj¹cych utwory dewoñskie oraz
opisane w niniejszym rozdziale opróbowanie nagromadzeñ
wêglowodorów (fig. 34). Wiercenie z przyczyn technicznych
zatrzymano w dewonie dolnym na g³êbokoœci 5028,0 m
nieosi¹gaj¹c starszego pod³o¿a.

Nadzór geologiczny podczas opróbowania sprawowali
L. Bojarski i J. Depowski, a specjalistyczny dozór pe³nili
B. Kampe i Z. Sowiñski. Projekt opróbowania opracowali
S. Depowski i L. Bojarski. Horyzonty do badañ wytypowano
na podstawie bezpoœrednich œladów ropy naftowej w rdzeniu
wiertniczym, obserwacji p³uczki podczas wiercenia oraz na
podstawie karota¿y geofizyki wiertniczej. Badania chemiczne
gazu i ropy wykonano w laboratorium Zak³adu Z³ó¿ Ropy
i Gazu Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Stan techniczny otworu wiertniczego:
– kolumna rur o � 346 mm do g³êbokoœci 704,5 m,

cementowana do wierzchu;
– kolumna rur o � 244,5 mm do g³êbokoœci 2328,44 m,

cementowana do wierzchu;
– kolumna rur o � 168,3 mm od ok. 900 m, do g³êbo-

koœci 4395,1 m.
Spód otworu przed rozpoczêciem opróbowania zlikwido-

wano korkiem cementowym, którego strop stwierdzono na
g³êbokoœci 4716 m.

Opróbowany poziom: 4395,1–4473,0 m (dewon œrod-
kowy – seria dolomitowo-terygeniczna)

Opróbowania horyzontu przeprowadzono rurowym prób-
nikiem z³o¿owym. W dniach 30–31.08.1968 r. badanie wyko-
nano zapinaj¹c próbnik na kotwicy w rurach o � 168,3 mm na
g³êb. 4287,0 m. Próba by³a nieudana z powodu nieotworzenia
siê zaworu g³ównego. Powtórne zapiêcie próbnika w dniu
2.09.1968 r. przy przewodzie wiertniczym wype³nionym do
wierzchu wod¹ da³o wynik negatywny – stwierdzono brak
przyp³ywu gazu. Trzecie zapiêcie próbnika na g³êbokoœci
4207,8 m, przeprowadzone w dniach 7–8.09.1968 r. przy
przewodzie wiertniczym pustym do g³êbokoœci 2000 m, rów-
nie¿ by³o negatywne – nie stwierdzono przyp³ywu gazu. Ma-
nometr wg³êbny zarejestrowa³ ciœnienie 315 atm., a tempera-
tura badanego poziomu wynosi³a 1040°C.

Opróbowany poziom: 4395,1–4483,0 m (dewon œrod-
kowy – seria dolomitowo-terygeniczna)

Po podwierceniu otworu o 10 m, to znaczy do g³êb.
4483,0 m, i po jego przep³ukaniu, wyt³oczono p³yn do g³êb.
3570,0 m i przyst¹piono do obserwacji wzrostu ciœnienia.
Z uwagi na minimalny przyrost ciœnienia wynosz¹cy 2,39
atm./dobê zakoñczono obserwacjê i przyst¹piono do dalszego
wiercenia w celu zbadania pod³o¿a dewonu. Po osi¹gniêciu
g³êb. 5028,0 m z przyczyn technicznych wiercenie za-
koñczono.

