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Pakiet danych geologicznych dla obszaru przetargowego „Leszno” został przygotowany na zlecenie Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Zakres informacji geologicznej jaka powinna się znaleźć w przedkładanym opracowaniu został określony w piśmie tegoż Departamentu nr DGK-IV.4773.18.2017.TC z dnia 09.08.2017 roku.
Zgodnie z art. 49.f Ustawy w dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) obszary
przeznaczone do postępowania przetargowego ustala organ koncesyjny we współpracy z państwową służbą geologiczną.
Obszar przetargowy „Leszno” został wskazany na podstawie raportu „Ocena perspektywiczności geologicznej przestrzeni
obszaru Polski o potencjale węglowodorowym”, który został opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska nr DGK-IV.4773.16.2017.TC z dnia 18.05.2017 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w maju
2017 roku.
Zebrane dane o budowie geologicznej i potencjale złożowym obszaru przetargowego „Leszno” obejmują informację
geologiczną będącą własnością Skarbu Państwa, dostępną w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB oraz
w ogólnodostępnych publikacjach naukowych. Źródła zamieszczonych informacji zawarte są w końcowej części pakietu danych geologicznych. Opracowanie to zawiera również ogólne dane o istniejących informacjach geologicznych nie będących
własnością Skarbu Państwa.

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP......................................................................................................................................................................................................... 5
1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM (Hubert Kiersnowski, Marek Jasionowski,
Leszek Skowroński, Joanna Fabiańczyk, Krystian Wójcik) ........................................................................................................................ 5
1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE (Dominika Kafara, Paulina Kostrz-Sikora, Olimpia Kozłowska) ......................................... 5
2. BUDOWA GEOLOGICZNA........................................................................................................................................................................... 9
2.1. STRATYGRAFIA................................................................................................................................................................................... 9
2.1.1. KARBON (Hubert Kiersnowski, Aleksandra Kozłowska) .................................................................................................................. 9
2.1.2. PERM – CZERWONY SPĄGOWIEC (Hubert Kiersnowski, Marta Kuberska) ........................................................................ 12
2.1.3. PERM – CECHSZTYN (Ryszard Wagner, Hubert Kiersnowski, Leszek Skowroński) ............................................................ 19
2.1.4. TRIAS (Anna Becker) . ............................................................................................................................................................ 21
2.1.5. JURA I KREDA (Anna Feldman-Olszewska, Krzysztof Leszczyński) ..................................................................................... 22
2.1.6. KENOZOIK (Hubert Kiersnowski) ........................................................................................................................................... 22
2.2. BUDOWA STRUKTURALNA (Andrzej Głuszyński) ........................................................................................................................... 22
2.3. ROZWÓJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ (Andrzej Głuszyński) ........................................................................................................... 23
2.4. HYDROGEOLOGIA (Anna Gryczko-Gostyńska) . ............................................................................................................................. 24
3. SYSTEM NAFTOWY.................................................................................................................................................................................. 27
3.1. WSTĘP (Ireneusz Dyrka) .................................................................................................................................................................. 27
3.2. SKAŁY MACIERZYSTE (Marcin Janas) ............................................................................................................................................ 27
3.2.1. POTENCJAŁ GENETYCZNY SKAŁ KARBONU (Ireneusz Dyrka) . ....................................................................................... 27
3.2.2. ZAWARTOŚĆ WĘGLA ORGANICZNEGO W UTWORACH KARBONU (Ewa Klimuszko) .................................................... 32
3.3. WIEK I MECHANIZM GENERACJI, MIGRACJI I AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW (Ireneusz Dyrka) ........................................ 32
4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW NA OBSZARZE PRZETARGOWYM I W JEGO SĄSIEDZTWIE
(Dariusz Brzeziński, Martyna Czapigo-Czapla, Joanna Fabiańczyk, Krystian Wójcik, Olga Rosowiecka) . .................................................. 34
4.1. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO BONIKOWO............................................................................................................................................ 34
4.2. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO BROŃSKO.............................................................................................................................................. 36
4.3. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO GORZYCE.............................................................................................................................................. 40
4.4. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO GÓRA...................................................................................................................................................... 41
4.5. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KANDLEWO........................................................................................................................................... 43
4.6. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KĄKOLEWO........................................................................................................................................... 45
4.7. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KOŚCIAN S............................................................................................................................................ 46
4.8. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KOŚCIAN S-Ca2..................................................................................................................................... 47
4.9. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ŁĘKI........................................................................................................................................................ 51
4.10. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO NARATÓW............................................................................................................................................ 54
4.11. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO NIECHLÓW........................................................................................................................................... 56
4.12. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO SZLICHTYNGOWA............................................................................................................................... 57
4.13. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO WILKÓW............................................................................................................................................... 60
4.14. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ZAKRZEWO.......................................................................................................................................... 62
4.15. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ŻAKOWO.............................................................................................................................................. 63
4.16. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ŻUCHLÓW............................................................................................................................................ 64
5. OTWORY WIERTNICZE (Hubert Kiersnowski, Leszek Skowroński, Tadeusz Grudzień, Michał Roman,
Jakub Sokołowski, Leszek Krzemiński, Krystian Wójcik )............................................................................................................................... 67
5.1. INFORMACJE OGÓLNE.................................................................................................................................................................... 67
5.2. DĄBCZE 2.......................................................................................................................................................................................... 68
5.3. DĄBCZE 3.......................................................................................................................................................................................... 69
5.4. FRANKOWO 1.................................................................................................................................................................................... 70
5.5. GÓRKA DUCHOWNA 1...................................................................................................................................................................... 70
5.6. JEZIERZYCE 1................................................................................................................................................................................... 70
5.7. KĄKOLEWO 1.................................................................................................................................................................................... 71
5.8. KĄKOLEWO 2.................................................................................................................................................................................... 72
5.9. KĄKOLEWO 4.................................................................................................................................................................................... 74
5.10. ŚMIŁOWO 1..................................................................................................................................................................................... 75
5.11. ŚWIĘCIECHOWA 1.......................................................................................................................................................................... 76

5.12. ŚWIĘCIECHOWA 2.......................................................................................................................................................................... 78
5.13. TWORZANICE 1............................................................................................................................................................................... 79
5.14. ZBARZEWO 1.................................................................................................................................................................................. 80
5.15. ŻAKOWO 1....................................................................................................................................................................................... 81
5.16. ŻAKOWO 2....................................................................................................................................................................................... 82
5.17. ŻAKOWO 3....................................................................................................................................................................................... 83
5.18. ŻAKOWO 4....................................................................................................................................................................................... 84
5.19. ŻAKOWO 5....................................................................................................................................................................................... 85
5.20. ŻAKOWO 6....................................................................................................................................................................................... 86
5.21. ŻAKOWO 7....................................................................................................................................................................................... 91
5.22. ŻAKOWO 9....................................................................................................................................................................................... 91
6. DANE SEJSMICZNE (Sylwia Kijewska) .................................................................................................................................................... 92
7. BADANIA GRAWIMETRYCZNE I MAGNETOMETRYCZNE (Olga Rosowiecka) ................................................................................... 100
7.1. GRAWIMETRIA................................................................................................................................................................................ 100
7.2. MAGNETYKA................................................................................................................................................................................... 102
7.3. MAGNETOTELLURYKA .................................................................................................................................................................. 102
8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŚCI (Hubert Kiersnowski, Rafał Laskowicz) . ......................................................................................... 105
9. MATERIAŁY ZRÓDŁOWE........................................................................................................................................................................ 107

Obszar przetargowy „Leszno”

1. WSTĘP
1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Obszar przetargowy „Leszno“ ma powierzchnię
1008,78 km2 i obejmuje fragmenty bloków koncesyjnych na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oznaczonych numerami 225, 226, 245 i 246 (Fig. 1.1). Koordynaty
geograficzne punktów załamania granic obszaru przetargowego są zdefiniowane w Tab. 1.1, a położenie tych punktów
ilustruje Fig. 1.2.
Tab. 1.1. Współrzędne punktów załamania granic obszaru przetargowego „Leszno”. Obszar jest zilustrowany na Fig. 1.1 i 1.2.
Numer punktu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

w 2014 r. Wcześniej obszar był objęty koncesjami PGNiG,
dzięki czemu w końcu lat sześćdziesiątych i na początku lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku zostały odkryte dwa złoża gazu ziemnego: Żakowo i Kąkolewo.
Pakiet danych geologicznych dla obszaru przetargowego
„Leszno” dotyczy aspektów budowy geologicznej i perspektyw poszukiwawczych dla poszukiwań złóż gazu w utworach
karbonu, czerwonego spągowca, wapienia cechsztyńskiego
Ca1 oraz dolomitu głównego Ca2.
W niniejszym opracowaniu przyjęto pisownię nazw otworów wiertniczych w wersji bez myślnika, np. Gościejewo 2
zamiast Gościejewo-2. Obie wersje są jednak spotykane
w opracowaniach archiwalnych i publikacjach naukowych.

1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Układ 1992
X [m]
466689,56
466644,39
467081,59
466285,50
466127,50
465569,17
465510,41
464695,80
464592,68
465144,25
464295,40
464475,27
465608,94
461815,48
460228,57
460036,44
458190,40
436498,40
436501,63
436769,02
436798,34
441243,48
459794,18
468260,86
467589,23
467407,89

5

Y [m]
337158,51
337595,47
338410,26
338174,75
337330,79
337388,84
338244,91
338580,80
338901,65
340978,73
342400,98
342578,28
342132,35
351708,88
355230,04
362017,35
361718,22
361368,45
361242,93
355921,34
355337,82
318392,54
322788,02
335437,60
337133,13
336934,21

Obszar przetargowy „Leszno“ sąsiaduje z następującymi
koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów:
• „Kościan-Śrem” nr 27/2001/Ł (PGNiG S.A.),
• „Śrem-Jarocin” nr 29/2001/Ł (PGNiG S.A,),
• „Rawicz” nr 39/2009/Ł (Rawicz Energy),
oraz z obszarem „Zakrzewo” nr 3/2017/p, na który został
złożony wniosek koncesyjny zgodnie z art. 47 ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (Blue GAS N’R’G).
Obszar „Leszno” był uprzednio objęty koncesją nr
65/2008/p „Leszno” (FX Energy Poland), która wygasła

Położenie administracyjne
Obszar przetargowy „Leszno“ zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem jego południowo-zachodnich krańców, które położone są w granicach
administracyjnych województwa lubuskiego. W zasięgu obszaru znajdują się – w całości lub częściowo – tereny 14 gmin
(w tym 8 gmin miejsko-wiejskich i 6 gmin wiejskich) oraz 1
miasta na prawach powiatu – Leszna. Miasto, będące największym ośrodkiem urbanizacyjnym na opisywanym terenie, położone jest w jego południowej części. Zajmuje obszar
o powierzchni 31,86 km2, zaś liczba jego mieszkańców przekracza 64 tys. osób. W gospodarce Leszna wiodącą rolę pełni
sektor usług, w tym branże: budowlana, spożywcza, informatyczna i poligraficzna.
Sieć komunikacyjna
Układ komunikacyjny opisywanego obszaru tworzą 2
drogi krajowe oznaczone numerami 5 i 12 (odcinek Dębowa
Łęka – Leszno – Gostyń), droga wojewódzka nr 432 (łącząca
Leszno z Osieczną i Krzywiniem oraz – już poza obszarem
przetargowym – ze Śremem), niewielki odcinek DW nr 323,
a także sieć dróg skategoryzowanych jako powiatowe i gminne. W kontekście dostępności opisywanego terenu należy zaznaczyć, że w niedalekiej przyszłości trasa DK nr 5 zostanie
odciążona w następstwie przecięcia części ruchu przez drogę
ekspresową S5. Obecnie w realizacji znajdują się jej odcinki:
węzeł Kościan Południe – Radomicko, Radomicko – węzeł
Leszno Południe i węzeł Leszno Południe – Kaczkowo, które
będą przebiegały w kierunku południkowym przez zachodnią
część obszaru przetargowego.
Poza infrastrukturą drogową, dostępność komunikacyjną
obszaru „Leszno“ zapewnia również sieć połączeń kolejowych. Z Kościana, w kierunku Leszna i dalej na południowy
wschód biegnie trasa linii kolejowej nr 271 relacji Poznań
Główny – Wrocław Główny. Linia ta jest zaliczana do głównych międzynarodowych linii kolejowych, jednocześnie jest
linią o znaczeniu państwowym, skategoryzowaną jako magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana. Poza nią w granicach
obszaru przetargowego znajduje się odcinek linii nr 14 z Łodzi Kaliskiej do Tuplic (linia o znaczeniu państwowym, pierw-

Fig. 1.1. Położenie obszaru przetargowego „Leszno” na mapie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 30.09.2017 r.
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Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

Fig. 1.2. Punkty załamania granic oraz pozycja obszaru przetargowego „Leszno” na tle sąsiednich koncesji

szorzędna, dwutorowa, niezelektryfikowana), który biegnie od
południowo-zachodniego narożnika terenu przez Lasocice,
Leszno, Kąkolewo i przekarcza południową granicę obszaru,
prowadząc w kierunku miejscowości Poniec. Liniami drugorzędnymi są linie nr 359 (relacji Zbąszyń – Leszno) i nr 360
(łącząca Kąkolewo z Jarocinem).
Infrastruktura techniczna
Infrastrukturę techniczną obszaru przetargowego „Leszno” mającą znaczenie ponadregionalne tworzą przebiegające
przez jego zachodnią część 2 linie elektronenergetyczne najwyższych napięć (220 kV) z odgałęzieniami do transformacji
220/110 kV.
W aspekcie istniejących systemów przesyłowych należy zwrócić uwagę na gazociąg gazu zaazotowanego, który
znajduje się w południowej części obszaru przetargowego
(i przebiega na liniach Leszno – Tworzanki i Tworzanki – Robczysko). Docelowo w granicach opisywanego terenu znajdzie
się również fragment gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Lwówek – Odolanów o średnicy 1 000 mm. Jego trasa będzie
przebiegać przez południowo-wschodnie naroże opisywanego terenu, następnie przez okolice Górzna, Krzywinia aż do
północnej granicy obszaru, do okolic miejscowości Gryżyna.
Zakończenie prac związanych z przedmiotową inwestycją jest
planowane na 2018 rok.
Infrastruktura wodna
Na obszarze „Leszno“ zinwentaryzowano 23 ujęcia wód

podziemnych, w tym: 16 komunalnych, 3 komunalno-przemysłowe oraz 4 przemysłowe. W zdecydowanej większości są
to ujęcia eksploatujące wodę z uwtorów czwartorzędowych
(18 ujęć) o wydajności przekraczającej 50 m3/h (21 ujęć). Dla
ujęć zlokalizowanych przy południowej granicy obszaru (rejon
miejscowości Przybyszewo) oraz w południowo-wschodniej
i wschodniej części Leszna wyznaczone zostały strefy ochrony pośredniej. Kolejna taka strefa znajduje się we wschodniej
części obszaru przetargowego, przy czym jest ona związana
z ujęciami wód dla Gostynia.
W granicach obszaru, w jego centralnej części, zlokalizowany jest także zbiornik retencyjny wód powierzchniowych
jezioro Wonieść.
Położenie fizyczno-geograficzne
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej
(Kondracki, 2013) teren przetargowy znajduje się w zasięgu
2 makroregionów (Pojezierze Leszczyńskie i Nizina Południowowielkopolska) i 5 mezoregionów, przy czym zdecydowana jego większość położona jest w obrębie dwóch z nich:
Pojezierza Krzywińskiego i Wysoczyzny Leszczyńskiej. Pojezierze Krzywińskie cechuje się zróżnicowanym krajobrazem: w rejonie Osiecznej i Krzywinia występują jeziora powstałe w następstwie fazy leszczyńskiej zlodowacenia wisły,
natomiast pomiędzy Lesznem a Osieczną w geomorfologii
zaznaczają się marginalne moreny i kemy, które osiągają
wysokość maksymalną 150 m n.p.m. i wysokość względną do 50 m. Zróżnicowany krajobraz i występowanie jezior
czynią opisywany mezoregion terenem atrakcyjnym dla wy-
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poczynku i turystyki (szczególnie w okolicach Osiecznej).
Granicząca z Pojezierzem Krzywińskim Wysoczyzna Leszczyńska ma znacznie monotonniejszy, równinny krajobraz.
W granicach opisywanego terenu zaznacza się w nim wysypana piaskami dolina Rowu Krzyckiego oraz niewielkie pola
sandrowe na przedpolu pojezierza. Wysoczyzna ma charakter rolniczy.
Warunki wodne i zagrożenia osuwiskowe
Opisywany teren leży w obrębie dorzecza Odry, w granicach zlewni II rzędu: Krzyckiego Rowu, Warty i Baryczy. Jego
sieć hydrograficzną tworzy system cieków, kanałów i rowów
melioracyjnych, uzupełniony licznymi jeziorami pochodzenia
lodowcowego.
Północno-wschodnia część obszaru przetargowego
„Leszno“ znajduje się w zlewni Warty i jest odwadniana przez
Obrę (lewobrzeżny dopływ Warty). Na odcinku zlokaliowanym w granicach opisywanego terenu rzeka ta płynie sztucznym kanałem – Kanałem Obry, który od Krzywinia nazywa
się Kanałem Kościańskim. Duże znaczenie na opisywanym
terenie ma również rzeka Samica, która – wraz z licznymi
kanałami – łączy część jezior Pojezierza Krzywińskiego. Są
to zlokalizowane w północnej i centralnej części obszaru
przetargowego jeziora pochodzenia lodowcowego, w tym
największe z nich – Wonieść, a także: Grodzisko, Łoniewskie
(Osiecznica), Świerczyńskie Wielkie, Seweryńskie, Drzeczkowskie, Witosławskie, Wojnowickie i Jezierzyckie. Część
jeziora Wonieść pełni także funkcję zbiornika retencyjnego.
Południowa część obszaru przetargowego jest odwadniana przez Rów Polski (Kopanicę). Źródła tego cieku znajdują się w okolicach Gostynia, zaś on sam jest prawobrzeżnym
dopływem Baryczy.
W zachodniej części opisywanego obszaru, na terenie
gminy Włoszakowcie znajduje się Jezioro Krzyckie, z którego
wypływa Krzycki Rów, prawobrzeżny dopływ Odry.
W kontekście charakterystyki warunków wodnych należy zwrócić także uwagę na fakt, iż obszar „Leszno“ położony jest w zasięgu występowania głównych zbiorników wód
podziemnych. Największy z nich – zbiornik nr 305 (Zbiornik
międzymorenowy Leszno) – w całości znajduje się na terenie
objętym przetargiem i rozciąga się pasem od północno-zachodniej części Leszna, wzdłuż zachodniej granicy obszaru,
aż do okolic wsi Bronikowo. We wschodniej części charakteryzowanej jednostki znajduje się fragment głównego zbiornika wód podziemnych nr 308 (Zbiornik międzymorenowy rzeki
Kani), zaś na południe od centrum Leszna – główny zbiornik
wód podziemnych nr 307 (Sandr Leszno). Najbardziej skrajny, południowo-zachodni kraniec omawianego obszaru znajduje się w strefie występowania głównego zbiornika wód podziemnych nr 306 (Zbiornik Wschowa). Wszystkie wymienione
powyżej główne zbiorniki wód podziemnych to zbiorniki typu
porowego, udokumentowane w celu ochrony wód podziemnych występujących w utworach czwartorzędowych.
Niewielkie fragmenty terenu położone w granicach
charakteryzowanej jednostki zostały zakwalifikowane jako
obszary predysponowane do występowania ruchów masowych. Znajdują się one w północno-zachodniej części obszaru „Leszno“, w okolicach wsi Bruszczewo, Stare Bojanowo
i Sierpowo, a także na wschodzie, w rejonie Kleszczewa,
Wieszkowa i Bojanic.
Formy ochrony przyrody
Cześć terenów położnych w granicach obszaru przetargowego podlega ochronie prawnej na mocy przepisów usta-
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wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Wśród obszarowych form
chronionych występują m.in. 4 rezerwaty, o powierzchni <5
ha (Czerwona Wieś, Dolinka, Ostoja żółwia błotnego i Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym), oraz fragmenty 2
parków krajobrazowych, które zajmują względnie niewielkie
powierzchnie w stosunku do całkowitej powierzchni obszaru
„Leszno“ (Przemęcki Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego). Znacznie większe
tereny zajmują obszary chronionego krajobrazu. Spośród 3
takich form największą jest Krzywińsko-Osiecki OChK wraz
z zadrzewieniami Gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra, który obejmuje swoim
zasięgiem blisko 36% powierzchni obszaru przetargowego,
w tym całą jego północno-wschodnią część (włącznie z jeziorem Wonieść). Jezioro Wonieść, będące największym zbiornikiem wodnym w granicach charakteryzowanego wydzielenia,
wraz z pozostałymi akwenami (m.in. jeziorami: Wojnowickim,
Witosławskim, Łoniewskim, Świerczyńskim Wielkim, Świerczyńskim Małym, Górznickim, Grodzisko, Krzycko) i przylegającymi do nich terenami, włączone zostało do sieci obszarów Natura 2000. Znajdują się tu zarówno obszary specjalnej
ochrony ptaków (PLB 300005 Zbiornik Wonieść), jak i specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH 300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie). Fragment obszaru specjalnej ochrony
ptaków (PLB 300011 Pojezierze Sławskie) zlokalizowany jest
w zachodniej części obszaru przetargowego. Wśród innych
form chronionych należy wymienić jeden użytek ekologiczny
(Trzcinowisko) oraz 165 obiektów uznanych za pomniki przyrody, wśród których zdecydowaną większość stanowią drzewa.
Za cenne przyrodniczo należy uznać zwarte areały gruntów ornych wysokich klas bonitacyjnych występujące przede
wszystkim w południowo-wschodniej części obszaru przetargowego oraz rozciągające się szerokim pasem od północnej
granicy charakteryzowanej jednostki wzdłuż zachodniego
brzegu Jeziora Wonieść aż do Święciechowej. W strukturze
zagospodarowania terenu uwagę zwracają także kompleksy leśne. Stanowią one część opisanych powyżej obszarów
prawnie chronionych i są zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Śmiegiel i Święciechowa oraz na południe od Osiecznej, wzdłuż wschodniej granicy Leszna. Część z nich posiada
status lasów ochronnych.
W krajobraz opisywanego obszaru wpisują się również
obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. będące zabytkami archeologicznymi cmentarzyska, grodziska i osady.
Złoża kopalin
W granicach charakteryzowanego wydzielenia znajdują
się udokumentowane złoża kopalin. Największymi z nich są:
złoża węgla brunatnego Gostyń (nr 445) i Krzywin (nr 444)
oraz złoże gazu ziemnego Żakowo w gminie Lipno (nr 4702).
Mniejszymi powierzchniami charakteryzują się złoża gazu
ziemnego Kąkolewo (nr 4715) i Kościan S (nr 7970). Poza
wymienionymi surowcami na charakteryzowanym terenie
występują m.in. piaski, piaski i żwiry, kreda jeziorna i gytia,
surowce ilaste ceramiki budowalnej oraz surowce ilaste do
produkcji kruszywa lekkiego, a także zlokalizowane przede
wszystkim w dolinie Samicy torfy. Zdecydowana większość
obszarów perspektywicznych wystąpień złóż kopalin związana jest z piaskami oraz piaskami i żwirami, w jednym tylko
przypadku z torfami. Z kolei obszary prognostyczne wyznaczono niemal wyłącznie dla torfów.
Uwarunkowania środowiskowe obszaru przetargowego
„Leszno” zostały podsumowane na Fig. 1.3 i 1.4.
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KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „LESZNO”
1.

LOKALIZACJA OBSZARU
PRZETARGOWEGO NA MAPIE

2.

POŁOŻENIE
ADMINISTRACYJNE

3.

REGIONALIZACJA
FIZYCZNO – GEOGRAFICZNA
(wg KONDRACKIEGO, 2013)

4.

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW
WYZNACZAJĄCYCH GRANICE
OBSZARU PRZETARGOWEGO

5.

POW. OBSZARU
PRZETARGOWEGO

6.

CEL KONCESJI

7.

WIEK FORMACJI ZŁOŻOWEJ
PRZYRODNICZE OBSZARY
PRAWNIE CHRONIONE:
parki narodowe
rezerwaty
parki krajobrazowe

8.

obszary chronionego krajobrazu
Natura 2000 – SOO
Natura 2000 – OSO
zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe

nazwa i numer arkusza Rakoniewice 541, Kościan 542, Czempin 543, Święciechowa 578, Leszmapy w skali 1:50 000
no 579, Krzywiń 580, Wschowa 615, Góra 616, Poniec 617
województwo
wielkopolskie
powiat
leszczyński
gmina i % powierzchni
Lipno (10,29%), Włoszakowice (3,88%), Rydzyna (6,18%), Święciechozajmowanej w granicach
wa (10,32%), Krzemieniewo (11,21%), Osieczna (12,74%)
obszaru przetargowego
powiat
wolsztyński
gmina
Przemęt (0,03%)
powiat
Leszno
gmina
Leszno (3,16%)
powiat
gostyński
gmina
Gostyń (7,61%), Krobia (1,52%), Poniec (5,90%)
powiat
kościański
gmina
Kościan (2,50%), Śmigiel (12,85%), Krzywiń (11,08%)
województwo
lubuskie
powiat
wschowski
gmina
Wschowa (0,75%)
makroregion
Pojezierze Leszczyńskie (315.8)
Pojezierze Sławskie (315.81); Pojezierze Krzywińskie (315.82);
mezoregion
Równina Kościańska (315.83)
makroregion
Nizina Południowowielkopolska (318.1–2)
mezoregion
Wysoczyzna Leszczyńska (318.11); Wysoczyzna Kaliska (318.12)
466689,56
337158,51
466644,39
337595,47
467081,59
338410,26
466285,50
338174,75
466127,50
337330,79
465569,17
337388,84
465510,41
338244,91
464695,80
338580,80
464592,68
338901,65
465144,25
340978,73
464295,40
342400,98
464475,27
342578,28
465608,94
342132,35
układ PL-1992 [X; Y]
461815,48
351708,88
460228,57
355230,04
460036,44
362017,35
458190,40
361718,22
436498,40
361368,45
436501,63
361242,93
436769,02
355921,34
436798,34
355337,82
441243,48
318392,54
459794,18
322788,02
468260,86
335437,60
467589,23
337133,13
467407,89
336934,21
[km2]

1 008,78
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów
oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
karbon i perm (czerwony spągowiec i cechsztyn)
tak

[tak/ nie]
jeśli „tak” to: nazwa
obszaru oraz % powierzchni zajmowanej
w granicach obszaru
przetargowego

nie
Czerwona Wieś (<1%) wraz z otuliną (<1%), Dolinka (<1%), Ostoja żółwia błotnego (<1%), Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym (<1%)
PK im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego (1,08%), Przemęcki PK
(0,96%)
OChK Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice (1,21%),
OChK Krzywińsko – Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego
Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra (35,64%),
OChK Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa (8,90%)
PLH300014 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (5,45%)
PLB300011 Pojezierze Sławskie (0,93%),
PLB300005 Zbiornik Wonieść (2,48%)
nie
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KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „LESZNO”
8.

użytki ekologiczne
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne
GLEBY CHRONIONE
KOMPLEKSY LEŚNE
LASY OCHRONNE

OBIEKTY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Zabytki archeologiczne
GŁÓWNE ZBIORNIKI
WÓD PODZIEMNYCH
STREFY OCHRONNE
UJĘĆ WODY
STREFY OCHRONY
UZDROWISKOWEJ
TERENY ZAGROŻONE
PODTOPIENIAMI
UDOKUMENTOWANE
ZŁOŻA KOPALIN
OBSZARY PROGNOSTYCZNE
I PERSPEKTYWICZNE
WYSTĘPOWANIA KOPALIN
SIECI PRZESYŁOWE GAZU
PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU
DATA WYPEŁNIENIA KARTY
ZESTAWIENIE I OPRACOWANIE
DANYCH

1 – Trzcinowisko
165
nie
tak
tak

[tak (ilość)/ nie]
[tak/ nie]
[tak/ nie]
[tak (powierzchnia,%
powierzchni zajmowanej
w granicach obszaru
przetargowego)/ nie]
[tak (ilość)/ nie]
grodzisko
osada
cmentarzysko
inne
[tak (numer, nazwa
i wiek zbiornika)/ nie]

13
26
8
4 – obozowisko, 1 – huta, 1 - kurhan
305 Zbiornik międzymorenowy Leszno; Q; 306 Wschowa; Q; 307 Sand
Leszno; Q; 308 Zbiornik międzymorenowy rzeki Kania; Q;

[tak/ nie]

tak

[tak/ nie]

nie

118,78 km2 (11,77%)

[tak/ nie]

nie

[tak (rodzaj kopaliny)/
nie]

tak (kruszywa naturalne, surowce ilaste ceramiki budowlanej, torfy, węgiel brunatny, kreda, gaz ziemny, surowce ilaste d/p kruszywa lekkiego)

[tak (rodzaj kopaliny)/
nie]

tak (torfy, iły i łupki ilaste ceramiki budowalnej, piaski,
piaski i żwiry, gliny o różnym zastosowaniu)

[tak/ nie]
[tak/ nie]

tak
nie

16.10.2017 r.

Paulina Kostrz-Sikora, Dominika Kafara

Fig. 1.3. Karta uwarunkowań środowiskowych dla obszaru przetargowego „Leszno”

2. BUDOWA GEOLOGICZNA
2.1. STRATYGRAFIA
2.1.1. KARBON

Utwory karbonu są skałami macierzystymi oraz zbiornikowymi, o bardzo zmiennych własnościach petrofizycznych
(porowatość i przepuszczalność). Skałami zbiornikowymi są
piaskowce pochodzenia morskiego (fliszowe) lub lądowego
(fluwialne). Znaczna część obszaru, na którym występują
złoża gazu, lub posiadającym perspektywy poszukiwawcze
w karbonie jest objęta aktualnymi koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. W wielu przypadkach to pokrycie nie wynika tylko z potrzeby rozpoznania
karbonu, ale związane jest z innymi horyzontami złożowymi.
Wynika to z faktu, że osady karbonu są również skałami macierzystymi dla np. złóż gazu w utworach czerwonego spągowca (Fig. 2.1). Na większości obszaru, gdzie stwierdzono
złoża lub objawy gazu, są to utwory karbonu dolnego (wizen–
namur) oraz rzadziej karbonu górnego (westfal).
Na obszarze przetargowym „Leszno” stwierdzono skały
dolnego karbonu (wizen–namur), które posiadają potencjał
generacyjny i tylko w wyjątkowych sytuacjach zbiornikowy,
jak np. złoże szczelinowe w karbonie – Kościan i Brońsko
na północnej granicy obszaru przetargowego „Leszno”, oraz
możliwe występowanie na obszarze „Leszno” piaskowców
karbońskich ze złożami typu tight gas (położone na południe
Fig. 1.4. Mapa środowiskowa obszaru „Leszno”

od granicy obszaru „Leszno” wiercenie Siciny 2). Informacje
o litologii i stratygrafii utworów karbonu pochodzą wyłącznie
z rdzeni wiertniczych. Są to piaskowce drobnoziarniste, czasem gruboziarniste (arkozowe), okazjonalnie zlepieńce oraz
mułowce i iłowce. Skały charakteryzują się różnym stopniem
diagenezy i często są silnie spękane.
Petrografia osadów karbonu
Charakterystykę petrograficzną oparto na publikacji Krzemińskiego (2005) i raporcie „Ocena zasobów geologicznych
gazu ziemnego w zwięzłych kompleksach zbiornikowych”
(Wójcicki i in., 2014a) oraz informacjach zawartych w dokumentacjach wynikowych otworów wiertniczych na terenie obszaru „Leszno”, w których przewiercono karbon: Jezierzyce 1
(Chmielowiec, 1997), Święciechowa 1 (Piela, 1967), Święciechowa 2 (Dudzińska, 1975), Dąbcze 2 (Żołnierczuk, 1971a),
Żakowo 6 (Kalbarczyk, 1974c) i Śmiłowo 1 (Urbański, 1970).
Ponadto wykorzystano dane z otworów wiertniczych Zbarzewo
1 (Tenerowicz, 1995), Siciny IG-1 (Kühn i Paprocka, 1979) i Siciny 2 (Wójcicki i in., 2014b), które są zlokalizowane w zachodnim i południowym sąsiedztwie obszaru „Leszno” (Fig. 5.1).
Karbon dolny (missisip) jest wykształcony jako osady klastyczne: zlepieńce, piaskowce, mułowce i iłowce. Stanowią
one element kompleksu fliszowych osadów wizenu i dolnego
namuru (zbudowanego z naprzemianległych iłowców, mułowców, piaskowców oraz zlepieńców o łącznej miąższości od kilkuset do kilku tysięcy metrów). Odmienny charakter osadów
występuje jedynie w profilu otworu wiertniczego Jezierzyce 1,
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SYSTEM NAFTOWY KARBOÑSKO - PERMSKI
OKRES

ZESTAWIENIE STREF I SKA£ MACIERZYSTYCH DLA
ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

STOPIEÑ
TYP MATERII PRZEOBRA¯ENIA
ORGANICZNEJ TERMICZNEGO

POZIOM SKA£
MACIERZYSTYCH
OSADY

TYP
CYKLE POWSTANIA I AKUMULACJI
KEROGENU
DOJRZA£OŒÆ
WÊGLOWODORÓW
MATERII
ILOŒÆ WÊGLA
ORGANICZNEGO ORGANICZNEJ GENERACJA MIGRACJA AKUMULACJA

STREFY O NAJWIÊKSZYM
POTENCJALE
GENERACYJNYM

RO %

CORG %

CZWARTORZÊD
TRZECIORZÊD

PROWINCJE NAFTOWE

KREDA

kreda dolna

JURA

malm - marglisto-ilaste
serie kimerydu i portlandu
dogger - serie ilaste

TRIAS

wapieñ muszlowy i
kajper dolny osady wêglanowo-ilaste

PERM
GÓRNY

cechsztyn dolomit g³ówny utwory wêglanowe

KARBON
GÓRNY

seria mu³owcowoilasta
z wk³adkami wêglistymi

KARBON
DOLNY

seria mu³owcowoilasta

DEWON

Utwory
marglisto-wêglanowe

SYLUR

I³owce i mu³owce

KAMBR
EDIAKAR

1. WIELKOPOLSKA

ZOGG

I³owce i mu³owce
I³owce

wapienie

1

?

