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Otwór wiertniczy Piotrków Trybunalski IG 1 zlokalizo-
wano w miejscowoœci Mzurki w województwie ³ódzkim
(wed³ug stanu z 1982 r. – w województwie piotrkowskim), na
zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (fig. 1).

Wspó³rzêdne geograficzne otworu wynosz¹: d³ugoœæ
19°30’30”, szerokoœæ 51°25’25”, wysokoœæ n.p.m. (poziom
odniesienia Kronstadt) – 209,7 m.

Wiercenie rozpoczêto dn. 13.03.1976 r., a zakoñczono dn.
23.01.1982 r. Koñcowa g³êbokoœæ otworu wynios³a 4849,0 m.
Omawiany otwór wiertniczy wykonano na podstawie „Pro-
jektu g³êbokich otworów wiertniczych Koluszki IG 1 i Piotr-
ków Trybunalski IG 1” (Marek i in., 1971, 1974), który obej-
muje problematykê badawcz¹ ujêt¹ w projektach prac geolo-
gicznych w niecce p³ockiej (warszawskiej) i na wale kujaw-
skim (Marek i in., 1970, 1972) oraz w niecce uniejowskiej
(³ódzkiej) (Marek i in., 1971). Projekt wiercenia zosta³ za-
twierdzony przez Prezesa Centralnego Urzêdu Geologii ak-
tem nr KOPBG/015/1644/74.

Zleceniodawc¹ prac wiertniczych by³ Instytut Geologicz-
ny, a wykonawc¹ Kombinat Geologiczny „Pó³noc” – Zak³ad
Robót Wiertniczych, a od g³êb. 4598,0 m – Przedsiêbiorstwo
Poszukiwañ Nafty i Gazu w Wo³ominie. Nadzór geologiczny
pe³ni³ S. Marek, nadzór opróbowania – L. Bojarski, a nadzór
geofizyczny – J. Szewczyk. Dozór geologiczny sprawowa³
F. Juszczak. Obs³ugê Laboratorium Polowego Kombinatu
Geologicznego „Pó³noc” stanowili: S. Doktór, B. Grzesiak,
W. Glinka, K. Cygañski i W. Dêbek.

Dokumentacja wynikowa otworu zosta³a opracowana
zespo³owo pod kierunkiem K. Dayczak-Calikowskiej i S. Mar-
ka (Dayczak-Calikowska i in., 1982). Dokumentacjê geofi-
zyczn¹ przedstawi³ J. Sobolewski (1980), a wyniki badañ
w³aœciwoœci fizykochemicznych ska³ – W. Rejman.

Otwór wiertniczy Piotrków Trybunalski IG 1 znajduje siê
w po³udniowej czêœci niecki uniejowskiej (³ódzkiej), w obrê-
bie cechsztyñsko-mezozoicznej jednostki strukturalnej Gniez-
no–£ask, w pobli¿u jej zetkniêcia siê z dwoma blokami tekto-
nicznymi: blokiem rawskim i mezozoicznym obrze¿eniem
Gór Œwiêtokrzyskich (fig. 2), na wschodnim skrzydle antykli-
ny Be³chatowa.

Odwiercenie otworu Piotrków Trybunalski IG 1 mia³o
na celu przeœledzenie rozwoju kompleksu cechsztyñsko-
-mezozoicznego pod k¹tem istnienia ewentualnych luk i wy-
klinowañ oraz okreœlenie budowy geologicznej pod³o¿a cech-
sztynu, w strefie po³o¿onej pomiêdzy platformami prekam-
bryjsk¹ i waryscyjsk¹, w rejonie strefy szwu transeuropej-
skiego (Trans European Suture Zone – TESZ). Na podstawie

badañ refrakcyjnych mo¿na bowiem przypuszczaæ, ¿e pod-
³o¿e o konsolidacji waryscyjskiej na tym obszarze ci¹gnie siê
od monokliny przedsudeckiej ku pó³nocnemu wschodowi, a¿
po liniê dyslokacyjn¹ Piotrków Trybunalski–Pabianice–Ponê-
tów–Mogilno (Marek red., 1977).

Ponadto otwór ten mia³ dostarczyæ danych do geologicz-
nej interpretacji poziomu refrakcyjnego o prêdkoœciach gra-
nicznych rzêdu 6100 m/s, zwi¹zanego w tym rejonie z pogra-
niczem cechsztynu i jego pod³o¿a. Mia³ on zatem wyjaœniæ
kwestiê ewentualnego zasiêgu platformy epiwaryscyjskiej
do linii dyslokacyjnej Piotrków Trybunalski–Pabianice–
Ponêtów.

Otwór Piotrków Trybunalski IG 1 jest po³o¿ony na profi-
lach sejsmicznych 2-I/II-70 w odleg³oœci 1,4 km na po³udnie
od PS 33,1 oraz 19-2-76K (fig. 3).