Opróbowany poziom: 4395,1–4716,0 m (dewon dolny –
formacja zwoleñska, dewon œrodkowy)

W dniu 19.09.1969 r. w otworze wymieniono p³uczkê
wiertnicz¹ na wodê i wykonano wannê kwasow¹ wt³aczaj¹c
6 m3 cieczy o sk³adzie: 5% kwas solny, 5% kwas octowy oraz
alfenol i servo CK 821. Po pó³godzinnej stójce lewym obie-
giem wyt³oczono przereagowan¹ ciecz. Zabieg wykonano
czterokrotnie. Po wyp³ukaniu otworu wykonano kwasowanie
wt³aczaj¹c pod ciœnieniem 320–380 atm. 26 m3 cieczy o sk³a-
dzie: 5% kwas solny, 10% kwas octowy z dodatkiem oleinolu
i inhibitora servo CK 821. Po trwaj¹cej 5 godzin stójce z³o¿e
odda³o samoczynnie 4,4 m3 cieczy. Otwór wyp³ukano lewym
obiegiem, a nastêpnie kompresorem obni¿ono p³yn do g³êb.
4268,0 m. W dniach 25–29.09.1969 r. prowadzono obserwacjê
wzrostu ciœnienia gazu na g³owicy. Œredni przyrost ciœnienia
po 3,5-dobowej obserwacji wyniós³ 9,4 atm./dobê. Dnia
28.09.1969 r. pobrano próbkê gazu do analizy. Wystêpuje tu
gaz ziemny, palny, gazolinowy o ma³ej zawartoœci helu. Suma
wêglowodorów wynosi 94,979%, suma sk³adników palnych
95,112%. Sk³ad chemiczny gazu podano w tabeli 44. W dniu
30.09.1969 r. po zapiêciu pakera „Casco” wykonano powtórnie
zabieg kwasowania, wt³aczaj¹c pod ciœnieniem 350–430 atm.
33,5 m3 cieczy kwasuj¹cej o sk³adzie: 5% kwas solny, 8%
kwas octowy z dodatkiem oleinolu i servo CK 821. Po dwu-
godzinnej stójce ciœnienie na g³owicy wynosi³o 355 atm., a po
otwarciu zasuw z³o¿e samoczynnie odda³o 14,5 m3 cieczy. Ob-
ni¿ono kompresorem lustro p³ynu w otworze do g³êb. 4390,0 m
i w dniach 6–10.10.1969 r. prowadzono obserwacjê wzrostu
ciœnienia gazu. Œredni przyrost ciœnienia w ci¹gu 4 dób wynosi³
2 atm./dobê. Poniewa¿ nie uzyskano przemys³owego przy-
p³ywu gazu, horyzont pod rurami zlikwidowano korkiem ce-
mentowym za³o¿onym na g³êb. 4390,0–4536,0 m.
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Fig. 34. Schemat opróbowania otworu wiertniczego Lublin IG 1

Scheme of Lublin IG 1 borehole tests



Opróbowany poziom: 4353,6–4386,0 m (dewon górny
– formacja modryñska)

Dnia 6.11.1969 r. wykonano perforacjê bezpociskow¹ na
g³êb. 4370,0–4385,0 m. Po perforacji przeprowadzono próbê
kwasowania, nieudan¹ z powodu braku ch³onnoœci przy ciœ-
nieniu t³oczenia wynosz¹cym 480 atm. Perforacjê uznano za
nieudan¹ i w dniu 27.10.1969 r. wykonano hydroperforacjê.
Zabieg przeprowadzono przy u¿yciu czterodyszowego hydro-
perforatora krzy¿owego o rozstawie dysz 0,5 m, wykonuj¹c
na g³êb. 4353,6–4386,0 m po 6 ciêæ na 1 mb. otworu. Dnia
12.12.1969 r. przeprowadzono próbê ch³onnoœci z³o¿a, wt³a-
czaj¹c przy ciœnieniu 430 atm. 2,5 m3 cieczy kwasuj¹cej. Pod-
czas trwaj¹cej 53 doby przerwy spowodowanej przyczynami
technicznymi prowadzono obserwacjê wzrostu ciœnienia gazu
przy obni¿onym lustrze p³ynu w otworze do g³êb. 4350,0 m.
Ciœnienie w tym okresie wzros³o od 0 do 53 atm. Wykonano
analizê gazu pobranego dnia 9.02.1970 r., wyniki przedsta-
wiono w tabeli 44.

