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WYNIKI BADAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH

Celem opróbowania otworu S³upsk IG 1 by³a ocena wa-
runków zbiornikowych i ciœnieniowych poziomów wodono-
œnych kambru, permu i mezozoiku. Jednym z wa¿niejszych
zadañ by³o wyjaœnienie mo¿liwoœci wystêpowania w utwo-
rach kambru, zalegaj¹cych na g³êbokoœci przekraczaj¹cej
4515 m, ska³ o charakterze kolektorów. Badania przeprowa-
dzono próbnikiem rurowym typu Halliburtona.

Opróbowania wykona³a ekipa Przedsiêbiorstwa Geolo-
gicznego w Warszawie (Zak³ad Opróbowañ i Cementowañ
w Wo³ominie). Dozór specjalistyczny w trakcie opróbowañ
pe³nili A. Pêksa i W. Kowalczyk z Instytutu Geologicznego.
Nadzór nad badaniami sprawowa³ L. Bojarski. Opróbowano
trzy poziomy zbiornikowe (fig. 47): dolnego kambru
(4775,4–4738,3 m), permu (1138,0–1094,0 m) i dolnego triasu
(861,0–842,0 m). Analizy chemiczne solanek wykona³y H. Ja-
siñska i T. Latoszyñska w laboratorium Zak³adu Geochemii i
Chemii Analitycznej Pañstwowego Instytutu Geologicznego
w Warszawie.

Opróbowany poziom: 4775,4–4738,3 m – kambr dolny
(piaskowce kwarcowe, mu³owce)

Wyniki:
brak przyp³ywu
ciœnienie denne: Pd = 17,137×106 N/m2

Opróbowanie przeprowadzono w dniach 6, 7 wrzeœnia
1973 r. w trakcie g³êbienia otworu. Badania wykonano w otwo-
rze niezaruruwanym, pod butem rur, metod¹ jednokrotnego od-
ciêcia przyp³ywu (fig. 48). Zastosowano przybitkê z p³uczki
wiertniczej, wype³niaj¹c p³uczk¹ przewód wiertniczy od g³êbo-
koœci 4775,4 m do 3340,0 m (³¹cznie 1435,4 m) stwarzaj¹c
przeciwciœnienie 15,470×106 N/m2 (68,5% depresji).

I okres przyp³ywu:
ciœnienie 15,470×106 do 15,413×106 N/m2, czas 60 minut,

I okres odbudowy ciœnienia:
ciœnienie 15,413×106 do 17,137×106 N/m2 , czas 113 minut.

Podczas pocz¹tkowych kilkunastu minut badañ na g³owi-
cy obserwowano jedynie s³abe objawy przyp³ywu spowodo-
wane odprê¿eniem z³o¿a. Krzywa na wykresie wykazuje ten-
dencjê spadkow¹, a zaobserwowany w okresie odbudowy mi-
nimalny wzrost ciœnienia potwierdza brak w³asnoœci kolektor-
skich badanego interwa³u.

Pobrano próbê gazu wystêpuj¹cego w œladowych ilo-
œciach. Gaz uzyskano z odgazowania p³uczki wiertniczej. Za-
wartoœæ gazu w p³uczce wynosi³a 141,004 ml/dm3. Sk³ad gazu
przedstawiono w tabeli 18.

Zawartoœæ wêglowodorów wynosi 1,4245%, a suma sk³ad-
ników palnych 4,2573%. Otrzymana z odgazowania p³uczki
próbka zawiera gaz niepalny sk³adaj¹cy siê z azotu, wodoru,

dwutlenku wêgla, wêglowodorów a¿ do heksanów oraz argo-
nu. Gaz charakteryzuje siê wysok¹ zawartoœci¹ azotu.

Geneza gazu jest z³o¿ona. Œladowe iloœci metanu i wy¿-
szych wêglowodorów œwiadcz¹, ¿e jest to gaz z³o¿owy. Obec-

Fig. 47. Schemat opróbowania otworu

Scheme of borehole testing



noœæ dwutlenku wêgla, wodoru i czêœciowo metanu wskazuj¹
na wspó³czesne procesy fermentacji mikrobiologicznej. Azot
i argon s¹ przypuszczalnie w wiêkszoœci pochodzenia atmos-
ferycznego.

Po zakoñczeniu badañ spód otworu zlikwidowano do
g³êbokoœci 1198,0 m.

Opróbowany poziom: 1138,0–1094,0 m – perm (pia-
skowce)

Wyniki:
przyp³yw solanki
przyp³yw 7 m3/h
ciœnienie z³o¿owe Pz = 10,595×106 N/m2

Opróbowanie przeprowadzono w dniach 27, 28 lutego
1974 r. Przed badaniami, w dniu 26 lutego 1974 r., wykonano
perforacjê bezpociskow¹ rur ∅ 9 5/8" w przelocie 1138–
1094 m. Zastosowano metodê jednokrotnego odciêcia przy-
p³ywu (fig. 49). Uszczelniacz próbnika zapiêto w rurach na
g³êbokoœci 1057 m, to znaczy 37 m ponad stropem perforacji.