Otwór Piotrków Trybunalski IG 1 przebi³ osady czwarto-
rzêdu, kredy górnej i dolnej, jury górnej i œrodkowej oraz
triasu górnego, œrodkowego i dolnego; zosta³ zatrzymany w
utworach permu górnego (cechsztynu) na g³êb. 4849,0 m.

Fig. 1. Lokalizacja otworu wiertniczego
Piotrków Trybunalski IG 1

Location of the Piotrków Trybunalski IG 1 borehole



Otwór wiertniczy nie móg³ byæ g³êbiony do projektowanej
g³êb. 5500,0 m z powodu powa¿nych komplikacji technicz-
nych. Do g³êb. 4598,0 m otwór by³ wiercony praktycznie bez-
awaryjnie. Dopiero na tej g³êbokoœci, po nawierceniu soli
cechsztyñskich, nast¹pi³o przychwycenie przewodu wiertni-
czego z gryzerem, którego nie uda³o siê ju¿ uwolniæ. Otwór
odchylono i do g³êb. 4788,0 m wiercono bez przeszkód. Na
tej g³êbokoœci ponownie wyst¹pi³y komplikacje techniczne
w prowadzeniu wiercenia. Przewód wiertniczy po raz kolejny
zosta³ przychwycony. Po szeregu instrumentacji, mimo stoso-
wania ró¿nego rodzaju p³uczek o ró¿nych parametrach, otwór
zosta³ dowiercony do g³êb. 4849,0 m, a dalsze jego wiercenie
nie by³o mo¿liwe. Decyzj¹ nr TWP/43/82 z dnia 23 stycz-
nia 1982 r. odst¹piono od dalszych prac instrumentacyjnych.
Otwór zatem nie spe³ni³ zadania geologicznego w zakresie
przebadania utworów cechsztynu i ich pod³o¿a. Opróbowanie
otworu by³o mo¿liwe tylko w trakcie jego g³êbienia.

Otwór Piotrków Trybunalski IG 1 g³êbiono za pomoc¹
urz¹dzenia wiertniczego UM 3D-67 w nastêpuj¹cy sposób:

6 Wstêp

Fig. 2. Lokalizacja otworu wiertniczego Piotrków Trybunalski IG 1 na tle mapy geologicznej bez utworów kenozoiku
(wed³ug M. Jaskowiak-Schoeneichowej i S. Marka)

Kreda: Km – mastrycht, Kcp – kampan, Kcn+st – koniak i santon, Kt – turon, Kal3+c – alb górny i cenoman, Kal3+t – alb górny, cenoman i turon, K1 – kreda
dolna; jura: J3 – jura górna, J2 – jura œrodkowa

Location map of the Piotrków Trybunalski IG 1 borehole and geology of the area, without Cenozoic deposits
(after M. Jaskowiak-Schoeneichowa, S. Marek)

Cretaceous: Km – Maastrichtian, Kcp – Campanian, Kcn+st – Coniacian and Santonian, Kt – Turonian, Kal3+c – Upper Albian and Cenomianian,
Kal3+t – Upper Albian, Cenomianian and Turonian, K1 – Lower Cretaceous; Jurassic: J3 – Upper Jurassic, J2 – Middle Jurassic

G³êbokoœæ [m] Narzêdzie wiertnicze Œrednica narzêdzia [mm]

0,0–77,0 œwider 580

77,0–850,0 œwider 438

850,0–3173,0 œwider 308

koronka rolkowa 308

3173,0–4796,0 œwider 216

koronka diamentowa 214

koronka rolkowa 216

4795,0–4805,0 koronka diamentowa 141

4795,0–4805,0 œwider (poszerzanie) 216

4805,0–4849,0 œwider 216



Zastosowane rodzaje p³uczki wiertniczej:
• 0,0–1144,7 m – bentonitowa

(najwa¿niejsze odczynniki: bentonit, glikocel);
• 1144,7–4598,0 m – potasowa

(najwa¿niejsze odczynniki: bentonit, sól potasowa,
wodorotlenek potasu, glikocel, wêgiel brunatny);

• 4598,0–4849,0 m – potasowa, obci¹¿ona barytem (naj-
wa¿niejsze odczynniki: sól potasowa, baryt, glikocel,
azbest, bentonit, oktanol, phricolat, lignopol, pota¿,
chromal, stearynin glinu, wêglan potasu, chlorek ¿ela-
zowy, soda bezwodna).

Stan zarurowania otworu:
• 0,0–76,0 m rury o � 508 mm
• 0,0–850 m rury o � 340 mm
• 0,0–3170,0 m rury o � 245 mm
• 2947,0–4796,0 m rury o � 178 mm
Œredni postêp wiercenia: postêp przemys³owy (od dnia roz-

poczêcia do dnia zakoñczenia) wyniós³ 5,4 m/dobê, natomiast
postêp mechaniczny (po odjêciu wszystkich prac i przestojów)
– 25,2 m/dobê. Zakres rdzeniowania w otworze przedstawio-
no w tabeli 1. Otwór nie by³ w pe³ni rdzeniowany. Próbki
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Fig. 3. Czasowy przekrój sejsmiczny zmigrowany 19-2-76K (temat: Polska Centralna BLOK A;
rejon Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka; poz. odn. 100 m n.p.m.)

