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Otwór wiertniczy Wrotnów IG 1 wykonano na pocz¹tku
lat 70. XX wieku, na obszarze obni¿enia podlaskiego, w brze-
¿nej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego, w strefie kon-
taktu z wyniesieniem mazurskim. Jest on usytuowany we wsi
Grzyma³y, ok. 3 km na wschód od Wrotnowa, w wojewódz-
twie mazowieckim (fig. 1), w pobli¿u takich otworów jak
T³uszcz IG 1, £ochów IG 1 i £ochów IG 2 oraz Wyszków IG
1. Mapa lokalizacyjna otworów wiertniczych przygotowa-
nych do druku oraz opublikowanych w serii Profile g³êbokich
otworów wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego
na tle jednostek geologicznych Polski znajduje siê na ok³adce
ksi¹¿ki.

Lokalizacja wiercenia oparta zosta³a na profilu sejsmicz-
nym 25-XXXV-67, PS-74,5 (fig. 2) w pobli¿u strefy dysloka-
cyjnej (w czêœci po³udniowej obni¿onej) biegn¹cej prawie
równole¿nikowo na linii T³uszcz–Wrotnów. Lokalizacjê tê
uzasadniano mo¿liwoœci¹ napotkania pu³apek przyuskoko-
wych dla nagromadzeñ bituminów w osadach dolnego paleo-
zoiku.

Celem wiercenia by³o poznanie budowy strukturalnej
pó³nocno-œrodkowej czêœci obni¿enia podlaskiego, dostar-
czenie danych odnoœnie budowy pokrywy osadowej w
po³udniowym obrze¿eniu wyniesienia mazursko-suwalskie-
go, a szczególnie osadów dolnego paleozoiku (ordowiku
i kambru) pod k¹tem poszukiwañ bituminów oraz zbadanie
stropu pod³o¿a krystalicznego, a tak¿e dostarczenie mate-
ria³ów porównawczych do interpretacji wyników pomiarów
geofizycznych.

W niniejszym opracowaniu zawarte s¹ zarówno informa-
cje i wyniki badañ pochodz¹ce z Dokumentacji wynikowej
otworu badawczego (strukturalno-parametrycznego) Wrot-
nów IG 1 (1973), jak i nowe wyniki badañ litologicznych,
stratygraficznych, petrograficznych, sedymentologicznych,
paleontologicznych oraz geochemicznych i strukturalnych,
prowadzonych przy zastosowaniu nowoczesnych metod ba-
dawczych.

Dane ogólne otworu
• Wspó³rzêdne geograficzne otworu:

d³ugoœæ: 22°07'20"
szerokoœæ: 52°31'03"
wysokoœæ n.p.m.: 160,0 m

• Wiercenie rozpoczêto 6.III.1972 r.;
zakoñczono 26.VII.1972 r.

• G³êbokoœæ wiercenia: 2063,0 m

• Narzêdzia wiertnicze:
0,0–351,0 m gryzer 308 mm

351,0–1636,5 m gryzer i koronka rolkowa 216 mm
1636,5–2063,0 m gryzer 143 mm

i koronka diamentowa 141 mm
W trakcie wiercenia wykonano badania próbnikiem ka-

blowym i rurowym na g³êbokoœciach podanych na figurze 31.
W trakcie rurowania otworu przy g³êbokoœci ogólnej

1636,5 m wynik³y komplikacje; rury zdo³ano zapuœciæ tylko do
g³êbokoœci 1005,0 m. Po wyci¹gniêciu rur z otworu zapuszczo-
no przewód wiertniczy celem przerobienia i przep³ukania
otworu. Zapuszczona koronka rolkowa wynios³a rdzeñ z g³êbo-
koœci 936,0 m co potwierdzi³o skrzywienie otworu. Od g³êbo-
koœci 936,0–1636,5 m wiercono nowy otwór (odbiegaj¹cy od
pionu). Po ponownym zarurowaniu otworu dalsze g³êbienie
(do pod³o¿a krystalicznego) przebiega³o bezawaryjnie.