I okres przyp³ywu:
ciœnienie 9,859×106 do 10,595×106 N/m2, czas 60 minut,

I okres odbudowy ciœnienia:
ciœnienie 10,585×106 do 10,595×106 N/m2, czas 75 minut.

£¹czny czas przyp³ywu wynosi³ 60 minut. W tym czasie
do przewodu wiertniczego dop³ynê³o oko³o 7000 dm3 solanki
z du¿¹ iloœci¹ piasku, a zwierciad³o statyczne solanki ustabili-
zowa³o siê na g³êbokoœci 222 m. Wspó³czynnik przepuszczal-
noœci wyniós³ 122 mD. Ujemna wartoœæ skin efektu (– 2,22)
œwiadczy o braku uszkodzenia strefy przyotworowej. W³as-
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Fig. 48.Opróbowanie poziomu 4775,4–4738,3 m

Testing of 4775,4–4738,3 m interval

T a b e l a 18

Analiza gazu pobranego
z g³êbokoœci 4775,4–4438,3 m

Analysis of gas sampled
at depth 4775,4–4438,3 m

Sk³adnik Zawartoœæ
sk³adników

[% obj.]

Zawartoœæ
sk³adników

[g/Nm3]

C1 1,165604 8,360875

C2 0,085687 1,158999

C3 0,028623 0,572255

C3
= 0,005631 0,107462

C4 0,058887 1,574651

C5 0,080023 2,695500

H2 2,832857 2,546739

CO2 2,001724 29,546058

Ar 0,991004 17,679509

N2 92,749960 1160,023747

Suma 100,000000 1224,265795

Fig. 49. Opróbowanie poziomu 1138,0–1094,0 m

Testing of 1138,0–1094,0 m interval



noœci zbiornikowe badanego poziomu okreœla siê jako dobre.
Ciœnienie z³o¿owe ustabilizowa³o siê w wysokoœci
10,595×106 N/m2.

W tabeli 19 przedstawiono wyniki badañ chemicznych so-
lanki pobranej podczas opróbowania.

W badanym poziomie zbiornikowym wystêpuj¹ 7,2% so-
lanki chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, ¿elaziste
o ciê¿arze w³aœciwym 1,0587 g/cm3, pH 7 i mineralizacji
ogólnej wynosz¹cej 71,8 g/dm3. W zapisie skróconym:

gdzie M – mineralizacja ogólna.

Wartoœci wskaŸników hydrochemicznych wynosz¹:

Przedstawione wartoœci wskaŸników wskazuj¹ na znikomy
przep³yw, dobr¹ i d³ugotrwa³¹ izolacjê od powierzchni terenu
oraz znacznie zaawansowane procesy metamorfizmu wód.

Po zakoñczeniu opróbowania przebadany odcinek zlikwi-
dowano. Strop korka cementowego usytuowano na g³êbokoœ-
ci 900 m.

Poziom: 861,0–842,0 m – trias, pstry piaskowiec (pia-
skowce)

Wyniki:
przyp³yw solanki
przyp³yw 9 m3/h
ciœnienie z³o¿owe Pz = 8,054×106 N/m2

Opróbowanie przeprowadzono w dniach 2, 3 marca
1974 r. Przed badaniami, w dniu 2 marca 1974 r., wykonano
perforacjê bezpociskow¹ rur ∅ 9 5/8" w przelocie 861,0–
842,0 m. Zastosowano metodê dwukrotnego odciêcia przy-
p³ywu (fig. 50). Uszczelniacz próbnika zapiêto w rurach na
g³êbokoœci 806,5 m, to znaczy 35,5 m ponad stropem perfora-
cji.

I okres przyp³ywu:
ciœnienie 5,042×106 do 7,897×106 N/m2, czas 20 minut,

I okres odbudowy ciœnienia:
ciœnienie 7,897×106 do 8,044×106 N/m2, czas 30 minut,

II okres przyp³ywu:
ciœnienie 7,987×106 do 8,044×106 N/m2, czas 30 minut,

II okres odbudowy ciœnienia:
ciœnienie 8,044×106 do 8,054×106 N/m2, czas 10 minut.

