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NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

Badania przeprowadzone dla otworu wiertniczego Piotr-
ków Trybunalski IG 1 mia³y za zadanie rozpoznanie pokrywy
cechsztyñsko-mezozoicznej wraz z jej bezpoœrednim pod-
³o¿em w strefie po³o¿onej pomiêdzy platformami prekam-
bryjsk¹ i waryscyjsk¹, w rejonie strefy szwu transeuropejskie-
go (Trans European Suture Zone – TESZ).

Otwór zlokalizowano w po³udniowej czêœci niecki unie-
jowskiej (³ódzkiej) w obrêbie cechsztyñsko-mezozoicznej
jednostki strukturalnej Gniezno–£ask.

Wiercenie nie spe³ni³o w pe³ni swego zadania geologicz-
nego, gdy¿ z powodu awarii g³êbienie zakoñczono w utwo-
rach cechsztynu, na g³êb. 4849,0 m (planowana g³êbokoœæ
5500,0 m), nieosi¹gaj¹c jego pod³o¿a. Przyczyn¹ awarii by³o
przychwycenie przewodu wiertniczego w obrêbie soli ka-
miennej pod brekcj¹ tektoniczn¹ dolomitowo-soln¹ nieokreœ-
lonego wieku, sk³adaj¹c¹ siê z porwaków dolomitu g³ównego
i soli kamiennej. Dane o wysokim stopniu pewnoœci dotycz¹
zatem tylko cechsztynu 4 (PZ4) oraz fragmentu cechsztynu 3
(PZ3). Interpretacja ni¿szej czêœci profilu jest znacznie mniej
wiarygodna. Ze wzglêdu na fakt, ¿e wiercenie nie osi¹gnê³o
sp¹gu cechsztynu, nie rozwi¹zano kwestii geologicznej inter-
pretacji poziomu refrakcyjnego o prêdkoœciach granicznych
rzêdu 6000 m/s. S³usznoœæ ³¹czenia tego poziomu ze skonsoli-
dowanym pod³o¿em waryscyjskim na obszarze bloku Gniez-
no–£ask pozosta³a spraw¹ otwart¹.

Profil cechsztynu nie zosta³ przewiercony. Jego dolna czêœæ
jest zbudowana z serii solnej o nieokreœlonej pozycji straty-
graficznej. W obrêbie tej serii wystêpuje brekcja dolomito-
wo-solna. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dolomit g³ówny zosta³ po-
trzaskany w strefie uskokowej, wci¹gniêty w deformuj¹ce siê
sole kamienne i wypiêtrzony wraz z nimi. Dowodzi to inten-
sywnoœci ruchów tektonicznych w tym regionie.

Stropowa seria terygeniczna osi¹ga jedn¹ z najwiêkszych
mi¹¿szoœci w basenie polskim – 106,0 m. Zosta³a ona prawie
ca³kowicie przerdzeniowana, co pozwoli³o na szczegó³owe
opracowanie profilu i œrodowisk sedymentacji oraz wieku tej
serii na podstawie analizy palinologicznej. Uzyskano bardzo
istotne informacje paleontologiczne dotycz¹ce zespo³ów mio-
spor, które najczêœciej ulega³y zniszczeniu w tych œrodowi-
skach, a w profilu otworu Piotrków Trybunalski IG 1 zacho-
wa³y siê. Z tego wzglêdu profil ten ma zasadnicze, wskaŸni-
kowe znaczenie przy wyznaczaniu granic cechsztyn/pstry pia-
skowiec i perm/trias w basenie europejskim i reprezentuje
przejœcie utworów permskich w triasowe w bardziej central-
nej czêœci basenu. Brak jest soli m³odszych ni¿ najm³odsza sól

kamienna dolna (Na4a1), a ich odpowiedniki mog¹ wystêpo-
waæ w dolnej czêœci utworów zbiornika typu playi. Playa ta
ulega³a stopniowemu sp³ycaniu i wynurzaniu, a¿ do pojawie-
nia siê dystalnych utworów fluwialnych. Badania geoche-
miczne wskazuj¹ na rosn¹cy udzia³ wód meteorycznych i, byæ
mo¿e, niewielkie zwilgotnienie oraz och³adzanie siê klimatu
w najpóŸniejszym permie. W rejon Piotrkowa Trybunalskie-
go wyraŸnie siêgnê³a transgresja griesbachu (najwczeœniejszy
trias). Po okresie sedymentacji brakiczno-morskiej griesbachu
zapanowa³y warunki sedymentacji l¹dowej.

