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Nieodpowiedni stan techniczny otworu wiertniczego
Piotrków IG 1 uniemo¿liwi³ przeprowadzenie pe³nego, prze-
widzianego projektem opróbowania. Projektowano opróbo-
wanie otworu podczas wiercenia próbnikami kablowymi, a po
zakoñczeniu wiercenia – rurowymi. Nie wykonano opróbo-
wañ rurowymi próbnikami z³o¿a; zbadano jedynie 13 warstw
za pomoc¹ próbników kablowych (tab. 12, fig. 25). Podczas
przewiercania utworów kajpru, przy g³êbokoœci otworu wy-
nosz¹cej ok. 2950,0 m, przebadano w dniach 1–3 paŸdzierni-
ka 1976 r. próbnikami kablowymi 4 warstwy utworów kajpru,
4 warstwy retyku i 1 warstwê jury œrodkowej. Kolejne ba-
dania przy u¿yciu próbników kablowych przeprowadzono
w dniach 10–11 maja 1977 r., przy g³êbokoœci otworu wy-
nosz¹cej 4280,0 m. Przebadano wówczas 1 warstwê utworów
kajpru i 3 warstwy pstrego piaskowca. Wyniki opróbowañ ze-

stawiono w tabeli 12. Do pojemnika próbnika przewa¿nie
wp³ywa³a p³uczka wiertnicza, w dwóch przypadkach stwier-
dzono brak przyp³ywu. Ciœnienie w pojemniku wynosi³o
0–90 × 103 hPa i by³o zwi¹zane z ciœnieniem s³upa p³uczki
oraz z hermetycznoœci¹ przyssawki próbnika. Cztery próbki
p³uczki odgazowano w celu okreœlenia sk³adu gazu. Bada-
nia wykonano w laboratorium Pracowni Geochemii Bitumi-
nów Zak³adu Geologii Ropy i Gazu Instytutu Geologicznego
w Warszawie. Wyniki badañ chemicznych gazu przedstawio-
no w tabeli 13.

Otrzymana z odgazowania p³uczki próbka gazu, pobrana
na g³êb. 2313,5 m (tab. 13), zawiera azot, dwutlenek wêgla,
argon, wêglowodory, œladowe zawartoœci propanu, oraz œlady
helu. Gaz charakteryzuje siê bardzo du¿¹ zawartoœci¹ azotu.
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Zestawienie opróbowañ wykonanych próbnikiem kablowym

Tests made using a wireline formation tester

G³êbokoœæ zapiêcia
próbnika [m]

Stratygrafia Litologia Przyp³yw Data badania

2942,5

T3

kajper

piaskowce p³uczka z gazem 01.10.1976

2859,0 piaskowce p³uczka z gazem

02.10.1976
2777,5 piaskowce p³uczka

2731,5 piaskowce p³uczka

2343,5

T3

retyk

piaskowce p³uczka

2315,5 piaskowce p³uczka

03.10.1976
2313,5 piaskowce p³uczka z gazem

2230,0 piaskowce p³uczka

2061,0 J2 piaskowce p³uczka

4262,0

T1

piaskowce p³uczka
10.05.1977

4112,0 piaskowce brak przyp³ywu

4055,0 piaskowce p³uczka z gazem

11.05.1977
3340,5

T3

kajper
piaskowce,

i³owce
brak przyp³ywu

Stratygrafia: J2 – jura œrodkowa, T3 – trias górny, T1 – trias dolny

Stratigraphy: J2 – Middle Jurassic, T3 – Upper Triassic, T1 – Lower Triassic



Próbka gazu pobrana na g³êb. 2859,0 m (tab. 13) zawiera
azot, dwutlenek wêgla, argon i metan. Gaz charakteryzuje siê
bardzo du¿¹ zawartoœci¹ azotu.

W próbce gazu pobranej z g³êb. 2942,5 m (tab. 13) stwier-
dzono obecnoœæ azotu, argonu, dwutlenku wêgla, wêglowo-
dorów, do œladowych zawartoœci propanu, oraz œlady helu.
Stwierdzono bardzo du¿¹ zawartoœæ azotu.

Próbka gazu pobrana z g³êb. 4055,0 m (tab. 13) charakte-
ryzuje siê du¿¹ zawartoœci¹ wodoru. Wêglowodory wystêpuj¹
w iloœci 0,5193%, a sk³adniki palne – 8,4483%.

We wszystkich czterech próbkach gazu uzyskanego z od-
gazowania p³uczki zawartoœæ azotu przekracza³a 90%, a za-
wartoœæ wêglowodorów by³a ni¿sza od 1%, co œwiadczy, ¿e
nie jest to gaz z³o¿owy wystêpuj¹cy w utworach mezozoicz-
nych, lecz g³ównie gaz powsta³y w wyniku fermentacji p³ucz-
ki wiertniczej.

