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Wiercenie Lublin IG 1 spe³ni³o swoje zasadnicze zadanie,
jakim by³o wyjaœnienie budowy geologicznej centralnej czê-
œci rowu lubelskiego, w aspekcie wykszta³cenia litologiczne-
go, stratygraficznego i tektonicznego. Niemniej wa¿ne by³o
okreœlenie mo¿liwoœci akumulacji wêglowodorów ciek³ych
i gazowych.

W wapieniach gruz³owych dewonu górnego stwierdzono
liczne objawy ropy naftowej, a w dewonie œrodkowym silne
objawy gazu. Od g³êbokoœci 2468,0 m z licznych spêkañ,
szczelin i kawern wycieka³a lekka ropa o zabarwieniu zielo-
nym, a od g³êbokoœci 4415,0 m nast¹pi³ gwa³towny wzrost
wskazañ na metanomierzu, przekraczaj¹cy 25% CH4. W tym
samym czasie spad³ ciê¿ar w³aœciwy p³uczki (poni¿ej 1g/cm3),
przy jednoczesnym wzroœcie wiskozy do ponad 80 sek/500 cm3.
W czasie p³ukania p³uczka by³a wyrzucana z otworu, przez
nagromadzone poduszki gazu, na wysokoœæ kilku metrów po-
wy¿ej sto³u. Objawy te utrzymywa³y siê przez ca³y czas wier-
cenia w utworach dewonu œrodkowego i œwiadczy³y o nawier-
ceniu z³o¿a gazu o przemys³owej wartoœci.

W obawie przed ewentualn¹ erupcj¹, przy g³êbokoœci
otworu wynosz¹cej 4473,0 m, dodano do p³uczki ponad
100 ton barytu, celem jej obci¹¿enia, co w konsekwencji
uniemo¿liwi³o uzyskanie przyp³ywu gazu o wartoœci prze-
mys³owej. Dodanie barytu do p³uczki o zerowej wytrzyma-
³oœci spowodowa³o jej natychmiastowe wytr¹cenie i zamkniê-

cie szczelin, którymi gaz ze z³o¿a dop³ywa³ do otworu, za-
dzia³a³o równie¿ ujemnie na ciœnienie hydrostatyczne lub ni¿-
sze od hydrostatycznego. Ujemnie wp³yn¹³ na z³o¿e równie¿
d³ugotrwa³y przestój, jaki mia³ miejsce od 15 marca do 30
sierpnia 1968 r., spowodowany brakiem prewentera od wyso-
kich ciœnieñ. Zauwa¿ono równie¿, ¿e pomimo potwierdzo-
nych przyp³ywów wêglowodorów w momencie zapinania
próbnika z³o¿a, po zacementowaniu rur i otwarciu horyzontu
przez perforacjê nie uzyskano ¿adnego przyp³ywu, co wska-
zuje na ujemny wp³yw cementowania na z³o¿e. Pewne w¹tpli-
woœci odnoœnie skutecznoœci dzia³ania budzi zastosowana w
otworze Lublin IG 1, metoda kwasowania horyzontów w
ska³ach wêglanowych i marglistych. W czasie tego procesu
pozosta³oœci po reakcji wêglan–kwas, takie jak minera³y ilaste
i woda, s¹ wt³aczane pod du¿ym ciœnieniem w szczeliny, od-
pychaj¹c znajduj¹ce siê tam wêglowodory.

W otworze Lublin IG 1 nie przeprowadzono najbardziej
korzystnego zabiegu intensyfikacji przep³ywu, tj. szczelino-
wania na bazie olejowej, z powodu braku agregatów do wy-
twarzania du¿ych ciœnieñ.

Wzrost mi¹¿szoœci pozornych (zwi¹zany z zakrzywie-
niem otworu) utworów dewonu dolnego, uniemo¿liwi³ zbada-
nie jego pod³o¿a. Z przyczyn technicznych (ciœnienie na pom-
pach 200 atm.) wiercenie zosta³o zatrzymane na g³êbokoœci
5028,0 m.

NOWE WYNIKI BADAÑ

Od zakoñczenia wiercenia Lublin IG 1 minê³o 38 lat.
Przez ten czas, a szczególnie w ostatnim dziesiêcioleciu, pro-
wadzono interdyscyplinarne badania geologiczne, w wielu
projektach wykonywanych zarówno w ramach dzia³alnoœci
statutowej Pañstwowego Instytutu Geologicznego, jak rów-
nie¿ grantach, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych.
W tym tomie znalaz³o siê podsumowanie najnowszych wyni-
ków badañ, wykonanych na podstawie danych rdzeniowych
i karota¿owych z profilu otworu Lublin IG 1. Stosunkowo
du¿y uzysk rdzenia, jego dobry stan zachowania oraz dostêp-
ne pomiary geofizyczne, umo¿liwi³y wykonanie badañ sedy-

mentologicznych, stratygraficznych, petrograficznych, tekto-
nicznych, geochemicznych, materii organicznej, sejsmicz-
nych, termicznych i analizy subsydencji tektonicznej.