1

OOGG

dolomity
wapienie

1
1

PERM
DOLNY

ORDOWIK

SKA£Y
ZBIORNIKOWE
TYP PU£APKI

Lubelszczyzna, warszawskie,
1,0 - 2,5
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Fig. 2.1. Schemat generacji, migracji i akumulacji węglowodorów w odniesieniu do prowincji naftowych (wg Karnkowskiego, 1993, zmodyfikowane). Obszar „Leszno” znajduje się w obrębie wielkopolskiej prowincji naftowej (nr 1 na schemacie). Schemat pokazuje złożoność karbońskiego systemu węglowodorowego i możliwość migracji, remigracji i akumulacji węglowodorów w różnego typu poziomach skał zbiornikowych

gdzie stwierdzono dodatkowo występowanie skał węglanowych. Strop osadów karbonu w obrębie obszaru przetargowego „Leszno” jest od 2099,0 m (Dąbcze 2) do 2595,5? m
(Święciechowa 1).
Zlepieńce reprezentują drobno- i gruboziarniste parazlepieńce. Wśród ziaren frakcji psefitowej zidentyfikowano
okruchy kwarcytów, fyllitów, brunatnych mułowców i iłowców
oraz skał magmowych (m.in. porfirów). Spoiwo jest typu masy
wypełniającej piaszczysto-mułkowo-ilastej z hematytem i węglanami. Skałę przecinają żyłki węglanowe, sporadycznie anhydrytowe (Siciny IG-1). Występują również szczeliny wypełnione barytem (Święciechowa 1). Według Kłapcińskiego (vide
Błaszkowska i in., 1975) występowanie zlepieńców w spągu
osadów karbonu jest charakterystyczne dla całego obszaru
monokliny. Występowanie zlepieńców stwierdzono w otworach wiertniczych: Śmiłowo 1, Święciechowa 1 i Siciny IG-1.
Piaskowce najczęściej charakteryzują się strukturą
drobno- i bardzo drobnoziarnistą, sporadycznie średnioziarnistą czy z niewielką domieszką frakcji żwirowej. Tekstura
skał jest najczęściej bezładna. Piaskowce reprezentowane są
przez waki i arenity lityczne, rzadziej sublityczne i arkozowe
(Fig. 2.2A, B). Miejscami występują piaskowce wulkanoklastyczne (Siciny IG-1).
Głównym składnikiem szkieletu ziarnowego jest kwarc,
który najczęściej przeważa ilościowo nad skaleniami i okrucha-

mi skał. Miejscami w otworze wiertniczym Siciny IG-1 litoklasty
dominują nad kwarcem i skaleniami. Wśród skaleni plagioklaz
przeważa ilościowo nad skaleniem potasowym. Okruchy skał
reprezentują głównie fragmenty skał magmowych i metamorficznych (głównie łupki kwarcowo-łyszczykowe). Wśród skał
magmowych występują skały głębinowe typu granitoidów oraz
kwaśne i obojętne skały wylewne typu ryolitu i dacytu. Miejscami, m.in. w otworze Siciny IG-1, występuje materiał piroklastyczny reprezentowany przez kwarc z wrostkami szkliwa wulkanicznego lub zatokami korozyjnymi oraz fragmenty szkliwa
wulkanicznego. Łyszczyki: muskowit i chloryty przeważają nad
biotytem. Z minerałów ciężkich najczęściej występują cyrkon,
turmalin i rutyl. Szkielet ziarnowy spojony jest matriksem ilasto-chlorytowo-kwarcowym, przeważnie zrekrystalizowanym. Węglany: Fe-dolomit lub ankeryt oraz kalcyt występują powszechnie, natomiast rzadko występuje syderyt. Cement kwarcowy
i anhydrytowy spotyka się miejscami.
W analizowanych piaskowcach zauważono efekty działania następujących procesów diagenetycznych: kompakcji,
cementacji, zastępowania i przeobrażania oraz rozpuszczania.
Kompakcja mechaniczna w piaskowcach widoczna jest w postaci upakowania szkieletu ziarnowego, w którym dominują
kontakty proste, oraz wygięcia blaszek łyszczyków czy plastycznych okruchów skał. Cementacja jest zdominowana przez
diagenetyczne krzemiany warstwowe (muskowit, illit, miesza-
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nina illitu i chlorytu, chloryty, przerosty kaolinitu z chlorytem).
Podrzędnie występują węglany: Fe-dolomit lub ankeryt, kalcyt
oraz syderyt. Sporadycznie obserwowano kwarc autigeniczny
w formie obwódek na ziarnach kwarcu oraz anhydryt. Zastępowanie jest powszechnym procesem diagenetycznym, który
dotyczy wypierania detrytycznych ziaren skaleni i okruchów
skał oraz matriksu głównie przez węglany, miejscami przez anhydryt. Do procesów przeobrażania należą: albityzacja większości ziaren skaleni oraz ich serycytyzacja i chlorytyzacja,
oraz rekrystalizacja illitu do muskowitu. Rozpuszczanie ziaren
skaleni poprzedzało ich albityzację, dlatego też efekty tego procesu są słabo widoczne w piaskowcach.
Mułowce i iłowce charakteryzują się strukturą aleurytowo-pelitową i teksturą bezładną lub kierunkową podkreśloną
ułożeniem minerałów blaszkowych oraz tlenków żelaza i materii organicznej. Zbudowane są ze skrystalizowanej masy
ilastej, prawdopodobnie kaolinitowej, w której tkwią w zmiennych ilościach ziarna kwarcu i skaleni (głównie plagioklaz),
blaszki łyszczyków (muskowit, chloryty), cyrkon, tlenki żelaza w formie rozproszonej lub smug oraz materia organiczna
w postaci smug. Miejscami występują węglany i anhydryt.
Skały te są silnie zdiagenezowane i poprzecinane żyłkami
anhydrytowymi oraz węglanowymi. Lokalnie, w otworze wiertniczym Jezierzyce 1, stwierdzono występowanie mułowców
wapnistych (Fig. 2.2C). Zawierają one znaczne ilości okruchów fauny (brachiopody, otwornice, małże, korale i szkarłupnie), które najczęściej zastąpione są przez kalcyt, a miejscami
przez piryt, anhydryt oraz krzemionkę.
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Osady ilasto-mułowcowo-piaszczyste dolnego karbonu charakteryzują się w porowatością całkowitą najczęściej
1–2% i bardzo słabą przepuszczalnością. Wartości te w poszczególnych otworach wiertniczych przedstawiają się następująco:
– Dąbcze 2 – porowatość 0,27–13,35%, przeciętnie 2,22%;
przepuszczalność – słabo przepuszczalne – 0,1635 mD,
przeciętnie 0,0570 mD;
– Jezierzyce 1 – porowatość 0,2–0,82%, przeciętnie 0,548%;
przepuszczalność – 0,00 mD;
– Siciny IG-1
• iłowce – porowatość 0,71–7,47%, przeciętnie
3,70%; przepuszczalność – 0,5–1,2 mD, przeciętnie
0,76 mD;
• mułowce – porowatość 1,08–3,61%, przeciętnie
2,37%; przepuszczalność – <0,1 mD, przeciętnie
<0,1 mD;
• piaskowce – porowatość 0,75–7,27%, przeciętnie
2,91%; przepuszczalność – 0,25– 0,35 mD, przeciętnie 0,31 mD;
– Siciny 2 – porowatość 1,72–4,03%; przepuszczalność
0,000055–0,00011 mD;
– Święciechowa 2 – porowatość 1,41–2,27%, przeciętnie
1,86%; przepuszczalność 0,1545–1,631 mD, przeciętnie
1,0134 mD;
– Zbarzewo1 – porowatość 0,848–2,87%, przeciętnie
1,656%; przepuszczalność – nieprzepuszczalne/słabo
przepuszczalne.

Fig. 2.2. A. Piaskowiec średnioziarnisty, waka lityczna, wulkanoklastyczna; Lv – fragment skały wulkanicznej, Sk – przeobrażane ziarno
skalenia, Q – kwarc. Otwór Siciny IG-1, głęb. 2521,55 m, nikole skrzyżowane. B. Piaskowiec średnioziarnisty, arenit sublityczny o teksturze
kierunkowej podkreślonej ułożeniem blaszek łyszczyków i materii organicznej; Lm – fragment skały metamorficznej, Sk – skaleń, Q – kwarc,
Ak – ankeryt. Otwór Siciny IG-1, głęb. 2812,95 m, nikole skrzyżowane. C. Mułowiec wapnisty. Widoczne fragmenty bioklastów zastąpione
ankerytem (Ak) i anhydrytem (Ah). Jezierzyce 1, głęb. 2644,0 m., nikole skrzyżowane. D. Wapień organodetrytyczny (wakston) z licznymi
otwornicami (strzałki). Jezierzyce 1, głęb. 2667,8 m., nikole skrzyżowane
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Skały węglanowe stwierdzono tylko w profilu otworu Jezierzyce 1, w dolnej jego części. Reprezentowane są przez
wapienie organodetrytyczne – wakstony (Fig. 2.2D). Wapienie złożone są głównie z cementu mikrytowego o składzie
kalcytu oraz bioklastów (otwornice, brachiopody, szkarłupnie,
koralowce, małże oraz mszywioły), których zawartość przeciętnie wynosi ok. 30% obj. skały. Okruchy fauny są głównie
skalcytyzowane, a lokalnie zastąpione anhydrytem oraz krzemionką. Domieszki terygeniczne w wapieniach są nieliczne,
zwykle stanowią je: minerały ilaste, mułkowy kwarc oraz wodorotlenki żelaza. Lokalnie występują żyłki anhydrytowe.
Utwory karbonu dolnego są reprezentowane głównie
przez skały klastyczne – zlepieńce, piaskowce, mułowce
i iłowce oraz lokalnie organodetrytyczne skały węglanowe
typu wakstonów. Piaskowce reprezentują waki i arenity, głównie lityczne, często wulkanoklastyczne. W skład szkieletu ziarnowego wchodzą: kwarc, okruchy skał, głównie magmowych
i metamorficznych oraz ziarna skaleni i blaszki łyszczyków.
Okruchy skał magmowych są reprezentowane najczęściej
przez fragmenty szkliwa wulkanicznego, ryolity i granitoidy.
Wśród skał metamorficznych dominują łupki kwarcowo-łyszczykowe. W obrębie skaleni występują plagioklazy, wtórnie
zalbityzowane, oraz skalenie potasowe. Głównymi składnikami spoiwa piaskowców są minerały ilaste (illit i chloryty),
węglany oraz hematyt. Osady ilasto-mułowcowo-piaszczyste
dolnego karbonu charakteryzują się porowatością najczęściej
1–2% i bardzo słabą przepuszczalnością.
Wyraźnie różny od analizowanych profili osadów karbonu
jest profil otworu Jezierzyce 1. W stropie utworów karbonu
występuje arenit arkozowy z dużą zawartością cementu kalcytowego, zaliczony do piaskowców wulkanoklastycznych.
Poniżej są mułowce wapniste z fragmentami bioklastów. Za-

wartość węglanów w skale wzrasta w kierunku spągu profilu
i w dolnej jego części pojawiają się wapienie organodetrytyczne; są to wakstony zawierające fragmenty otwornic, brachiopodów, szkarłupni, koralowców, małżów i mszywiołów.
2.1.2. PERM – CZERWONY SPĄGOWIEC

Basen osadowy czerwonego spągowca w Polsce tworzą
iłowce, mułowce i pyłowce plai, piaskowce eoliczne i fluwialne oraz zlepieńce stożków aluwialnych. W piaskowcach o dobrych własnościach zbiornikowych znajdują się liczne złoża
gazu ziemnego.
Obszar „Leszno” znajduje się na południe od wyniesienia wolsztyńskiego zbudowanego ze skał karbonu dolnego,
pozbawionego osadów czerwonego spągowca. Na obszarze
„Leszno” występują skały osadowe górnego czerwonego spągowca, w przewadze piaskowce o miąższości do kilkudziesięciu m, oraz lokalnie osady dolnego czerwonego spągowca lub
tzw. permo-karbonu oraz skały wulkaniczne. Wschodnia część
obszaru przetargowego jest najprawdopodobniej pozbawiona
pokrywy osadowej czerwonego spągowca (Fig. 2.3). Powyżej
osadów czerwonego spągowca występuje kompleks osadów
cechsztynu o miąższości od około 430 m do około 550 m.
Osady permu i młodsze (tylko zachowany trias) zapadają
pod małym kątem ku NE. Stanowią one „platformową pokrywę
sfałdowanego karbońskiego fliszowego podłoża, które interpretowane jest jako wielkopolskie pasmo fałdowo-nasuwcze
(ang. Wielkopolska Fold-and-Thrust Belt), w skrócie: pasmo
wielkopolskie. Pasmo to reprezentuje fragment eksternidów
waryscyjskich, występujących pomiędzy strefami uskokowymi Odry i Dolska” (Żelaźniewicz i in., 2011).

Tab. 2.1. Zestawienie wierceń i miąższość w metrach poszczególnych kompleksów stratygraficznych na obszarze „Leszno”

Jezierzyce 1/1996
Kąkolewo 1/1970
Kąkolewo 2/1973
Kąkolewo 4/1974
Śmiłowo 1/1969

Pcsg – czerwony spągowiec
górny
1944,5–2099 (154,5)
1953,5–2050 (>96,5)
+
Dane nie upublicznione
+
Dane nieupublicznione
2213,5–2589 (375,5)
2053–2122,5 (69,5)
2000–2072 (72)
1979–2066 (87)
1880–2105 (225)

Święciechowa 1/1967

2095–2215 (120)

Święciechowa 2/1975
Tworzanice 1/1970

2044,5–2173,5 (129)
1889–1969,5 (>80,5)

Żakowo 1/1968

2195,5–2227 (31,5)

Wiercenie/rok
Dąbcze 2/1970
Dąbcze 3/1990
Frankowo 1/FX 2012
Górka Duchowna 1/FX 2013

Żakowo 2/1969
Żakowo 3/1970
Żakowo 4/1969
Żakowo 5/1973
Żakowo 6/1973
Żakowo 7/1974
Żakowo 9/1974

nie dowiercono do Pcs
Dolomit główny do 1830,2 (>12,2)
2210–2236 (26)
2199,5–2226 (26,5)
nie dowiercono do Pcs
Dolomit główny do 1830,7 (>26,2)
2154–2190 (36)
nie dowiercono do Pcs
Anhydryt podstawowy do 1836 (>6)
2169–2300 (>131)

Pcsd – czerwony
spagowiec dolny

Karbon nierozdzielony

Dewon?
fyllity

2099–2203,7 (>104)

+
Dane nieupublicznione
2589–2668 (>79)
2122,5–2170 (>47,5)
2072-2084 (>12)
2066–2087,5 (>21,5)
2105–2130 (>25)
2215–2253 (38)

2253–2650 (397)

2650–2776,8
(>126,8)

2173,5–2200 (>26,5)
2227–2374,8
(>147,8)

2236–2298,5 (>62)
2226–2232,5 (>6,5)

2190–2216 (>26)
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Budowa geologiczna i strukturalna podłoża osadów czerwonego spągowca na obszarze „Leszno” jest skomplikowana
i nie do końca rozpoznana (Fig. 2.4). Występują tam silnie
zaangażowane tektonicznie skały dolnego karbonu w facji
kulmu, jak i skały węglanowo – ilaste (dolny karbon w profilu Jezierzyce 1). Dodatkowo na części obszaru „Leszno”
występują bezpośrednio pod osadami permu skały zmetamorfizowane w postaci kwarcowo-serycytowych fyllitów (tzw.
blok Leszna). Wg Żelaźniewicza i in. (2011), „choć wiek ich
osadowego protolitu nie jest dobrze znany – prawdopodobnie
dewoński – to końcowe fazy głównej deformacji i przeobrażeń
udało się datować na 340 Ma. Wskazuje to na przynależność
tych skał do orogenu waryscyjskiego”.
Wiercenia w obrębie obszaru „Leszno”, które nawiercają
osady cechsztynu, nawiercają bądź przewiercają osady i skały wulkaniczne czerwonego spągowca oraz nawiercają osady
karbonu zestawiono w Tab. 2.1.
Z przedstawionego zestawienia wynika, że strop osa-
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dów czerwonego spągowca występuje na głębokości od ok.
1890 m do ok. 2210 m. Osady czerwonego spągowca są
uszczelnione grubym kompleksem ewaporatów cechsztynu
osiągającym maksymalną poznaną miąższość ok. 550 m
(przeciętnie ok. 500 m;).
Na obszarze przetargowym „Leszno” celem poszukiwań
są piaskowce, które mogą znajdować się pułapkach strukturalnych uszczelnionych solami i anhydrytami cechsztynu; piaskowce dominują w południowo-zachodniej części obszaru.
Rozmieszczenie poszczególnych dominujących litofacji osadowych jest częściowo interpretowane.
Piaskowce czerwonego spągowca charakteryzują się
słabymi własnościami zbiornikowymi (Poszytek, 2014) z wyjątkiem niektórych obszarów zdominowanych przez piaskowce eoliczne. Średnia porowatość piaskowców waha się od kilku do kilkunastu procent. Kartowanie zasięgów piaskowców
eolicznych ma zasadnicze znaczenie dla poszukiwań stref
o dobrych właściwościach zbiornikowych.

Fig. 2.3. Mapa litofacji w stropie czerwonego spągowca. Mapa wg Kiersnowskiego (materiały niepublikowane)
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Fig. 2.4. Mapa budowy geologicznej podłoża podpermskiego, wg Kiersnowskiego (materiały niepublikowane)

Fig. 2.5. Korelacja profili czerwonego spągowca z wierceń Kąkolewo 1, Kąkolewo 4 i Kąkolewo 2 (lokalizacja wierceń na Fig. 5.1). Spąg
cechsztynu został sprowadzony do poziomu jednakowego dla wszystkich profili. Po lewej stronie profili litologicznych zaznaczono czerwonym
kolorem odcinki rdzeniowane

Obszar przetargowy „Leszno”

Obszar „Leszno” rokuje nadzieje na istnienie wyniesień
strukturalnych przykrytych osadami cechsztynu, co jest pierwszą przesłanką za poszukiwaniem pułapek strukturalnych
uszczelnionych ewaporatami. Możliwość istnienia nierozpoznanych wyniesień strukturalnych jest związana z dużym zaangażowaniem tektonicznym obszaru „Leszno” i występowaniem stref tektonicznych związanych z blokami tektonicznymi
głębokiego podpermskiego podłoża.
Poza możliwymi pułapkami tektonicznymi (strukturalnymi)
na obszarze „Leszno” mogą też znajdować się pułapki geomorfologiczne w postaci zachowanych paleopól wydmowych.
Ta możliwość dotyczy tylko SW części obszaru „Leszno”.
Na Fig. 2.5. została przedstawiona przykładowa korelacja profili czerwonego spągowca w obrębie obszaru „Leszno”.
Wynika z niej, że w stropie sekwencji czerwonego spągowca jest widoczny wyraźny poziom piaskowców eolicznych.
W przypadku jego korzystnego usytuowania strukturalnego
może on stanowić pułapkę dla nagromadzeń gazu.
Wyniki badań petrograficznych
Rozwój badań petrograficznych na obszarze „Leszno”
i w najbliższym otoczeniu tego obszaru jest związany z długoletnim i intensywnym prowadzeniem w tym rejonie prac
wiertniczych przez PGNiG. Najważniejsze wyniki analiz petrograficznych i rozważań na temat diagenezy znalazły się
w opracowaniach Bojarskiej i in. (1980, 1981, 1983, 1984),
Muszyńskiego i Rydzewskiej (1986), Aksamitowskiej (2004),
Maliszewskiej i Kuberskiej (2008) i wielu innych.
Wyniki badań petrograficznych prowadzonych bezpośrednio na obszarze „Leszno” można uzyskać z dokumentacji wynikowych Jezierzyce 1 (Chmielowiec, 1997), Żakowo 6
(Kalbarczyk, 1974c), Kąkolewo 2 (Kalbarczyk, 1975), Dąbcze
2, 3 (Krawczyńska-Grocholska, 1971; Leszczyński, 1991),
Święciechowa 1, 2 (Piela, 1967; Dudzińska, 1975), Śmiłowo 1 (Urbański, 1970), a także Zbarzewo 1 (Tenerowicz,
1995). Dodatkowo wyniki analiz petrograficznych i petrofizycznych z otworu wiertniczego Dąbcze 3 zamieściła Aksamitowska (2004) w swojej rozprawie doktorskiej wykonanej
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pod kierunkiem P.H. Karnkowskiego. Zbiorcze opracowanie
petrograficzne dotyczące obszaru „Leszno” wykonała także
Ekiert (1973), a w celach porównawczych można się odnieść
do wyników badań Maliszewskiej dotyczących otworu Siciny
IG-1 i zamieszczonych w dokumentacji wynikowej (Kühn i Paprocka, 1979). Prace m.in. Sucha i in. (2000), Biernackiej i in.
(2006) mają charakter uniwersalny, ponieważ wiążą obserwacje efektów procesów diagenetycznych z właściwościami
petrofizycznymi skał czerwonego spągowca.
Osady czerwonego spągowca na obszarze „Leszno”
i w najbliższym otoczeniu reprezentowane są przez czerwonobrunatne lub szaroróżowe piaskowce oraz szarobrunatne
zlepieńce. Mułowce i iłowce notowano nielicznie (Chmielowiec, 1997; Ekiert, 1973).
Zlepieńce (orto- i parazlepieńce) to odmiany drobno-, rzadziej średnio uziarnione. Najpospolitsze są zlepieńce wulkaniczne, których głównym składnikiem żwiru są okruchy skał
wylewnych, najczęściej kwaśnych, w tym ryolitów i dacytów.
W otworze Żakowo 1 zlepieńce złożone są głównie z okruchów metaiłowców karbońskich. Masa wypełniająca zlepieńców składem mineralnym odpowiada zwykle arenitom litycznym. Spoiwo złożone jest z substancji ilasto–żelazistej oraz
cementów ortochemicznych (węglany, kwarc, anhydryt).
Piaskowce są dominującym typem skał wśród osadów czerwonego spągowca na obszarze „Leszno”. Najczęściej reprezentowane są przez odmiany drobno- i średnioziarniste, rzadziej
gruboziarniste. Są to skały nierównoziarniste, przeważnie słabo
wysortowane. Najczęściej występują tu czerwonobrunatne lub
szare arenity kwarcowe i sublityczne. Spoiwo piaskowców ma
charakter mieszany. Stwierdzono spoiwo ilaste, ilasto–żelaziste,
węglanowe, siarczanowe i kwarcowe.
Skały określone jako łupki piaskowcowe (Ekiert, 1973)
stwierdzono w spągu serii piaszczystej w otworach wiertniczych Święciechowa 1 i 2 i charakteryzują się one naprzemianległym ułożeniem cienkich warstewek iłowca i piaskowca.
Główne cechy petrograficzne skał, w tym porowatość pomierzona planimetrycznie w płytkach cienkich, z wybranych
(zestawionych w kierunku NW–SE) otworów: Gorzyce 1, Kościan 8, Jezierzyce 1 i Zbarzewo 1 kształtują się następująco:

Fig. 2.6. Piaskowiec kwarcowy z mozaiką kwarcu druzowego w przestrzeniach międzyziarnowych. Otwór Gorzyce 1, głęb. 2624,1 m, nikole
skrzyżowane (lokalizacja otworu na Fig. 5.1)
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Fig. 2.7. Porowatość wtórna w piaskowcach. A. Silnie porowaty okruch skały tufu zargilityzowanego w piaskowcu (skała impregnowana niebiesko zabarwioną żywicą). Otwór Gorzyce 1, głęb. 2642,2 m, bez analizatora. B. Porowate skupienie kaolinitu w piaskowcu. Otwór Gorzyce 1,
głęb. 2598,0 m, bez analizatora (lokalizacja otworu na Fig. 5.1)

Gorzyce 1
Profil (2597,0–2666,0 m) jest opisany petrograficznie
na podstawie sześciu próbek piaskowców i jednej zlepieńca
drobnookruchowego. Piaskowce odznaczają się słabym wysortowaniem materiału detrytycznego i bardzo słabym obtoczeniem, natomiast dobrym wyselekcjonowaniem. Złożone
są z ziaren kwarcu, natomiast skalenie (kwaśne plagioklazy),
łyszczyki i okruchy skał występują akcesorycznie. W spoiwie piaskowców dostrzeżono: obwódki illitowe, illit włóknisty,
kwarc autigeniczny (Fig. 2.6), Mn- i Fe/Mn-kalcyt, kaolinit robakowaty (Fig. 2.7B), chloryt i anataz.
Opisane skały odznaczają się porowatością w granicach
1,0–16,0 % obj. Występuje tu pierwotna porowatość międzyziarnowa oraz wtórna – śródziarnowa (Fig. 2.7) w spękaniach
ziaren i międzykrystaliczna w agregatach minerałów ilastych.
Kościan 8
Profil (2485,0–2522,0 m) reprezentują próbki pobrane
tylko z górnej części rdzenia. Są to arenity kwarcowe spoczywające na osadach karbońskich. Materiał detrytyczny jest

średnio wysortowany, obtoczony dość słabo, wyselekcjonowany bardzo dobrze. Piaskowce złożone są z ziaren kwarcu,
nieliczne litoklasty reprezentowane są przez łupki kwarcowo–
muskowitowe, fragmenty kwaśnych skał wulkanicznych oraz
przez piaskowce i mułowce. W spoiwie zanotowano kwarc
autigeniczny (Fig. 2.8), Mn- i Fe/Mn-kalcyt, dolomit, ankeryt,
kaolinit robakowaty, chloryt i rozproszony pigment związków
żelaza.
Skały odznaczają się porowatością w granicach 0,5–
3,0 % obj. Jest to porowatość międzyziarnowa i międzykrystaliczna. Miejscami obserwuje się wtórną porowatość powstałą
na skutek rozpuszczania diagenetycznego lub przeobrażania
(Fig. 2.9). Z danych w dokumentacji otworu wynika, iż wartość
ta wynosi miejscami kilkanaście procent (Tenerowicz, 1996).
Jezierzyce 1
Czerwony spągowiec w otworze Jezierzyce 1 reprezentowany jest przez piaskowce o spoiwie węglanowym przechodzące w naprzemianległe warstwy zlepieńców, piaskowców
i mułowców. Skały te charakteryzują się dużą zmiennością
właściwości zbiornikowych.

Fig. 2.8. Ziarno kwarcu w piaskowcu z fragmentami obwódki regeneracyjnej. Otwór Kościan 8, głęb. 2492,1 m, nikole skrzyżowane (lokalizacja
otworu na Fig. 5.1)
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Fig. 2.9. Zargilityzowane okruchy skalne w piaskowcu, obecnie złożone głównie z illitu. Otwór Kościan 8, głęb. 2485,9 m, nikole skrzyżowane
(lokalizacja otworu na Fig. 5.1)

Zlepieńce należą do skał drobno- i bardzo drobnoziarnistych, w większości piaszczystych. Zawartość materiału
żwirowego waha się od 55 do 90%. Generalnie przeważają
okruchy skał wulkanicznych o chemizmie pośrednim. Drugą ważną grupę stanowią okruchy skał metamorficznych
(okruchy kwarcu polikrystalicznego, łupki kwarcowe i kwarcowo-łyszczykowe oraz skały przypominające fyllity). Wśród
okruchów skał osadowych występują fragmenty piaskowców,
przeważnie ilastych i mułowców, często o wyraźnej kierunkowej teksturze, podkreślonej ułożeniem blaszek łyszczyków.
W obrębie litoklastów zauważono rozpowszechnione procesy
karbonatyzacji, chlorytyzacji (szczególnie minerałów maficznych) oraz zastępowania przez tlenki żelaza. We frakcji psamitowej omawianych zlepieńców wyróżniono oprócz kwarcu
i skaleni podobne do opisanych powyżej fragmenty skał. Spoiwo omawianych zlepieńców jest ilasto–żelaziste, często ilasto–żelazisto-mułkowe lub węglanowe. Minerały węglanowe
reprezentowane są przez kalcyt i kalcyt żelazisty.