Opróbowania wykonane próbnikami kablowymi nie
wnios³y ¿adnych nowych danych z³o¿owych pozwalaj¹cych
okreœliæ rodzaj nasycenia utworów mezozoicznych. Jedynym
efektem badañ by³o stwierdzenie braku zawodnienia warstw
wystêpuj¹cych na g³êb. 4112,0 m (trias dolny) i 3340,5 m
(kajper). Opróbowania wykonane przy zastosowaniu próbni-
ka kablowego nale¿y uznaæ za negatywne.

Po zakoñczeniu opróbowañ próbnikami kablowymi otwór
wiertniczy pog³êbiono do g³êb. 4849,0 m, nawiercaj¹c zacis-
kaj¹ce siê sole cechsztynu, zalegaj¹ce przypuszczalnie na kon-
takcie z dolomitem g³ównym. Odwiert planowano dopro-
wadziæ do g³êb. 5500,0 m, przewiercaj¹c utwory cechsztynu
i nawiercaj¹c jego pod³o¿e, a nastêpnie opróbowaæ rurowymi
próbnikami z³o¿a. Ze wzglêdów technicznych (awaria, której
nie uda³o siê usun¹æ pomimo wielokrotnie wznawianych prac in-
strumentacyjnych) wiercenie zakoñczono na g³êb. 4849,0 m.

Wyniki profilowania akustycznego wykaza³y z³y stan za-
cementowania rur ok³adzinowych, uniemo¿liwiaj¹cy wyko-
nanie prawid³owego opróbowania rurowymi próbnikami
z³o¿a. Stwierdzono ca³kowity brak cementu poza rurami lub
ich niedostateczne zacementowanie:

– kolumna rur o � 177,8–168,3 mm na g³êb. 2947,0–
4796,0 m – niezacementowana (ca³kowity brak ce-
mentu);

– kolumna rur o � 244,5 mm na g³êb. 2185,0–3155,0 m
– s³abo zacementowana;

– kolumna rur o � 244,5 mm na g³êb. 0,0–2185,0 m –
niezacementowana (ca³kowity brak cementu).

Projektowano opróbowanie poziomów zbiornikowych
pstrego piaskowca dolnego (4255,0–4280,0 m p.p.t.), pstre-
go piaskowca œrodkowego (3985,0–4000,0 m p.p.t.), kajpru
(3320,0–3345,0 m p.p.t. i 2945,0–2925,0 m p.p.t.), noryku
(2222,0–2235,0 m p.p.t.) oraz jury œrodkowej (2055,0–
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Fig. 25. Schemat opróbowania otworu wiertniczego
Piotrków Trybunalski IG 1

Drill stem tests in Piotrków Trybunalski IG 1 borehole



2068,0 m p.p.t.) (fig. 25). Poziomów zbiornikowych pstrego
piaskowca i wapienia muszlowego nie opróbowano, gdy¿
wystêpuj¹ce w nich solanki pozostaj¹ ze sob¹ w wiêzi hy-
draulicznej. Kontakt pomiêdzy poziomami nastêpuje poza
rurami o � 177,8 mm. Przewidziany do opróbowania po-
ziom zbiornikowy kajpru wystêpuje bezpoœrednio nad leine-
rem rur o � 177,8 mm, z którego spoza rur nastêpowa³

dop³yw wody. Brak by³o mo¿liwoœci technicznych zlikwi-
dowania tego dop³ywu. Poziomy zbiornikowe retyku i jury
œrodkowej wystêpuj¹ na granicy s³abego zacementowania
rur o � 244,5 mm i nie s¹ od siebie szczelnie odizolowane.

W zwi¹zku z powy¿szym, opróbowania rurowymi próbni-
kami z³o¿a nie przeprowadzono i w dniu 16 marca 1982 r.
otwór wiertniczy zlikwidowano do wierzchu.
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Analiza gazu pobranego z otworu wiertniczego Piotrków Trybunalski IG 1

Analysis of gas samples from Piotrków Trybunalski IG 1 boreholes

Sk³adnik

Zawartoœæ sk³adników

g³êb. 2313,5 m g³êb. 2859,0 m g³êb. 2942,5 m g³êb. 4055,0 m

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

CH4 0,0193 0,138 0,0219 0,157 0,0461 0,331 0,3629 2,603

C2H6 0,0010 0,014 – – 0,0007 0,010 0,1229 1,662

C2H4 – – – – 0,0009 0,011 0,0287 0,362

C3H8 – – – – – – 0,0048 0,096

CO2 1,0436 20,617 3,9718 78,467 0,6770 13,375 0,0505 0,998

N2 97,9477 1225,032 95,0942 1189,343 98,3808 1230,449 91,5012 1144,406

He œlady – – – œlady – – –

H2 – – – – – – 7,9290 7,128

Ar 0,9884 17,633 0,9121 16,272 0,8945 15,958 – –

Suma 100,0000 1263,434 100,0000 1284,239 100,0000 1260,134 100,0000 1157,255
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