W dniu 12.02.1970 r. wykonano zabieg kwasowania. Do
otworu wt³oczono pod ciœnieniem 380–430 atm. 18 m3 8%
kwasu solnego oraz 42 m3 cieczy kwasuj¹cej o sk³adzie: 5%
kwas solny, 5% kwas octowy z dodatkiem alfenolu i formali-
ny. Po jednogodzinnym oczekiwaniu z³o¿e odda³o samoczyn-
nie 27,5 m3 przereagowanej cieczy. Obni¿ono lustro p³ynu
w otworze do g³êb. 4353,0 m i w dniach 16.02–1.03.1970 r.
prowadzono obserwacjê wzrostu ciœnienia gazu. Po 13 do-
bach ciœnienie mierzone na g³owicy wynosi³o 19,5 atm., czyli
œredni przyrost wyniós³ 1,44 atm./dobê.

W dniu 12.03.1970 r. badany horyzont zlikwidowano
zak³adaj¹c korek cementowy na g³êb. 4094,0–4390,0 m.

Opróbowany poziom: 4007,0–4018,0 m (dewon górny
– formacja modryñska, ogniwo zubowickie)

Po wykonaniu hydroperforacji obni¿ono lustro p³ynu
w otworze do g³êb. 4000,0 m, uzyskuj¹c przyp³yw gazu palne-
go. Œredni przyrost ciœnienia w okresie 24.03–1.04.1970 r. wy-
nosi³ 3,12 atm./dobê. Dnia 7.04.1970 r. wykonano kwasowanie
pod ciœnieniem wynosz¹cym 400–440 atm. wt³oczono 12 m3

cieczy ooryzowanej powietrzem (10–15 m3 powietrza na 1 m3

cieczy) oraz 13 m3 cieczy. Sk³ad cieczy: 5% kwas solny,
5% kwas octowy, 1% oleinol + formalina. Po up³ywie jedno-
godzinnej stójki z³o¿e odda³o samoczynnie 9,5 m3 cieczy. Po
ukoñczeniu zabiegu kwasowania obni¿ono kompresorem p³yn
w otworze do g³êb. 4000,0 m i przez 4 doby, od 9 do 13 kwiet-
nia, prowadzono obserwacje wzrostu ciœnienia. Ciœnienie mie-
rzone na g³owicy wzros³o w tym okresie od 0 do 10,2 atm.,
œredni przyrost wyniós³ wiêc 2,55 atm./dobê.

Kwasowanie nie zwiêkszy³o przyp³ywu gazu i dnia
14.04.1970 r. horyzont zlikwidowano korkiem cementowym
o stropie na g³êb. 3865,0 m.

Opróbowany poziom: 3815,0–3825,0 i 3795,0–3805,0 m
(dewon górny – formacja modryñska, ogniwo werbko-
wickie)

Badany horyzont udostêpniono wykonuj¹c w dniach
24–25.04.1970 r. perforacjê komulatywn¹ (200 skutecznych
strza³ów), a nastêpnie przy u¿yciu kompresora wyt³oczo-
no p³yn z otworu do g³êb. 3730,0 m, stwierdzaj¹c przyp³yw
gazu palnego. Ciœnienie gazu po up³ywie 12 godzin wynosi³o
2,3 atm. Dnia 4.05.1970 r. pobrano próbkê gazu w celu wy-
konania analizy. By³ to gaz ziemny, bezgazolinowy. Suma
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T a b e l a 44

Analiza gazu pobranego z otworu wiertniczego Lublin IG 1

Analysis of gas samples from Lublin IG 1 boreholes

Sk³adnik
Zawartoœæ sk³adników

poziom 4395,0–4716,0 m poziom 4353,6–4386,0 m poziom 3795,0–3825,0 m

[% obj.] [g/Nm3] [% obj.] [g/Nm3] [% obj.] [g/Nm3]

