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Otwór wiertniczy S³upsk IG 1 zaprojektowany zosta³
w ramach „Projektu geologicznych badañ regionalnych
w pó³nocno-zachodniej czêœci syneklizy peryba³tyckiej”. Pro-
jekt ten wykonany zosta³ w 1971 roku przez zespó³ geologów
i geofizyków Instytutu Geologicznego w Warszawie pod kie-
runkiem Z. Modliñskiego. Prezes Centralnego Urzêdu Geolo-
gicznego zatwierdzi³ projekt do realizacji dnia 1.01.1977 r.
decyzj¹ KOPBG/015/1344/72.

Zadaniem zaprojektowanego do g³êbokoœci 4900 m otwo-
ru S³upsk IG 1 by³o rozpoznanie pe³nego profilu litologicz-
no-stratygraficznego osadów dolnopaleozoicznej pokrywy
osadowej, oraz okreœlenie g³êbokoœci wystêpowania pod³o¿a
krystalicznego i zbadanie sk³adu petrograficznego jego przy-
stropowej partii. Profil wiercenia w powi¹zaniu z otworami
wykonanymi na wyniesieniu £eby mia³ umo¿liwiæ poznanie
charakteru zmian litofacjalnych i parametrów zbiornikowych
najbardziej perspektywicznych dla poszukiwañ wêglowodo-
rów utworów kambru i ordowiku, oraz poznaæ trendy zmian
mi¹¿szoœciowych w obrêbie osadów syluru stanowi¹cych
uszczelnienie formacji perspektywicznych.

Otwór usytuowany zosta³ w pó³nocnej Polsce, w zachod-
niej g³êboko pogr¹¿onej czêœci obni¿enia ba³tyckiego (fig. 1,
2) w obszarze o bardzo s³abym rozpoznaniu sejsmicznym.
Przedstawiony na figurze 2 obraz strukturalny stropu kambru
jest w znacznym stopniu hipotetyczny i obrazuje jedynie pod-
stawowe rysy ukszta³towania tej powierzchni. Wiercenie zlo-
kalizowano na podstawie wyników profilu sejsmicznego
5-V-67 (fig. 1, 3). Na profilu tym, w rejonie wykonanego
wiercenia obserwuje siê prawdopodobne wypiêtrzenie hory-
zontu sejsmicznego „C?” wi¹zanego ogólnie z utworami dol-
nego paleozoiku. Badania sejsmiczne sugeruj¹, ¿e na odcinku
miêdzy otworami S³upsk IG 1 i Lêbork IG 1 mamy do czynie-
nia z doœæ skomplikowan¹ budow¹ blokow¹ utworów dolne-
go paleozoiku, a prawdopodobne tu dyslokacje maj¹ zmienne
kierunki zrzutów o amplitudzie przekraczaj¹cej w niektórych
przypadkach 100 m.

Otwór zlokalizowano w miejscowoœci Bzowo, w gminie
Kobylnica w województwie pomorskim oko³o 500 m na
NNW od 1569,20 na profilu sejsmicznym 5-V-67 (fig. 1).
Wspó³rzêdne geograficzne otworu wynosz¹: d³ugoœæ –
16°51’30”, szerokoœæ – 54°22’05”, wysokoœæ n.p.m. 42,0 m.

Zleceniodawc¹ otworu by³ Zak³ad Geologii Struktur
Wg³êbnych Instytutu Geologicznego, a wykonawc¹ Przedsiê-
biorstwo Geologiczne – Warszawa. Otwór wykonano apa-
ratem wiertniczym 3DH-200A. Kierownikiem otworu by³
G. Bartnicki. Nadzór geologiczny sprawowali Z. Modliñski
i A. Wierzbowski, nadzór opróbowania L. Bojarski, nadzór
geofizyczny T. Topulos. Dozór geologiczny oraz obs³ugê la-

boratorium polowego pe³nili A. We³niak, W. Glinka, E. Czuj-
kowski i K. Ba¿ycki.