Piaskowce, występujące w osadach dolnego czerwonego
spągowca, to najczęściej skały czerwonobrunatne, szarobrunatne, niekiedy szare. Odznaczają się strukturą psamitową,
niekiedy psamitowo-pelitową, drobno- lub średnioziarnistą,
teksturą zwięzłą, bezładną. Najrzadziej występują tu piaskowce zlepieńcowate. Z uwagi na udział materiału detrytycznego
i matriksu wyróżniono tu arenity i waki. Z uwagi na skład mineralny detrytu wyróżniono piaskowce kwarcowe, sublityczne
i lityczne. Kwarc jest głównym składnikiem materiału detrytycznego. Ziarna kwarcu najczęściej są ostrokrawędziste,
rzadziej półobtoczone. Skalenie występują w postaci drobnych ziaren ostrokrawędzistych. Zaobserwowano tu ziarna
skaleni potasowych i kwaśnych plagioklazów. Niektóre z nich
częściowo uległy argilityzacji lub kalcytyzacji, a większość
częściowemu rozpuszczaniu diagenetycznemu (Fig. 2.10).
Łyszczyki występują w postaci drobnych blaszek bezbarwnego muskowitu i brunatnego biotytu. Niektóre blaszki biotytu
są częściowo schlorytyzowane. Okruchy skalne są najczę-

Fig. 2.10. Relikty rozpuszczonego mikropertytu. Kfs - skaleń potasowy, Ab - albit, Qa - kwarc autigeniczny. Obraz w SEM. Jezierzyce 1,
głęb. 2274,7 m (lokalizacja otworu na Fig. 5.1)
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ściej reprezentowane przez fragmenty kwaśnych skał wulkanicznych, miejscami obserwowano fragmenty piaskowców
drobnoziarnistych, mułowców i iłowców. Minerały akcesoryczne i nieprzezroczyste najczęściej są reprezentowane przez
ziarna hematytu i ilmenitu. Spoiwo piaskowców jest złożone
z łuseczek minerałów ilastych i pyłu kwarcowego, impregnowanych brunatnymi wodorotlenkami żelaza. Większość piaskowców zawiera także drobnokrystaliczny kalcyt, a miejscami pojawia się kwarc autigeniczny lub anhydryt.
W 170 próbkach pomierzono wartości porowatości
(Chmielowiec, 1997), która waha się od 2,06 do 21,67 %,
średnio 6,61 %. Przepuszczalność natomiast wynosi od 0,0
do 13,47 mD (średnio 0,242 mD).
Zbarzewo 1
Badane skały czerwonego spągowca reprezentowane są
przez piaskowce o uziarnieniu drobnym i średnim, a tylko wyjątkowo – grubym. Piaskowce są arenitami kwarcowymi, odznaczającymi się słabym wysortowaniem materiału detrytycznego,
słabym jego obtoczeniem, natomiast dobrym wyselekcjonowaniem pod względem składu mineralnego. Piaskowce złożone
są głównie z ziaren kwarcu, z pojedynczych ziaren skaleni potasowych, blaszek łyszczyków i z nielicznych okruchów skalnych (piaskowce, iłowce, zargilityzowane wulkanity). W spoiwie
piaskowców dostrzeżono: illit w postaci tangencjalnych obwódek na ziarnach, kaolinit robakowaty, wachlarzowe skupienia
chlorytów, kwarc autigeniczny, dolomit, Mn- i Fe/Mn-kalcyt, anhydryt (Fig. 2.11), baryt i wodorotlenki żelaza. Piaskowce odznaczają się porowatością w granicach 0,5–9,0 % obj. obecną
między ziarnami oraz wśród agregatów minerałów ilastych.
Jak wynika z dokumentacji wynikowej otworu (Tenerowicz, 1995), porowatość pomierzona dla 102 próbek z głębokości 2069,7–2272,7 m wynosi od 0,331 do 19,341% (średnio
–8,42%), natomiast przepuszczalność, w zależności od zastosowanej metody, średnio 10,61 lub 13,12 mD. Oceniono
również, że właściwości zbiornikowe skał występują głównie
w najwyższej serii, od stropu do głębokości 2121 m.
Zmienność diagenezy osadów czerwonego spągowca
i jej wpływ na właściwości petrofizyczne
Na kształtowanie się właściwości zbiornikowych omawianych skał miały wpływ m.in. procesy diagenetyczne zachodzące po depozycji osadów. Zalicza się do nich:
– Kompakcję mechaniczną
Efekty tego procesu są zaznaczone w piaskowcach i zle-

pieńcach poprzez występowanie licznych prostych kontaktów
międzyziarnowych, spękanie ziaren detrytycznych, plastyczne
odkształcenia blaszek łyszczyków. Kompakcja mechaniczna
w opisywanych skałach zaznaczyła się dość silnie, pomimo to
pozostała jeszcze część porowatości pierwotnej. Nieco mniej
intensywnie opisywany proces rozwinął się w tych odmianach
piaskowców, gdzie wcześniej wykrystalizowało neogeniczne
spoiwo kwarcowe typu druzowego (otwór Gorzyce 1);
– Kompakcję chemiczną
Jest to proces odpowiedzialny za utworzenie się międzyziarnowych kontaktów wklęsło-wypukłych i zazębiających.
Nie dostrzeżono jej na przykład w piaskowcach z otworu Gorzyce 1, gdzie wyjątkowo obficie występujący kwarc autigeniczny usztywnił osad i uniemożliwił silne działanie kompakcji;
– Cementację
Jest to proces wytrącania składników ortochemicznych
z roztworów porowych. W opisywanych skałach wyróżniono
cementy węglanowe (kalcyt, Mn-kalcyt, Mn/Fe-kalcyt, dolomit, ankeryt), kwarc autigeniczny, minerały siarczanowe (anhydryt, baryt), autigeniczne minerały ilaste (illitowe obwódki
tangencjalne, illit włóknisty, kaolinit, chloryty. Znaczącym
efektem działania cementacji diagenetycznej jest ograniczenie lub całkowite zniszczenie porowatości pierwotnej osadu;
– Zastępowanie
Proces zastępowania diagenetycznego jest nierozłącznie
związany ze zjawiskami wytrącania się cementów ortochemicznych. Zanotowano tu przypadki zastępowania:
• ziaren skaleni i litoklastów przez Mn-kalcyt,
• krustyfikacyjne obwódek ilastych przez kwarc,
• chlorytu przez Mn-kalcyt,
• kwarcu przez Mn-kalcyt;
– Rozpuszczanie
Jest jedną z głównych przyczyn wytwarzania się wtórnej
porowatości w minerałach i skałach. Wydaje się, że najwięcej śladów rozpuszczania notuje się w ziarnach skaleni. Poza
tym obserwowano je w ziarnach kwarcu oraz w węglanach;
– Przeobrażanie
Efektami procesów przeobrażania diagenetycznego są
agregaty minerałów ilastych. W badanych skałach notuje się
w różnym stopniu zargilityzowane okruchy skał wulkanicznych, ziarna skaleni, a niekiedy także łuseczki mik. Najpospolitszymi produktami przeobrażeń są: kaolinit, chloryt, illit.
Transformacjom minerałów ilastych towarzyszy zazwyczaj
znaczne ograniczenie przepuszczalności osadu.
Historię diagenezy osadów czerwonego spągowca na
obszarze „Leszno” zaprezentowano w postaci przykładowej
sekwencji diagenetycznej (Fig. 2.12).

Fig. 2.11. A. Fragment piaskowca o spoiwie ankerytowym (Ak) i chlorytowym. Płytka barwiona płynem Evamy’ego. Otwór Zbarzewo 1, głęb.
2081,4 m, bez analizatora. B. Cementy w piaskowcu: autigeniczny kwarcowy (Qa), anhydrytowy (Ah) i ankerytowy (Ak). Otwór Zbarzewo 1,
głęb. 2070,6 m, nikole skrzyżowane (lokalizacja otworu na Fig. 5.1)
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Fig. 2.12. Schemat sekwencji diagenetycznej osadów czerwonego spągowca z otworu Zbarzewo 1 (Maliszewska i Kuberska, 1999)
2.1.3. PERM – CECHSZTYN

Dla poszukiwań wystąpień węglowodorów w cechsztynie brane są pod uwagę węglany wapienia cechsztyńskiego
mogące stanowić skałę zbiornikową dla gazu pochodzącego
z utworów karbonu oraz węglany dolomitu głównego stanowiącego jednocześnie skałę macierzystą i zbiornikową. Stratygrafia cechsztynu w wierceniu Żakowo 6, znajdującego się
w centralnej części obszaru „Leszno”, została zaprezentowana w rozdziale 5.20.
W cechsztynie najbardziej interesujący złożowo jest
poziom węglanów dolomitu głównego. Dolomit główny jest
poziomem skał węglanowych występujących u podstawy
cechsztyńskiego cyklotemu PZ2 (Wagner, 1994). W poziomie
tym występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe
dla węglowodorów (Wagner, 1994, 2006; Kotarba i Wagner,
2007). Liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego lub mieszane odkryte w dolomicie głównym czynią z tego poziomu jeden
z głównych obiektów poszukiwań złóż węglowodorów na Niżu
Polskim. Tworzy on zamknięty system hydrodynamiczny izolowany od góry i dołu seriami ewaporatów i stanowi znakomity
przykład rozwoju ewaporatowej formacji ropogazonośnej.
Paleogeografia dolomitu głównego była ściśle powiązana

z rozwojem bezpośredniego podłoża czyli anhydrytu górnego
cyklotemu PZ1. Rozwój platform anhydrytowych anhydrytu
górnego decydował o szerokości i pochyleniu stoków platformy węglanowej dolomitu głównego, a strefa basenowa cyklotemu PZ1 kontynuowała się w dolomicie głównym.
W obrazie paleogeograficznym dolomitu głównego wyróżniają się trzy zasadnicze strefy (Wagner, 1994; Dadlez
i in., 1998), którym odpowiadają odrębne systemy depozycyjne (Jaworowski i Mikołajewski, 2007) :
• równia basenowa,
• stoki platform węglanowych,
• platformy węglanowe.
Przestrzenny układ tych systemów depozycyjnych wraz
z ich zróżnicowaniem oraz paleomiąższością przedstawiono
na mapie paleogeograficznej dolomitu głównego (Wagner,
2012), której fragment dotyczący obszaru „Leszno” jest zamieszczony na Fig. 2.13.
Obszar „Leszno” w dolomicie głównym (Ca2) był położony
w centralnej części węglanowej platformy śląskiej w obrębie
rozległej równi platformowej (Fig. 2.13). Platformy węglanowe
dolomitu głównego w Polsce tworzą rozległe tarasy sedymentacji płytkowodnej, występujące w całej brzeżnej części basenu sedymentacyjnego (Wagner, 1994; Dadlez i in., 1998).
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Szerokość platform jest zmienna w szerokich granicach od
kilkunastu do 150 km. Platformy mają bardzo urozmaicony
przebieg linii zewnętrznej z głęboko wcinającymi się zatokami równi basenowej, np. zatoka rewalska, zielonogórska czy
notecka (Wagner, 2012). Morfologia poszczególnych platform
była zmienna od bardzo płaskiej do silnie zróżnicowanej. Było
to uzależnione od budowy geologicznej podłoża i istniejącego
w nim paleoreliefu. Miąższość dolomitu głównego na platformach wynosiła zazwyczaj 30–40 m, osiągając lokalnie w kulminacjach do 100 m.
Reżim sedymentacyjny był generalnie płytkowodny
z przewagą osadów wysokoenergetycznych. Woda morska
miała zwiększone zasolenie, ponad przeciętną normę otwartego morza. Wpływało to w zasadniczy sposób na rozwój organizmów. Większość grup zwierzęcych, które egzystowały
w morzu wapienia cechsztyńskiego, nie występują w dolomicie głównym. Obserwuje się natomiast masowe występowanie słonolubnych małżów i ślimaków, często skarłowaciałych
(Wagner, 1994; Pajchel i Wagner, 2001). Rozwijały się w tym
środowisku szczególnie intensywnie glony i sinice, które odgrywały ważną rolę skałotwórczą, a także utworzyły ogromne
ilości biomasy, z której powstały złoża węglowodorów. Zwiększone zasolenie wpłynęło także na możliwość lokalnego wy-

stępowania środowiska redukcyjnego, przy okresach intensywnego rozwoju sinic nawet w środowiskach płytkowodnych,
lagunowych, co w wielu obszarach mogło uchronić materię
organiczną od destrukcji i pozwoliło na jej pogrzebanie i przekształcenie w węglowodory.
Osady platformowe dolomitu głównego charakteryzują
się największym, w tym poziomie, zróżnicowaniem środowisk
sedymentacyjnych i mikrofacji. Na platformie można wyróżnić
cztery główne strefy facjalne:
• barierową,
• równi platformowej,
• saliny,
• subarealnej części platformy.
Równia platformowa rozciągała się za strefą barierową.
Zajmowała bardzo duży obszar, stanowiąc pod tym względem
największą jednostkę paleogeograficzną w obrębie platformy
węglanowej. Była też bardzo zróżnicowana mikrofacjalnie
i batymetrycznie. Różnice w morfologii nie były duże, tym
niemniej w środowisku generalnie płytkowodnym stosunkowo
niewielkie różnice w batymetrii powodowały znaczne zmiany
reżimów sedymentacyjnych.
W obrębie równi platformowej wyróżniamy dwie główne
strefy:

Fig. 2.13. Mapa systemów depozycyjnych wraz z ich zróżnicowaniem oraz paleomiąższością w oparciu o mapę paleogeograficzną dolomitu
głównego (Wagner, 2012)
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• wysokoenergetyczną, w obrębie której występują wewnątrzplatformowe płycizny ooidowo-onkoidowe,
• niskoenergetyczną.
Strefami wysokoenergetycznymi nazywamy obszary
równi platformowej o wysokiej aktywności hydrodynamicznej
spowodowanej głównie falowaniem. Strefy te tworzyły się na
lokalnych elewacjach i strefach płycizn na zapleczu barier
i obszarach przybrzeżnych. Osady węglanowe tworzyły liczne
lokalne bariery (mówimy również o barierach wewnętrznych)
i mielizny zbudowane głównie z warstwowanych poziomo
i przekątnie greinstonów i pakstonów ooidowo-onkoidowych
oraz peloidowych. Mielizny te i wewnętrzne bariery różnicowały dodatkowo strefę równi platformowej na małe baseny.
Przeciętna miąższość w tej strefie w skali basenu sedymentacyjnego wynosi 40 m. Oczywiście lokalnie istnieją obszary
o większej miąższości, osiągającej 60 m.
Strefa wysokoenergetyczna na obszarze „Leszno” występuje w SE jego części, jest wydzielona interpolacyjnie i nie
jest udokumentowana wiertniczo. Skrajnie północną część
obszaru „Leszno” zajmuje niskoenergetyczna równia platformowa stanowiąca fragment szeroko rozprzestrzenionej równi
na platformie wielkopolskiej.
Strefy niskoenergetyczne występują na zapleczu barier
i mielizn ooidowo–onkoidowych oraz na rozległych często
obniżeniach równi platformowej. W strefach spokojniejszych
powstawały madstony i wakstony często regularnie laminowane i wzbogacone w substancję organiczną pochodzenia
mikrobialnego, tworzącego biolaminoidy, stabilizujące materiał mułowy. Osady tego typu tworzyły się również na rozległych równiach mułowych ze znacznym udziałem utworów
mikrobialnych, nie chronione nawet strefami barier, których
w tych miejscach nie było. Najczęściej osady te zawierają domieszki lub przewarstwienia wakstonów, pakstonów, rzadziej
greinstonów ooidowo–onkoidowych lub peloidowych. Obficie
rozwijały się tu osady mikrobialne maty i biolaminy stabilizujące osady węglanowe. W strefach, gdzie panowały bardziej
spokojne warunki sedymentacji miąższość osadów wynosi
30–50 m, często jednak nie przekracza 20 m. Na obszarach
o nieco wyższej aktywności hydrodynamicznej, w strefach
przejściowych nisko– i wysokoenergetycznych, występują
większe domieszki redeponowanego materiału ziarnistego
w postaci przewarstwień pakstonów i wakstonów. W niektórych profilach składniki te zdecydowanie przeważają nad
madstonami.
W skrajnie północnej części obszaru „Leszno”, w strefie
niskoenergetycznej równi platformowej, występują pozabilansowe nagromadzenia gazu ziemnego, związane ze złożem gazu ziemnego Kosarzyn S. Jest to złoże występujące
w utworach rafowych wapienia cechsztyńskiego (Ca1). Ponieważ w tej strefie jest słabe uszczelnienie złoża, tylko ok.
40 m anhydrytu (A1), istnieje możliwość migracji wertykalnej
do utworów dolomitu głównego.
Największą część obszaru „Leszno” zajmuje równia platformowa (Fig. 2.13), na której nie można było zdefiniować
bardziej szczegółowych wydzieleń paleogeograficznych z powodu braku opracowań mikrofacjalno-sedymentologicznych.
Jest to obszar dość dobrze rozpoznany wiertniczo o dużych
miąższościach Ca2 – od 50 do blisko 100 m. Z fragmentarycznych opracowań mikrofacjalnych zawartych w poszczególnych dokumentacjach otworów wiertniczych wynika, że na
tym obszarze dominują w profilach madstony z domieszką
wakstonów i pakstonów w górnej części profilów. W związku z tym obszar ten jest genetycznie najbliższy niskoenergetycznej równi platformowej. W profilu z otworu Jezierzyce 1
o największej miąższości Ca2 na tym obszarze (94,5 m) zdecydowanie dominują madstony z cienkimi przewarstwieniami
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redeponowanych onkoidów w części stropowej. Na obszarze
„Leszno”, w strefie równi platformowej, odkryto w dolomicie
głównym dwa złoża gazu ziemnego: Żakowo i Kąkolewo (rozdział 4).
W skałach dolomitu głównego w strefach równi platformowej i równi platformowej niskoenergetycznej w N części
omawianego obszaru występują głównie skały należące
do systemu zwartych kompleksów skał macierzystych typu
madstonów. (Wagner, 2006; Kotarba i Wagner, 2007). Jednocześnie występują tu także skały zbiornikowe z utworzonej w procesach wgłębnej dedolomityzacji. Jest to bardzo
korzystne zjawisko dla migracji i akumulacji węglowodorów.
Tym niemniej są to gazy silnie zaazotowane o niskiej zawartości metanu, co stawia pod znakiem zapytania opłacalność
ich poszukiwania i eksploatacji.
Niskoenergetyczna równia platformowa występująca w N
części obszaru jest nierozpoznana wiertniczo, podobnie jak
fragment wschodni obszaru „Leszno” z strefą wysokoenergetycznej równi platformowej.
Obszar „Leszno” ma zróżnicowaną perspektywiczność :
1. SE część obszaru ze złożami Żakowo i Kąkolewo jest
mało perspektywiczna ze względu na niską zawartość
metanu w gazie ziemnym (rozdział 4).
2. N i E część obszaru może być perspektywiczna z powodu
współwystępowania skał zbiornikowych i macierzystych
i możliwości wyższej zawartości metanu, pomimo braku
rozpoznania wiertniczego.
2.1.4. TRIAS

W planie struktur podkenozoicznych obszar „Leszno”
jest położony w północnej części monokliny przedsudeckiej
(Narkiewicz i Dadlez, 2008). Strop triasu położony jest tu na
głębokości 219,3–375 m p.p.m., jego miąższość zaś wynosi
od ok. 1100 m do ok. 1600 m, malejąc stopniowo z północy na południe (CBDG, 2017). Spadek miąższości triasu jest
związany głównie z erozyjnym brakiem coraz starszych ogniw
triasu górnego, którego miąższość jest najbardziej zróżnicowana i wynosi między 100 i 450 m. Miąższości triasu środkowego i triasu dolnego są wyrównane i wynoszą odpowiednio
300–360 m oraz 600–670 m. Trias górny jest wykształcony
w postaci serii iłowcowej z nielicznymi przewarstwieniami
piaskowców i mułowców oraz z cienkimi przewarstwieniami
i konkrecjami anhydrytu. Przeważają barwy brunatno-czerwone i brązowe. Jedynie w najniższej części serii, w tak zwanych
warstwach gipsowych dolnych, mogą pojawiać się osady
szare lub szaro-zielonkawe. Trias środkowy jest dwudzielny.
W górnej części, zaliczanej do kajpru dolnego oraz wyższej
części wapienia muszlowego, dominują szare osady drobnoklastyczne, w kajprze dolnym także pstre. W niższej części triasu środkowego dominują wapienie jasnoszare, szare
i beżowe wapienia muszlowego środkowego i dolnego. Towarzyszą im margle i iłowce ciemnoszare lub podrzędnie szarozielone czy brunatne. Trias dolny charakteryzuje się urozmaiconą litologią. Najwyższą jego część, zaliczaną do pstrego
piaskowca górnego – formacji retu, tworzą przewarstwiające
się wapienie, iłowce i margle. W dolnej części formacji retu
występują przewarstwienia anhydrytu dochodzące do kilkudziesięciu metrów (np. w otworze Święciechowa 1 na głęb.
1020–1050 m, CBDG, 2017). Cienkie przewarstwienia anhydrytu występują również w wyższej części formacji. Zasadniczą część triasu dolnego, zaliczaną do pstrego piaskowca
środkowego i dolnego, tworzą brunatno-czerwone, podrzędnie szare iłowce i mułowce oraz jasnoszare, różowe i brunatne piaskowce. Osady piaskowcowe, głównie drobnoziarniste,
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podrzędnie średnioziarniste, tworzą kilkudziesięcio- lub kilkusetmetrowe serie nieregularnie rozmieszczone w profilu pionowym. Kompleksy piaskowcowe są regularnie, gęsto przewarstwiane lub laminowane mułowcami i iłowcami. Zarówno
w pstrym piaskowcu środkowym, jak i dolnym, sporadycznie
występują cienkie przewarstwienia wapieni. Depozycja osadów triasu dolnego zachodziła w środowisku przejściowym
między morskim i lądowym, prawdopodobnie na obrzeżach
laguny o obniżonym zasoleniu. Transgresja morska pod koniec wczesnego triasu doprowadziła do osadzenia się retu
w warunkach podwyższonego zasolenia oraz utworzenia się
płytkiego morza szelfowego z depozycją wapienia muszlowego, który odpowiada warunkom najbardziej otwartomorskim
w profilu. Regresja morska w najpóźniejszym triasie środkowym doprowadziła do osadzenia kajpru dolnego. Trias górny deponowany był głównie w środowiskach lądowych równi
aluwialnej, równi piaszczystych i mułowych na obrzeżach jeziorzyska playa lub w środowisku wodnym jeziorzyska playa,
interpretowanym również jako laguna o podwyższonym zasoleniu (Iwanow, 1998; Iwanow i Kiersnowski, 1998; Bachmann
i in., 2010).
2.1.5. JURA I KREDA

Fragment osadów jury zachowany jest tylko w skrajnej
NE części obszaru „Leszno”. Są to klastyczne osady dolnej
jury. Osady jury zostały zdarte w wyniku inwersji tektonicznej
obszaru monokliny przedsudeckiej.
Na obszarze przetargowym „Leszno” utwory kredy
obecnie nie występują. Pokrywa osadowa, zdeponowana tu

w czasie kredy, została usunięta w wyniku inwersji tektonicznej obszaru monokliny przedsudeckiej w najmłodszej kredzie
i wczesnym paleogenie (Marek i Pajchlowa, 1997).
2.1.6. KENOZOIK

Osady kenozoiku na obszarze przetargowym „Leszno”
osiągają miąższość >250 m (profil wiercenia Żakowo 6). Nie
mają znaczenia zbiornikowego ani uszczelniającego. Są to
głównie piaskowce, mułowce, iłowce. Mogą lokalnie występować przewarstwienia węgli brunatnych. W stropie profilu
występują piaskowce i żwirowce.
2.2. BUDOWA STRUKTURALNA

Obszar przetargowy „Leszno” znajduje się na platformie
zachodnioeuropejskiej w centralnej części monokliny przedsudeckiej (Żelaźniewicz i in., 2011). Przez obszar badań
przebiegają dwie duże strefy uskokowe: (1) znajdująca się
we wschodniej części obszaru i przebiegająca na kierunku
NW-SE strefa uskokowa Szamotuły–Poznań–Oleśnica oraz
odchodząca od niej w kierunku SW (2) strefa Chruściny–Nowej Wsi (Fig. 2.14 i 2.15). W obrębie osadów permsko-mezozoicznych strefy uskokowe Szamotuły-Poznań-Oleśnica oraz
Chruściny-Nowej Wsi mają charakter rowów tektonicznych,
których powstanie zainicjowane zostało w trakcie ruchów kimeryjskich. Strefy rowów tektonicznych korelują się z uskokami rozpoznanymi w podłożu cechsztynu (Fig. 2.16), co może
sugerować ich założenie na starszych uskokach powstałych

Fig. 2.14. Fragment mapy geologicznej Polski bez utworów kenozoiku (Dadlez i in., 2000)
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w trakcie deformacji waryscyjskich.
W podłożu monokliny przedsudeckiej wyróżniany jest blok
południowo-wielkopolski (Żelaźniewicz i in., 2011), który budują
zdeformowane skały piętra waryscyjskiego (karbońskie i starsze). W rdzeniach nawiercających utwory karbonu stwierdzono
upady warstw wynoszące do 90°, co sugeruje duże zaangażowanie tektoniczne utworów piętra waryscyjskiego.
W NE części obszaru „Leszno”, w podłożu cechsztynu
znajduje się wyniesienie Wolsztyn–Leszno (wał wolsztyński)
(Fig. 2.16), które zbudowane jest z wulkanitów dolnego czerwonego spągowca (autunu) oraz klastycznych skał karbonu.
W części północno-wschodniej obszaru „Leszno” w podłożu
permu występują skały starsze od karbonu (Fig. 2.16).
Powierzchnia spągu cechsztynu w centralnej i wschodniej
części analizowanego obszaru zapada w kierunku ku NE/N,
a w zachodniej części w kierunku ku NW. W części południowej spąg cechsztynu zalega na głębokości ok. 1750–1900 m
p.p.m., a w najbardziej obniżonej, północno-wschodniej części na głębokości ok. 2400 m p.p.m. (Fig. 2.16). W północnej
części obszaru zaznaczają się liczne dyslokacje o przebiegu
NW–SE będące przedłużeniem w podłoże cechsztynu strefy tektonicznej Szamotuły-Poznań-Oleśnica. W powierzchni
spągu cechsztynu zaznacza się także przedłużenie części
uskoków tworzących rów Chruściny-Nowej Wsi (Fig. 2.16).
Ponadto w części zachodniej obszaru „Leszno” zostały wykartowane niewielkie dyslokacje zorientowane na kierunku
NW–SE, oraz N–S (Fig 2.16).
Utwory monokliny przedsudeckiej (cechsztyn, trias, jura)
w zasięgu obszaru „Leszno” zapadają łagodnie pod katem
kilku stopni generalnie w kierunku ku NE. Wyjątek stanowią
strefy rowów tektonicznych, gdzie wskutek występowania
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uskoków i fleksur dochodzi do zaburzeń regionalnego kierunku upadu warstw. Ze strefami rowów tektonicznych Szamotuły–Poznań–Oleśnica oraz Chruściny–Nowej Wsi dokumentowane są ruchy halotektoniczne (Markiewicz, 1995;
Markiewicz i Winnicki, 1997).
Na powierzchni podczwartorzędowej na prawie całym
obszarze występują utwory kajpru, a w skrajnie NE części
utwory jury dolnej. Powierzchnia podkenozoiczna jest rozcięta dyslokacjami ograniczającymi rowy Poznania–Oleśnicy
i Chruściny–Nowej Wsi (Fig. 2.14).
2.3. ROZWÓJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Podłoże permu zostało uformowane w trakcie orogenezy
waryscyjskiej, w trakcie której dochodziło do deformacji fałdowo-nasuwczych w obrębie zapadliska przedgórskiego waryscydów. W efekcie deformacji utwory karbońskie, wraz z ich
podłożem, utworzyły szereg struktur kompresyjnych, które ze
względu na skomplikowaną budowę oraz brak dobrej jakości
danych nie są nadal szczegółowo wykartowane.
Następnie we wczesnym permie lub już od późnego karbonu rozpoczęła się faza tektoniki ekstensyjnej, w efekcie której powstał system zrębów, rowów i półrowów (Pożaryski i in.,
1992; Antonowicz i in., 1993, 1994). Synsedymentacyjna aktywność uskoków oraz zróżnicowana morfologia podłoża permu warunkowały zmiany miąższości i zróżnicowanie facjalne
osadów czerwonego spągowca (Kiersnowski i Buniak, 2006).
Od permu do późnej kredy basen polski był poddawany
długotrwałej termalnej subsydencji, w trakcie której dochodziło
do depozycji miąższych osadów permu i mezozoiku. W trak-

Fig. 2.15. Fragment mapy tektonicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego (Dadlez i in., 1998)
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Fig. 2.16. Fragment mapy strukturalnej powierzchni podpermskiej (Kudrewicz, 2007)

cie ruchów kimeryjskich (trias-jura) w efekcie wzmożonej ekstensji basenu polskiego powstawały systemy półrowów i rowów tektonicznych (m.in. Poznań-Oleśnica, Chruściny-Nowej
Wsi), które często są założone na starszych strefach uskokowych obecnych w utworach piętra waryscyjskiego.
Podczas późnej kredy i paleogenu doszło do zmiany pola
naprężeń i w efekcie – inwersji basenu polskiego (Pożaryski
i Brochwicz-Lewiński, 1978; Dadlez, 1997; Krzywiec, 2002,
2006; Mazur i in., 2005). Podczas inwersji nastąpiła przebudowa tektoniczna basenu i m.in. wyniesienie jego obecnego SW
obrzeżenia – bloku przedsudeckiego. W efekcie podniesienia
SW część basenu polskiego została pochylona w kierunku ku
NE. Wskutek wydźwignięcia tej części basenu doszło do erozji
młodszych osadów wypełniających basem i w efekcie usunięcia prawie na całym obszarze „Leszno” utworów jury i kredy.
W trakcie inwersji basenu część uskoków powstałych
podczas etapów ekstensji uległa zapewne częściowej przebudowie w reżimie kompresyjnym/transpresyjnym. W trakcie
deformacji laramijskich mogło również dochodzić do przemieszczeń cechsztyńskich soli kamiennych (halotektonika),
wpływających na obecne zróżnicowanie ich miąższości.
W neogenie na obszarze monokliny przedsudeckiej
dochodziło do słabej ekstensyjnej reaktywacji kimeryjskich
struktur rowowych.
2.4. HYDROGEOLOGIA