CH4 76,868 551,143 86,2356 618,309 93,5509 670,759

C2H6 6,157 88,735 1,5476 21,000 2,9272 39,722

C3H8 2,500 50,000 0,0597 1,202 0,2082 4,193

C4H10 1,880 50,760 0,0320 0,863 0,2952 7,970

C5H12 0,088 3,044 0,0144 0,497 0,1260 4,359

CO2 0,094 1,861 2,1869 43,235 2,4289 48,019

N2 2,167 27,087 9,9091 123,962 0,0377 0,471

He 0,037 0,066 œlady 0,000 0,0160 0,028

H2 9,814 8,832 0,0071 0,006 0,0667 0,060

Ar 0,395 7,031 0,0076 0,135 0,3432 6,122

Suma 100,000 788,559 100,0000 809,209 100,0000 781,703



wêglowodorów w czystym gazie wynosi³a 97,1075%, a suma
sk³adników palnych – 97,1742%. Wyniki analizy chemicznej
podano w tabeli 44. Podczas pomiarów przyp³ywu przewo-
dem o � 31

2
” z zaworem kulowym sczerpano ok. 45 l ropy

(tab. 44).
W dniu 7.05.1970 r. wykonano zabieg kwasowania,

wt³aczaj¹c pod ciœnieniem 380–400 atm. 25 m3 cieczy kwa-
suj¹cej o sk³adzie: 10% kwas solny, 1,5% oleinol i 0,5% kwas
octowy. Po 40 minutowym oczekiwaniu ciœnienie obni¿y³o
siê do 360 atm., a z³o¿e odda³o samoczynnie 24 m3 cieczy po-
reakcyjnej. Stwierdzono przyp³yw gazu palnego. W dniach
8–20.05.1970 r. prowadzono, przeci¹gaj¹ce siê z przyczyn
technicznych, wyt³aczanie p³ynu z otworu. Po obni¿eniu p³y-
nu do g³êb. 2975,0 m w dniach 21–25 maja prowadzo-
no obserwacje wzrostu ciœnienia, œredni przyrost wynosi³
5 atm./dobê. Po dalszym obni¿eniu p³ynu do g³êb. 3420,0 m
po trwaj¹cej 66 godzin obserwacji ciœnienie gazu na g³owicy
wynosi³o 19 atm., a œredni przyp³yw 6,9 atm./dobê. Z uwagi
na nieprzemys³owy przyp³yw gazu badany horyzont zlikwi-
dowano korkiem cementowym. Strop korka stwierdzono na
g³êb. 3294,0 m.

Opróbowany poziom: 3225,0–3235,0 m (dewon górny
– formacja firlejska)

Po perforacji i wyt³oczeniu z otworu p³ynu kompresorem
do g³êbokoœci 3090 m przez okres 32 godzin prowadzono ob-
serwacjê przyp³ywu gazu. Przyp³ywu nie stwierdzono i dnia
16.06.1970 r. horyzont zlikwidowano korkiem cementowym
za³o¿onym na g³êbokoœci 3160,0–3294,0 m.

Opróbowany poziom 3110,0–3131,0 m (dewon górny –
formacja firlejska)

Po wykonaniu dnia 19.06.1970 r. perforacji obni¿ono
kompresorem p³yn w otworze do g³êb. 3050,0 m i w okresie
21–24.06.1970 r. prowadzono obserwacjê przyp³ywu p³ynu.
Po 80-godzinnej obserwacji przyp³ywu nie stwierdzono i ba-
dany horyzont zlikwidowano dnia 24 czerwca korkiem ce-
mentowym za³o¿onym na g³êb. 3030,0–3160,0 m.

Opróbowany poziom: 2996,0–3014,0 m (dewon górny
– formacja firlejska)

Dnia 30.06.1970 r. sperforowano przewidziany do badañ
horyzont (180 skutecznych strza³ów) i obni¿ono p³yn w otwo-
rze do g³êb. 3000,0 m. Prowadzone przez 72 godziny obserwa-
cje wykaza³y brak przyp³ywu gazu. W dniu 4.07.1970 r. wyko-
nano zabieg kwasowania wt³aczaj¹c przy ciœnieniu 380–400
atm. do otworu 26 m3 cieczy. Po trwaj¹cej 1,5 godziny stójce
z³o¿e samoczynnie odda³o 9 m3 cieczy poreakcyjnej. Po obni¿-
eniu p³ynu w otworze do stropu perforacji w dniach 5–7 lipca
prowadzono obserwacje przyp³ywu gazu. Przyp³ywu nie
stwierdzono i w dniu 8 lipca badany horyzont zlikwidowano
korkiem cementowym na g³êb. 3026,0–2939,0 m.