Wyniki badañ geologicznych wiercenia Piotrków Trybu-
nalski IG 1 wskazuj¹, ¿e profil triasu jest typowy dla tego re-
gionu. We wczesnym triasie rejon otworu wiertniczego by³
po³o¿ony w po³udniowej, niejednorodnej paleotektonicznie
czêœci zbiornika sedymentacyjnego. W najwczeœniejszym tria-
sie by³a to maksymalnie obni¿ana strefa po³udniowego frag-
mentu bruzdy œrodkowopolskiej. W póŸniejszym okresie
dosz³o do zawê¿enia bruzdy œrodkowopolskiej i rejon otworu
Piotrków Trybunalski IG 1 znalaz³ siê na sk³onie znacznie
s³abiej obni¿anej bruzdy sieradzkiej, oddzielonej od bruzdy
œrodkowopolskiej pozytywn¹ struktur¹ wyniesienia kaliskie-
go. Subsydencja obszaru w czasie sedymentacji pstrego pias-
kowca œrodkowego by³a tu prawie trzykrotnie mniejsza ni¿
w po³udniowym obrze¿eniu bruzdy œrodkowopolskiej. Na po-
graniczu wczesnego i œrodkowego triasu wyst¹pi³a tendencja
do wyrównywania subsydencji, utrzymuj¹ca siê do schy³ku
œrodkowego triasu.

Wyniki badañ litologiczno-stratygraficznych potwierdzi³y
brak co najmniej najwy¿szych ogniw warstw gipsowych gór-
nych. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e rejon omawianego otwo-
ru uleg³ pod koniec sedymentacji kajpru wyniesieniu i erozji.

W drugiej po³owie lat 90. XX w. prowadzono dla utworów
triasu badania sedymentologiczne oraz badania wykorzys-
tuj¹ce metodykê stratygrafii sekwencyjnej. W ich wyniku po-
wsta³ nieco odmienny od pierwotnego profil stratygraficzny
triasu w otworze Piotrków Trybunalski IG 1. Rezultatem tych
badañ by³o równie¿ szczegó³owe okreœlenie œrodowisk sedy-
mentacyjnych.

Powy¿ej sekwencji triasowej obserwuje siê wyklinowanie
osadów jury dolnej i znaczn¹ redukcjê osadów jury œrodko-
wej. Brak utworów jury dolnej i redukcja œrodkowej zosta³y
spowodowane generaln¹ przebudow¹ strukturaln¹ i tektonicz-
n¹ obszaru na prze³omie triasu i jury: na bloku Gniezno–£ask
osady jury dolnej zosta³y w ró¿nym stopniu zdarte, a transgre-
sja œrodkowojurajska by³a tam znacznie opóŸniona, co wyka-



za³y zlokalizowane w tym rejonie otwory wiertnicze. Luka
stratygraficzna jest tam prawdopodobnie zwi¹zana równie¿ ze
wznoszeniem siê poduszki solnej antykliny Be³chatowa. Ba-
dania stratygraficzne wykaza³y te¿ brak najm³odszych ogniw
jury górnej i ca³ego neokomu.

Kreda dolna zaczyna siê utworami formacji mogileñskiej
(prawdopodobnie tylko ogniwa kruszwickiego dolnego i œrod-
kowego albu). Górne ogniwa kredy dolnej i kreda górna nie
wykazuj¹ wiêkszych zmian w stosunku do ich regionalnego
rozwoju. Sukcesja kredy górnej jest reprezentowana g³ównie
przez osady wêglanowe i wêglanowo-krzemionkowe (opoki),
deponowane w warunkach basenu otwartego szelfu.

Wykonane w otworze Piotrków Trybunalski IG 1 badania
z zakresu geofizyki wiertniczej umo¿liwi³y dobre rozpozna-
nie zarówno profilu litologicznego, jak i podstawowych cech
petrofizycznych ska³. Ze wzglêdu na obszerny zakres wyko-
nanych badañ petrofizycznych, otwór ten jest jednym z klu-
czowych reperowych otworów kalibracyjnych spoœród naj-
pe³niej zbadanych pod wzglêdem parametrów petrofizycz-
nych na obszarze centralnej czêœci Ni¿u Polskiego. Uwagê
zwraca bardzo wysoka wartoœæ gradientu temperatury, prze-
kraczaj¹ca 30°C/km. Wartoœæ strumienia cieplnego dla otwo-
ru Piotrków Trybunalski IG wynosi 177,6 mW/m2. Wielkoœæ
ta odpowiada wartoœciom strumienia typowym dla strefy
przejœciowej miêdzy platform¹ paleozoiczn¹ a kratonem
wschodnioeuropejskim.

Du¿e œrednie wartoœci gêstoœci objêtoœciowej (2,59–
2,83 cm3) ska³ stropowej serii terygenicznej cechsztynu, tria-
su i jury (poza kimerydem górnym) sugeruj¹ wzglêdnie wyso-
ki stopieñ zdiagenezowania, zwi¹zany ze znaczn¹ g³êbokoœ-
ci¹ wystêpowania. Pomiary porowatoœci otwartej wykonano
jedynie na próbkach ska³ kimerydu i kredy dolnej (formacja
mogileñska). W pierwszym przypadku porowatoœæ efektywna
nie przekracza 6%, w drugim zaœ wynosi œrednio 21%. Poro-
watoœci utworów starszych nie badano, poniewa¿ nie przekra-
cza ona 5%.