Obszar przetargowy „Leszno”, znajduje się w dorzeczu
Odry. Centralna i północno-wschodnia część obszaru położona jest w obrębie regionu wodnego Warty, południowo-za-

chodnia część w obrębie regionu wodnego Środkowej Odry.
Cały omawiany obszar położony jest w obrębie działu wodnego pomiędzy zlewniami II-rzędu Warty, Baryczy i Odry od
Baryczy do Bobru (I).
Pod względem podziału na jednostki hydrogeologiczne
(Paczyński, 1995) obszar przetargowy znajduje się w regionie VI – wielkopolskim, subregionie VI5 – zielonogórsko-leszczyńskim. Pod względem podziału według jednostek hydrogeologicznych (Paczyński i Sadurski, 2007) obszar przetargowy
znajduje się w prowincji niżowej, regionie wielkopolskim (IV),
natomiast względem jednostek JCWPd znajduje się w obrębie prowincji Odry; północno-wschodnia część obejmuje
Region Warty (RW) subregion Warty Nizinny (SWN), południowo-zachodnia część Region środkowej Odry (RŚO) subregion środkowej Odry północny (SŚOPł).
Zgodnie z podziałem na JCWPd (172 jednostki) obszar
przetargowy „Leszno” obejmuje fragmenty trzech jednolitych części wód podziemnych: północno-wschodnia część
to JCWPd nr 70, południowa to JCWPd nr 79 i zachodnia to
JCWPd nr 69. Obszar ten został objęty pracami kartograficznymi w ramach realizacji następujących arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000: Rakoniewice (0541)
(Fuszara, 2002), Kościan (0542) (Stanicki, 1997), Czempiń
(0543) (Ziółkowski i Zboralska, 1997), Święciechowa (0578)
(Ziółkowski, 2002), Leszno (0579) (Dąbrowski i Janiszewska,
2002), Krzywiń (0580) (Darowski i Filipiak, 2002), Wschowa
(0615) (Kieńć, 2002), Góra (0616) (Olejnik, 2002a), Poniec
(0617) (Olejnik, 2002b). W latach późniejszych opracowano
kolejne warstwy informacyjne charakteryzujące:
• pierwszy poziom wodonośny: PPW-WH (występowanie
i hydrodynamika) dla następujących arkuszy: Rakoniewi-
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ce (0541) (Mikołajczyk, 2005), Kościan (0542) (Janiszewska i Matusiak, 2005), Czempiń (0543) (Krawczyk, 2005),
Święciechowa (0578) (Grzegorczyk i Gawron, 2005),
Leszno (0579) (Janiszewska, 2005), Krzywiń (0580)
(Krawczyk i Nowak, 2005), Wschowa (0615) (Grzegorczyk i Wyszowska, 2005), Góra (0616) (Grzegorczyk
i Maruńczak, 2005), Poniec (0617) (Bielecka i Serafin,
2005).
• pierwszy poziom wodonośny: PPW-WJ (wrażliwość na
zanieczyszczenie i jakość wód): Rakoniewice (0541)
(Matusiak i Flieger-Szymańska, 2010), Kościan (0542)
(Dąbrowski i Matusiak, 2008), Czempiń (0543) (Janiszewska i Zachaś, 2008), Święciechowa (0578)
(Żerebiec-Chmielewska i in., 2010), Leszno (0579) (Janica i Honczaruk, 2008), Krzywiń (0580) (Janica i Jasińska, 2008), Wschowa (0615) (Węgrzyn i in., 2010), Góra
(0616) (Grzegorzewski i in., 2010a), Poniec (0617) (Grzegorzewski i in., 2010b).
Opis warunków hydrogeologicznych obszaru przetargowego „Leszno” wykonano w oparciu o Mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000, oraz dokumentacje określające
warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
znajdujących się na opisywanym obszarze. Na omawianym
obszarze występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe
oraz paleogeńsko-neogeńskie. Wody podziemne w utworach
piętra czwartorzędowego tworzą układ piętrowy, na który
składają się:
• poziom gruntowy,
• poziomy międzyglinowe
Poziom wód gruntowych występuje w obrębie osadów
piaszczysto – żwirowych doliny Obry i Samicy oraz mniejszych plejstoceńskich dolin i mis jeziornych z ostatniego
zlodowacenia jak również w osadach wodnolodowcowych
rynny Osieczna – Wonieść i sandru leszczyńskiego. Poziom ten stanowią piaski drobnoziarniste i średnioziarniste
z lokalnym udziałem piasków gruboziarnistych, żwirów i piasków pylastych. Głębokość występowania tego poziomu jest
zmienna i zależna od charakteru struktury i związku z wodami powierzchniowymi. Występuje on na głębokości od <1 m
w dolinie Obry do ok. 5–6 m na pozostałym terenie. Zasilanie
zachodzi na drodze infiltracji opadów oraz spływów bocznych
z wysoczyzny. Miąższość poziomu jest zmienna, w dolinie
Obry nie przekracza 12 m, a w rejonie sandru leszczyńskiego
dochodzi do 30 m (rejon Leszna – Zaborowa). W rejonie okien
hydrogeologicznych poziom ten może być w łączności z poziomem międzyglinowym. Współczynnik filtracji w zależności
od wykształcenia litologicznego waha się od 0,5 do 4,5 m/h,
przeważnie wynosi 0,7–1,3 m/h.
Poziom międzyglinowy związany jest z seriami osadów
piaszczysto – żwirowych z interglacjału mazowieckiego i fazy
poprzedzającej zlodowacenia środkowopolskie, które w zależności od położenia względem glin, znane są w literaturze
jako poziom międzyglinowy i podglinowy. Poziom ten występuje na wysoczyźnie na głębokości 20–60 m pod nakładem
glin morenowych oraz lokalnie piasków i żwirów sandrowych.
Zbudowany jest on głównie z piasków średnich i grubych, pospółek i żwirów o miąższości od ok. 5 m na wschód od Samicy do ponad 39,0 m w rejonie Święciechowy. Jest to poziom
o ciśnieniu subartezyjskim, lokalnie artezyjskim i zasilany jest
on na drodze bezpośredniej infiltracji wód przez słabo przepuszczalny nadkład gliniasty i przesączanie z poziomu gruntowego. Parametry hydrogeologiczne warstw są zróżnicowane w zależności od granulacji i miąższości warstw i wynoszą:
• współczynnik filtracji: 0,3–2,25 m/h, lokalnie 1,3–8,5 m/h
w przypadku piasków ze żwirem, piasków gruboziarni-
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stych i żwirów,
• przewodność 80–1400 m2/24h – z uwagi na znaczny
udział żwirów w profilu warstwy wodonośnej największą
wielkość tego parametru stwierdza się w rejonie ujęcia
wody w Gostyniu,
• wydatek jednostkowy z próbnych pompowań do 60 m3/h∙m
(najczęściej poniżej 20 m3/h∙m).
Chemizm: Ogólnie można stwierdzić, że wody w utworach czwartorzędowych są wodami słodkimi o średniej mineralizacji ogólnej wyrażonej jako sucha pozostałość wynoszącej od około 300 do ponad 1000 mg/l. Najczęściej są to
wody typu HCO3-Ca-Mg oraz HCO3-SO4-Ca. Wody piętra
czwartorzędowego są najczęściej wodami średnio twardymi
i twardymi o odczynie słabo zasadowym. Poziom wód gruntowych charakteryzuje się wysoką zawartością siarczanów
(do prawie 190 mg SO4/dm3) i podwyższoną zawartością
chlorków (95 mgCl/dm3), jak również zmiennym lecz bardzo
dużym stężeniem żelaza (9,75 mgFe/dm3 – Świerczyna)
i manganu (1,8 mgMn/dm3). Zawartość związków azotu jest
również zmienna i zawartości jonu amonowego wynosi do
0,15 mgNH4/ dm3, azotynów do 0,76 mgNO2/ dm3 a azotanów do 54,0 mgNO3/ dm3. Wody poziomu sandrowego (sandr
leszczyński) uległy zanieczyszczeniu antropogenicznemu na
skutek zrzutu ścieków do warstwy w obszarze zurbanizowanym Leszna i infiltracji z cieków spływających z wysoczyzny.
Wody poziomu międzyglinowego charakteryzują się równie
wysokimi zawartościami chlorków od 8–286 mgCl/dm3 (tło hydrochemiczne 20–60 mgCl/dm3), oraz siarczanów od 0,2 do
256,7 mg SO4/dm3 (tło hydrochemiczne 20–100 mg SO4/dm3).
Podwyższone wartości chlorków i siarczanów w stosunku do
tła hydrochemicznego świadczą o lokalnym zanieczyszczeniu wód podziemnych. Amoniak występuje w stężeniu od 0 do
1,4 mgNNH4/dm3 (tło hydrochemiczne – poniżej 0,5 mg NNH4/
dm3), a azotany – w stężeniu od 0 do 15 mgNNO3/dm3 (tło hydrochemiczne – poniżej 0,1 mg NNO3/dm3). Żelazo występuje
z zróżnicowanych wielkościach od 0,2 do 11,5 mgFe/dm3
(tło hydrochemiczne – 0,5 ÷ 3,5 mg Fe/dm3). Zawartość manganu w wodzie mieści się w przedziale od 0 do 0,7 mgMn/dm3
(tło hydrochemiczne < 0,25 mg Mn/dm3).
Piętro wodonośne paleogeńsko-neogeńskie
Paleogeńsko-neogeńskie piętro wodonośne tworzy wielowarstwowy system wodonośny. Jest to zbiornik o charakterze subartezyjskim, lokalnie artezyjskim. Wody występują
w obrębie utworów piaszczystych miocenu i oligocenu.
W poziomie mioceńskim można wyróżnić trzy warstwy
wodonośne: górną – występującą w przedziale rzędnych od
-10 do -50 m n.p.m., środkową przedzieloną pokładami węgli
i mułków w strefie rzędnych od –40 do –80 m n.p.m. i warstwę
dolną w strefie rzędnych od –90 do –140 m n.p.m.
Warstwę górną stanowią głównie piaski drobnoziarniste
i pylaste o miąższości od 6 do 35 m, najczęściej poniżej 15 m.
Współczynnik filtracji (z próbnych pompowań) wynosi od ok.
0,05 do 1,2 m/h, zaś przewodność od 15 do 100 m2/24h. Zasilanie poziomu zachodzi na drodze przesączania się wód
przez nadległy kompleks iłów poznańskich i glin morenowych
z poziomów czwartorzędowych. Warstwę środkową tworzą
piaski drobnoziarniste i piaski ze żwirem miocenu środkowego, o miąższości do 20 m. Posiada ona korzystne parametry
filtracyjne. Warstwa dolna pod względem hydrogeologicznym
nie została dobrze rozpoznana. Stanowi ją seria piasków drobnych i pylastych miocenu dolnego o miąższości dochodzącej
do 50 m (w rowie tektonicznym). Drenaż poziomu zachodzi
w dolinie Baryczy i Pradolinie Warszawsko – Berlińskiej.
Poziom oligoceński tworzą piaski drobnoziarniste i pylaste o miąższości do 50 m w rowie Poznań – Gostyń i 10–
20 m poza nim. Jest to poziom wód naporowych zalegających
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poniżej 220 m. Poziom ten hydrodynamicznie jest związany
z nadległym poziomem mioceńskim. Poziom dolnomioceńsko – oligoceński nie jest ujmowany do eksploatacji z uwagi na zasolenie, co wykazały próby jego ujęcia w Gostyniu
(2510 mgCl/dm3).
Chemizm:
Warstwa górna: Wody tego poziomu są wodami o mineralizacji (wyrażonej jako sucha pozostałość) 201–754 mg/dm3
(tło hydrochemiczne 300–700 mg/dm3). Są to wody średniotwarde posiadające zróżnicowany skład fizyczno – chemiczny, na który wpływa ascenzja wód zmineralizowanych w strefie uskoków SW związanych z rowem Poznań – Gostyń wraz
z uskokami towarzyszącymi. Wynika z tego duże zróżnicowanie w stężeniu chlorków od 8,8–214 mgCl/dm3 (tło hydrochemiczne 60–140 mgCl/dm3). Wysoka zawartość chlorków
(214 mgCl/dm3 w Grodzisku) świadczy o geogenicznym zagrożeniu wód tego poziomu. Stężenie siarczanów wynosi od
0,8 do 74,1 mg SO4/dm3 (tło hydrochemiczne 5–15 mgSO4/
dm3). Azotany występują w stężeniu 0 do 0,1 mgNO3/dm3 (tło
hydrochemiczne – poniżej 0,09 mg NO3/dm3), zaś amoniak
– w stężeniu od 0,1 do 1,4 mg NH4/dm3 (tło hydrochemiczne
– 0,6–1,0 mg NH4/dm3). Stężenia żelaza na całym obszarze
są zmienne i wynoszą od 0,5–1,0 mgFe/ dm3 do 4,4 mgFe/
dm3 natomiast manganu wynoszą – od 0–0,3 mgMn/dm3 do
0,18 mgMn/dm3 w rejonach gdzie wody tego poziomu występują w łączności z poziomem czwartorzędowym. Ma to
miejsce w np. w Czajkowie, gdzie stwierdzono wysoką zawar-

tość związków żelaza i manganu – odpowiednio 6,4 mgFe/
dm3 i 0,52 mgMn/dm3. Prawdopodobnie wynika to z lokalnego
układu warunków hydrochemicznych, gdyż ujęcie z poziomu
międzyglinowego czwartorzędu w sąsiednim Witoldowie posiada zbliżone zawartości tych związków.
Warstwa dolna: Wody te posiadają zróżnicowany skład
fizyczno-chemiczny, wynikający z dopływu wód wgłębnych
z podłoża mezozoicznego w obrębie rowu Poznań – Gostyń.
Stąd poziom mioceński generalnie posiada wody o mineralizacji 1000–1300 mg/dm3 i zawartości chlorków powyżej
250 mgCl/dm3 (stwierdzono zawartości od 314 do 407 mgCl/
dm3), zaś poza nim w ilości mniejszej, lecz podwyższonej, od
44 do 140mgCl/dm3. Niższa zawartość chlorków stwierdza się
przy SE krawędzi rowu, co wynika prawdopodobnie z dopływu strumienia z tego kierunku. Charakterystyczną cechą tych
wód jest niska zawartość siarczanów w strefie rowu – zwykle
poniżej 6 mgSO4/dm3, zaś większa poza nim – do 20 mgSO4/
dm3. Natomiast na całym obszarze cechuje je stosunkowo niewielka zawartość związków żelaza, 0,3–1,0 mgFe/dm3 chociaż lokalnie może dochodzić do 7 mgFe/dm3 oraz manganu
– od ilości śladowych do 0,08 mgMn/dm3.
W granicach obszaru przetargowego „Leszno” występują fragmenty trzech głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz jeden cały zbiornik. W części zachodniej
znajduje się cały GZWP nr 305 Zbiornik międzymorenowy
Leszno (Trzeciakowska i in., 2013), w części południowo-zachodniej fragmenty GZWP nr 307 Zbiornik sandr Leszno (Ja-

Tab. 2.2. Podstawowa charakterystyka hydrogeologiczna głównych zbiorników wód podziemnych GZWP (Mikołajków i Sadurski, 2017). Udokum. – zasoby udokumentowane, Q – osady czwartorzędowe. Parametry zbiornika zgodne z dokumentacjami
Numer
zbiornika
305/
udokum.
306/
udokum.
307/
udokum.
308/
udokum.

Nazwa zbiornika

Wiek
utworów

Typ ośrodka
wodonośnego

Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne [tys. m³/24h]

Średnia głębokość
ujęć [m p.p.t.]

Międzymorenowy
Leszno

Q

porowy

21,4

30

Wschowa

Q

porowy

62,4

35

Sandr Leszno

Q

porowy

15,2

5

Międzymorenowy rzeki
Kani

Q

porowy

14,4

10

Tab. 2.3. Podstawowe dane dotyczące hydrogeologicznych dokumentacji zasobowych
Tytuł dokumentacji
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego:
zlewnia Baryczy
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Obrzycy rejon: Świebodzin - Sława - Kościan, woj. lubuskie i wielkopolskie
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Szprotawy
z przyległą częścią bezpośredniej zlewni Odry w rejonie LGOM, woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie,
zlewnia Odry
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów zwykłych
wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych
podsystemu wodonośnego wysoczyzny leszczyńskiej
regionu wielkopolskiego, część województw: leszczyńskiego, legnickiego, zielonogórskiego, poznańskiego
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego
zlewni Obry i Mogilnicy

Autor

Rok
wykonania

Nr decyzji

Zasoby dyspozycyjne
[m³/24h]

Koślacz i in.

2016

DGK-II.4731.24.2016.
MJe

411 193

Chrząstek
i in.

2000

DG/kdh/ED/489-6333/01

241 680

Pikuła i in.

2014

DGK-II-4731-7/7047/1395/14/
AK

314 640

Dąbrowski
i in.

1994

KDH/013/5844/94

48 000

w trakcie ustalania

Obszar przetargowy „Leszno”
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Fig. 2.17. Regionalizacja hydrogeologiczna obszaru przetargowego „Leszno”

niszewska i in., 2013), oraz GZWP nr 306 Zbiornik Wschowa
(Śliwka i in., 2011). W zachodnim rejonie rozpatrywanego obszaru fragment GZWP nr 308 Zbiornik międzymorenowy rzeki
Kani (Rodzoch i in., 2011). Wszystkie te zbiorniki zostały wyznaczone dla ochrony zasobów zwykłych wód podziemnych
w piaszczysto-żwirowych osadach czwartorzędowych.
Powierzchnia obszaru przetargowego „Leszno” zawiera
się w trzech obszarach bilansowych (Obra P-XIII, Obrzyca
i Krzycki Rów W-I, Barycz W-II), dla których określono zasoby
dyspozycyjne.
Podstawowe informacje dotyczące występowania zwykłych wód podziemnych w obrębie GZWP na obszarze przetargowym „Leszno” zostały przedstawione w Tab. 2.2. Listę
hydrogeologicznych dokumentacji zasobowych przedstawia
Tab. 2.3. Regionalizację hydrogeologiczną obszaru przetargowego podsumowuje zaś Fig. 2.17.

3. SYSTEM NAFTOWY
3.1. WSTĘP

System naftowy jest określany jako zespół procesów
geologicznych i naftowych prowadzący do powstania złoża
węglowodorów. Do podstawowych elementów systemu naftowego zalicza się: skałę macierzystą – ze względu na zawartość kopalnej substancji organicznej stanowi źródło powstawania węglowodorów, skałę zbiornikową – której odpowiednie
właściwości petrofizyczne (porowatość, przepuszczalność)
pozwalają na akumulację węglowodorów, oraz skałę uszczelniającą – która jest skałą nieprzepuszczalną i uniemożliwia

ucieczkę medium złożowego. Ponadto nieodzownym elementem systemu naftowego w złożach konwencjonalnych jest pułapka naftowa, która ze względu na swoje cechy strukturalne lub stratygraficzno-litologiczne tworzy miejsce akumulacji
węglowodorów. Niezbędny do zaistnienia systemu naftowego
i powstania złoża węglowodorów jest zespół procesów umiejscowionych w przestrzeni i w czasie geologicznym, na które
składają się: generowanie, ekspulsja, migracja i akumulacja
węglowodorów oraz formowanie pułapki złożowej. Wzajemne
relacje czasowe pomiędzy wspomnianymi elementami i procesami systemu naftowego pozwalają na powstanie złoża.
3.2. SKAŁY MACIERZYSTE
3.2.1. POTENCJAŁ GENETYCZNY SKAŁ KARBONU

Za skałę macierzystą w karbońsko-permskim systemie
naftowym uważa się mułowce i iłowce karbonu (np. Kotarba
i in., 1992, 1999, 2004, 2005; Karnkowski, 1999; Botor i in.,
2013). Zgodnie z tą teorią gaz ziemny, wygenerowany z karbońskiej materii organicznej, migrował ku strefom o niższym
ciśnieniu hydrostatycznym, czyli do utworów czerwonego
spągowca i wapienia cechsztyńskiego leżących niezgodnie
na skałach karbonu. Migracja węglowodorów ze skał macierzystych do pułapek złożowych mogła mieć charakter lokalny
wzdłuż nieciągłości tektonicznych lub charakter regionalny
krótko lub długodystansowy wzdłuż porowatych i przepuszczalnych skał. W zachodniej części europejskiego basenu
permskiego za skały macierzyste uznaje się węgle westfalu (Pletsch i in., 2010; Botor i in., 2013), natomiast badania

28

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

geochemiczne płycej zalegających skał karbonu polskiego
basenu sugerują, że zawartość materii organicznej rozproszonej w tych skałach jest wystarczająca, by uznać je za
skały macierzyste (Burzewski i in., 2009; Botor i in., 2013).
Śliwiński i in. (2006) oraz Malinowski i in. (2007) postulują
ponadto możliwość istnienia węglonośnych utworów molasy
górnokarbońskiej, które mogą stanowić poziomy macierzyste
zlokalizowane na przedpolu polskich eksternidów waryscyjskich (Fig. 3.1 i 3.2). Potwierdzeniem macierzystości skał karbonu w Polsce mogą być także odkryte złoża: Wierzchowo
(dolny karbon), Gorzysław, Trzebusz, Wrzosowo, Daszewo,
Paproć (dolny i górny karbon), Kościan i Brońsko (dolny karbon; Karnkowski, 1993) oraz wyniki badań geochemicznych
materii organicznej i gazu ziemnego (np. Kotarba i in., 1992,
1999, 2004, 2005).
Na Pomorzu skały macierzyste zostały stwierdzone w obrębie utworów turneju, wizenu i westfalu. Charakteryzują się
one średnim i doskonałym potencjałem węglowodorowym.
Całkowita zawartość materii organicznej w łupkach turneju i wizenu wynosi średnio od ok. 1,1–1,5% wag. do maksymalnie 10,7% wag (Pletsch i in., 2010; Botor i in., 2013),
natomiast całkowita zawartość materii organicznej w łupkach westfalu wynosi średnio od 0,3% wag. do maksymalnie 2,7% wag. (Bachleda-Curuś i in., 1996; Matyasik, 1998;
Kotarba i in., 2004, 2005; Grotek, 2005, 2006; Kosakowski
i in., 2006, Bahranowski i in., 2007; Pletsch i in., 2010, Botor
i in., 2013). Materia organiczna rozproszona w skałach karbonu posiada geochemiczną charakterystykę gazotwórczego kerogenu typu III i mieszanego kerogenu typu III i II, przy
czym wyższy udział kerogenu typu II stwierdzono w utworach
dolnego karbonu. Materia organiczna zbadana w otworach
nawiercających podłoże monokliny przedsudeckiej ma charakterystykę humusowego kerogenu typu III i cechuje się niskim do bardzo dobrego potencjału węglowodorowego (Botor
i in., 2013). Całkowita zawartość materii organicznej zawiera
się w przedziale od 0,5% wag. do 4% wag. (Nowak, 2003;
Pletsch i in., 2010; Poprawa i Kiersnowski, 2010; Botor i in.,
2013). W strefie kujawskiej i mazurskiej tylko kilka otworów
nawierca skały karbonu. Charakteryzują się one zmiennym
potencjałem węglowodorowym od słabego do doskonałego.
Całkowita zawartość materii organicznej zawiera się w przedziale od 0,3% wag. do 15% wag. i ma charakterystykę kerogenu mieszanego typu III i II, z dominacją kerogenu typu III
w skałach westfalu (Botor i in., 2013).
Skały karbonu, stanowiące silikoklastyczną sukcesję wypełniającą polską część basenu przedgórskiego waryscydów
(Górecka-Nowak, 2007), nie są dotąd w pełni rozpoznane
wiertniczo w podłożu monokliny przedsudeckiej, niecce łódzkiej i centralnej części wału śródpolskiego przez wzgląd na ich
znaczną miąższość (>2000 m) i niską perspektywiczność odkrycia w nich konwencjonalnych złóż naftowych. Dlatego też
większość otworów wiertniczych na tym obszarze nawierciła
jedynie stropowe części skał karbońskich.
Na obszarze „Leszno” znajduje się sześć głębokich otworów wiertniczych nawiercających utwory karbonu (Dąbcze 2,
Górka Duchowna 1, Jezierzyce 1, Śmiłowo 1, Święciechowa 2, Żakowo 6) oraz jeden otwór przewiercający te utwory
w strefie występowania fyllitów (Święciechowa 1; Fig. 2.4.).
Dodatkowe informacje o skałach karbonu dostarczają otwory sąsiadujące z obszarem koncesyjnym, przede wszystkim
otwory Siciny 2 i Siciny IG-1 oraz Gościejewice 1, Wycisłowo IG-1 i otwory nawiercające skały karbonu złoża gazu
ziemnego Brońsko (Fig. 3.3).
Otwór Dąbcze 2 nawiercił 104,7 m (2099,00–2203,70 m)
utworów karbonu górnego, datowanych na podstawie analiz
palinologicznych Krawczyńskiej–Grocholskiej (1971) na west-

fal-stefan. Utwory te wykształcone są jako przewarstwiające
się piaskowce, mułowce i iłowce. Brak danych na temat własności geochemicznych nie pozwala stwierdzić, czy nawiercone skały mają własności skał macierzystych.
Dane szczegółowe z otworu Górka Duchowna 1 odwierconego przez FX Energy Poland nie są upublicznione.
W wierceniu tym nawiercono utwory karbonu dolnego.
Otwór Śmiłowo 1 nawiercił jedynie ok. 25 m (2105–
2130 m) karbońskich czerwonych zlepieńców, nie dostarczając informacji dotyczących macierzystości utworów karbonu
w rejonie otworu.
Otwór Święciechowa 2 nawiercił 26,5 m (2173,5–
2200,0 m) utworów karbonu nierozdzielonego. Utwory te wykształcone są jako iłowce i mułowce, z których pobrano trzy
próbki w celu ekstrakcji bituminów. Dwa uzyskane wyniki wyekstrahowanych bituminów (0,0205% i 0,0435%) nie pozwalają uznać badanych skał za macierzyste.
Otwór Świeciechowa 1 nawiercił 57,5 m (2595,0–
2652,5 m) utworów karbonu nierozdzielonego, wykształconego jako piaskowce drobnoziarniste i łupki. Poniżej profil
otworu obejmuje skały starszego podłoża o nieustalonej przynależności wiekowej (2652,5–2776,8 m; fyllity).
Otwór Żakowo 6 nawiercił 26 m (2190–2160 m) silnie
zdiagenetyzowanych iłowców karbonu nierozdzielonego.
Jedna próbka z interwału głębokości 2187–2193 m nie wykazała macierzystości skał (bituminy – 0,01%).
Otwory Brońsko 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 nawiercają jedynie stropowe części dolnego karbonu występującego w obrębie wyniesienia strukturalnego zwanego wyniesieniem wolsztyńskim. Skały karbonu wykształcone są na tym obszarze
jako szare, zielone oraz czerwone mułowce i iłowce. Próbki
tych skał, pobrane do badań geochemicznych Rock-Eval, nie
wykazały cech skał macierzystych, ponieważ cechują się zbyt
niską całkowitą zawartością rozproszonej materii organicznej
(TOC <0,5% wag.; Kosakowski, 2010).
Otwór Wycisłowo IG-1 zlokalizowany jest na wschód od
obszaru przetargowego. Nawiercił on 613 m (2547–3160 m)
utworów karbonu górnego, datowanych na westfal. Utwory te
wykształcone są jako przewarstwiające się mułowce, iłowce
i piaskowce. Skał karbonu nie poddano badaniom, które mogłyby wykazać ich potencjalną macierzystość.
Otwór Gościejewice IG-1 jest zlokalizowany na południe od obszaru przetargowego. Nawiercił on 213 m
(1835–2048 m) utworów karbonu górnego, wykształconych
w postaci przewarstwiających się piaskowców średnio i gruboziarnistych oraz szarogłazowych o spoiwie krzemionkowym
i krzemionkowo-żelazistym.
Otwór Siciny IG-1 jest zlokalizowany na południe od
obszaru przetargowego. Nawiercił on 995,5 m (2004,5–
3000,0 m) utworów karbonu, wykształconych w postaci
przewarstwiających się mułowców, iłowców, piaskowców
i wkładek skał tufitowych. Pobrane próbki do badań geochemicznych wykazały występowanie w profilu skał karbońskich
(2205,5–2931,3 m) poziomów macierzystych charakteryzujących się całkowitą zawartością rozproszonej materii organicznej od 0,55% wag. do 3,5% wag. (mediana –1,7% wag.,
35 oznaczeń), która znajduje się w fazie generowania gazów
suchych (Poprawa, 2009). Powyższe wyniki potwierdzają, że
w obrębie profilu skał karbońskich występują skały macierzyste zdolne do wygenerowania węglowodorów, które zostały
zakumulowane w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego.
Otwór Siciny 2, zlokalizowany na południe od obszaru przetargowego, nawierca aż 1585 m (1935–3520 m) serii
utworów karbonu dolnego, datowanych na dolny namur–wizen
(Wójcicki i in., 2014b). W obrębie tych utworów firma San Leon
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Fig. 3.1. Geograficzna lokalizacja eksperymentu GRUNDY 2003. Zaznaczono także profile głębokich sondowań sejsmicznych (P4 i S01) oraz
refleksyjny profil regionalny ZRG01097 (Śliwiński i in., 2006)

Fig. 3.2. Fragment regionalnego przekroju głębokościowego ZRG01097 z interpretacją geologiczną wyników sejsmicznych eksperymentu
GRUNDY 2003 (lokalizacja przekroju na Fig. 3.1). K2sp – spąg kredy górnej, K1sp – spąg kredy dolnej, J3sp – spąg jury górnej, J2sp – spąg
jury środkowej, J1sp - spąg jury dolnej, Tresp – spąg retyku, Tksp – spąg kajpru, Tp2sp – spąg pstrego piaskowca środkowego, Zt - strop
cechsztynu, Zb – spąg cechsztynu, Psp - spąg czerwonego spągowca (Malinowski i in., 2007)
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Fig. 3.3. Mapa przedstawiająca główne elementy karbońsko-permskiego systemu naftowego w polskim basenie (wg Reicher, 2008).
Zasięg utworów karbonu dolnego i górnego wg Pokorskiego (2008; Botor i in., 2013)

Fig. 3.4. Mapa przedstawiająca ścieżki migracji gazu na tle rozprzestrzenienia zbiornikowych utworów czerwonego spągowca
(wg Maćkowskiego i in., 2008, zmieniona; Botor i in., 2013)
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Fig. 3.5. Mapa rozkładu dzisiejszej dojrzałości termicznej materii organicznej w stropie utworów karbonu (Botor i in., 2013)

Fig. 3.6. Mapa jednostkowego potencjału powierzchniowego (JPP) utworów karbonu dolnego (Burzewski i in., 2009)
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Energy wytypowała dwa poziomy piaskowcowe, będące potencjalnymi złożami gazu zamkniętego (ang. tight gas), oraz
trzy poziomy macierzyste, będące jednocześnie potencjalnymi
złożami gazu w łupkach (ang. shale gas; Wójcicki i in., 2014b).
Materia organiczna poziomów macierzystych w otworze Siciny 2 znajduje się w tzw. oknie gazowym (Wójcicki i in., 2014b).
Obszar „Leszno” znajduje się w strefie występowania utworów karbonu dolnego (Fig. 3.3). Numeryczne modelowania
karbońsko-permskiego systemu naftowego basenu polskiego
(Botor i in., 2013) sugerują, że obszar przetargowy „Leszno”
znajduje się poza strefą migracji węglowodorów ze skał macierzystych centralnej części basenu. Modelowania nie brały jednak pod uwagę lokalnej migracji wzdłuż stref nieciągłości (Fig.
3.4). Modelowania te wykazują również, że na tym obszarze
karbońska materia organiczna może znajdować się na stopniu
przeobrażenia termicznego odpowiadającego fazie generowania gazu (>1% Ro; Fig. 3.5). Biorąc pod uwagę analizy Burzewskiego i in. (2009) można założyć, że skały macierzyste karbonu
dolnego w obrębie obszaru przetargowego „Leszno” cechowały
się w historii geologicznej jednostkowym potencjałem genetycznym na poziomie 100–700 kg HC/m2 basenu (Fig. 3.6).
3.2.2. ZAWARTOŚĆ WĘGLA ORGANICZNEGO
W UTWORACH KARBONU

Utwory karbonu na obszarze przetargowym „Leszno” zawierają śladową ilość węgla organicznego i bituminów wysoko przeobrażonych:
otwór Dąbcze 1
Utwory karbonu – pojedyncza próbka
Zawartość węgla organicznego 0,5 %
Zawartość bituminów 0,004% wag.
Bituminy zawierają 40% węglowodorów
Bituminy na wysokim stopniu przeobrażenia CPI 1,0
otwór Święciechowa 2
Utwory karbonu – pojedyncza próbka
Zawartość węgla organicznego 0,1%
Zawartość bituminów 0,003% wag.
Bituminy zawierają 40% węglowodorów
Bituminy na wysokim stopniu przeobrażenia CPI 1,02
Punktowe wyniki nie przesądzają jednak o potencjale węglowodorowym obszaru. W sąsiedztwie obszaru „Leszno” znajdują się złoża gazu w utworach czerwonego spągowca (złoże
Rawicz na S od obszaru przetargowego) i wapienia cechsztyńskiego (złoże Kościan i Brońsko na N od obszaru przetargowego). Nie można jednakże wykluczyć, że w rejonie występowania zmetamorfizowanych skał karbonu?–dewonu? w części
obszaru „Leszno” nie ma i nie było potencjału generacyjnego.
3.3. WIEK I MECHANIZM GENERACJI,
MIGRACJI I AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW

Zastosowanie numerycznych modelowań systemów naftowych ma na celu przeprowadzenie rekonstrukcji procesów
i mechanizmów generowania, migracji i akumulacji węglowodorów. Podstawą modelowań procesów generowania jest
modelowanie paleotermiczne, które polega na modelowaniu
dojrzałości termicznej skał zwłaszcza macierzystych. Takie modelowania przeprowadzane są głównie w wersji 1–D
i pozwalają na odtworzenie w skali czasu ewolucji geologicznej i termicznej basenu sedymentacyjnego wraz z modelo-

waniem procesów generowania i ekspulsji węglowodorów.
W celu odtworzenia procesów migracji i akumulacji węglowodorów wykonuje się modelowania 2–D (przekrój geologiczny),
natomiast modelowania 3-D integrują wszystkie wyżej wymienione procesy w postaci przestrzennej. Dokładna metodyka modelowań systemów naftowych została przedstawiona
w pracach m.in. Botora i Kosakowskiego (2000), Al-Hajeriego
i in. (2009) i Highley i in. (2006).
Na obszarze „Leszno” występuje szereg głębokich otworów wiertniczych przewiercających perspektywiczne utwory
zbiornikowe czerwonego spągowca. Nieliczne tylko nawiercają warstwę utworów karbonu, które mogły stanowić potencjalną
skałę macierzystą. Charakterystykę dotyczącą wieku
i mechanizmu generacji, migracji i akumulacji węglowodorów
wykonano w oparciu o m.in. wyniki modelowań naftowych
1–D dla otworów Wycisłowo IG-1 (na wschód od granicy obszaru „Leszno”) oraz Siciny 2 (na południe od granicy obszaru „Leszno”). Modelowania dla tych otworów przeprowadzono
wcześniej na potrzeby opracowania „Prognostyczne zasoby
gazu ziemnego w wybranych zwięzłych skałach zbiornikowych Polski” (Wójcicki i in., 2014b). Na obszarze, dla którego
zostały oszacowane zasoby tight gas, zlokalizowany jest również obszar „Leszno”. Ponadto do analizy migracji i akumulacji węglowodorów w rozpatrywanym obszarze wykorzystano
prace m.in. Botora (2006), Maćkowskiego i Reicher (2006),
Góreckiego i in. (2009), Botora i in. (2013).
W strefie lokalizacji obszaru „Leszno” występuje karbońsko-dolnopermski system naftowy. Perspektywiczne skały,
w których mogą występować złoża gazu ziemnego, to utwory
klastyczne czerwonego spągowca. W strefie tej potencjalną
skałą macierzystą są utwory karbonu dolnego, natomiast za
uszczelnienie odpowiedzialne są ewaporaty cechsztynu. Przy
modelowaniu generowania węglowodorów rozpatrywany jest
tylko i wyłącznie gaz ziemny, gdyż substancja organiczna zawarta w skałach macierzystych dolnego karbonu charakteryzuje się zawartością gazotwórczego kerogenu III typu.
Na podstawie wyników modelowań dojrzałości termicznej
(Fig. 3.7 i 3.8) skały macierzyste obecnie znajdują się w strefie
gazu suchego (wartości refleksyjności witrynitu >1,3% Ro), zatem w historii geologicznej osiągnęły one odpowiednią dojrzałość do generowania gazu ziemnego. Główna faza generowania gazu ziemnego (>1,3% Ro) w przypadku otworu Wycisłowo
IG-1 nastąpiła pod koniec triasu, kiedy skały macierzyste zostały pogrążone na głębokość <3070 m, osiągając temperaturę
>160oC. W przypadku otworu Siciny 2, główna faza generowania gazu ziemnego nastąpiła na przełomie wczesnej i środkowej jury, kiedy skały macierzyste zostały pogrążone na głębokość <3670 m, osiągając podobne warunki temperaturowe
jak w otworze Wycisłowo IG-1. Główna faza generowania gazu
ziemnego trwała do końca jury, kiedy utwory karbonu w przypadku otworu Wycisłowo IG-1 zostały pogrążone na głębokość
ok. 3320 m, a w przypadku otworu Siciny 2 na głębokość ok.
4170 m. W tym też czasie został zahamowany dalszy przyrost
głębokości pogrążenia jak również dojrzałości termicznej, co
spowodowały późniejsze etapy erozji wczesno- i późnokredowej. Potencjał generacyjny nawierconych utworów karbonu
w obu przypadkach został wyczerpany w 70%.
Czas generowania gazu ziemnego w obszarze „Leszno”
jest bardzo korzystny, ponieważ generowanie miało miejsce
w mezozoiku, kiedy istniało już regionalne uszczelnienie ewaporatami cechsztynu utworów zbiornikowych czerwonego
spągowca. Ponadto początek generacji odbył się również po
intensywnej przebudowie tektonicznej fazy asturyjskiej, która
miała miejsce w późnym karbonie i wczesnym permie, prowadząc do rozformowania istniejących wówczas pułapek złożowych. Powyższe zależności mogły wpłynąć na akumulacje
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Fig. 3.7. Model 1-D historii pogrążania i dojrzałości termicznej dla otworu Siciny 2 (Wójcicki i in., 2014b, zmienione)

Fig. 3.8. Model 1-D historii pogrążania i dojrzałości termicznej dla otworu Wycisłowo IG-1 (Dyrka, materiały niepublikowane)
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i zachowanie się złóż w pułapkach dolnego permu.
W centralnej części obszaru „Leszno” w spągu utworów
czerwonego spągowca występuje pokrywa wulkanitów, która
w znaczący sposób mogła ograniczyć migrację gazu ziemnego w większej skali. Pod pokrywą wulkaniczną dominowała migracja krótkodystansowa, koncentrująca się wokół stref
rozłamów tektonicznych (Górecki i in., 2009). Główna faza migracji gazu ziemnego z utworów karbonu na obszarze przetargowym „Leszno” rozpoczęła się z początkiem jury i trwała
do jej schyłku. Główny strumień gazu migrował pod utworami wulkanitów w kierunku wału wolsztyńskiego (w kierunku
północnym i NE). W pierwszej kolejności gaz mógł napełniać
pułapki związane z większymi strefami dyslokacyjnymi. Migracja gazu o charakterze krótkodystansowym odbywała się
pionowymi ścieżkami migracji, związanymi ze strefami dyslokacyjnymi przecinającymi utwory wulkaniczne. Kolejna faza
migracji gazu ziemnego mogła nastąpić z początkiem późnej
kredy w wyniku wzrostu pogrążenia.
Modelowania potwierdzają potencjał generacyjny gazu
ziemnego utworów karbonu na obszarze „Leszno”.