Opróbowany poziom: 2925,0–2930,0 i 2904,0–2921,0 m
(dewon górny – formacja firlejska)

W dniach 17–18.07.1970 r. wykonano perforacjê wy-
typowanego do badañ horyzontu (210 skutecznych strza³ów).

Po obni¿eniu p³ynu w otworze do g³êb. 2900,0 m sczerpano

przewodem o � 31
2
” z zaworem kulowym 30 l ropy naftowej

barwy zielonej. Otwór zamkniêto, stwierdzaj¹c, ¿e w dniach
21–25.07.1970 r. nast¹pi³ przyrost ciœnienia o 1,5 atm. Dnia
16.11.1970 r., po blisko 4 miesiêcznej przerwie spowodowa-
nej wymian¹ urz¹dzenia wiertniczego, przyst¹piono ponow-
nie do opróbowania horyzontu. Sprawdzono g³êbokoœæ zale-
gania p³ynu w otworze. Zwierciad³o p³ynu stwierdzono na
g³êb. 2547,0 m. W dniach 16–19 listopada sczerpano p³yn
³y¿k¹ o � 4” do stropu perforacji, uzyskuj¹c 1650 l ropy naf-
towej i 4260 l solanki. W dniach 20–24.11.1970 r. kontynu-
owano pomiary przyp³ywu szczerpuj¹c ponownie ³y¿k¹ p³yn
do stropu perforacji. W ci¹gu 102 godzin sczerpano 14 l ropy i
199 l solanki. W zwi¹zku z przyp³ywem solanki horyzont zli-
kwidowano, zak³adaj¹c dnia 28 listopada korek cementowy,
którego strop stwierdzono na g³êb. 2856 m.

Opróbowany poziom: 2815,0–2830,0 m (dewon górny
– formacja firlejska)

Horyzont do badañ udostêpniono poprzez torpedowanie
przeprowadzone w okresie 3–5.12.1970 r. Do zabiegu u¿yto
51 kg materia³u wybuchowego. Po obni¿eniu p³ynu kompre-
sorem do g³êb. 2796,0 m w dniach 10–18.12.1970 r. prowa-
dzono pomiary przyp³ywu gazu. Przyp³ywu nie stwierdzono,
zaobserwowano jedynie œlady ropy naftowej. Dnia 19 grudnia
wykonano nieudany zabieg kwasowania, po którym obni¿ono
lustro p³ynu w otworze do g³êb. 2000,0 m i prowadzono po-
przez ³y¿kowanie pomiary przyp³ywu stwierdzaj¹c œlady ropy
na powierzchni szczerpywanego p³ynu. Obni¿ono kolejno lu-
stro p³ynu do g³êb. 2790,0 m i w dniach 6–9.01.1971 r. prowa-
dzono pomiary przyp³ywu. W ci¹gu 66 godzin od momentu
szczerpania p³ynu do spodu uzyskano 11 l ropy naftowej.
Analizê ropy przedstawiono w tabeli 45.

Z uwagi na jedynie œladowe przyp³ywy ropy badany hory-
zont zlikwidowano w dniu 11.01.1971 r. zapinaj¹c na g³êbo-
koœci 2788 m korek BOA.

Opróbowany poziom: 2768,0–2782,0 i 2747,0–2758,0 m
(dewon górny – formacja firlejska)

Po udostêpnieniu poprzez perforacjê horyzontu do badañ
(250 skutecznych strza³ów) obni¿ono p³yn w otworze do g³êb.
2740,0 m i prowadzono przy pomocy ³y¿ki pomiary przy-
p³ywu, uzyskuj¹c w ci¹gu 66 godzin 15 l ropy naftowej.