Fig. 1. Lokalizacja otworu wiertniczego Wrotnów IG 1

Location of the Wrotnów IG 1 borehole

1 Figura 3 znajduje siê pod opask¹ na koñcu ksi¹¿ki



Zleceniodawc¹ wiercenia by³ Zak³ad Geologii Struktur
Wg³êbnych Ni¿u Instytutu Geologicznego (Warszawa). Nad-
zór geologiczny sprawowa³a K. Lendzion oraz A. Wierzbow-
ski. Geologiem nadzoru opróbowania by³ L. Bojarski. Wyko-
nawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Geologiczne (Warszawa).

Wiercenie wykonano aparatem 2DH-75A. Konstrukcja
otworu by³a nastêpuj¹ca (g³êbokoœæ wg pomiarów geofizycz-
nych):

0,0–5,0 m rury � 13 3/8"
0,0–231,0 m rury � 9 5/8"
0,0–1611,0 m rury � 6 5/8"
Wykonawcami badañ geofizycznych byli: Przedsiêbior-

stwo Poszukiwañ Geofizycznych (Warszawa) oraz Przedsiê-
biorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego (Toruñ).

W otworze wykonano standardowe pomiary geofizyki
otworowej w poszczególnych interwa³ach g³êbokoœciowych.
Zakres badañ geofizycznych obejmowa³: profilowanie opor-
noœci (PO), sondowanie opornoœci (SO), profilowanie krzy-
wizny (PK), profilowanie œrednicy (Pœr), profilowanie poten-
cja³ów samoistnych (PS), profilowanie naturalnego promie-
niowania gamma (PG) oraz profilowanie promieniowania

gamma wzbudzonego (PNG), a ponadto pomiar termometrem
i pomiar stopnia geotermicznego (PTn i PTu).

Wykonano tak¿e badania horyzontów perspektywicznych
i wód w otworze.

Rzeczywisty zakres rdzeniowania przedstawia³ siê nastê-
puj¹co (g³êbokoœci wg. pomiarów geofizycznych):

0,0–229,0 m 0%
229,0–647,5 m 0%
647,5–1008,5 m 4%

1009,5–1238,5 m 4% 11,0 m.b. rdzenia
1238,5–1316,0 m 18% 12,0 m.b. rdzenia
1316,0–1577,0 m 15% 37,8 m.b. rdzenia
1577,0–1605,5 m 100% 27,3 m.b. rdzenia
1605,5–2026,5 m 24% 101,0 m.b. rdzenia
2026,5–2063,0 m 91% 33,4 m.b. rdzenia

£¹cznie uzyskano 222,5 m.b. rdzenia, co stanowi œredni
uzysk 11% na odcinku 0,0–2063,0 m.

W otworze wiertniczym Wrotnów IG 1 przewiercono
profil osadów czwartorzêdu, neogenu, paleogenu, kredy,
jury, triasu, permu, syluru i kambru oraz ska³y metamorficz-
ne proterozoiku.
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Fig. 2. Przekrój sejsmiczno-geologiczny rejonu Wrotnowa (na podstawie Dokumentacja wynikowa..., 1973; zmodyfikowany)

Seismic-geological section of the Wrotnów area (according to Dokumentacja wynikowa..., 1973; modified)



Opracowanie niniejsze jest prac¹ zbiorow¹. Badania lito-
logiczno-stratygraficzne, sedymentologiczne, petrograficzne,
paleontologiczne, geochemiczne strukturalne oraz hydrogeo-
logiczne zosta³y wykonane przez by³ych i obecnych pracow-
ników Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Wyniki badañ
geofizyki otworowej zosta³y opracowane przez pracowników
Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

G³êbokoœci wystêpowania osadów reprezentuj¹cych po-
szczególne jednostki stratygraficzne w profilu okreœlono na

podstawie pomiarów geofizyki wiertniczej, w niektórych in-
terwa³ach na podstawie rdzeni, a tak¿e na podstawie korelacji
litologicznych i geofizycznych z s¹siednimi otworami wiert-
niczymi obni¿enia podlaskiego.

Materia³ ilustracyjny zawiera profil otworu z wybranymi
krzywymi pomiarów geofizycznych (fig. 3). Opis szcze-
gó³owego profilu litologiczno-stratygraficznego zosta³
sporz¹dzony zgodnie z polskimi zasadami stratygrafii (Racki,
Narkiewicz, 2006) na podstawie aktualnych ustaleñ Miêdzy-
narodowej Komisji Stratygraficznej (2008).
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