4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
NA OBSZARZE PRZETARGOWYM
I W JEGO SĄSIEDZTWIE
W granicach obszaru przetargowego „Leszno” udokumentowano dwa złoża węglowodorów (Fig. 4.1):
• nieeksploatowane złoże gazu ziemnego Żakowo
(GZ 4702);
• nieeksploatowane złoże gazu ziemnego Kąkolewo
(GZ 4715).
W północnym sąsiedztwie obszaru przetargowego znajdują się (Fig. 4.1):
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Brońsko (GZ 9194);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Kościan S (GZ 7970);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Kościan S-Ca2
(GZ 8604);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Bonikowo (GZ 8756);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Łęki (GZ 9503);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Wielichowo
(GZ 8899);
• nieeksploatowane złoże gazu ziemnego Gorzyce
(GZ 7397).
W południowym i południowo-zachodnim sąsiedztwie obszaru przetargowego znajdują się (Fig. 4.1):
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Wilków (GZ 4716);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Szlichtyngowa
(GZ 4703);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Naratów (GZ 587);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Niechlów (GZ 4275);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Góra (GZ 4667);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Żuchlów (GZ 4668);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Lipowiec E
(GZ 4942);
• eksploatowane złoże gazu ziemnego Wiewierz – element
W (GZ 4672);
• nieeksploatowane złoże gazu ziemnego Kandlewo
(GZ 6253);
• nieeksploatowane złoże gazu ziemnego Lipowiec
(GZ 4714);
• nieeksploatowane złoże gazu ziemnego Zakrzewo
(GZ 4719).

W dalszej części rozdziału opracowano ich charakterystykę geologiczno-złożową z pominięciem najdalej położonych złóż Wielichowo, Wiewierz i Lipowiec E.
4.1. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO BONIKOWO

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – grodziski
• gmina – Kamieniec
• powiat – kościański
• gmina – Kościan
Powierzchnia całkowita złoża: 153,00 ha
Głębokość zalegania: 2261,3–2380,0 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn – cyklotem Werra
Koncesja na wydobywanie: 15/2001 z dnia 7 grudnia 2001
roku wydana przez Ministra Środowiska, wygaszona decyzją
Ministra Środowiska DGK–IV–4771–36/52574/14/BG z dnia
29 grudnia 2014 r.
Koncesja na magazynowanie: 13/2008/m z dnia 3 października 2008 roku wydana przez Ministra Środowiska
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 1999 r.
Data zakończenia eksploatacji: marzec 2009 r.
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 8756
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Tenerowicz, J. 2001. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Bonikowo. Inw. 1278/2001, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska z dnia 6
lipca 2001 roku, znak: DG/kzk/EZD/7333/2001.
Chruścińska, J. 2010. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża gazu ziemnego Bonikowo w kat. B
w miejscowości Kokorzyn, Sepno – rozliczenie zasobów.
Inw. 6678/2010, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku, znak:
DGiKGkzk-4741–6/7936/31406/10/AW.
Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.
2009):
• 875,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 328,63 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak
Budowa złoża:
Akumulacje gazu na złożu Bonikowo występują w utworach wapienia cechsztyńskiego w północnej części środkowej
monokliny przedsudeckiej, w obrębie wyniesienia wolsztyńskiego, zbudowanego ze sfałdowanych i zdyslokowanych
utworów karbonu. Gaz zakumulowany jest w obrębie niewielkiej
rafy, powstałej na paleowyniesieniu, w stropie podłoża cechsztynu (Fig. 4.3). Skałami zbiornikowymi są wapienie i dolomity.
Typ złoża masywowo-warstwowy. System energetyczny złoża
związany jest z energią rozprężającego się gazu. Głębokość
zalegania złoża – od –2261,3 m do –2348,8 m n.p.m. Średnia
miąższość złoża wynosi 29,54 m. Górną granicę złoża stanowi
powierzchnia stropu wapienia cechsztyńskiego przykryta an-

Fig. 4.1. Złoża węglowodorów w sąsiedztwie obszaru przetargowego „Leszno”
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hydrytami cyklotemu Werra. Dolną granicą jest spąg utworów
rafowych wapienia cechsztyńskiego. Występuje 1 poziom gazonośny. Głębokość położenia wody podścielającej jest nieznana, brak w obrębie rozpoznanego profilu wapienia cechsztyńskiego. Wg badań laboratoryjnych porowatość minimalna
wynosi 1,5%, max. 37,68%, średnia 15,008%. Wg badań geofizyki wiertniczej porowatość minimalna wynosi 5,56%, max.
33,9%, średnia 14,98%. Wg badań sejsmiki 3D porowatość
minimalna wynosi 11%, max. 16%, średnia 14,85%. Minimalna przepuszczalność wg badań laboratoryjnych wynosi 0 mD,
max 1896,06 mD, średnia 115,913 mD. Minimalna przepusz-
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czalność wg badań geofizyki wiertniczej wynosi 0,2 mD, max
88,0 mD, średnia 11,184 mD.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

BONIKOWO 1
BONIKOWO 3H

2484
2850

karbon
perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawione w Tab. 4.1.
Tab. 4.1. Parametry złoża gazu ziemnego Bonikowo oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Chruścińska, 2010)
Nazwa parametru

Wartość
min.

Wartość
max.

Wartość
średnia

Jednostka

ciśnienie głowicowe aktualne

---------

---------

14,75

MPa

ciśnienie głowicowe aktualne
ciśnienie złożowe pierwotne
głębokość położenia stropu złoża
głębokość położenia stropu złoża
głębokość położenia
wody podścielającej
porowatość
porowatość
porowatość
przepuszczalność
przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
warunki produkowania
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
wykładnik wodny
zapiaszczenie
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość He
zawartość Hg
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

----------------–2 261,3
–2 261,3

----------------–2 354,05
–2 380,00

15,64
26,91
-----------------

MPa
MPa
m n.p.m.
m n.p.m.

---------

---------

---------

m

1,50
5,56
11,00
0,00
0,20
------------------------------------------------2,24
-------------------------------------------------------------------------

37,68
33,90
16,00
1 896,06
88,00
------------------------------------------------5,47
----------------------------------------240,00
-------------------------

15,01
14,98
14,85
115,913
11,184
96,50
29,880
--------0,860
677,00
168,00
4,10
--------1,18
80,48
0,22
0,13
--------17,59
--------0,40

%
%
%
mD
mD
°C
MJ/m3
m3/min
m3/min
g/m3
%
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
µg/m3
% obj.
% obj.
% obj.

Uwagi
przeliczone z ciśnienia głowicowego
maj 2009
zmierzone 01.08.2008
wg otworów
wg mapy
nieznana, brak w obrębie rozpoznanego profilu wapienia cechsztyńskiego
wg badań laboratoryjnych
wg badań geofizyki wiertniczej
wg badań sejsmiki 3D
wg badań laboratoryjnych
wg badań geofizyki wiertniczej

samoczynnie
pierwotna
pierwotna
brak

brak

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.2 i na Fig. 4.2
Tab. 4.2. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Bonikowo (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
19,78
50,39
51,39
22,30
58,84
72,85
52,42
72,01
56,73
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Fig. 4.2. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Bonikowo (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Fig. 4.3. Przekrój geologiczny przez złoże Bonikowo (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podst. Tenerowicz, 2001)
4.2. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO BROŃSKO

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – grodziski

• gmina – Kamieniec, Wielichowo
• powiat – kościański
• gmina – Kościan, Śmigiel
Powierzchnia całkowita złoża: 3520,00 ha
Głębokość zalegania: 2028,10–2204,5 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn, karbon

Obszar przetargowy „Leszno”

Koncesja na wydobywanie: 5/2003 z dnia 3 września 2003
roku wydana przez Ministra Środowiska
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: marzec 2001
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 9194
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Chmielowiec, A. 2002. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Brońsko w kat. B. Inw. 2641/2002, CAG PIG,
Warszawa. Przyjęto bez zastrzeżeń zawiadomieniem Ministra
Środowiska z dnia 15 października 2002 roku, znak: DG/kzk/
EZD/7421/2002.
Chmielowiec-Stawska, A. 2009. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża gazu ziemnego Brońsko. Inw.
5802/2009, CAG PIG, Warszawa. Przyjęty bez zastrzeżeń zawiadomieniem Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2009
roku, znak: DGiKGkzk-4741–44/7904/2870/09/AW.
Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.
2008):
• 23 800,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 15 015,66 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 13 615,73 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 782,13 mln m3
Budowa złoża:
Akumulacje gazu na złożu Brońsko występują w utworach
wapienia cechsztyńskiego i w utworach karbonu, w środkowej
części monokliny przedsudeckiej, w obrębie wyniesienia wolsztyńskiego. Pod utworami wapienia cechsztyńskiego występują
prawie nieprzepuszczalne utwory karbonu lub czerwonego spągowca. Podstawowe złoże występuje w utworach rafowych wapienia cechsztyńskiego o bardzo dobrych parametrach porowatości i przepuszczalności (Fig. 4.5). Skałami zbiornikowymi są tu
wapienie i dolomity. Do złoża dołączono najwyższe części utworów karbonu występujące powyżej konturu gaz/woda podścielająca, w których obserwuje się nasycenie węglowodorami, mimo
ich niskich właściwości kolektorskich. W utworach karbonu istnieje możliwość występowania spękań lub szczelin, które mogą
stanowić o ich przepuszczalności. Skałami zbiornikowymi karbonu są spękane piaskowce drobnoziarniste, lokalnie kwarcytowate, przewarstwiające się z mułowcami i iłowcami. Złoże ma
charakter masywowy. Górną granicę złoża tworzy powierzchnia
stropowa wapienia cechsztyńskiego przykryta nieprzepuszczalnymi anhydrytami cyklotemu Werra. W części złoża poza rafą
górną granicę złoża stanowi powierzchnia stropowa utworów
karbonu przykryta pakietem nieprzepuszczalnych utworów wapienia cechsztyńskiego wykształconych w facji głębokowodnej
oraz utworami anhydrytu dolnego cyklotemu Werra. Dolna granica jest wyznaczona na granicy gaz/woda podścielająca na głębokości –2204,5 m n.p.m. w obrębie spągu utworów wapienia
cechsztyńskiego lub w utworach karbonu. Występuje 1 poziom
gazonośny. Poziom zbiornikowy w wapieniu cechsztyńskim
i w karbonie stanowi jeden układ hydrodynamiczny.
System energetyczny złoża związany jest z energią rozprężającego się gazu z niewielkim udziałem podścielającej wody
złożowej w północnej części. Średnia miąższość całkowita na
podstawie mapy dla całej serii gazonośnej wynosi 39,8 m. Własności zbiornikowe utworów wapienia cechsztyńskiego zostały
określone metodą laboratoryjną oraz metodami interpretacji
geofizyki wiertniczej (Ultra i PetroWorks). Średnia porowatość
efektywna dla złoża w wapieniu cechsztyńskim wynosi 14,3%,
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a w karbonie 1,26% (dla matrycy skalnej), 1% szczelinowatość.
Porowatość wg badań laboratoryjnych zmienia się dla
miąższości całkowitej od 10,28 do 19,56% w poszczególnych
otworach, przy średniej 14,74%, dla miąższości efektywnej
odpowiednio od 11,99 do 18,33%, przy średniej 15,29%. Porowatość wg badań geofizycznych zmienia się dla miąższości
całkowitej od 9,7 do 19% w poszczególnych otworach, przy
średniej 13,8%, dla miąższości efektywnej odpowiednio od
11,4 do 19,5%, przy średniej 15,13%. Średnia porowatość
zbadana porozymetrem wynosi w poszczególnych otworach
od 8 do 15,92%, przy średniej 12,21%.
Przepuszczalność wg badań laboratoryjnych zmienia się
dla miąższości całkowitej od 15,3 do 157,98 mD w poszczególnych otworach, przy średniej 25, 63 mD, dla miąższości
efektywnej odpowiednio od 13,76 do 179,36 mD, przy średniej 26,45 mD. Przepuszczalność wg badań geofizycznych
(PetroWorks) zmienia się dla miąższości całkowitej od 6,09
do 105,38 mD w poszczególnych otworach, przy średniej
40,15 mD, dla miąższości efektywnej odpowiednio od 5,9 do
158,42 mD, przy średniej 42,32 mD. Przepuszczalność w wapieniu cechsztyńskim wynosi 42,32 mD (średnia z oznaczeń
programem PetroWorks), w karbonie 0,01 mD.
Występowanie rafy ściśle wiąże się z istnieniem paleowyniesienia w stropie podłoża cechsztynu, które w czasie sedymentacji wapienia cechsztyńskiego było płycizną. Charakter
tego paleowyniesienia i wiele szczegółów zapisu sejsmicznego przemawia za tym, że jest ono wyniesionym blokiem tektonicznym ograniczonym od południa i północy uskokami. Kręty
przebieg granic tego paleowyniesienia i liczne wcinające się
w niego paleodoliny świadczą o tym, że wyniesiony blok tektoniczny poddany został intensywnej erozji przed transgresją
morza cechsztyńskiego. Paleowyniesienie o zróżnicowanym
reliefie było w czasie sedymentacji wapienia cechsztyńskiego
płycizną, na której narastała rafa mszywiołowa.
Miąższość rafy zmienia się od 19 m w kulminacyjnej partii paleopodniesienia w spągu cechsztynu do około 100 m na
północno-wschodnim skłonie. Jest to obiekt o nieregularnym
kształcie, o wyspowo – zatokowych brzegach, które tworzą
palczaste rozwidlenia w kierunkach południowym, wschodnim
i zachodnim. Morfologia stropu rafy, jak również jej miąższość
są bardzo zróżnicowane. Najbardziej elewowana jest południowa część rafy. Część północna jest zanurzona znacznie głębiej.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
BIAŁCZ 1

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
2375

Stratygrafia
na dnie
karbon

BROŃSKO 1

2318

karbon

BROŃSKO 2

2254

karbon

BROŃSKO 3

2309

karbon

BROŃSKO 4

2270

karbon

BROŃSKO 5

2286

karbon

BROŃSKO 6

2206

karbon

BROŃSKO 7

2266

karbon

BROŃSKO 8

2250

karbon

BROŃSKO 9

2609

karbon

BROŃSKO 10

2263

karbon

BROŃSKO 11

2265

karbon

KOKORZYN 1

2316

karbon

KOTUSZ 1

2357

perm

KOTUSZ 2

2330

karbon

REŃSKO 1

2315

karbon
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Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.3.
Tab. 4.3. Parametry złoża gazu ziemnego Brońsko oraz parametry jakościowe kopaliny (MISAD, 2017; wg: Chmieloweic-Stawska, 2009)

ciepło spalania
ciśnienie aktualne
ciśnienie złożowe pierwotne

Wartość
min.
27,36
-----------------

Wartość
max.
31,36
-----------------

Wartość
średnia
30,60
21,23
24,49

gęstość

---------

---------

0,661

g/m3

głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
liczba Wobbego

--------–2028,1
33,062

--------–2204,5
38,680

–2 204,5
--------37,600

m n.p.m.
m n.p.m.
MJ/m3

miąższość efektywna złoża

---------

---------

50,60

m

miąższość efektywna złoża

---------

---------

35,20

m

porowatość efektywna

---------

---------

14,30

%

porowatość efektywna

---------

---------

1,00

%

porowatość efektywna

---------

---------

1,26

%

przepuszczalność

---------

---------

0,01

mD

przepuszczalność

---------

---------

42,32

mD

stopień mineralizacji wody złożowej
temperatura złoża
typ chemiczny wody złożowej
wartość opałowa
warunki produkowania
współczynnik nasycenia węglowodorami
współczynnik nasycenia węglowodorami
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
wykładnik wodny
zapiaszczenie
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość Hg
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

------------------------24,661
--------------------------------582,0
70,0
----------------0,736
64,891
0,00
0,00
0,00
0,906
21,193
--------0,053

------------------------28,220
--------------------------------4 018,0
300,0
----------------1,162
77,546
0,58
3,60
0,234
7,725
31,368
--------0,357

282,16
365,45
--------27,580
--------0,91
0,24
0,85
1 701,5
141,0
3,80
--------0,987
74,824
0,288
0,033
0,138
2,979
23,648
--------0,083

g/l
K
.
MJ/m3
.
%
%
%
m3/min
m3/min
ml/m3
%
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
µg/m3
% obj.
% obj.
% obj.

Nazwa parametru

Jednostka
MJ/m
MPa
MPa

Uwagi

3

średnia z pomiarów 06.2009 r.
w gł. /-/2125 m
gęstość gazu czystego względem powietrza
(obliczona)

w karbonie (średnia z mapy miąższości
całkowitej)
w wapieniu cechsztyńskim (średnia z mapy
miąższości efektywnej)
porowatość efektywna w wapieniu cechsztyńskim, średnia z mapy porowatości
porowatość efektywna w karbonie, średnia z
mapy porowatości, szczelinowatość
porowatość efektywna w karbonie, średnia z
mapy porowatości, dla matrycy skalnej
w karbonie
w wapieniu cechsztyńskim (średnia z oznaczeń programem Petro Works)
92,3°C
solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa
wolumetryczne
w wapieniu cechsztyńskim
w karbonie, dla matrycy skalnej
w karbonie, dla szczelinowatości
pierwotna
pierwotna
nie badano

nie zawiera

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.4 i na Fig. 4.4.
Tab. 4.4. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Brońsko (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
782,13
781,00
769,95
759,62
794,04
700,55
590,05

Obszar przetargowy „Leszno”

Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
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Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
606,78
595,68
610,90
647,30
623,72
330,65
31,72
78,39

Fig. 4.4. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Brońsko (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Fig. 4.5. Przekrój geologiczny przez złoże Brońsko (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego, zielony – ropy naftowej) (na podst. Chmielowiec,
2002)
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4.3. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO GORZYCE

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – kościański
• gmina – Czempiń
Powierzchnia całkowita złoża: 46,10 ha
Głębokość zalegania: 2596,00–2603,00 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 7397
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Kwolek, K. 1995. Dokumentacja geologiczna złoża gazu
ziemnego Gorzyce. Inw. 653/98, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 marca 1998 roku znak: GK/
kzk/ZW/6866/97/98.

Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.1996):
• brak
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• brak
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak
Budowa złoża:
Złoże Gorzyce jest związane ze stropową częścią utworów czerwonego spągowca (Fig. 4.6). Skałą zbiornikową są
tutaj średnioporowate piaskowce wykształcone w facji fluwialno-eolicznej. Złoże występuje w obrębie płaskiego i wydłużonego elementu strukturalnego o kierunku osi NW-SE i długości ponad 1300 m i szerokości ok. 700 m, obciętej od NE i E
dwoma uskokami. Od SW złoże jest zamknięte litologicznie.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

GORZYCE 1

2704

karbon

Fig. 4.6. Przekrój geologiczny przez złoże Gorzyce (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Kwolek, 1995)

Obszar przetargowy „Leszno”
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Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.5.
Tab. 4.5. Parametry złoża gazu ziemnego Gorzyce oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Kwolek, 1995)
Nazwa parametru
ciśnienie aktualne
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
porowatość efektywna
przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

Wartość
min.
--------------------------------8,020
0,134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
max.
--------------------------------14,290
24,896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO GÓRA

Położenie administracyjne: województwo – dolnośląskie
• powiat – górowski
• gmina – Góra
Powierzchnia całkowita złoża: 1325 ha
Głębokość zalegania: 1338,80–1370,00 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: 104/93 z dnia 21 czerwca 1993
roku wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: sierpień 1983
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Wrocław
Nr MIDAS: 4667
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Żołnierczuk, A., Dąbrowska-Żurawik, E. 1977. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Góra. Inw. 12134
CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Prezesa
Centralnego Urzędu Geologii z dnia 23 marca 1978 roku.
znak: KZK/012/S/3723/78.
Wojtkowiak, Z., Iwanowska, E. 1982. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Góra-Wroniec. Dodatek nr 1.
Inw. 14041 CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją
Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 lutego 1983
roku, znak KZK/012/M/4526/82/83.
Raźny, J. 1996. Dokumentacja geologiczna złoża gazu
ziemnego Góra. Dodatek nr 2. Inw. 1150/97, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska.
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 marca 1997 roku.
znak KZK/2/6708/97. Do decyzji zatwierdzającej uzupełnioną
dodatkiem nr 2 dokumentację geologiczną złoża gazu ziemnego Góra wydano dwa postanowienia prostujące omyłkę
w niniejsze decyzji, postanowienie Ministra Środowiska z dnia
4 grudnia 2009 roku, znak DGiKGkzk-474-45/7905/3719/09/

Wartość
średnia
28,995
28,995
0,641
-2 521,3
11,080
4,931
364,00
29,654
0,780
145,00
20,00
0,339
80,416
1,343
0,061
0,181
17,634
--------0,198
0,026

Jednostka

Uwagi

MPa
MPa
m n.p.m.
%
mD
K
MJ/m3
.
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
g/Nm3
% obj.

średnia na dzień sporządzenia obliczenia
względem powietrza, obliczona
nie stwierdzono, wartość umowna

odwiert Gorzyce-1
odwiert Gorzyce-1

brak

AW oraz postanowienie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca
2011 roku, znak DGiKGkzk-4741–57/8039/25910/11/AW
Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.
1995):
• 968,30 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 87,58 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 61,87 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 35,56 mln m3
Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Góra zostało odkryte w 1977 r. w antyklinalnej strukturze o elipsoidalnym kształcie. Akumulacja gazu
występuje w utworach czerwonego spągowca na głębokości
ponad 1300 m p.p.m. (Fig. 4.8). Gaz jest podścielony wodą złożową. Średnia miąższość horyzontu nasyconego wynosi 26 m.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
GÓRA 2
GÓRA 4
GÓRA 5
GÓRA 6
GÓRA 7
GÓRA 8
GÓRA 9
GÓRA 23
GÓRA 24
WRONINIEC 1
WRONINIEC 2
WRONINIEC 3
WRONINIEC 5

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
1500
1452
1432
1453
1450,5
1452
1444
1434
1450
1531
1471,5
1530
1461

Stratygrafia
na dnie
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
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Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: zasoby zebrane w Tab. 4.6.
Tab. 4.6. Parametry złoża gazu ziemnego Góra oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Raźny, 1996)

ciśnienie złożowe
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
porowatość
przepuszczalność
stopień mineralizacji wody złożowej
Temperatura złoża
typ chemiczny wody złożowej

Wartość
min.
--------------------------------–1 338,8
-----------------------------------------

Wartość
max.
--------------------------------–1 370,0
-----------------------------------------

Wartość
średnia
13,500
15,123
0,780
–1 370,0
--------13,87
21,31
252,20
322,00
---------

wartość opałowa

17,41

19,31

---------

MJ/Nm

warunki produkowania
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

--------1,054
45,918
0,10
--------0,234
52,461
--------0,553

–
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
g/Nm3

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

MPa
MPa
–
m n.p.m.
m n.p.m.
%
mD
g/l
K
–

na dzień 31.12.1995 r.

3

gęstość względem powietrza

solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa
4611 kcal/Nm3
do 4139 kcal/Nm3
wodnonaporowe

nie stwierdzono

nie stwierdzono

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.7 i na Fig. 4.7.
Tab. 4.7. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Góra (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31
00/12/31
99/12/31
98/12/31
97/12/31
96/12/31
95/12/31
94/12/31
93/12/31
92/12/31
91/12/31
90/12/31
89/12/31
88/12/31
87/12/31
86/12/31
85/12/31
84/12/31
83/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
35,56
37,18
37,89
38,19
40,64
41,48
41,72
39,98
40,01
39,69
43,34
44,25
43,93
42,36
43,16
34,26
27,39
26,13
25,91
25,86
24,95
28,91
35,50
37,42
38,05
36,84
40,87
40,37
41,85
41,07
40,18
34,34
33,42
12,08
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Fig. 4.7. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Góra (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Fig. 4.8. Przekrój geologiczny przez złoże Góra (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podst. Karnkowskiego, 1999)
4.5. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KANDLEWO

Położenie administracyjne: województwo – dolnośląskie
• powiat – górowski
• gmina – Niechlów
• województwo – lubuskie
• powiat – wschowski
• gmina – Szlichtyngowa
Powierzchnia całkowita złoża: 203,00 ha
Głębokość zalegania: 1493,00–1517,00 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Wrocław
Nr MIDAS: 6253
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Żołnierczuk, A., Piątkowska-Kudła, S. 1994. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Kandlewo. Inw.