Efektywny czas przyp³ywu wynosi³ 40 minut. W tym cza-
sie do przewodu wiertniczego dop³ynê³o oko³o 6200 dm3 so-
lanki z piaskiem. Zwierciad³o statyczne solanki ustabilizo-
wa³o siê na g³êbokoœci 128 m. Przyp³yw w przelocie 128,0 –
806,5 m wyniós³ oko³o 9 m3/h. Ciœnienie z³o¿owe ustabi-
lizowa³o siê w wysokoœci 8,054×106 N/m2. Wspó³czynnik
przepuszczalnoœci, jak wyliczono na podstawie wzrostu ciœ-
nienia zarejestrowanego na manometrze g³êbinowym, wy-
niós³ 327 mD. Ujemna wartoœæ skin efektu (– 5,25) œwiadczy
o braku uszkodzenia strefy przyotworowej. W³asnoœci zbior-
nikowe badanego poziomu okreœla siê jako dobre.
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Fig. 50. Opróbowanie poziomu 861,0–842,0 m

Testing of 861,0–842,0 m interval

T a b e l a 19

Wyniki badañ chemicznych solanki
pobranej z poziomu 1138–1094 m

Results of chemical analysis of brine
sampled at 1138–1094 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

[mg/dm3] [mval/dm3] [% mval]

kationy

Na+ 20500,00 891,75 71,724

K+ 210,00 5,37 0,432

Ca+ + 4790,85 239,06 19,228

Mg+ + 1294,32 106,47 8,563

Fe+ + 12,22 0,66 0,053

Razem 26807,39 1243,31 100,000

aniony

Cl – 42413,30 1196,48 95,899

Br – 312,22 3,91 0,313

J – 9,45 0,07 0,006

HCO3
– 97,51 1,60 0,128

SO4
– – 2189,71 45,59 3,654

Razem 45022,19 1247,65 100,000



W tabeli 20 przedstawiono wyniki badañ chemicznych so-
lanki pobranej podczas opróbowania.

Wystêpuj¹ce w badanym poziomie zbiornikowym wody
scharakteryzowano jako 4% solanki chlorkowo-sodowe,
bromkowe, jodkowe o ciê¿arze w³aœciwym 1,0319 g/cm3,

pH 7 i mineralizacji ogólnej wynosz¹cej 40,1 g/dm3. W zapi-
sie skróconym:

Wartoœci wskaŸników hydrochemicznych wynosz¹:

Przedstawione wartoœci wskaŸników, zbli¿one do warto-
œci charakteryzuj¹cych wody wystêpuj¹ce w poziomie zbior-
nikowym opróbowanym w interwale 1138–1094 m, równie¿
wskazuj¹ na znikomy przep³yw, dobr¹ i d³ugotrwa³¹ izolacjê
od powierzchni terenu oraz znaczne zaawansowanie proce-
sów metamorfizmu wód.

Po zakoñczeniu badañ otwór zlikwidowano do powierz-
chni terenu.

***

Uwagi koñcowe. W zachodniej czêœci wyniesienia £eby
brak jest korzystnych warunków dla zachowania siê z³ó¿ wê-
glowodorów, istniej¹ natomiast korzystne warunki dla ujêcia
solanek mog¹cych mieæ zastosowanie w balneologii.

Uwa¿ane za perspektywiczne pod k¹tem zachowania siê
z³ó¿ wêglowodorów piaskowce kambru charakteryzowa³y siê
brakiem cech ska³ zbiornikowych. W wyniku opróbowania
nie uzyskano z nich przyp³ywu.

Stwierdzone otworem S³upsk IG 1 solanki w utworach dol-
nego permu oraz pstrego piaskowca mog¹ mieæ zastosowanie
w lecznictwie balneologicznym. Solanki te mog¹ byæ wykorzy-
stywane poprzez gimnastykê podwodn¹ w procesie rehabilita-
cji narz¹dów ruchu. Solanki wystêpuj¹ce w pstrym piaskowcu
powinny byæ nieco rozcieñczane do stê¿enia wynosz¹cego
6–7%, aby ich dzia³anie na skórê nie by³o zbyt dra¿ni¹ce.

Solanki mog¹ byæ wykorzystywane bez podgrzewania w
basenach profilaktyczno-sportowych, w których temperatura
wody nie powinna przekraczaæ 28°C (Dowgia³³o i in., 1969).

144 Wyniki badañ hydrogeologicznych

T a b e l a 20

Wyniki badañ chemicznych
solanki pobranej z poziomu 861–842 m

Results of chemical analysis of brine
sampled at 861–842 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

[mg/dm3] [mval/dm3] [% mval]

kationy

Na+ 11100,00 482,85 73,322

K+ 78,00 1,99 0,303

Ca+ + 2122,78 105,93 16,085

Mg+ + 823,78 67,76 10,290

Fe+ + 0,00 0,00 0,000

Razem 14124,56 658,53 100,000

aniony

Cl – 22979,67 648,26 93,988

Br – 128,96 1,61 0,234

J – 4,47 0,04 0,005

HCO3
– 170,64 2,80 0,406

SO4
– – 1778,11 37,02 5,367

Razem 25061,85 689,73 100,000
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