W dniu 27.01.1971 r. wykonano przy ciœnieniu 300 atm.
dwie wanny kwasowe o objêtoœci 1 m3 ka¿da. Do wykonania
wanien u¿yto cieczy o sk³adzie: 10% kwas solny, 1% kwas
octowy oraz oleinol i alfenol. Po wyp³ukaniu otworu, w z³o¿e
wt³oczono przy ciœnieniu 300–350 atm. 16 m3 cieczy
o sk³adzie jak poprzednio. Po jednogodzinnej stójce ciœnienie
mierzone na g³owicy obni¿y³o siê z 350 do 300 atm., a z³o¿e
odda³o samoczynnie 6 m3 cieczy. Z otworu wyt³oczono
kompresorem 9,5 m3 p³ynu, dalsze obni¿anie p³ynu kontynu-
owano z powodu awarii kompresora ³y¿k¹ wiertnicz¹. Pod-
czas szczerpywania p³ynu ³y¿k¹ w dniach 29.01–3.02.1971
r. uzyskano 120 l ropy naftowej. Analizê ropy podano w ta-
beli 45. Z wt³oczonej cieczy w z³o¿u pozosta³o 6,6 m3.
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W dniach 4–5.02.1971 r. sczerpano ³y¿k¹ oddawany przez
z³o¿e p³yn. W ci¹gu 48 godzin z³o¿e odda³o 85 l p³ynu, w tym
20 l ropy. W zwi¹zku z bardzo powolnym oddawaniem przez
z³o¿e wt³oczonej cieczy, badany horyzont zlikwidowano
w dniu 6.02.1971 r., wykonuj¹c korek cementowy na g³êb.
2715,0–2780,0 m.

Opróbowany poziom: 2650,0–2665,0 m (dewon górny
– formacja firlejska)

Po perforacji wytypowanego do badañ horyzontu (150
skutecznych strza³ów) obni¿ono kompresorem p³yn w otwo-
rze do g³êb. 2646 m i w dniach 13–18.02.1971 r. prowadzono
przy pomocy ³y¿ki pomiary przyp³ywu. Stwierdzono ca³ko-
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Wyniki badañ chemicznych ropy naftowej z otworu wiertniczego Lublin IG 1

Results of chemical analysis of oil sampled from the Lublin IG 1 borehole

Poziom zbiornikowy

2815–2830 m 2747–2782 m 2458–2595 m

Ciê¿ar w³aœciwy 0,834 0,850 0,851

Zawartoœæ wêglowodorów 83% 86% 85%

Sk³ad wêglowodorów [%]

Wêglowodory nasycone, w tym: 82 86 77

wêglowodory n-parafinowe 2,0 21,0 15,1

wêglowodory izoprenowe 0,2 0,3 –

wêglowodory aromatyczne 17 14 23

Dystrybucja wêglowodorów n-parafinowych [%]

C13 0,5 1,9 –

C14 4,4 8,5 2,4

C15 13,2 16,5 11,2

C16 10,6 11,5 12,1

C17 17,3 15,0 19,1

C18 10,4 8,9 12,2

C19 10,4 8,4 12,2

C20 6,7 5,2 7,2

C21 5,6 4,2 5,7

C22 4,6 3,2 3,6

C23 3,4 2,5 2,7

C24 2,2 2,1 2,6

C25 1,6 1,8 2,6

C26 1,4 1,7 1,9

C27 1,2 1,4 1,9

C28 0,9 0,9 1,4

C29 1,5 1,7 1,2

C30 1,3 1,4 –

C31 1,1 1,1 –

C32 0,9 1,0 –

C33 0,8 0,8 –

C34 – 0,7 –



wity brak przyp³ywu i dnia 20 lutego badany horyzont zli-
kwidowano korkiem cementowym za³o¿onym na g³êb.
2646,0–2699,0 m.