W niniejszym tomie zamieszczono wyniki szczegó³owych
badañ litologicznych, stratygraficznych, petrograficznych
i geochemicznych utworów dewonu z profilu otworu Lublin
IG 1. Ich wynikiem jest kompleksowa charakterystyka litolo-
giczna i petrograficzna poszczególnych jednostek litostratygra-
ficznych w nawi¹zaniu do zaktualizowanej chronostratygrafii.

W profilu karbonu wykonano aktualizacjê i uszczegó³o-
wienie granic chronostratygraficznych, wyznaczonych na



podstawie korelacji granic sekwencji depozycyjnych z s¹sied-
nimi profilami reperowymi oraz podzia³ami karbonu – global-
nym i zachodnioeuropejskim. Odtworzono rozwój litofacjal-
ny i architekturê depozycyjn¹ utworów karbonu, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem potencjalnie zbiornikowych litosomów
piaskowcowych.

Zamieszczono wyniki badañ minera³ów ciê¿kich z utwo-
rów karboñskich, które wskazuj¹ na wyraŸn¹ zmian¹ w obrêbie
obszaru Ÿród³owego w póŸnym karbonie. Wyniki badañ poro-
watoœci, przepuszczalnoœci oraz cech przestrzeni porowej wska-
zuj¹ na dobre w³aœciwoœci zbiornikowe piaskowców westfalu
i namuru, natomiast na z³e w³aœciwoœci piaskowców wizenu.

Na podstawie najnowszych analiz strukturalnych rdzenia
wiertniczego z otworu Lublin IG 1 wydzielono kilka faz de-
formacji tektonicznych.

Przedstawiono wyniki nowych badañ litologicznych, sedy-
mentologicznych oraz unowoczeœnion¹ stratygrafiê utworów
jury œrodkowej, jak równie¿ nowe wyniki badañ petrograficz-
nych i mikrofacjalnych ca³ego jej profilu. Scharakteryzowano
utwory kredy i omówiono poziomy geofizyczne wydzielone
w jej obrêbie, bêd¹ce dobrymi horyzontami korelacyjnymi.

Podsumowuj¹c przedstawione wyniki badañ geochemicz-
nych materii organicznej stwierdzono, ¿e utwory karbonu s¹
dobrymi ska³ami macierzystymi do generowania wêglowodo-
rów. Wêglanowe utwory górnego dewonu zawieraj¹ iloœæ wê-
gla organicznego pozwalaj¹c¹ uznaæ je za dobre ska³y macie-
rzyste do generowania wêglowodorów, natomiast utwory de-
wonu œrodkowego zawieraj¹ ma³¹ iloœæ wêgla organicznego
i bituminów.

Utwory karbonu (westfal i namur) zawieraj¹ liczny, auto-
geniczny materia³ organiczny typu humusowego (gazotwór-
czy), ze znacznym udzia³em pierwotnych macera³ów grupy
liptynitu (ropotwórcze). Utwory wizenu, zdecydowanie ubo¿-
sze w materiê organiczn¹, zawieraj¹ podwy¿szon¹ (w stosun-
ku do westfalu i namuru) iloœæ „ropotwórczego” materia³u al-
gowego. Dojrza³oœæ termiczna osadów karbonu wzrasta wraz
z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia i odpowiada g³ównej fazie genero-
wania ropy naftowej przy maksymalnej paleotemperaturze
diagenezy nieprzekraczaj¹cej 100°.

Analizowane osady dewonu górnego i œrodkowego zawie-
raj¹ doœæ liczn¹ materiê organiczn¹, natomiast utwory stropo-
we dewonu s¹ bardzo ubogie w materia³ organiczny. Doj-
rza³oœæ termiczna osadów dewonu jest bardzo wysoka, od-
powiada tzw. „przejrza³ej” fazie generacji wêglowodorów
(przy maksymalnej paleotemperaturze diagenezy osiagaj¹cej
250°C), w której tworzyæ siê mog¹ jedynie gazy nieekono-
miczne, suche, wysokometanowe.

W niniejszym tomie zamieszczono historiê subsydencji
tektonicznej oraz tempa depozycji w basenie lubelskim na
podstawie profilu otworu Lublin IG 1, jak równie¿ analizê hi-
storii termicznej, warunków pogrzebania oraz historii genero-
wania i ekspulsji wêglowodorów.

Analiza danych sejsmicznych pozwoli³a na zlokalizowa-
nie profilu otworu Lublin IG 1 na tle regionalnym. Omówiono
równie¿ jakoœæ i mo¿liwoœci interpretacyjne pomiarów geofi-
zyki otworowej oraz wyniki prób z³o¿owych, analiz chemicz-
nych ropy i gazu uzyskanych z otworu wiertniczego Lu-
blin IG 1.
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