G³êbienie otworu rozpoczêto dnia 12.11.1972 r., a zakoñ-
czono dnia 27.01.1974 r. na g³êbokoœci 5120,0 m w gnejsach
paleoproterozoiku. Konstrukcja otworu by³a nastêpuj¹ca:

0,0–102,0 m rury ∅ 508 mm
0,0–650,0 m rury ∅ 339,7 mm
0,0–2105,0 m rury ∅ 244,5 mm

1900,0–4610,0 m rury ∅ 177,8 mm
W trakcie g³êbienia otworu wykonano badanie próbni-

kiem z³o¿a poziomu piaskowców kambru dolnego, a po za-
koñczeniu otworu zbadano ponadto poziomy piaskowcowe
permu i triasu.

W otworze wykonano standardowe pomiary geofizyki
otworowej obejmuj¹ce strefowe badania wed³ug ustalonego
zakresu kompleksu podstawowego, który obejmowa³: profilo-
wanie opornoœci (PO), profilowanie potencja³ów samoistnych

Fig. 1. Lokalizacja otworu S³upsk IG 1

Location of the S³upsk IG 1 borehole



(PS), profilowanie œrednicy (Pœr), profilowanie krzywizny
(PK), profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG),
profilowanie promieniowania gamma wzbudzonego (PNG).
W wybranych odcinkach pomiary te uzupe³nione by³y o profi-
lowanie opornoœci polem sterowanym (POst), sterowane mi-
kroprofilowanie opornoœci (mPOst), profilowanie akustyczne
(PA). Po zakoñczeniu otworu wykonano profilowanie termicz-
ne (PT) oraz pionowe profilowanie sejsmiczne (PPS).

G³êbienie otworu przebiega³o bardzo sprawnie i prawie
bezawaryjnie. Jedyna powa¿niejsza instrumentacja mia³a miej-
sce przy g³êbokoœci otworu 4091,5 m, gdy dnia 24.05.1973 r.
nast¹pi³o urwanie w caliŸnie przewodu wiertniczego ∅ 5″. In-
strumentacja zakoñczona zosta³a dnia 03.06.1973 r. po
wyci¹gniêciu przewodu i zwierceniu frezem pozosta³ej
w otworze koronki. Œredni przemys³owy postêp wiercenia wy-

nosi³ 11,6 m/dobê, a postêp mechaniczny 15,0 m/dobê. Otwór
prowadzony by³ z czêœciowym rdzeniowaniem. Ogó³em rdze-
niowano 1224,5 m, co stanowi 24% g³êbokoœci otworu. Osady
neogenu i paleogenu przewiercono bezrdzeniowo, mezozoik
rdzeniowano w 3%, perm w 41%, sylur w 17%, ordowik
w 90%, kambr w 98%, formacjê ¿arnowieck¹ (ediakar gór-
ny–kambr dolny) w 89%, a pod³o¿e krystaliczne w 71%. Od-
cinki rdzeniowane i procentowy uzysk rdzenia podano w opi-
sie profilu litologiczno-stratygraficznego oraz na graficznym
profilu otworu (fig. 4 – na koñcu ksi¹zki pod opask¹).

Niniejsze opracowanie jest prac¹ zbiorow¹ zespo³u spe-
cjalistów Pañstwowego Instytutu Geologicznego przy jej wy-
konaniu szeroko wykorzystano materia³y archiwalne zawarte
przede wszystkim w dokumentacji wynikowej otworu (Mo-
dliñski, Wierzbowski, 1974).
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Fig. 2. Po³o¿enie otworu wiertniczego S³upsk IG 1 na tle Mapy geologicznej po³udniowego Ba³tyku
bez utworów permu i m³odszych (Pokorski, Modliñski, red., 2005)

Location of the S³upsk IG 1 borehole on Geological map of the southern Baltic without Permian and younger deposits

(Pokorski, Modliñski, eds., 2005)
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Fig. 3. Przekrój geologiczny Skibno–S³upsk–Dar¿lubie

Cm – kambr + formacja ¿arnowiecka, O – ordowik, Sw-l – sylur, landower i wenlok, Sl – sylur, ludlow, Sp – sylur, przydol, D – dewon, P – perm,
T – trias, J – jura, K – kreda, Kn – kenozoik

Geological cross-section Skibno–S³upsk–Dar¿lubie

Cm – Cambrian + ¯arnowiec Formation, O – Ordovician, Sw-l – Silurian, Llandovery and Wenlock, Sl – Silurian, Ludlow, Sp – Silurian, Pridoli,
D – Devonian, P – Permian, T – Triassic, J – Jurassic, K – Cretaceous, Kn – Cenozoic
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