Opróbowany poziom: 2618,5–2640,0 m (dewon górny
– formacja firlejska)

Po wype³nieniu otworu olejem napêdowym w dniu
26.02.1971 r. wykonano hydroperforacjê na bazie olejowej,
stosuj¹c hydroperforator czterodyskowy o rozstawie dysz
0,5 m. Czas jednego ciêcia wynosi³ 20 minut, hydroperforator
podci¹gano co 1 metr. W wynoszonym urobku znajdowa³y siê
okruchy cementu, co œwiadczy³o o skutecznoœci hydroperfora-
cji. Po wykonanym zabiegu przez blisko miesi¹c do dnia
23 marca trwa³a przerwa w badaniach, zwi¹zana z instrumen-
tacj¹ przychwyconego hydroperforatora. Po usuniêciu awarii
p³yn w otworze obni¿ono do g³êb. 2612,0 m i w dniach
27–30.03.1971 r. prowadzono przy pomocy ³y¿ki wiertniczej
pomiary przyp³ywu. Stwierdzono, ¿e opróbowywany horyzont
jest suchy i przeprowadzono jego likwidacjê, zapinaj¹c dnia
31.03.1971 r. na g³êbokoœci 2602 m œmiertelny korek BOA.

Opróbowany poziom: 2570,0–2595,0 i 2458,0–2535,0 m
(dewon górny – formacja firlejska)

Po perforacji wykonanej w dniach 2–5.04.1971 r. (720
skutecznych strza³ów) i po obni¿eniu p³ynu w otworze do
g³êb. 2450,0 m przez 48 godzin prowadzono pomiary przy-
p³ywu. Podczas pomiarów zaobserwowano œlady ropy nafto-

wej i w zwi¹zku z tym dnia 15 kwietnia przeprowadzono za-
bieg kwasowania, wt³aczaj¹c w z³o¿e pod ciœnieniem
300–320 atm. 25 m3 cieczy kwasuj¹cej o sk³adzie: 14% kwas
solny, 5% kwas octowy, 1,5% oleinol i 0,5% alfenol.
Po trwaj¹cej 1,5 godziny stójce ciœnienie obni¿y³o siê do
300 atm., a po otworzeniu zasuwy z³o¿e odda³o samoczynnie
3,5 m3 cieczy poreakcyjnej. Po obni¿eniu kompresorem p³ynu
w otworze do g³êb. 2450,0 m w z³o¿u pozosta³o 16,5 m3 cie-
czy. W dniach 19–27.04.1971 r. szczerpywano ³y¿k¹ oddawa-
ny przez z³o¿e p³yn z g³êb. 2455,0 m. W tym czasie z³o¿e
odda³o 3,9 m3 cieczy z czego oddzielono 6 l ropy. Œrednio na
dobê szczerpywano 390 l, a w koñcowej fazie ok. 200 l p³ynu
ze œladami ropy. Analizê chemiczn¹ ropy pobranej z badane-
go horyzontu przedstawiono w tabeli 45. W zwi¹zku z bardzo
powolnym oddawaniem wt³oczonej cieczy badany horyzont
w dniu 28.04.1971 r. zlikwidowano korkiem cementowym
za³o¿onym na g³êb. 2350,0–2454,0 m.

W ramach koñcowej likwidacji na g³êb. 1120,0– 2350,0 m
otwór zape³niono gêst¹ p³uczk¹, a na g³êb. 1050,0–1120,0 m,
w miejscu nieskutecznego odstrzelenia rur o � 168,3 mm,
wykonano korek cementowy. Rury te zosta³y odstrzelone na
g³êb. 900,0 m i wyci¹gniête, po czym na g³êb. 850,0–920,0 m
wykonano korek cementowy. W przelocie 70,0–850,0 m
otwór zape³niono gêst¹ p³uczk¹ i³ow¹, a od 70,0 m do wierz-
chu rur w dniu 29.05.1971 r. wykonano korek cementowy, li-
kwiduj¹c ostatecznie otwór.
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