1345/94, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 25 października 1994 roku, znak: KZK/012/W/6331/94.
Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.1994):
• 54,89 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
• 184,64 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 54,89 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
• 184,64 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak
Budowa złoża:
Akumulacja gazu na złożu Kandlewo występuje w utworach piaszczystych stropu czerwonego spągowca środkowej
części monokliny przedsudeckiej (wschodniej części niecki zielonogórskiej). Mała struktura w formie brachyantykliny ma przebieg NE-SW (dł. ok. 2,2 km i szer. ok. 1,2 km) i szybko zapa-
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da ku N (Fig. 4.9). Położona jest nad ciągiem paleowyniesień
późnosaksońskich od Rawicza przez Żuchlów, Lipowiec, Niechlów, Naratów, Szlichtyngową, Wilków po Grochowice. Złoże
typu masywowego występuje w piaskowcach (średnioziarniste
arenity arkozowe) stropowych saksonu, ekranowanych utworami wapienia podstawowego, z łupkiem miedzionośnym (w spągu) oraz kompleksem anhydrytowo-solnym cyklotemu Werra.
Od dołu złoże ograniczone jest poziomem wody podścielającej (gł. 1439 m). Porowatość serii gazonośnej zmienia się od
11,42 do 22,11%, średnia ważona (z próbek) wynosi 18,17%,
a arytmetyczna 18,40%, z pomiarów geofizycznych zaś 17,5%
(ważona) i 14,05% (arytmetyczna). Przepuszczalność serii zło-

żowej (badania laboratoryjne) waha się od 4,93 do 430,31 mD,
średnio wynosi 94,7 mD. Z pomiarów geofizycznych (średnia
arytmetyczna) zaś wynosi 166 mD. Miąższość maksymalną
złoża oceniono na 24 m, a efektywną 13,77 m.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

KANDLEWO 1
KANDLEWO 3

1566
1600

perm
perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.8.
Tab. 4.8. Parametry złoża gazu ziemnego Kandlewo oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Żołnierczuk i Piątkowska-Kudła,
1994)
Nazwa parametru
ciepło spalania
ciśnienie denne Pds
ciśnienie głowicowe Pgs
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
miąższość złoża
objętość złoża

Wartość Wartość
min.
max.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------24,00
-----------------

Wartość
średnia
10,340
158,84
135,70
15,58
0,868
-1 439
--------27 950 000

Jednostka

Uwagi

MJ/Nm
ata
atn
MPa
g/cm3
m n.p.m.
m
m3

2469 kcal/Nm3
Kandlewo 1
Kandlewo 1
158,84 ata
gęstość gazu względem powietrza

3

porowatość

---------

---------

18,17

%

przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94,70
331,00
9,34
0,63
11,00
2,00
0,67
24,29
0,06
0,01
0,26
74,54
--------0,17

mD
K
MJ/Nm3
.
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

porowatość skały zbiornikowej wg badań
laboratoryjnych
przepuszczalność wg badań laboratoryjnych
2230 kcal/Nm3
potencjalna wydajność otworu Kandlewo 1
potencjalna wydajność otworu Kandlewo 1

nie stwierdzono

Fig. 4.9. Przekrój geologiczny przez złoże Kandlewo (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Żołnierczuk i Piątkowskiej-Kudły 1994)
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Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 30.11.1975 r.)
• 240 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 240,00 m3 gazu ziemnego w kat. C
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak

4.6. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KĄKOLEWO

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – leszczyński
• gmina – Krzemieniewo, Osieczna
Powierzchnia całkowita złoża: 205 ha
Głębokość zalegania: 1626,5–1669,5 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn – dolomit główny
Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4715
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Błaszkowska, V., Bojanowski, M., Kalbarczyk, R., Stolarczyk, F., Stolarczyk, J. 1975. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Kąkolewo. Kat. 4123/201, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 17 kwietnia 1976 roku, znak: KZK/012/S/3319/76.
Zasoby:

Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Kąkolewo zostało odkryte w 1975 r.
Złoże występuje w utworach dolomitu głównego ujętych w niewielką formę antyklinalną o rozciągłości SW-NE, od SW i SE
obciętej uskokami (Fig. 4.10). Skałę zbiornikową tworzą zbite
i silnie spękane dolomity. Miąższość horyzontu nasyconego
wynosi około 43 m (średnio 25 m). Wydajność otworu gazonośnego Kąkolewo 2 wynosiła pierwotnie 446 m3/min.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
KĄKOLEWO 2
KĄKOLEWO 4

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
2084
2087,5

Stratygrafia
na dnie
perm
perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.9.
Tab. 4.9. Parametry złoża gazu ziemnego Kąkolewo oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Błaszkowska i in., 1975)
Nazwa parametru

Wartość Wartość Wartość
Jednostka
min.
max.
średnia
----------------199,38
ata

ciśnienie złożowe pierwotne
głębokość położenia
----------------wody podścielającej
porowatość
----------------porowatość
----------------porowatość
----------------przepuszczalność
----------------wartość opałowa
2 712,70 2 971,40
współczynnik nasycenia węglowodorami ----------------wydajność absolutna Vabs
----------------wydajność dozwolona Vdozw.
----------------zawartość C2H6
----------------zawartość CH4
----------------zawartość CO
----------------zawartość dwutlenku węgla
----------------zawartość H2
----------------zawartość He
----------------zawartość N2
----------------zawartość siarkowodoru
----------------zawartość węglowodorów (razem)
-----------------

---------

m

5,50
8,69
8,62
1,368
--------0,80
446,00
60,00
5,250
10,295
1,410
3,220
0,007
0,038
75,12
1,250
18,955

%
%
%
mD
kcal/Nm3
%
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

Uwagi
nie stwierdzono, cały poziom
dolomitu głównego nasycony gazem
wg badań geofizycznych, 5,00 % przyjęta do obliczeń
średnia ważona, wg badań laboratoryjnych
średnia arytmetyczna, wg badań laboratoryjnych

otwór Kąkolewo -2
otwór Kąkolewo -2

w tym propanu i węglowodorów wyższych 89,741 g/Nm3

Fig. 4.10. Przekrój przez złoże gazu ziemnego Kąkolewo (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Karnkowskiego, 1993)

46

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

4.7. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KOŚCIAN S

Budowa złoża: patrz opis do Kościan S-Ca2

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – kościański
• gmina – m. Kościan, Kościan, Śmigiel
Powierzchnia całkowita złoża: 2131 ha
Głębokość zalegania: 2092,1–2207,5 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn
Koncesja na wydobywanie: 6/2000 z dnia 17 maja 2000 roku
wydana przez Ministra Środowiska DGe/MS/489–6131/2001
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: 2002 r.
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 7970

Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Tenerowicz, J. 1999. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Kościan S. Inw. 1429/99, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 maja 1999 roku,
znak: DG/kzk/ZW/7051/99
Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 3 419,79 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 1 842,79 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 362,15 mln m3

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

KOŚCIAN 6
KOŚCIAN 7
KOŚCIAN 9

2446
2365
2283

karbon
karbon
perm

KOŚCIAN 10

2322

karbon

KOŚCIAN 11

2341

karbon

KOŚCIAN 12

2340

karbon

KOŚCIAN 13

2356

karbon

KOŚCIAN 14

2325

karbon

KOŚCIAN 15

2297

karbon

KOŚCIAN 16

2312

karbon

KOŚCIAN 17

2317

karbon

KOŚCIAN 18h

2756

perm górny

KOŚCIAN 19

2315

karbon

KOŚCIAN 20

2298

karbon

KOŚCIAN 21

2348

karbon

KOŚCIAN 22

2345

karbon

KOŚCIAN 24

2303

karbon

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.10.
Tab. 4.10. Parametry złoża gazu ziemnego Kościan S oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Tenerowicz, 1999)
Nazwa parametru
ciepło spalania
ciśnienie złożowe pierwotne
porowatość
porowatość
porowatość
przepuszczalność
przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
wartość opałowa
warunki produkowania
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość He
zawartość N2
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów (razem)

Wartość Wartość Wartość
Jednostka
min.
max.
średnia
----------------32,63
MJ/m3
----------------24,69
MPa
5,00
40,00
15,94
%
1,25
37,17
16,59
%
----------------13,65
%
0,10
279,59
17,36
mD
0,50
4 031,27
86,58
mD
----------------366,93
K
----------------7 024,0
kcal/Nm3
----------------29,41
MJ/Nm3
----------------------------------------88,00
%
----------------- 3 015,00
Nm3/min
----------------129,00
Nm3/min
----------------544,00
Nm3/min
----------------- 2 212,00
Nm3/min
------------------------Nm3/min
----------------- 1 172,00
Nm3/min
----------------172,00
Nm3/min
----------------- 1 049,00
Nm3/min
----------------- 3 433,00
Nm3/min
----------------0,687
% obj.
----------------80,546
% obj.
----------------0,499
% obj.
----------------0,133
% obj.
----------------18,061
% obj.
----------------0,050
% obj.
----------------81,283
% obj.

Uwagi

wg badań geofizyki wiertniczej (Petro Works)
wg badań laboratoryjnych
wg badań sejsmiki 3D
wg badań geofizyki wiertniczej (Petro Works)
wg badań laboratoryjnych

wolumetryczne
Kościan 14
Kościan 6
Kościan 10
Kościan 7
Kościan 12, 13, 17 – pomiaru nie wykonano
Kościan 16
Kościan 9
Kościan 11
Kościan 15
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.11 i na Fig. 4.11.
Tab. 4.11. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Kościan S (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
362,15
370,82
374,42
393,66
406,68
477,83
483,34
503,33
501,81
517,91
550,88
514,98
586,67
601,05
294,31

Fig. 4.11. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Kościan S (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Przekrój geologiczny przez złoże przedstawiony został
na Fig. 4.12.
4.8. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO KOŚCIAN S-Ca2

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – kościański
• gmina – Kościan, Śmigiel
Powierzchnia całkowita złoża: 827,36 ha
Głębokość zalegania: 2006,30–2111,50 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn – cyklotem Stassfurt

Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 8604
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Żołnierczuk, A. 2000. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego w dolomicie głównym Kościan S-Ca2. Inw.
387/2001, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2001 roku, znak: DG/kzk/
EZD/7268/2000/2001.
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Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12. 2000):
• brak
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• brak
Zasoby pozabilansowe w 2016 roku:
• 1310 mln m3 gazu ziemnego
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak
Budowa złoża:
Akumulacje gazu w złożu Kościan S-Ca2 występują
w skałach dolomitu głównego środkowej części monokliny
przedsudeckiej, które tworzą tu ciąg sześciu wyniesionych
struktur i podniesień blokowych o kierunku NW–SE, powyżej
rafowej struktury wapienia cechsztyńskiego (Fig. 4.12). Oddzielone są przegłębieniami lub strefami tektonicznymi przedpermskimi (paleorelief – oblekanie kompleksu A1+Ca1+A2p
nad rafą Ca1 oraz halotektonicznymi poduszkami soli) lub
laramijskimi. Dolomit główny zalega na erozyjnej powierzchni
stropu anhydrytu głównego cyklotemu Werra, w miejscu gdzie
istniała płytka laguna. Zbiornik tworzą beżowe dolomity ziarniste, czasem zlepieńcowe, pierwotnie porowate, ekranowane
od dołu ciemnymi dolomitami warstwowanymi, wyżej mikrytowymi (madstony) i ziarnistymi (oolity). Późniejsza rekrystalizacja ograniczyła własności zbiornikowe. Wartości porowatości
efektywnej i przepuszczalności są bardzo zmienne w kolejnych kulminacjach – minimalne (z badań próbek) 0,11–5,29%,
max 22,57–34,11%, średnio 13,0–15,73%; dane z geofizyki
wiertniczej są mniej zróżnicowane i wahają się w przedziale

14,19–19,62%. Pomiary wykonane aparaturą Ultra (ultradźwiękami) dały wyniki wahające się od 10,53 do 18,13%. Wartości przepuszczalności z badań laboratoryjnych wynoszą od
5,13 do 24,90 mD. Nieco mniej zróżnicowane są pomiary geofizyki wiertniczej, których wyniki wahają się od 7,48 do 18,80
mD. W większości dolną granicą złoża są wody podścielające
(solanki), występujące na różnych głębokościach w poszczególnych kulminacjach (od gł. 2036,5 do 2092,5 m p.p.m.).
Strop złoża występuje na różnych głębokościach od 2006,3 do
2111,5 m p.p.m. Maksymalne miąższości efektywne wynoszą
od 7,85 do 37,1 m, przy średnich 5,73 do 24,84 m. Układ hydrodynamiczny w złożu jest wodno-naporowy.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
KOŚCIAN 7
KOŚCIAN 9
KOŚCIAN 10
KOŚCIAN 11
KOŚCIAN 12
KOŚCIAN 13
KOŚCIAN 14
KOSCIAN 15
KOŚCIAN 19
KOŚCIAN 20

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
2365
2283
2322
2341
2340
2356
2325
2297
2315
2298

Stratygrafia
na dnie
karbon
perm
karbon
karbon
karbon
karbon
karbon
karbon
karbon
karbon

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.12.
Tab. 4.12. Parametry złoża gazu ziemnego Kościan S-Ca2 oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Żołnierczuk, 2000)

ciepło spalania
ciepło spalania
ciepło spalania
ciepło spalania
ciepło spalania
ciepło spalania
ciśnienie złożowe pierwotne
ciśnienie złożowe pierwotne
ciśnienie złożowe pierwotne
ciśnienie złożowe pierwotne
ciśnienie złożowe pierwotne
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
gęstość
gęstość
gęstość
gęstość
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia wody podścielającej

Wartość
min.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
max.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
średnia
21,919
6,200
25,560
13,025
11,295
25,18
26,12
26,31
26,66
25,89
26,44
26,75
0,782
0,950
0,929
0,895
0,737
0,755
-2 084,0
-2 092,5
-2 036,5
-2 082,0

głębokość położenia złoża

–2 006,3

–2 111,5

---------

m n.p.m.

miąższość efektywna złoża
miąższość efektywna złoża
miąższość efektywna złoża
miąższość efektywna złoża

---------------------------------

21,30
13,60
31,80
16,00

9,28
5,73
20,33
12,29

m
m
m
m

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

MJ/m
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
m n.p.m.
m n.p.m.
m n.p.m.
m n.p.m.

5234,0 kcal/m3; kulminacja IV
1481,0 kcal/m3; kulminacja VI
6104,0 kcal/m3; kulminacja III
3111,5 kcal/m3; kulminacja I
2697,5 kcal/m3; kulminacja V
6013,667 kcal/m3; kulminacja II
kulminacja I
kulminacja III
kulminacja V
kulminacja II
kulminacja IV
kulminacja VI
gęstość gazu czystego; kulminacja IV
gęstość gazu czystego; kulminacja VI
gęstość gazu czystego; kulminacja V
gęstość gazu czystego; kulminacja I
gęstość gazu czystego; kulminacja III
gęstość gazu czystego; kulminacja II
kulminacja III
kulminacja V
kulminacja II
kulminacja IV
strop Ca2 w otworze K-20, dolna granica
złoża w obrębie kulminacji VI
kulminacja IV
kulminacja V
kulminacja II
kulminacja III
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miąższość efektywna złoża
miąższość efektywna złoża
porowatość efektywna
porowatość efektywna
porowatość efektywna
porowatość efektywna

Wartość
min.
----------------5,29
0,59
1,72
---------

Wartość
max.
7,85
37,10
26,16
31,97
33,56
---------

Wartość
średnia
7,48
24,84
13,00
13,65
15,73
13,60

porowatość efektywna

---------

---------

14,19

%

porowatość efektywna

---------

---------

19,62

%

porowatość efektywna

---------

---------

18,13

%

porowatość efektywna

---------

---------

15,96

%

porowatość efektywna

---------

---------

10,53

%

porowatość efektywna

---------

---------

14,24

%

porowatość efektywna
porowatość efektywna
porowatość efektywna
porowatość efektywna
porowatość efektywna

--------1,58
1,51
0,11
---------

--------32,25
22,57
34,11
---------

10,63
15,39
13,65
13,62
14,61

%
%
%
%
%

porowatość efektywna

---------

---------

15,06

%

porowatość efektywna

---------

---------

12,43

%

porowatość efektywna

---------

---------

14,23

%

przepuszczalność

---------

---------

24,90

mD

przepuszczalność

---------

---------

13,62

mD

przepuszczalność

---------

---------

17,00

mD

przepuszczalność

---------

---------

8,09

mD

przepuszczalność

---------

---------

18,80

mD

przepuszczalność
przepuszczalność

-----------------

-----------------

5,13
5,59

mD
mD

przepuszczalność

---------

---------

23,30

mD

przepuszczalność

---------

---------

7,48

mD

przepuszczalność

---------

---------

8,58

mD

przepuszczalność

---------

---------

11,19

mD

przepuszczalność

---------

---------

15,32

mD

temperatura złoża
temperatura złoża
temperatura złoża
temperatura złoża
temperatura złoża
temperatura złoża
typ chemiczny wody złożowej
wartość opałowa
wartość opałowa
wartość opałowa
wartość opałowa
wartość opałowa
wartość opałowa
warunki produkowania
współczynnik nasycenia węglowodorami
współczynnik nasycenia węglowodorami
współczynnik nasycenia węglowodorami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

359,85
354,90
358,05
359,15
357,15
361,55
--------10,25
5,63
22,75
11,80
23,08
19,80
--------0,86
0,61
0,77

K
K
K
K
K
K
.
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
MJ/m3
.
.
.
.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

m
m
%
%
%
%

kulminacja VI
kulminacja I
kulminacja V; wg badań laboratoryjnych
kulminacja III; wg badań laboratoryjnych
kulminacja II; wg badań laboratoryjnych
kulminacja VI; wg badań geofizycznych Ultra
kulminacja IV; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja III; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja III; wg badań geofizycznych Ultra
kulminacja I; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja V; wg badań geofizycznych Ultra
kulminacja VI; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja II; wg badań geofizycznych Ultra
kulminacja I; wg badań laboratoryjnych
kulminacja IV; wg badań laboratoryjnych
kulminacja VI; wg badań laboratoryjnych
kulminacja I; wg badań geofizycznych Ultra
kulminacja II; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja IV; wg badań geofizycznych Ultra
kulminacja V; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja I; wg badań laboratoryjnych
kulminacja IV; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja II; wg badań laboratoryjnych
kulminacja VI; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja I; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja VI; wg badań laboratoryjnych
kulminacja III; wg badań laboratoryjnych
kulminacja V; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja II; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja IV; przepuszczalność serii efektywnej wg badań laboratoryjnych
kulminacja III; wg badań geofizyki wiertniczej
PetroWorks
kulminacja V; przepuszczalność serii efektywnej wg badań laboratoryjnych
kulminacja VI
kulminacja I
kulminacja II
kulminacja III
kulminacja V
kulminacja IV
chlorkowo-wapniowo-sodowa
2448,00 kcal/m3; kulminacja V
1344,50 kcal/m3; kulminacja VI
5434,667 kcal/m3; kulminacja II
2818,00 kcal/m3; kulminacja I
5513 kcal/m3; kulminacja III
4729,33 kcal/m3; kulminacja IV
wodno-naporowy
kulminacja I
kulminacja IV
kulminacja II
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współczynnik nasycenia węglowodorami
współczynnik nasycenia węglowodorami
współczynnik nasycenia węglowodorami

Wartość
min.
-------------------------

Wartość
max.
-------------------------

Wartość
średnia
0,71
0,65
0,60

wydajność odwiertów

150,00

700,00

425,00

m3/min

wydajność odwiertów

---------

---------

110,00

m3/min

wydajność odwiertów

---------

---------

3,00

m3/min

wydajność odwiertów

93,00

424,00

---------

m3/min

wydajność odwiertów

---------

---------

100,00

m3/min

wydajność odwiertów

120,00

540,00

---------

m3/min

wydajność odwiertów

140,00

630,00

---------

m3/min

wydajność odwiertów

150,00

500,00

325,00

m3/min

wydajność odwiertów

17,00

58,00

---------

m3/min

wydajność odwiertów

---------

---------

10,00

m3/min

zawartość C2H6
zawartość C2H6
zawartość C2H6
zawartość C2H6
zawartość C2H6
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość CH4
zawartość CH4
zawartość CH4
zawartość CH4
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość dwutlenku węgla
zawartość dwutlenku węgla
zawartość dwutlenku węgla
zawartość dwutlenku węgla
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość H2
zawartość H2
zawartość H2
zawartość H2
zawartość He
zawartość He
zawartość He
zawartość He
zawartość N2
zawartość N2
zawartość N2
zawartość N2
zawartość N2
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość siarkowodoru
zawartość siarkowodoru
zawartość siarkowodoru
zawartość siarkowodoru
zawartość siarkowodoru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,604
2,047
2,569
2,167
1,287
1,534
16,745
8,720
55,695
23,646
49,218
59,640
0,876
0,842
0,903
0,476
0,971
0,935
0,171
0,030
0,000
0,076
0,121
0,000
0,008
0,106
0,025
39,783
36,241
76,321
70,639
46,101
86,962
1,089
0,667
0,484
0,869
1,113
1,138

% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

.
.
.

kulminacja VI
kulminacja III
kulminacja V
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja II, Kościan 20
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja III, Kościan 10
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja IV, Kościan 14
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja V, Kościan 12
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja IV, Kościan 11
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja IV, Kościan 9
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja I, Kościan 19
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja I, Kościan 15
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja VI, Kościan 7
wydajność szacunkowa na podstawie
opróbowań – kulminacja VI, Kościan 13
kulminacja VI
kulminacja II
kulminacja V
kulminacja I
kulminacja III
kulminacja IV
kulminacja V
kulminacja VI
kulminacja II
kulminacja I
kulminacja IV
kulminacja III
kulminacja V
kulminacja VI
kulminacja IV
kulminacja II
kulminacja I
kulminacja III
kulminacja IV
kulminacja I
kulminacja III, kulminacja V
kulminacja II
kulminacja VI
kulminacja I, kulminacja II, kulminacja VI
kulminacja V
kulminacja III
kulminacja IV
kulminacja II
kulminacja III
kulminacja V
kulminacja I
kulminacja IV
kulminacja VI
kulminacja III
kulminacja II
kulminacja VI
kulminacja I
kulminacja IV
kulminacja V
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Nazwa parametru
zawartość węglowodorów ciężkich C
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
3+

Wartość
min.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
max.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
średnia
1,679
18,903
2,343
32,071
0,703
6,154
32,317
1,257
25,533
42,391
56,972
0,968
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Jednostka

Uwagi

% obj.
g/m3
% obj.
g/m3
% obj.
% obj.
g/m3
% obj.
g/m3
g/m3
g/m3
% obj.

kulminacja I
kulminacja III
kulminacja V
kulminacja II
kulminacja III
kulminacja VI
kulminacja VI
kulminacja II
kulminacja IV
kulminacja I
kulminacja V
kulminacja IV

Fig. 4.12. Przekrój geologiczny przez złoża Kościan S i Kościan S – Ca2 (na podstawie Żołnierczuk, 2000). Kolorem żółtym zaznaczono akumulacje gazu ziemnego w złożu Kościan S, zaś kolorem pomarańczowym w złożu Kościan S – Ca2

4.9. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ŁĘKI

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – grodziski
• gmina – Kamieniec
Powierzchnia całkowita złoża: 126,00 ha
Głębokość zalegania: 2437,00–2448,50 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn
Koncesja na wydobywanie: 11/2004 z dnia 20 października
2004 roku wydana przez Ministra Środowiska
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: 2010
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 9503
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Tenerowicz, J., Kuczak, W., Jankowski, K. 2003. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego w wapieniu

cechsztyńskim Łęki. Inw. 3451/2003, CAG PIG, Warszawa.
Przyjęto bez zastrzeżeń zawiadomieniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2003 roku, znak: DG/kzk/EZD/489–
7469/2003.
Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12. 2002):
• 104,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 31,90 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 26,05 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 4,07 mln m3
Budowa złoża:
Akumulacje gazu w złożu Łęki występują w utworach
rafowych wapienia cechsztyńskiego środkowej części monokliny przedsudeckiej, zapadlisku poznańskim. Niewielka rafa
wapienia cechsztyńskiego o zarysie zbliżonym do owalnego
(wg badań sejsmicznych), rozwinęła się nad jednym z grupy
paleowyniesień czerwonego spągowca przyległych do wynie-
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sienia Wolsztyna (Fig. 4.14). Zbudowana jest z wapieni organodetrytycznych, wyżej lagunowych z detrytem trochitów,
tworząc skałę kolektorską. Od góry ekranowana jest wyższymi sublitoralnymi, zailonymi wapieniami mikrytowymi (madstonami) oraz silnie zredukowanymi poziomami anhydrytu
dolnego i górnego (98 m), przy wyklinowaniu się soli najstarszej. Skały zbiornikowe są zmiennie porowate od 0,28 do
19,81%, (śr. 10,89%) i przepuszczalne od 0 do 60,32 mD (śr.
8,05 mD) (badania lab.). Najsilniej porowata jest część dolna,
od 1,5 do 20%, średnio 15% (wg geofizyki). Dla miąższości
efektywnej 6,9 m (całkowita 11,5 m), średnie ważone z pomiarów geofizyki wynoszą – porowatość efektywna 14,58%, przepuszczalność 9,6 mD. Dolną granicą złoża jest spąg utworów

rafy mszywiołowo-algowej. Niższe piaskowce czerwonego
spągowca są dość słabo porowate i przepuszczalne. Nie napotkano wody podścielającej złoże.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

ŁĘKI 1

2647

perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.13.
Tab. 4.13. Parametry złoża gazu ziemnego Łęki oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Tenerowicz i in., 2003)
Nazwa parametru
ciepło spalania
ciśnienie aktualne
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
liczba Wobbego
porowatość
przepuszczalność
temperatura złoża
typ chemiczny wody złożowej
wartość opałowa
warunki produkowania
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość He
zawartość Hg
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

Wartość
min.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
max.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
średnia
30,87
27,39
27,39
0,661
37,90
13,39
9,60
372,00
--------27,83
--------0,803
922,00
110,00
0,963
75,567
0,978
0,136
0,059
22,278
--------76,608
1,884
0,078

Jednostka

Uwagi

MJ/Nm
MPa
MPa
MJ/Nm3
%
mD
K
.
MJ/Nm3
.
.
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
mg/m3
% obj.
% obj.
% obj.
g/Nm3
% obj.

7373 kcal/Nm3

3

gęstość gazu względem powietrza

nie występuje
6647 kcal/Nm3
wolumetryczne

nie zawiera

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.14 i na Fig. 4.13.
Tab. 4.14. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Łęki (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
4,07
5,88
8,18
11,53
14,34
18,38
9,71

Obszar przetargowy „Leszno”
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Fig. 4.13. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Łęki (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Fig. 4.14. Przekrój geologiczny przez złoże Łęki (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Tenerowicz i in., 2003)

54

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

4.10. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO NARATÓW

Położenie administracyjne:
• województwo – dolnośląskie
• powiat – górowski
• gmina – Niechlów
Powierzchnia całkowita złoża: 327,40 ha
Głębokość zalegania: 1360,00–1393,50 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: 19/96 z dnia 12 czerwca 1996
roku wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: 1998
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Wrocław
Nr MIDAS: 587
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Żołnierczuk, A., Piątkowska-Kudła, S., Leszczyński, M.
1991. Dokumentacja geologiczna złóż gazu ziemnego Niechlów
i Naratów. Inw. 707/92, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono
dec. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 maja 1992 roku, znak: KZK/012/W/6019/92.

Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12. 1991):
• 459,30 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 78,45 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 56,94 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 24,18 mln m3
Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Naratów występuje w utworach
czerwonego spągowca na głębokości ponad 1360 m p.p.m.
Złoże ma formę wydłużonej antykliny o długości 2,5 km i szerokości 1,5 km o rozciągłości NNW-SSE (Fig. 4.16). Złoże jest
ekranowane ewaporatami cechsztynu, podścielone jest zaś
wodą złożową.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
NARATÓW 2
NARATÓW 5

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
1491
1528

Stratygrafia
na dnie
perm
perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.15.
Tab. 4.15. Parametry złoża gazu ziemnego Naratów oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Żołnierczuk i in., 1991)

ciepło spalania
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
miąższość złoża
objętość złoża

Wartość
min.
--------------------------------–1 360,0
-----------------

Wartość
max.
--------------------------------–1 393,5
-----------------

Wartość
średnia
19,47
148,88
0,776
–1 395,5
--------33,50
42 376 430

porowatość

---------

---------

18,57

%

przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

259,83
329,00
17,57
0,65
1,03
46,64
0,04
0,23
51,86
--------47,87

mD
K
MJ/Nm3
.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

MJ/Nm3
atn
g/cm3
m n.p.m.
m n.p.m.
m
m3

4660 kcal/Nm3
gęstość gazu względem powietrza

porowatość skały zbiornikowej wg
badań laboratoryjnych
wg badań laboratoryjnych
4205 kcal/Nm3

nie stwierdzono

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.16 i na Fig. 4.15.
Tab. 4.16. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Naratów (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
24,18
26,16
26,3
27,92
29,45
31,37
31,57
32,45
31,43
29,92
29,9

Obszar przetargowy „Leszno”

Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31
00/12/31
99/12/31
98/12/31
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Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
30,69
30,69
29,88
29,41
31,2
28,71
27,57
3,74

Fig. 4.15. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Naratów (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Fig. 4.16. Przekrój geologiczny przez złoża gazu ziemnego Naratów i Niechlów (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Żołnierczuk i in., 1991)
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4.11. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO NIECHLÓW

Położenie administracyjne:
• województwo – dolnośląskie
• powiat – górowski
• gmina – Niechlów
Powierzchnia całkowita złoża: 492,00 ha
Głębokość zalegania: 1368,68–1403,50 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: 18/96 z dnia 12 czerwca 1996
roku wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: 1998
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Wrocław
Nr MIDAS: 4275
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Żołnierczuk, A., Piątkowska-Kudła, S., Leszczyński, M.
1991. Dokumentacja geologiczna złóż gazu ziemnego Niechlów
i Naratów. Inw. 707/92, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono
dec. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 maja 1992 roku, znak: KZK/012/W/6019/92.

Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12. 1991):
• 579,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 144,72 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 16,90 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 14,58 mln m3
Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Niechlów występuje w antyklinalnej
pułapce o rozciągłości NWW-SSE w stropie utworów czerwonego spągowca uszczelnionych ewaporatami cechsztynu
(Fig. 4.16). Maksymalna miąższość horyzontu nasyconego
wynosi 34,8 m.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

NIECHLÓW 4
NIECHLÓW 8
NIECHLÓW 9

1550
1453,5
1473

perm
perm
perm

NIECHLÓW 10

1467

perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.17.
Tab. 4.17. Parametry złoża gazu ziemnego Naratów oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Zołnierczuk i in., 1991)

ciepło spalania
ciśnienie denne Pds
ciśnienie denne Pds
ciśnienie denne Pds
ciśnienie denne Pds
ciśnienie głowicowe Pgs
ciśnienie głowicowe Pgs
ciśnienie głowicowe Pgs
ciśnienie głowicowe Pgs
ciśnienie złożowe pierwotne
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
gęstość
miąższość złoża
objętość złoża

Wartość
min.
-----------------------------------------------------------------------------------------1 368,6
-------------------------

Wartość
max.
-----------------------------------------------------------------------------------------1 403,5
-------------------------

Wartość
średnia
17,20
155,16
153,43
156,98
154,70
132,00
133,50
134,00
133,57
150,09
-1 403,5
--------0,80
34,80
64 962 888

porowatość

---------

---------

14,82

%

przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
wydajność dozwolona Vdozw
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177,88
324,00
15,52
0,65
14,00
1 024,00
17,00
46,00
45,00
2,00
1,14
40,64
0,04
0,05
0,26
57,65
--------42,00
0,219

mD
K
MJ/Nm3
.
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

MJ/Nm
ata
ata
ata
ata
atn
atn
atn
atn
atm
m n.p.m.
m n.p.m.
g/cm3
m
m3

4115 kcal/Nm3
Niechlów 10
Niechlów 9
Niechlów 4
Niechlów 8
Niechlów 9
Niechlów 10
Niechlów 4
Niechlów 8

3

gęstość gazu względem powietrza
porowatość skały zbiornikowej
wg badań laboratoryjnych
wg badań laboratoryjnych
3715 kcal/Nm3
Niechlów 4
Niechlów 8
Niechlów 9
Niechlów 10
Niechlów 8
Niechlów 9

nie stwierdzono

Obszar przetargowy „Leszno”
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.18 i na Fig. 4.17.
Tab. 4.18. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Niechlów (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31
00/12/31
99/12/31
98/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
14,58
14,38
14,38
13,86
14,41
19,83
19,88
20,02
23,52
28,41
31,33
32,34
32,11
32,56
32,23
30,61
30,04
26,35
3,42

Fig. 4.17. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Niechlów (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
4.12. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO SZLICHTYNGOWA

Położenie administracyjne:
• województwo – lubuskie
• powiat – wschowski
• gmina – Szlichtyngowa
Powierzchnia całkowita złoża: 412,00 ha
Głębokość zalegania: 1435,16–1472,50 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: 105/93 z dnia 21 czerwca 1993
roku wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: 2000

Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4703
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Dąbrowska-Żurawik, E. 1983. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Szlichtyngowa. Inw. 14147a CUG,
CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 kwietnia 1983 roku, znak:
KZK/012/M/4612/83.
Tenerowicz, J. 1989. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Szlichtyngowa. Dodatek nr 1. Inw. 14147b
CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1989 roku, znak: KZK/012/M/pf/5722/89/pf61.
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Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12. 1989):
• 580,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 163,46 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 138,21 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 25,48 mln m3
Budowa złoża:
Akumulacje gazu w złożu Szlichtyngowa występują w stropowych partiach dolnego permu (czerwonego spągowca) południowej części monokliny przedsudeckiej. Utwory te tworzą
brachyantyklinę wydłużoną NW-SE (dł. około 3 km, szerokości ok. 1,25 km) nad ciągiem wyniesień strukturalnych (złoża
Lipowie – Wilków – Grochowice). Jest to złoże masywowe
w przystropowej części piaszczystych fluwialnych i eolicznych
utworów saksonu (Fig. 4.19). Od dołu jest ograniczone wodą
podścielającą (poziom zalegania – 1472,5 m n.p.m.), od góry
jest ekranowane skałami wapienia podstawowego wraz z poziomem łupków miedzionośnych oraz utworami anhydrytowo-solnymi cyklotemu Werra. Słaba zwięzłość i kruchość piaskow-

ców kwarcowych i arkoz powodowała trudności w pomiarach
wysokiej porowatości efektywnej i przepuszczalności. Średnia
arytmetyczna porowatości wahała się od 6,7 do 18,8%, dając przeciętną wartość 14,3%. Średnia ważona z tych badań
(16,8%) zbliżona jest do wyników pomiarów geofizycznych
16,9%. Przepuszczalność wynosi powyżej 200 mD. Maksymalna miąższość efektywna złoża wynosi 37,3 m, średnia 11,7 m.
Dowiercenie otworu nr 6 w 1989 roku (dodatek nr 1) rozszerzyło złoże ku E i prawie podwoiło zasoby złoża.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

DRYŻYNA M-5
SZLICHTYNGOWA 1
SZLICHTYNGOWA 2

1591
1543
1560

perm
perm
perm

SZLICHTYNGOWA 4

1552

perm

SZLICHTYNGOWA 6

1561

perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.19.
Tab. 4.19. Parametry złoża gazu ziemnego Szlichtyngowa oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Tenerowicz, 1989)

ciepło spalania
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża

Wartość
min.
--------------------------------–1 435,16

Wartość
max.
--------------------------------–1 472,5

Wartość
średnia
17,56
16,25
0,795
–1 472,5
---------

porowatość

---------

---------

14,30

%

temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
wydajność dozwolona Vdozw
wydajność dozwolona Vdozw
wydajność dozwolona Vdozw
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość N2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

325,60
15,85
0,74
35,00
38,00
64,00
44,00
4,00
6,00
5,00
9,000
1,11
41,69
0,03
0,15
0,21
56,63

K
MJ/Nm3
.
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

MJ/Nm3
MPa
–
m n.p.m.
m n.p.m.