Zestawienie sejsmicznych prêdkoœci kompleksowych
wskazuje na doœæ du¿e zró¿nicowanie prêdkoœci w obrêbie
tych samych utworów geologicznych. Analizuj¹c uzyskane
wyniki pomiarowe mo¿na prognozowaæ wystêpowanie wyra-
Ÿniejszych sejsmicznych granic odbijaj¹cych w rejonie wier-
cenia Piotrków Trybunalski IG 1 w stropie utworów triasu
dolnego (górny pstry piaskowiec – Tp3) i w stropie utworów
jury. Najlepiej rejestruj¹cymi siê granicami w tym rejonie po-
winny byæ te¿ odbicia pochodz¹ce od utworów wapiennych
oksfordu (Jo) i od stropu wapienia muszlowego (Tm).

Badania materii organicznej wskazuj¹, ¿e zawartoœæ wê-
gla organicznego i sk³adników labilnych w ska³ach jest ma³a.
Wiêksza iloœæ wêgla organicznego jest obecna jedynie w stro-
powych partiach utworów triasu dolnego. Ze wzglêdu na
zmienny charakter sedymentacji „dobre” ska³y macierzyste
do generowania wêglowodorów tak¿e w tym kompleksie wy-

stêpuj¹ jedynie punktowo. Du¿a zawartoœæ bituminów w utwo-
rach triasu górnego ma charakter epigenetyczny.

Badania typu genetycznego materii organicznej wykaza³y,
¿e zazwyczaj wspó³wystêpuj¹ typy sapropelowy i humusowy
w ró¿nych proporcjach w ca³ym badanym profilu utworów.
Stopieñ przeobra¿enia materii organicznej jest wysoki, ale
okreœlono wspó³wystêpowanie materii organicznej bêd¹cej na
ró¿nym stopniu dojrza³oœci.

Warunki œrodowiska sedymentacji utworów cechsztynu,
triasu i jury przewa¿nie by³y utleniaj¹ce, miejscami s³abo
utleniaj¹ce, a jedynie sporadycznie redukcyjne.

Stopieñ przeobra¿enia materii organicznej w osadach tria-
su, okreœlony na podstawie jej zdolnoœci refleksyjnej, jest
doœæ wysoki. Wyniki badañ wskazuj¹ na stadium dojrza³oœci
termicznej odpowiadaj¹cej g³ównej fazie generowania gazów
ekonomicznych przy maksymalnych paleotemperaturach dia-
genezy osadu, wzrastaj¹cych od ok. 150 do 250°C.

Dojrza³oœæ termiczna osadów cechsztynu odpowiada
g³ównej fazie generowania gazów. Diageneza tych osadów
zachodzi³a w maksymalnej paleotemperaturze nieprzekracza-
j¹cej 150°C.

Krzywa subsydencji tektonicznej profilu otworu jest typo-
wa dla basenu polskiego. Charakterystyczne jest jednak du¿e
tempo subsydencji w póŸnym triasie i zatrzymanie subsyden-
cji we wczesnej jurze. Zjawiska te mo¿na t³umaczyæ jako
efekt transtensji.

Modelowania historii termicznej wskazuj¹, ¿e profil doj-
rza³oœci termicznej w profilu otworu jest wynikiem g³ównie
póŸnokredowego pogrzebania w warunkach strumienia ciepl-
nego zbli¿onego do wspó³czesnego.

W otworze Piotrków Trybunalski IG 1 projektowano
opróbowanie poziomów zbiornikowych podczas wiercenia
próbnikami kablowymi, a po zakoñczeniu wiercenia rurowy-
mi próbnikami z³o¿a. Nieodpowiedni stan techniczny otworu
uniemo¿liwi³ jednak przeprowadzenie pe³nego, przewidzia-
nego projektem opróbowania. Nie wykonano opróbowañ ru-
rowymi próbnikami z³o¿a; zbadano jedynie 13 warstw za po-
moc¹ próbników kablowych. We wszystkich próbkach gazu
uzyskanego z odgazowania p³uczki zawartoœæ azotu przekra-
cza³a 90%, a zawartoœæ wêglowodorów by³a ni¿sza od 1%, co
œwiadczy o tym, ¿e nie jest to gaz z³o¿owy wystêpuj¹cy w
utworach mezozoicznych, lecz g³ównie gaz powsta³y w wyni-
ku fermentacji p³uczki wiertniczej. Opróbowania wykonane
przy zastosowaniu próbnika kablowego nale¿y zatem uznaæ
za negatywne.

Otwór wiertniczy Piotrków Trybunalski IG 1 wniós³ wiele
wa¿nych informacji do regionalnego rozpoznania budowy geo-
logicznej. Niemniej jednak problemy techniczne, uniemo¿-
liwiaj¹ce odwiercenie otworu do planowanej g³êbokoœci, spo-
wodowa³y, ¿e wiercenie nie spe³ni³o ca³kowicie swojego za-
dania w zakresie rozpoznania utworów cechsztynu i jego bez-
poœredniego pod³o¿a.
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