Interpretowane granice sejsmiczne: K1 – przysp¹gowa czêœæ kredy, J2str – przystropowa czêœæ jury œrodkowej, Jsp – sp¹g utworów jury, Tk – granica œród-
kajprowa, Tm – strop wapienia muszlowego, Tp3 – strop pstrego piaskowca górnego, P2-str – przystropowa czêœæ cechsztynu, PZ3 – kontakt soli m³odszej Na3
i anhydrytu g³ównego A3, PZ2/PZ1 – granica pomiêdzy cyklotemami PZ2 i PZ1, P1 – strop czerwonego sp¹gowca, Cstr – umowna granica wi¹zana ze stropem
karbonu

Migrated TWT seismic section 19-2-76K (Project: Central Poland BLOK A; Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka region;
reference level 100 m a.s.l.)

Interpreted seismic boundaries: K1 – base of Cretaceous, J2str – top of Middle Jurassic, Jsp – base of Jurassic, Tk – intra-Keuper boundary, Tm – top
of Muschelkalk, Tp3 – top of Upper Buntsandstein, P2-str – top of Zechstein, PZ3 – Na3 salt/A3 Main Anhydrite contact, PZ2/PZ1 – PZ2/PZ1 boundary,
P1 – top of Rotliegend, Cstr – inferred conventional boundary of top of Carboniferous



rdzeniowe zdeponowano w magazynie rdzeni wiertniczych
CAG PIG Leszcze k. K³odawy.

Badania przyp³ywu wód i wêglowodorów wykonano w trak-
cie wiercenia próbnikiem kablowym w utworach jury œrodkowej
(2061,0 m), noryku (2230,0–2313,5; 2315,5 i 2343,5 m),
kajpru górnego (2777,5; 2859,0 i 2942,5 m), kajpru dolnego
(3340,5 m), w pstrym piaskowcu œrodkowym (4055,0 m) oraz
pstrym piaskowcu dolnym (4112,0 i 4262,0 m).

Zestaw badañ geofizycznych otworowych obejmowa³ na-
stêpuj¹ce pomiary:

• PO – pomiar opornoœci
• mPO – mikroprofilowanie opornoœci
• POst – sterowane profilowanie opornoœci
• mPOst– sterowane mikroprofilowanie opornoœci
• POP – profilowanie opornoœci p³uczki
• SSO – skrócone sondowanie opornoœci
• SOg – gradientowe sondowanie opornoœci
• BSO – boczne sondowanie opornoœci
• PG – profilowanie promieniowania gamma wzbu-

dzonego neutronami
• PGG – profilowanie rozproszonego promieniowania

gamma
• PŒr – profilowanie œrednicy
• PK – profilowanie krzywizny
• PT – profilowanie termiczne
• Tmax – pomiar temperatury termometrem maksy-

malnym
• PA – profilowanie akustyczne
• PI – profilowanie indukcyjne.
Szczegó³owe dane na temat wykonanych pomiarów znaj-

duj¹ siê w rozdziale dotycz¹cym wyników badañ geofizyki
wiertniczej w otworze Piotrków Trybunalski IG 1 (tab. 9).

Pomiary geofizyki wiertniczej wykonano do g³êbokoœci
4796,0 m. Powa¿ne komplikacje wiertnicze, jakie wyst¹pi³y
przy realizacji otworu, spowodowa³y wykonanie w najg³êb-

szej czêœci profilu, tj. w interwale 4385,0–4796,0 m, ograni-
czonego kompleksu badañ.

Ponadto na podstawie próbek okruchowych, rdzeni wiert-
niczych oraz profilowañ geofizyki wiertniczej w otworze wy-
konano badania stratygraficzne, litologiczno-petrologiczne,
paleontologiczne, geo- i hydrochemiczne oraz w³aœciwoœci fi-
zycznych ska³.

Zbiorczy profil litologiczno-stratygraficzny otworu (tzw.
composite log) przedstawiono na figurze 41.
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T a b e l a 1

Zakres rdzeniowania w otworze wiertniczym
Piotrków Trybunalski IG 1

Coring in the Piotrków Trybunalski IG 1 borehole

Stratygrafia

Suma odcinków
rdzeniowanych

Uzysk rdzenia

[m] [%] [m] [%]

Czwartorzêd 0,0 0,0 0,0 0,0

Kreda górna 0,0 0,0 0,0 0,0

Kreda dolna 6,0 9,3 3,0 50,0

Jura górna 37,5 4,5 25,0 66,6

Jura œrodkowa 27,8 31,7 25,0 88,9

Trias górny 128,4 10,1 103,3 80,4

Trias œrodkowy 50,5 16,9 84,3 100,0

Trias dolny 88,2 10,8 50,5 95,6

Cechsztyn 107,5 27,3 94,8 88,2

Ogó³em 445,9 9,1 385,9 86,0

1 Figura 4 znajduje siê pod opask¹ na koñcu ksi¹¿ki
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