4203 kcal/Nm3, obliczone
165,77 ata
gęstość gazu względem powietrza

wg badań laboratoryjnych, średnia arytmetyczna przyjęta do obliczeń
3794 kcal/Nm3, obliczona
Szlichtyngowa 6
Szlichtyngowa 2
Szlichtyngowa 1
Szlichtyngowa 4
Szlichtyngowa 6
Szlichtyngowa 2
Szlichtyngowa 4
Szlichtyngowa 1

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.20 i na Fig. 4.18.
Tab. 4.20. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Szlichtyngowa (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych
przez przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
25,48
26,10
25,26
25,06
27,61
28,59

Obszar przetargowy „Leszno”

Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31
00/12/31
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Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
28,18
27,97
27,89
29,04
30,31
28,36
27,45
25,13
18,27
14,88
0,98

Fig. 4.18. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Szlichtyngowa (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych
przez przedsiębiorcę)

Fig. 4.19. Przekrój geologiczny przez złoże Szlichtyngowa (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Karnkowskiego, 1999)
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4.13. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO WILKÓW

Położenie administracyjne:
• województwo – dolnośląskie
• powiat – głogowski
• gmina – Głogów, Kotla
• województwo – lubuskie
• powiat – wschowski
• gmina – Szlichtyngowa
Powierzchnia całkowita złoża: 929 ha
Głębokość zalegania: 1401,10–1509,00 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: 17/95 z dnia 31 maja 1995 roku
wydana przez: Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: listopad 1998
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4716
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Dąbrowska-Żurawik, E., Czekański, E. 1981. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Wilków. Inw. 13406a
CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Prezesa
Centralnego Urzędu Geologii z dnia 8 maja 1981 roku, znak:
KZK/012/M/4284/81.
Dąbrowska-Żurawik, E. 1982. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Wilków. Dodatek nr 1. Inw. 13406b
CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Prezesa
Centralnego Urzędu Geologii z dnia 3 kwietnia 1982 roku,
znak KZK/012/M/4439/82.
Tenerowicz, J., Piątkowska-Kudła, S. 1994. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Wilków. Dodatek nr 2.
Inw. 1352/94, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 25 października 1994 roku, znak KZK/012/W/6330/94.
Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 01.01.1994):
• 3 619,24 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 712,58 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B

Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 602,68 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 93,66 mln m3
Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Wilków występuje w arenitach saksonu na głębokości ponad 1400 m p.p.m. Złoże ma budowę
antyklinalną, horyzont nasycony podścielony jest wodą złożową (Fig. 4.21).
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
WILKÓW 1
WILKÓW 2
WILKÓW 3
WILKÓW 4
WILKÓW 7
WILKÓW 8
WILKÓW 9
WILKÓW 11
WILKÓW 12
WILKÓW 13
WILKÓW 21
WILKÓW 22
WILKÓW 23
WILKÓW 24
WILKÓW 25
WILKÓW 26
WILKÓW 27
WILKÓW 28
WILKÓW 29
WILKÓW 30
WILKÓW 31
WILKÓW 33
WILKÓW 34
WILKÓW 35
WILKÓW 36
WILKÓW 37
WILKÓW 38
WILKÓW 39
WILKÓW 41

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
1836
1550
1688
1570
1570
1555
1561
1646
1648,5
1550
1569
1550
1565
1532
1545
1540
1569
1550
1547
1571
1550
1568
1565
1569
1623
1570
1550
1563
1675

Stratygrafia
na dnie
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm górny
perm dolny
perm dolny
perm
perm
perm
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.21.
Tab. 4.21. Parametry złoża gazu ziemnego Wilków oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Tenerowicz i Piątkowska-Kudła,
1994)

ciepło spalania
ciśnienie denne Pds
ciśnienie głowicowe Pgs
ciśnienie złożowe pierwotne
gęstość
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
miąższość złoża

Wartość
min.
------------------------------------------------–1 401,1
---------

Wartość
max.
------------------------------------------------–1 509,0
107,90

Wartość
średnia
15,88
165,96
142,51
165,96
0,815
-1 509,0
-----------------

porowatość

---------

---------

14,96

%

przepuszczalność
temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
zawartość C2H6

--------------------------------10,00
---------

--------------------------------419,00
---------

66,75
326,58
14,20
0,74
--------1,01

mD
K
MJ/Nm3
.
Nm3/min
% obj.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

MJ/Nm
ata
atn
ata
–
m n.p.m.
m n.p.m.
m

3793 kcal/Nm3

3

względna gęstość gazu

wg badań laboratoryjnych średnia ważona interwałami przerdzeniowanymi

3425 kcal/Nm3

Obszar przetargowy „Leszno”

Nazwa parametru
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość H2
zawartość He
zawartość N2

Wartość
min.
-----------------------------------------

Wartość
max.
-----------------------------------------

Wartość
średnia
37,68
0,04
0,03
0,25
60,83
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Jednostka

Uwagi

% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.22 i na Fig. 4.20.
Tab. 4.22. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Wilków (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31
00/12/31
99/12/31
98/12/31
97/12/31
96/12/31
95/12/31
94/12/31
93/12/31
92/12/31
91/12/31
90/12/31
89/12/31
88/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
93,66
90,78
86,50
95,19
100,67
104,15
111,90
113,69
114,85
115,23
125,90
136,34
143,86
142,80
156,76
92,12
54,05
77,38
130,63
209,77
216,86
220,65
172,67
185,77
169,95
143,48
127,10
138,50
8,38

Fig. 4.20. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Wilków (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
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Fig. 4.21. Przekrój geologiczny przez złoże Wilków (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (na podstawie Karnkowskiego, 1993)
4.14. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ZAKRZEWO

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – rawicki
• gmina – Bojanowo, Miejska Górka, Rawicz
Powierzchnia całkowita złoża: 473,50 ha
Głębokość zalegania: 1220,00–1250,00 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn – dolomit główny
Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4719
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Urbański, R., Żołnierczuk, A. 1975. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Zakrzewo i Rawicz. Inw. 11385
CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzono decyzją Prezesa
Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 kwietnia 1976 roku,
znak: KZK/012/S/3337/76.
Zasoby:
Wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.1975):
• 210,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 210,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak
Budowa złoża:
Akumulacje gazu na złożu Zakrzewo występują w utworach
dolomitu głównego środkowej części monokliny przedsudeckiej
(Fig.4.22). Pod względem geograficznym jest to południowy
skraj Wysoczyzny Leszczyńskiej. Złoże jest związane z przydyslokacyjnym podniesieniem strukturalnym w dolomicie głównym.
Wydaje się, że jest to fragment brachyantykliny obcięty dyslokacją o kierunku N-S, o amplitudzie 15–20 m i o zrzuconym
skrzydle wschodnim. W stosunku do właściwej brachyantykliny,

na której z dolomitu głównego występującego w wyższej pozycji
strukturalnej uzyskiwano przypływ solanek lub solanki z objawami gazu, na elemencie zrzuconym w przewierconej partii dolomitu głównego uzyskano przemysłowy przepływ gazu. Prawdopodobnie dyslokacja oddzielająca oba elementy strukturalne jest
szczelnym ekranem dla złoża Zakrzewo od strony zachodniej. W
kierunku NE struktura Zakrzewo regularnie zanurza się zgodnie
z kierunkiem zapadania monokliny. Miąższość dolomitu głównego z rejonu złoża wynosi około 40 m, natomiast akumulacja gazu
dolomitu głównego związana jest z jego górną partią. Od góry
złoże ekranowane jest utworami anhydrytowo-solnymi cechsztynu z anhydrytem podstawowym zalegającym bezpośrednio
na horyzoncie złożowym. Wkładki dolomityczne w anhydrycie
w rejonie złoża nie wykazują korzystnych cech kolektorskich. Od
dołu złoże ograniczone jest przez poziom wody podścielającej
ustalony na -1250 m. Linia przecięcia poziomu wody podścielającej i płaszczyzny uskoku wyznacza zachodnią granicę złoża.
W pozostałych kierunkach granice powierzchni złoża wyznacza
linia przecięcia płaszczyzny powierzchni stropu dolomitu głównego i poziomu wody podścielającej. Złoże Zakrzewo związane
jest z kolektorem o wykształceniu warstwowym, posiada cechy
złoża masywowego. W złożu zwraca uwagę obecność helu,
którego zawartość w gazie złożowym wynosi około 0,054% obj.
Miąższość efektywna złoża największa 27,5 m, średnia 14,9 m.
Porowatość określono na podstawie badań geofizycznych.
Średnia ważona waha się dla poszczególnych otworów w serii
górnej (o miąższości 22,5 m) od 6,7 do 7,65%, w serii dolnej (o
miąższości około 20 m) waha się od 3,56 do 4,27%. Porowatość (i przepuszczalność) dolomitu głównego oznaczono jedynie
w otworach leżących poza granicami złoża. Średnia porowatość
skały zbiornikowej przyjęta do obliczeń zasobów wynosi 5,7%.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
ZAKRZEWO 1
ZAKRZEWO 5

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
1345
1637,2

Stratygrafia
na dnie
perm górny
perm

Obszar przetargowy „Leszno”
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Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.23.
Tab. 4.23. Parametry złoża gazu ziemnego Zakrzewo oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Urbański i Żołnierczuk, 1975)
Nazwa parametru
ciśnienie złożowe pierwotne
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
miąższość złoża
porowatość efektywna
temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

Wartość
min.
----------------–1 220
------------------------5 303,0
-----------------------------------------------------------------------------------------

Wartość
max.
----------------–1 250
------------------------5 833,0
-----------------------------------------------------------------------------------------

Położenie administracyjne:
• województwo – wielkopolskie
• powiat – leszczyński
• gmina – Lipno, Osieczna
Powierzchnia całkowita złoża: 2057,5 ha
Głębokość zalegania: 1697,1–1740,0 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – cechsztyn – dolomit główny
Koncesja na wydobywanie: złoże nieeksploatowane
Użytkownik złoża: –
Data rozpoczęcia eksploatacji: –
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4702
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Krzyżanowski, S. 1972. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Żakowo. Kat. 4123/179, CAG PIG, Warszawa.
Zatwierdzono decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii
z dnia 18 kwietnia 1973 roku, znak: KZK/012/S/2743/72/73.
Kalbarczyk, R., Stolarczyk, F., Stolarczyk, J. 1975. Dodatek nr 1 do dokumentacji złoża gazu ziemnego Żakowo.
Inw. 9803b CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 17 kwietnia
1976 roku, znak: KZK/012/S/3334/76.
(stan

Jednostka

Uwagi

ata
m n.p.m.
m n.p.m.
m
%
K
kcal/Nm3
.
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
g/Nm3
% obj.

otw. Zakrzewo-1
otw. Zakrzewo-1

nie badano

Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 1 680,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
• 470,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: brak
Wydobycie w 2016 roku: brak

4.15. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ŻAKOWO

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe
30.10.1975 r.):
• 1 680,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B

Wartość
średnia
135,74
–1 250
--------40,00
5,70
324,00
--------0,650
288,00
56,00
8,212
25,787
0,40
0,054
58,40
--------168,56
7,147

na

Budowa złoża:
Złoże ropy naftowej i gazu ziemnego Żakowo zostało odkryte w 1968 r. Złoże występuje w dolomicie głównym. Struktura Żakowa jest nieregularną kopułą w formie urozmaiconej
brachyantykliny, ograniczonej amplitudą –1740 m n.p.m.
(Fig. 4.22). Forma ta jest związana z biohermalnym charakterem utworów dolomitu głównego. Horyzont nasycony ma
zmienne właściwości zbiornikowe spowodowane dużą zmiennością facjalną. Głębokość rozdziału ropy i gazu wypada na
rzędnej –1735 m n.p.m., przy czym maksymalna miąższość
czapy gazowej wynosi 37 m, a strefy nasyconej ropą 5 m.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
ŻAKOWO 1
ŻAKOWO 2
ŻAKOWO 3
ŻAKOWO 5
ŻAKOWO 6
ŻAKOWO 7

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
2374,8
1830,2
2298,5
1830,7
2216
1736

Stratygrafia
na dnie
karbon
perm górny
karbon
perm górny
karbon
perm górny

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.24.
Tab. 4.24. Parametry złoża gazu ziemnego Żakowo oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Kalbarczyk i in., 1975)
Nazwa parametru
ciśnienie złożowe pierwotne
głębokość położenia wody podścielającej
porowatość

Wartość
min.
-------------------------

Wartość
max.
-------------------------

Wartość
średnia
218,70
–1 740,0
4,87

Jednostka

Uwagi

ata
m n.p.m.
%

średnia ważona
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temperatura złoża
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność dozwolona Vdozw.
wydajność dozwolona Vdozw.
wydajność dozwolona Vdozw.
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość CO

Wartość
min.
--------2 963,6
---------------------------------------------------------

Wartość
max.
--------3 254,1
---------------------------------------------------------

Wartość
średnia
338,00
--------0,80
2,00
7,00
19,00
3,90
15,08
1,32

zawartość dwutlenku węgla

---------

---------

1,73

% obj.

zawartość H2
zawartość He
zawartość N2
zawartość siarkowodoru

---------------------------------

---------------------------------

0,18
0,02
74,45
0,89

% obj.
% obj.
% obj.
% obj.

zawartość węglowodorów (razem)

---------

---------

22,71

% obj.

Nazwa parametru

Jednostka

Uwagi

K
kcal/Nm3
,
Nm3/min
Nm3/min
Nm3/min
% obj.
% obj.
% obj.

Żakowo 3
Żakowo 1
Żakowo 2

w tym propanu i węglowodorów
wyższych 92,01 g/Nm3

Fig. 4.22. Przekrój przez złoże gazu ziemnego Żakowo (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego, zielony – ropy naftowej) (na podstawie
Karnkowskiego, 1993 )

4.16. ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO ŻUCHLÓW

Położenie administracyjne:
• województwo – dolnośląskie
• powiat – górowski
• gmina – Góra, Niechlów
Powierzchnia całkowita złoża: 2544 ha
Głębokość zalegania: 1208,50–1342,00 m p.p.m.
Stratygrafia: perm – czerwony spągowiec
Koncesja na wydobywanie: 103/93 z dnia 21 czerwca 1993
roku wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Data rozpoczęcia eksploatacji: listopad 1979
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Wrocław
Nr MIDAS: 4668
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Urbański, R., Wojtkowiak, Z. 1978. Dokumentacja geo-

logiczna złoża gazu ziemnego Żuchlów. Inw. 12543a CUG,
CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 22 marca 1979 roku, znak:
KZK/012/S/3946/79.
Urbański, R., Wojtkowiak, Z. 1979. Dokumentacja złoża
gazu ziemnego Żuchlów. Dodatek nr 1. Inw. 12543b CUG,
CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 10 kwietnia 1980 roku, znak:
KZK/012/S/4091/80.
Dudek, J., Mularczyk, A. 1984. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Żuchlów. Dodatek nr 2. Inw. 15109
CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Prezesa
Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13 maja 1985 roku, znak:
KZK/012/M/4922/37/85pfn.
Pawłowski, A. 2010. Dokumentacja geologiczna złoża
gazu ziemnego Żuchlów w kat. A. Dodatek nr 3. Inw. 36/2011,
CAG PIG, Warszawa. Przyjęty bez zastrzeżeń przez Ministra
Środowiska zawiadomieniem z dnia 30 grudnia 2010 roku,
znak: DGiKGkzk-4741–1/7938/63221/10/AW.
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Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na 31.12.
2009):
• 24 520,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 891,92 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku: 367,80 mln m3
Wydobycie w 2016 roku: 213,49 mln m3
Budowa złoża:
Akumulacje gazu złoża Żuchlów występują w piaskowcach stropowej części czerwonego spągowca, w środkowej
partii monokliny przedsudeckiej. Złoże ma kształt łagodnej,
regularnej brachyantykliny o owalnym kształcie i kierunku
NW-SE, rozdzielonej na dwie kulminacje (wschodnią i zachodnią) obniżeniem morfologicznym (Fig. 4.24). Obie kulminacje stanowią wspólny układ dynamiczny. Złoże ekranowane jest od góry utworami anhydrytowo-solnymi cyklotemu
Werra, w szczególności łupkiem miedzionośnym i utworami
wapienia cechsztyńskiego. Od dołu strefa akumulacji gazu na
całej powierzchni podścielona jest wodami złożowymi. Złoże
typu masywowego ma długość 9 km, szerokość 4 km. Wartości porowatości z badań laboratoryjnych wahają się od 10,56
do 20,04%, średnia arytmetyczna – 14,98%. Z pomiarów geofizycznych zaś od 10,5 do 24%, przy średniej arytmetycznej
15,36%. Porowatość zmienia się również w profilu pionowym:
w górnej części (20 m) od 16,5 do 21,74%, w środkowej (50m)
od 6,79 do 15%, w dolnej (40 m) od 13,83 do 22,65%. Przepuszczalność serii gazonośnej wynosi od 0 mD (w stropie –
ok 1m) do 418,1132 mD dla niższych partii profilu. Miąższość
maksymalna złoża wynosi 133,5m, przy średniej 54,4 m.
Otwory udostępniające (stan na 2017 rok):
Nazwa
otworu
GÓRA 11
ŻUCHLÓW 4

Głębokość spągu
[m p.p.t.]
1410
1420

Stratygrafia
na dnie
perm dolny
perm

65

ŻUCHLÓW 5
ŻUCHLÓW 6
ŻUCHLÓW 7
ŻUCHLÓW 8
ŻUCHLÓW 9
ŻUCHLÓW 10
ŻUCHLÓW 11
ŻUCHLÓW 12
ŻUCHLÓW 13
ŻUCHLÓW 14
ŻUCHLÓW 15
ŻUCHLÓW 17
ŻUCHLÓW 18
ŻUCHLÓW 19
ŻUCHLÓW 20
ŻUCHLÓW 21
ŻUCHLÓW 23
ŻUCHLÓW 27
ŻUCHLÓW 31
ŻUCHLÓW 32
ŻUCHLÓW 41
ŻUCHLÓW 42
ŻUCHLÓW 43
ŻUCHLÓW 44
ŻUCHLÓW 45
ŻUCHLÓW 46
ŻUCHLÓW 47
ŻUCHLÓW 48
ŻUCHLÓW 49
ŻUCHLÓW 50
ŻUCHLÓW 51
ŻUCHLÓW 52
ŻUCHLÓW 53
ŻUCHLÓW 54
ŻUCHLÓW 55
ŻUCHLÓW 56

1394
1500
1403
1431
1401
1433,5
1427
1500
1421
1420
1405
1408
1385
1442
1406
1507
1399
1403
1422
1441
1420
1420
1506
1410
1410
1385
1422
1405
1410
1390
1400
1417
1424
1418
1407
1405

perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm dolny
perm
perm dolny
perm dolny
perm
perm dolny
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm
perm

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.25.
Tab. 4.25. Parametry złoża gazu ziemnego Żuchlów oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS, 2017; wg: Urbański i Wojtkowiak, 1978)

-------------------------

Wartość
max.
-------------------------

Wartość
średnia
24,41
3,14
14,65

---------

---------

–1 342

m n.p.m.

–1 208,5
---------

–1 342
---------

--------28,45

m n.p.m.
MJ/m3

porowatość

---------

---------

15,13

%

porowatość

---------

---------

15,36

%

porowatość

---------

---------

14,09

%

porowatość

---------

---------

14,98

%

przepuszczalność
stopień mineralizacji wody złożowej
Temperatura złoża

-------------------------

418,113
-----------------

--------289,605
320,00

mD
g/l
K

Nazwa parametru

Wartość min.

ciepło spalania
ciśnienie aktualne
ciśnienie złożowe pierwotne
głębokość położenia wody podścielającej
głębokość położenia złoża
liczba Wobbego

Jednostka

Uwagi

MJ/m
MPa
MPa

maj 2009 r.

3

wg pomiarów geofizycznych, średnia
ważona powierzchnią
wg pomiarów geofizycznych, średnia
arytmetyczna
wg badań laboratoryjnych, średnia
ważona powierzchnią
wg badań laboratoryjnych, średnia
arytmetyczna
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Nazwa parametru

Wartość min.

typ chemiczny wody złożowej
wartość opałowa
współczynnik nasycenia węglowodorami
wydajność absolutna Vabs
wydajność dozwolona Vdozw
wykładnik wodny
zapiaszczenie
zawartość C2H6
zawartość CH4
zawartość dwutlenku węgla
zawartość He
zawartość Hg
zawartość N2
zawartość siarkowodoru
zawartość węglowodorów ciężkich C3+

----------------------------------------------------------------------------------------0,098
-------------------------

Wartość
max.
----------------------------------------------------------------------------------------0,138
-------------------------

Wartość
średnia
--------22,02
0,87
2 985,0
805,0
4,50
--------1,529
57,26
0,278
0,184
0,115
40,32
0,00
0,274

Jednostka

Uwagi

.
MJ/m3
.
m3/min
m3/min
ml/m3
%
% obj.
% obj.
% obj.
% obj.
µg/m3
% obj.
% obj.
% obj.

chlorkowo-sodowo-wapniowa

2009 r.
2009 r.
2009 r.
nie badano

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.26. i na Fig. 4.23.
Tab. 4.26. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Żuchlów (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)
Kopalina
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Stan na dzień (rok/miesiąc/dzień)
16/12/31
15/12/31
14/12/31
13/12/31
12/12/31
11/12/31
10/12/31
09/12/31
08/12/31
07/12/31
06/12/31
05/12/31
04/12/31
03/12/31
02/12/31
01/12/31
00/12/31
99/12/31
98/12/31
97/12/31
96/12/31
95/12/31
94/12/31
93/12/31
92/12/31
91/12/31
90/12/31
89/12/31
88/12/31
87/12/31
86/12/31
85/12/31
84/12/31
83/12/31
82/12/31
81/12/31
80/12/31
79/12/31

Wydobycie gazu ziemnego z zasobów bilansowych w mln m3
213,49
228,98
230,45
270,63
292,75
321,9
349,08
379,22
392,07
432,95
470,84
526,63
570,17
606,15
600,59
651,58
744,92
771,4
784,35
819,57
752,11
761,97
620,62
647,58
654,91
796,83
851,65
929,16
1139,42
1017,07
1194,59
1035,39
896,36
851,85
806,37
770,35
218,52
25,62
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Fig. 4.23. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Żuchlów (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez
przedsiębiorcę)

Fig. 4.24. Przekrój geologiczny przez złoże Żuchlów (kolor żółty – akumulacje gazu ziemnego) (Karnkowski, 1993)

5. OTWORY WIERTNICZE
5.1. INFORMACJE OGÓLNE

Na obszarze przetargowym „Leszno” i w jego bliskim
sąsiedztwie znajdują się następujące otwory wiertnicze przewiercające horyzonty perspektywiczne (Fig. 5.1):
Nazwa otworu
DĄBCZE 2
DĄBCZE 3
FRANKOWO 1
GÓRKA DUCHOWNA 1
JEZIERZYCE 1
KĄKOLEWO 1
KĄKOLEWO 2
KĄKOLEWO 4
ŚMIŁOWO 1
ŚWIĘCIECHOWA 1

Głębokość
[m p.p.t.]
2203,7
2050,0
2200,0
2443,0
2668,0
2170,0
2084,0
2087,5
2130,0
2776,8

Stratygrafia
na dnie
karbon
perm
perm dolny
karbon
karbon
perm
perm
perm
karbon
dewon

ŚWIĘCIECHOWA 2
TWORZANICE 1
ZBARZEWO 1
ŻAKOWO 1
ŻAKOWO 2
ŻAKOWO 3
ŻAKOWO 4
ŻAKOWO 5
ŻAKOWO 6
ŻAKOWO 7
ŻAKOWO 9

2200,0
1969,5
2668,0
2374,8
1830,2
2298,5
2232,5
1830,7
2216,0
1836,0
2300,0

karbon
perm
karbon
karbon
perm
karbon
karbon
perm
karbon
perm
perm

W dalszej części rozdziału zestawiono podstawowe informacje o w/w otworach. Otwór Żakowo 6 (Fig. 5.1.) został
wytypowany jako reprezentatywny dla obszaru przetargowego „Leszno”, ze względu na złoże gazu ziemnego rozpoznane
w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego.
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Fig. 5.1. Głębokie otwory wiertniczne na obszarze przetargowym „Leszno” i w jego bliskim sąsiedztwie
5.2. DĄBCZE 2

Głębokość otworu: 2203,7 m
Rok zakończenia wiercenia: 1970
Rdzenie: 1998,0–2203,0 m; 17 skrzynek, NAG PIG PIB, Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia:
0,0
264,0
264,0
320,0
402,0
517,0
598,0

264,0
598,0
320,0
402,0
517,0
598,0
848,0

paleogen i neogen
trias górny
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
kajper dolny
trias środkowy

598,0

630,0

wapień muszlowy górny

630,0

685,0

wapień muszlowy środkowy

685,0
848,0
1513,0
1513,0
1529,0
1593,0
1639,0
1641,0
1644,5
1668,5
1671,0

848,0
1513,0
2099,0
1529,0
1593,0
1639,0
1641,0
1644,5
1668,5
1671,0
1733,5

wapień muszlowy dolny
trias dolny (ret i pstry piaskowiec)
perm
iłowce przejściowe
sól najmłodsza i młodsza
anhydryt główny
szary ił solny
anhydryt stropowy Z2
sól starsza
anhydryt podstawowy
dolomit główny

1733,5
1754,0
1800,0
1940,0
1944,5
2099,0

1754,0
1800,0
1940,0
1944,5
2099,0
2203,7

anhydryt górny
sól najstarsza
anhydryt dolny
wapień cechsztyński
perm (czerwony spągowiec)
karbon

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań laboratoryjnych 73 próbek rdzenia (Żołnierczuk, 1971a).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość, przepuszczalność, zasolenie, zawartość bituminów i własności
ekstraktu. W Tab. 5.1 przedstawiono zbiorcze wyniki badań
parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto jedną analizę fizykochemiczną gazu ziemnego pobranego za pomocą
próbnika złoża z utworów czerwonego spągowca i dwie analizy wody złożowej z utworów dolomitu głównego i czerwonego
spągowca. W 7 próbkach skał klastycznych czerwonego spągowca i karbonu (głęb. 2087,2–2203,7 m) przeprowadzono
mikroskopową analizę petrograficzną. Pomierzono lub oszacowano gęstość objętościową i stratygraficzną w 30 interwałach obejmujących cały nawiercony profil stratygraficzny (Rosowiecka, 2011).
Wyniki geofizyki otworowej:
W przechowywanej w NAG PIG PIB dokumentacji wynikowej otworu Dąbcze 2 (Żołnierczuk, 1971a) brak papierowej
kopii wykonanych badań geofizyki wiertniczej.
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Tab. 5.1. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych w otworze Dąbcze 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk,
1971a)
Próbki
z głębokości (m)
od
do
1670,7
1728,0
1733,5
1754,0
1944,5
2099,0
2099,0
2203,7

Stratygrafia/Litostratygrafia
dolomit główny
anhydryt górny
czerwony spągowiec
karbon

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w płuczce i rdzeniach. W różnych poziomach dolnego triasu,
górnego permu i karbonu stwierdzono zaniki płuczki, a także
zapach bituminów i siarkowodoru oraz punktowe ślady ropy
naftowej (te ostatnie tylko w górnym permie). Objawy zestawiono w Tab. 5.2.
Tab. 5.2. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Dąbcze 2
na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971a)
Głębokość (m)
od
do
898,2
1333,1
1359,0 1422,7
1670,7 1676,3
1689,7 1694,2
1682,4 1706,7
1699,3 1706,0
1706,0 1712,3
1712,3 1714,6
1714,6

1715,9

1711,9
1715,9
1721,9
1754,0
1777,8
1886,0
2009,0
2090,2
2164,9

1714,6
1721,9
1728,0
1756,0
1860,0
1924,3
2082,0
2158,3
2203,7

Objawy
zaniki płuczki 3–10 m3/24h
zaniki płuczki 3–4 m3/24h
zapach bituminów, punktowe ślady ropy
wyraźny zapach bituminów i H2S
zaniki płuczki 3–10 m3/24h
intensywny zapach bituminów i H2S
intensywny zapach bituminów i H2S
intensywny zapach bituminów i H2S
intensywny zapach bituminów i H2S, punktowe
objawy ropy
zaniki płuczki od 3 m3/24h
plamy zielonej ropy
zapach H2S
zaniki płuczki 2–6 m3/24h
zaniki płuczki 3–5 m3/24h
zaniki płuczki od 6 m3/24h
zaniki płuczki 4–8 m3/24h
zaniki płuczki 3–6 m3/24h
zaniki płuczki 3–5 m3/24h

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w trzech poziomach zbiornikowych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca. Poziomy zbiornikowe
(górny i dolny) posiadały bardzo niską przepuszczalność,
natomiast poziom środkowy − dobre własności kolektorskie.
W badanych poziomach nie stwierdzono objawów węglowodorów, a jedynie przypływ płuczki lub solanki bez śladów
gazu. Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.3.
Tab. 5.3. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Dąbcze 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971a)
Głębokość
opróbowanego
poziomu zbiornikowego (m)

Litostratygrafia

Rodzaj
przypływu

1635,0–1689,7

anhydryt główny+szary ił
solny+anhydryt stropowy+sól
starsza+anhydryt podstawowy+dolomit główny

płuczka + filtrat

1679,3–1714,6

dolomit główny

1923,8–1970,0

anhydryt dolny+wapień
cechsztyński+czerwony
spągowiec

solanka, znaczny
przypływ
słaby przypływ
solanki

Porowatość całkowita

Przepuszczalność

%
0,19–9,89
2,81–9,19
0,0–15,22
0,0–13,35

mD
0,0–0,3842
0,0–1,4409
0,0–2,7447
0,0–0,1635

Inne prace wykonane na otworze:
Rosowiecka, O. 2011. Opracowanie modelu rozkładu gęstości głównych jednostek geologicznych kraju. Inw.
3603/2014, 3604/2014, CAG PIG, Warszawa.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Blus, R., Szczypa, Z. 1973. Dokumentacja pomiarów ciężarów objętościowych i porowatości skał, rok 1972 [96 otworów
wiertn.]. Inw. 44269, Kat. ObO/1438, CAG PIG, Warszawa.
Żołnierczuk, A. 1971a. Dokumentacja wynikowa otworu
parametryczno-strukturalnego Dąbcze 2. Inw. 110661, CAG
PIG, Warszawa.
5.3. DĄBCZE 3

Głębokość otworu: 2050,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 1657,0–1662,0 m, 1728,0–1740,0 m, 1743,0–
1810,0 m, 1953,0–1982,0 m, 2044,0–2050,0 m; 102 skrzynki,
NAG PIG-PIB, Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia i wyniki badań laboratoryjnych:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywane w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Dąbcze 3 (Leszczyński, 1991) oraz dokumentacja
badań sejsmometrycznych (Ferenc-Tłuszcz i Michalec, 1991)
zawierają wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym
zakresie (dla podkreślonych profilowań i interwałów w CBDG
dostępne są pliki LAS):
• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML):
1550–2049 m;
• NPHI: profilowanie porowatości neutronowej w skali wapienia PKNN-2: 629–1631 m;
• NPHI: profilowanie porowatości neutronowej w skali wapienia PKNN-3: 1530–2049 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego:
629–1631 m, 1530–2049 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 629–1631 m,
1530–2049 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 629–1631 m,
1530–2049 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
DRST-3: 0–1631 m, 1530–2049 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–625 m, 575–
1625 m, 1575–2050 m;
• PNN: profilowanie neutron-neutron DRST-3: 1530–
2049 m;
• PNNntd: profilowanie neutron-neutron nadtermiczne na
długim rozstawie PKNN-2: 629–1631 m;
• PNNntd: profilowanie neutron-neutron nadtermiczne na
długim rozstawie PKNN-3: 1530–2049 m;
• PNNt: profilowanie neutron-neutron termiczne DRST-3:
0–1631 m;

70

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

• POg: prof. oporności sondą gradientową M1.0A0.1B:
41–626 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową M2.0A0.5B:
41–626 m, 629–1625 m, 1530–2043 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową M4.0A0.5B:
41–626 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową M8.0A1.0B:
41–626 m, 629–1625 m, 1530–2043 m;
• POst odwr.: prof. oporności ster. odwrócone: 1530–2039 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane ABKT: 629–
1631 m, 1530–2039 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI) KS-3: 41–626
m, 629–1631 m, 629–2035 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany podwojony Tx2: 20–2040 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–2040 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 10–1950 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 10–
2050 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 10–2050 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20–2040 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Ferenc-Tłuszcz, E., Michalec, J. 1991. Dokumentacja pomiarów średnich prędkości, odwiert: Dąbcze 3. Kat. D14VS,
CAG PIG, Warszawa.
Leszczyński, M. 1991. Dokumentacja wynikowa odwiertu
poszukiwawczego: Dąbcze 3. Inw. 132823, CAG PIG, Warszawa.
5.4. FRANKOWO 1

Głębokość otworu: 2200,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 2012
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia i wyniki badań laboratoryjnych:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Wyniki geofizyki otworowej:
W NAG PIG-PIB znajduje się opracowanie badań geofizycznych w otworze Frankowo 1 (Baudzis, 2012), które zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanej w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań i interwałów
w CBDG dostępne są pliki LAS):
• profilowanie akustyczne: 0–2200 m;
• profilowanie elektryczne: 0–2200 m;
• profilowanie radiometryczne: 0–2200 m;
• profilowanie średnicy: 28,0–314, 0 m, 310,0–1525,0 m,
1523,5–2032,0 m, 2039,0–2200,0 m;
• wave sonic – obrazy falowe: 310,0–2197,0 m;
• wave sonic – czasy interwałowe: 310,0–2029,0 m;
• wave sonic – parametry mechaniczne: 1523,5–2029,0 m;
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Baudzis, A. 2012. Opracowanie badań geofizycznych
w otworze Frankowo 1. Inw. 5063/2016, CAG PIG, Warszawa.

Weil, M., Płachta, M., Saks, M. 2013. Dokumentacja
wynikowa odwiertu poszukiwawczego Frankowo-1. Inw.
5063/2016, CAG PIG, Warszawa.
5.5. GÓRKA DUCHOWNA 1

Głębokość otworu: 2443,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 2013
Rdzenie: Brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia i wyniki badań laboratoryjnych:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Wyniki geofizyki otworowej:
Brak danych
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Janczy, G., Malczewska, K. 2015. Dokumentacja wynikowa otworu poszukiwawczego Górka Duchowna-1 (w miejsc.
Górka Duchowna, gm. Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) [zakaz udostępniania i wglądu – informacja geologiczna pochodzi z bieżącego dokumentowania przebiegu
robót geologicznych]. Inw. 5132/2015, CAG PIG, Warszawa.
5.6. JEZIERZYCE 1

Głębokość otworu: 2668,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1996
Rdzenie: 1823,0–1899,0 m, 1902,0–1922,0 m; 73 skrzynki,
NAG PIG-PIB, Archiwum Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia i wyniki badań laboratoryjnych:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Jezierzyce 1 (Chmielowiec, 1997) oraz dokumentacja badań sejsmometrycznych (Ferenc-Tłuszcz i Bałda,
1996) zawierają wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań i interwałów
w CBDG dostępne są pliki LAS):
• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML)
MBK: 1650–1861,5 m;
• MSFL: mikrolaterolog sferycznie ogniskowany: 1650–
2160 m, 2159–2648 m;
• NPHI: profilowanie porowatości neutronowej w skali wapienia: 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• PA: profilowanie akustyczne (pełny obraz falowy): 1650–
2159 m, 2160–2648 m;
• PAc: pomiar akustyczny stanu zacementowania rur okładzinowych: 0–790 m, 0–2160 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 55–
2651,75 m, 1650–2160 m, 2160–2648 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego
SKANG-2U: 55–789 m, 790–1658 m, 1600–1861.5 m;
• PAP (Tsum) SKANG-2U: 55–789 m, 790–1658 m, 1600–
1861,5 m;
• PAt: profilowanie czasu akustycznego T SO-4-87: 55–
789 m, 790–1658 m, 1600–1861,5 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 55–789 m, 790–
1658 m, 1600–1861,5 m, 1650–2160 m, 2159–2648 m;
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• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 55–789 m, 790–
1658 m, 1600–1861,5 m, 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• PAt3: profilowanie czasu akustycznego T3: 1650–2160 m,
2159–2648 m;
• PAt4: profilowanie czasu akustycznego T4: 1650–2160 m,
2159–2648 m;
• PEF: profilowanie współczynnika efektu fotoelektrycznego: 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
0,75–2640 m, 790–2160 m, 1650–2160 m, 2159–2648;
• PGaz: profilowanie gazowe: 1660–2650 m;
• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN):
55–789 m, 790–1658 m, 1600–1861,5 m, 1650–2160 m,
2159–2648 m;
• PHI: porowatość: 0–1658 m, 1600–1861,5 m, 1650–2160
m, 2159–2648 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 55–780 m, 725–
1650 m, 1600–1825 m, 1658–2158 m, 2160–2648 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 2.75–2640;
• PNNd: Profilowanie neutron-neutron długie PKNN-3:
0–1658 m, 1600–1861,5 m;
• PNNtk: prof. neutron-neutron termiczny na krótkim rozstawie PKNN-3: 0–1658 m, 1600–1861,5 m;
• PO: profilowanie oporności EL07: 57–1854 m;
• PO: profilowanie oporności EL28: 63.5–1854 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową A1.0M0.1N:
55–780 m, 1600–1854 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową A2.0M0.5N:
55–780 m, 790–1650 m, 1600–1854 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową A4.0M0.5N:
55–780 m, 1600–1854 m;
• POg: prof. oporności sondą gradientową A8.0M1.0N:
55–780 m, 790–1650 m, 1600–1854 m;
• POst: prof. oporności sondą 3-elektr. sterowane (LL3):
790,5–2651,75 m;
• POst-3 odwr.: prof. oporności sondą 3-elektr. ster. odwr.
ABKT-2: 1600–1854 m;
• POTA: profilowanie zawartości potasu: 55–789 m, 790–
1658 m, 1600–1861,5 m, 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• Profilowanie oporności sterowane popr. na ef. Groeningena (LLDG): 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP) IPCzM-2A: 55–780 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 55–2652 m,
790–2160 m, 1650–2160 m, 2160–2648 m;
• RHOB: gęstość objętościowa (elektronowa) w stanie nasyconym: 55–2651 m, 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• sPGbezU: profilowanie spektrometr. naturalnego promieniowania gamma bez uranu: 55–789 m, 790–1658 m,
1600–1861,5 m, 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• THOR: profilowanie zawartości toru: 1650–2160 m,
2159–2648 m;
• Upadomierz sześcioramienny: 2159–2648 m;
• URAN: profilowanie zawartości uranu: 55–789 m, 790–
1658 m, 1600–1861,5 m, 1650–2160 m, 2159–2648 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20–2640 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
2640 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 20–
2640 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 20–
2640 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 20–
2640 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 20–2640 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
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20–2640 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Chmielowiec, A. 1997. Dokumentacja wynikowa odwiertu
poszukiwawczego: Jezierzyce 1. Inw. 134032, CAG PIG, Warszawa.
Ferenc-Tłuszcz, E., Bałda J. 1996. Opracowanie badań
sejsmometrycznych otworu Jezierzyce 1. Prędkości sejsmiczne. Profilowanie akustyczne. Kat. J79VS, CAG PIG, Warszawa.
5.7. KĄKOLEWO 1

Głębokość otworu: 2170,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1970
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
250,0
250,0
320,0
415,0
488,0
610,0
610,0
682,0
715,0
765,0
847,0
908,0
932,0
932,0
1088,0
1102,0
1245,0
1555,0
1555,0
1567,5
1582,5
1586,0
1697,0
1714,0
1716,0
1721,0
1738,0
1745,0
1820,0
1838,0
1953,0
2050,0
2053,0
2122,5

250,0
610,0
320,0
415,0
488,0
610,0
932,0
682,0
715,0
765,0
847,0
908,0
932,0
1555,0
1088,0
1102,0
1245,0
1555,0
2170,0
1567,5
1582,5
1586,0
1697,0
1714,0
1716,0
1721,0
1738,0
1745,0
1820,0
1838,0
1953,0
2050,0

kenozoik
trias górny
retyk – noryk
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
warstwy sulechowskie
wapień muszlowy górny
wapień muszlowy środkowy
warstwy piankowe
warstwy faliste
warstwy margliste
trias dolny
ret
formacja połczyńska
formacja pomorska
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza Na1
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1,
2053,0
łupek miedzionośny T1
2122,5
czerwony spągowiec górny
2170,0
czerwony spągowiec dolny

72

Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów

Tab. 5.4. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych w otworze Kąkolewo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk,
1971d)
Próbki
z głębokości (m)
od
do
1748,7
1823,5
2074,8
2087,0

Litostratygrafia
dolomit główny Ca2 – anhydryt górny A1g
czerwony spągowiec górny

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 40 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego i górnego czerwonego spągowca (Żołnierczuk, 1971d).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość, przepuszczalność, zasolenie, zawartość bituminów i własności
ekstraktu. W Tab. 5.4 przedstawiono zbiorcze wyniki badań
parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę
fizykochemiczną trzech próbek wody złożowej z poziomu
dolomitu głównego i czerwonego spągowca oraz mikroskopową analizę petrograficzną jednej próbki skały wulkanicznej
z głęb. 2166,6–2170,0 m.
Wyniki geofizyki otworowej:
W przechowywanej w NAG PIG-PIB dokumentacji wynikowej otworu Kąkolewo 1 (Żołnierczuk, 1971d) brak papierowej kopii wykonanych badań geofizyki wiertniczej.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w płuczce i rdzeniach. W kilku poziomach górnego i dolnego
triasu oraz górnego permu stwierdzono zaniki płuczki; w utworach górnego permu w przedziale głęb. 1748,7–1823,5 m
zaobserwowano zapach bituminów, a miejscami także siarkowodoru, oraz punktowe ślady ropy naftowej. Objawy zestawiono w Tab. 5.5.
Tab. 5.5. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Kąkolewo-1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971d)
Głębokość (m)
od
do
284,7
284,7
1313,0
1313,0
1434,4
1434,4
1459,0
1459,0
1465,8
1465,8
1554,3
1554,3
1646,0
1646,0
1738,4
1738,4
1751,7
1751,7
1748,7
1751,7
1751,7
1757,8
1757,8
1762,4
1762,4
1767,6
1767,6
1773,1
1773,1
1778,2
1778,2
1784,2
1788,3
1797,6
1797,6
1803,2
1803,2

1807,0

1807,0
1809,6

1809,6
1823,5

Objawy
zanik płuczki 20 m3/24h
zanik płuczki 20 m3/24h
zanik płuczki 20 m3/24h
zanik płuczki 10 m3/24h
zanik płuczki 5 m3/24h
zanik płuczki 10 m3/24h
zanik płuczki 10 m3/24h
zanik płuczki 15 m3/24h
zanik płuczki 4 m3/24h
wyraźny zapach bituminów
intensywny zapach bituminów
zapach bituminów
słaby zapach bituminów
słaby zapach bituminów i H2S
bardzo słaby zapach bituminów
bardzo słaby zapach bituminów
słaby zapach bituminów
intensywny zapach bituminów
intensywny zapach bituminów
i punktowe ślady ropy
słaby zapach bituminów
słaby zapach bituminów i H2S

Porowatość
całkowita
%
0,18–6,14
7,54–17,33

Przepuszczalność
mD
0,0–0,2561
0,39–5,70

Zawartość
bituminów
%
0,008–0,064
0,011–0,036

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika
złoża w trzech poziomach zbiornikowych w obrębie górnego
permu i czerwonego spągowca górnego. Wszystkie trzy poziomy nie posiadały własności kolektorskich. Po zlikwidowaniu
spodu otworu przeprowadzono zabieg kwasowania w poziomie dolomitu głównego i uzyskano przypływ solanki bez śladów gazu. Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.6.
Tab. 5.6. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Kąkolewo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971d)
Głębokość
opróbowanego
poziomu zbiornikowego (m)
1745,5–1762,4

Litostratygrafia

Rodzaj przypływu

dolomit główny Ca2

brak przypływu
minimalny przypływ
wody 0,34 m3/h
bardzo słaby przypływ
wody 0,61 m3/h

1763,0–1820,0

dolomit główny Ca2

2067,0–2087,0

czerwony spągowiec
górny

Inne prace wykonane na otworze:
Kiersnowski, H., Poprawa, P. 2010. Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – etap I. Inw.
2439/2011, CAG PIG, Warszawa.
Rosowiecka, O. 2011. Opracowanie modelu rozkładu gęstości głównych jednostek geologicznych kraju. Inw.
3603/2014, 3604/2014, CAG PIG, Warszawa.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Blus, R., Szczypa Z. 1973. Dokumentacja pomiarów ciężarów objętościowych i porowatości skał, rok 1972 [96 otworów
wiertn.]. Inw. 44269 Kat. ObO/1438, CAG PIG, Warszawa.
Błaszkowska, V., Bojanowski, M., Kalbarczyk, R., Stolarczyk, F., Stolarczyk, J. 1975. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Kąkolewo. Inw. 44830 Kat. 4123/201, Inw.
11384CUG, CAG PIG, Warszawa.
Żołnierczuk, A. 1971d. Dokumentacja wynikowa otworu:
Kąkolewo-1. Inw. 110970, CAG PIG, Warszawa.
5.8. KĄKOLEWO 2

Głębokość otworu: 2084,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1973
Rdzenie: 1996,5–2009,5 m; 8 skrzynek, NAG PIG-PIB, Arch.
Rdzeni Wiertn. w Michałowie
Stratygrafia:
0,0
270,5
270,5
315,0
354,0

270,5
560,0
315,0
354,0
434,0

kenozoik
trias górny
retyk – noryk
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
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434,0
560,0
560,0
627,0
655,0
673,0
717,5
793,0
859,0
870,0
870,0
1035,0
1051,5
1191,0
1502,5
1502,5
1517,5
1532,0
1537,5
1567,0
1591,0
1593,0
1597,5
1618,0
1626,5
1669,5
1724,0
1971,5

560,0
870,0
627,0
655,0
673,0
717,5
793,0
859,0
870,0
1502,5
1035,0
1051,5
1191,0
1502,5
2084,0
1517,5
1532,0
1537,5
1567,0
1591,0
1593,0
1597,5
1618,0
1626,5
1669,5
1724,0
1971,5
1996,0

1996,0

2000,0

2000,0
2072,0

2072,0
2084,0

warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
warstwy sulechowskie
warstwy ceratytowe
warstwy glaukonitowe
wapień muszlowy środkowy
warstwy piankowe
warstwy faliste
warstwy margliste
trias dolny
ret
formacja połczyńska
formacja pomorska
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza Na1
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1, łupek miedzionośny T1
czerwony spągowiec górny
czerwony spągowiec dolny

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 170 próbek rdzenia z utworów anhydrytu
podstawowego, dolomitu głównego, wapienia podstawowego, łupka miedzionośnego i górnego czerwonego spągowca
(Kalbarczyk, 1975). Badania fizykochemiczne obejmowały
porowatość całkowitą, przepuszczalność (61 próbek), zasolenie, zawartość bituminów i ciężar właściwy objętościowy. W
Tab. 5.7 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów
petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną
3 próbek wody i 6 próbek gazu z próbnika złoża z interwałów
1623,0–1639,3, 1644,0–1664,0 i 1990,0–2015,2 m oraz mikroskopową analizę petrograficzną 5 próbek rdzenia z utworów poziomu dolomitu głównego i czerwonego spągowca.
Tab. 5.7. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Kąkolewo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1975)
Próbki
z głębokości (m)
od

do

ZawarPorowatość
PrzepuszLitostraty- tość całkobitumiczalność
grafia
wita
nów
%
mD
%
0,0

0,011
i 0,007

anhydryt
podstawowy
1624,75 1664,55
0,0–33,81
A2 i dolomit
główny Ca2

0,0–20,15

0,003–
0,180

wapień
1996,55 1997,05 cechsztyński 2,32 i 5,37
Ca1

0,0

1623,55 1623,95

anhydryt pod0,22 i 0,14
stawowy A2

0,015
i 0,013

1997,55 1997,55

2000,00 2051,05
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łupek miedzionośny
T1
czerwony
spągowiec
górny

0,77

0,0

0,008

5,13–
30,43

0,10–8,39

0,002–
0,032

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Kąkolewo 2 (Kalbarczyk, 1975) zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie (dla
podkreślonych profilowań i interwałów w CBDG dostępny jest
plik LAS):
• mPSr: mikroprofilowanie średnicy otworu: 1619.5–
1663 m;
• PA: profilowanie akustyczne: 1600–2063 m;
• PG: prof. naturalnego promieniowania gamma: 3–2065 m;
• PGaz: profilowanie gazowe: 1581–2087 m;
• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN):
20–305 m;
• PI: profilowanie indukcyjne: 286–1394 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 25–300 m, 275–
1390 m, 1375–1620 m, 1600–2050 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 9–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N:
21–303 m, 286–1394 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N:
21–303 m, 286–1394 m, 1375–1617 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N:
21–303 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N:
286–1394 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N:
21–303 m, 1375–1617 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N:
286–1394 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N:
21–303 m, 286–1394 m, 1375–1617 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B5.7A0.4M:
1623–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M0.5A0.1B:
1623–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
1623–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M2.5A0.25B:
1623–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M4.0A0.5B:
1623–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M8.0A1.0B:
1623–2065 m;
• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A:
286–1394 m;
• PO: profilowania oporności standardowe N8.5M0.5A:
21–303 m;
• PO: profilowanie oporności EL03: 20–2065 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 1375–1617 m,
1619,5–1663 m, 2000–2065 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 21–303
m, 286–1394 m, 1375–1617 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 4–2063 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP) TEG-2: 10–240 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w płuczce, rdzeniach i próbkach okruchowych oraz aparaturą
gazową. Objawy zestawiono w Tab. 5.8.
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Tab. 5.8. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Kąkolewo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1975)
Głębokość (m)
od
do
1619,5
1623,5
1623,5
1630,9
1630,9
1639,4
1623,0
1639,3
1626,5
1669,5
1669,5
2084,0

Objawy
zapach bituminów i H2S
zapach bituminów i H2S
zapach bituminów i H2S
samoczynny wypływ płuczki
wskazania aparatury gazowej 1,0–1,5%
wskazania aparatury gazowej do 4%

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w trzech poziomach zbiornikowych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca górnego. Po zlikwidowaniu
spodu otworu przeprowadzono próbę eksploatacji i uzyskano
samoczynny wypływ płuczki z wodą; prowadzono również
pomiary ciśnienia w otworze i w rurkach syfonowych, a także pomiary wydajności gazu przed i po zabiegu kwasowania (Kalbarczyk, 1975). Główne wyniki badań przedstawiono
w Tab. 5.9.
Tab. 5.9. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Kąkolewo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1975)

1976,0

Głębokość opróbowanego poziomu
zbiornikowego (m)

Litostratygrafia

1623,0–1639,3

anhydryt podstawowy A2
–dolomit główny Ca2

1644,0–1664,0

dolomit główny Ca2

1990,0–2015,2

anhydryt dolny A1d + wapień cechsztyński Ca1,
łupek miedzionośny T1+
spągowiec górny

Rodzaj
przypływu
gaz o silnym
zapachu siarkowodoru
gaz palny i płyn
złożowy ok. 250 l
solanka słabo
zgazowana

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Błaszkowska, V., Bojanowski, M., Kalbarczyk, R., Stolarczyk, F., Stolarczyk, J. 1975. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Kąkolewo. Inw. 44830 Kat. 4123/201, Inw.
11384 CUG, CAG PIG, Warszawa.
Kalbarczyk, R. 1975. Dokumentacja wynikowa otworu:
Kąkolewo 2. Inw. 121234, CAG PIG, Warszawa.
5.9. KĄKOLEWO 4

Głębokość otworu: 2087,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1974
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
270,0
270,0
370,0
434,0
569,0
569,0
636,0
649,0

270,0
569,0
370,0
434,0
569,0
883,0
636,0
649,0
676,0

676,0
719,0
797,0
862,0
883,0
883,0
1039,0
1057,0
1201,0
1519,0
1519,0
1534,0
1552,0
1555,0
1620,0
1637,0
1639,0
1642,5
1665,0
1672,5
1737,0
1824,0
1910,0

kenozoik
trias górny
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
warstwy sulechowskie
warstwy ceratytowe
warstwy glaukonitowe

1979,0
2066,0

719,0
wapień muszlowy środkowy
797,0
warstwy piankowe
862,0
warstwy faliste
883,0
warstwy margliste
1519,0 trias dolny
1039,0
ret
1057,0
formacja połczyńska
1201,0
formacja pomorska
1519,0
pstry piaskowiec dolny
2087,5 perm
1534,0
terygeniczna stropowa seria PZt
1552,0
sól kamienna najmłodsza Na4a
1555,0
ił solny czerwony dolny T4a
1620,0
sól kamienna młodsza Na3
1637,0
anhydryt główny A3
1639,0
ił solny szary T3
1642,5
anhydryt kryjący A2r
1665,0
sól kamienna starsza Na2
1672,5
anhydryt podstawowy A2
1737,0
dolomit główny Ca2
1824,0
anhydryt górny A1g
1910,0
sól kamienna najstarsza Na1
1976,0
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1,
1979,0
łupek miedzionośny T1
2066,0
czerwony spągowiec górny
2087,5
czerwony spągowiec dolny

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 61 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego i górnego czerwonego spągowca (Kalbarczyk, 1974a).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą,
przepuszczalność (44 próbki), zasolenie, zawartość bituminów
i ciężar objętościowy. W Tab. 5.10 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto
analizę fizykochemiczną jednej próbki wody, jednej próbki filtratu z płuczki i 4 próbek gazu z próbnika złoża z interwałów
1959,0–1996,0, 1952,0–1996,0 i 1962,5–1987,5 m oraz mikroskopową analizę petrograficzną 20 próbek rdzenia z utworów
poziomu dolomitu głównego i czerwonego spągowca.
Tab. 5.10. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Kąkolewo 4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974a)
Próbki z głębokości (m)
od

do

Litostratygrafia

dolomit
główny
Ca2
czerwony
1981,05 1999,25 spągowiec
górny
1675,05 1711,25

PoroPrzeZawarwatość puszczal- tość bitucałkowita
ność
minów
%
mD
%
0,46–
16,27

0,0–6,46

0,002–
0,021

4,73–
14,98

0,20–8,19

0,001–
0,029

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Kąkolewo 4 (Kalbarczyk, 1974a) zawiera wyniki
badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie:
• mPO: mikroprofilowania oporności A1”M1”N: 189,5–1434 m;
• mPO: mikroprofilowania oporności A2”N: 189,5–1434 m;
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• PA: profilowanie akustyczne: 1490–1679 m, 1625–2084 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
SP-62: 0–1435 m, 1365–1679 m, 1625–1710 m, 1625–
1995 m, 1940–2084 m;
• PGaz: profilowanie gazowe: 1987,5–2087,5 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 5–310 m, 300–
1425 m, 1400–1675 m, 1650–1975 m, 1950–2075 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–1435 m,
1365–1679 m, 1625–1710 m, 1625–1995 m, 1940–2084 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N:
10–304 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N:
10–304 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N:
10–304 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N:
10–304 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N:
10–304 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B5.7A0.4M:
1360–1678 m, 1610–1994 m, 1942–2083 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M0.5A0.1B:
189,5–1434 m, 1360–1678 m, 1610–1994 m, 1942–2083 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
189,5–1434 m, 1360–1678 m, 1610–1994 m, 1942–2083 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M2.5A0.25B:
189,5–1434 m, 1360–1678 m, 1610–1994 m, 1942–2083 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M4.0A0.5B:
189,5–1434 m, 1360–1678 m, 1942–2083 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M5.7A0.4B:
1610–1994 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M8.0A1.0B:
189,5–1434 m, 1360–1678 m, 1610–1994 m, 1625–
1984 m, 1942–2083 m;
• PO: profilowania oporności standardowe N8.5M0.5A:
10–304 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 1365–1534 m,
1480–1679 m, 1625–1710 m, 1625–1980 m, 1942–2083 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 189,5–
1434 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 6–245 m, 189,5–
1401 m, 1360–1669 m, 1610–1980 m, 1942–2083 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w płuczce, rdzeniach i próbkach okruchowych oraz aparaturą gazową. W płuczce przejawów bituminów nie zaobserwowano. W spągowej partii anhydrytu dolnego, w poziomie
wapienia podstawowego, łupka miedzionośnego i w stropie
czerwonego spągowca zanotowano wzrost wskazań aparatury gazowej do około 5%. Objawy zestawiono w Tab. 5.11.
Tab. 5.11. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Kąkolewo 4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974a)
Głębokość (m)
od
do
1672,0 1678,0
1678,0 1682,0
1685,0 1691,5
1698,0 1704,5
1704,5 1711,0
1691,5 1698,0
1711,0 1717,5
1717,5 1723,5

Objawy
ślady gazu niepalnego o zapachu siarkowodoru
ślady gazu niepalnego o zapachu siarkowodoru
ślady gazu niepalnego o zapachu siarkowodoru
ślady gazu niepalnego o zapachu siarkowodoru
ślady gazu niepalnego o zapachu siarkowodoru
zapach siarkowodoru
zapach siarkowodoru
zapach siarkowodoru
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Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano 5–krotnie przy pomocy rurowego próbnika złoża typu KJJ-2–146 w trzech poziomach zbiornikowych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca
górnego (Kalbarczyk, 1974a). Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.12.
Tab. 5.12. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Kąkolewo 4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974a)
Głębokość
opróbowanego
poziomu zbiornikowego (m)
1644,7–1682,0
1683,0–1713,0
1962,4–1987,5

1952,0–1996,0

1959,0–1996,0

Litostratygrafia
sól kamienna starsza Na2
–dolomit główny Ca2
dolomit główny Ca2
anhydryt dolny A1d+czerwony spągowiec górny

Rodzaj
przypływu
brak przypływu
brak przypływu
brak przypływu

płyn złożowy,
płuczka słabo
zgazowana, wydajność ok. 1 m3/h
płyn złożowy słabo
anhydryt dolny A1d+
zgazowany gazem
czerwony spągowiec górny palnym, wydajność
1,1 m3/h
anhydryt dolny A1d+czerwony spągowiec górny

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Błaszkowska, V., Bojanowski, M., Kalbarczyk, R., Stolarczyk, F., Stolarczyk, J. 1975. Dokumentacja geologiczna złoża gazu ziemnego Kąkolewo. Inw. 44830 Kat. 4123/201, Inw.
11384CUG, CAG PIG, Warszawa.
Kalbarczyk, R. 1974a. Dokumentacja wynikowa otworu:
Kąkolewo 4. Inw. 120609, CAG PIG, Warszawa.
5.10. ŚMIŁOWO 1

Głębokość otworu: 2130,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
265,0
364,0
364,0
447,5
484,0
533,0
702,5
702,5
840,0
1045,0
1360,0
1360,0
1376,0
1388,5
1389,5
1394,5
1478,0
1497,5
1500,0

265,0
364,0
702,5
447,5
484,0
533,0
702,5
1360,0
840,0
1045,0
1360,0
2105,0
1376,0
1388,5
1389,5
1394,5
1478,0
1497,5
1500,0
1502,5

kenozoik
trias górny (warstwy gipsowe dolne)
trias środkowy
kajper dolny
wapień muszlowy górny
wapień muszlowy środkowy
wapień muszlowy dolny
trias dolny
ret
pstry piaskowiec środkowy
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
anhydryt pegmatytowy dolny A4a1
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
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1502,5
1522,5
1529,0
1577,5
1613,0
1864,5
1874,5
1879,0
1880,0
2105,0

1522,5
sól kamienna starsza Na2
1529,0
anhydryt podstawowy A2
1577,5
dolomit główny Ca2
1613,0
anhydryt górny A1g
1864,5
sól kamienna najstarsza Na1
1874,5
anhydryt dolny A1d
1879,0
wapień cechsztyński Ca1
1880,0
łupek miedzionośny T1
2105,0
czerwony spągowiec górny
2130,0 karbon

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań laboratoryjnych 40 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego,
wapienia podstawowego, łupka miedzionośnego i górnego czerwonego spągowca (Urbański, 1970). Badania fizykochemiczne
obejmowały porowatość całkowitą, przepuszczalność, zasolenie, zawartość bituminów, własności ekstraktu, zawartość wody
związanej (5 próbek) i ciężar objętościowy (5 próbek). W Tab.
5.13 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną dwóch
próbek wody z próbnika złoża z interwałów 1545,5–1580,0
i 1872,6–1887,8 m oraz dwóch próbek gazu z degazacji próbek
rdzenia z interwałów 1536,0–1537,2 i 1874,9–1884,2 m.
Tab. 5.13. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych w otworze Śmiłowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Urbański, 1970)
Próbki z głębokości (m)
od

do

1529

1578,2

1874,5 1879,0

1879,0 1880,0

1884,2 1891,8

PoroPrzeZawartość
watość
puszbituminów
całkowita czalność
%
mD
%
dolomit
0,44–
0,100–
0,011–
główny Ca2
11,79
0,942
0,090
wapień
0,068–
ślady –
cechsztyński 0,17–0,68
0,139
0,016
Ca1
łupek miedzionośny
0,59
0,082
ślady
T1
czerwony
0,31–
0,379–
spągowiec
ślady
16,71
32,47
górny
Litostratygrafia

Wyniki geofizyki otworowej:
W przechowywanej w NAG PIG-PIB dokumentacji wynikowej otworu wiertniczego Śmiłowo 1 (Urbański, 1970) brak
papierowej kopii wykonanych badań geofizyki wiertniczej.
Dokumentacja pomiarów średnich prędkości w odwiercie
(Wasylkowski, 1969) zawiera wyniki badań w następującym
zakresie (w CBDG dostępne są pliki LAS):
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany podwojony Tx2: 20–2100 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany TW:
20–2100 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW1: 82–2082 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW2: 82–2082 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW3: 82–2107 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas uśredniony Tr_PO:
82–2107 m;
• profilowanie prędkości średnich, gradient czasu interpol.
DT_VSP: 20–2100 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniach, w tym w próbce pobranej do degazacji. Objawy
zestawiono w Tab. 5.14.
Tab. 5.14. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Śmiłowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Urbański, 1970)
Głębokość (m)
od
do
1535,2

1566,2

1536,0

1537,2

Objawy
zapach bituminów lekko skażony siarkowodorem, punktowe ślady mazistych węglowodorów
gaz węglowodorowy, 41,85% obj. CH4

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano trzykrotnie przy pomocy rurowego próbnika złoża typu KJJ-2–146 w trzech poziomach
zbiornikowych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca górnego (Urbański, 1970). Główne wyniki badań
przedstawiono w Tab. 5.15.
Tab. 5.15. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Śmiłowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Urbański, 1970)
Głębokość
opróbowanego
poziomu zbiornikowego (m)
1529,0–1550,6

Litostratygrafia

Rodzaj przypływu

dolomit główny Ca2
brak przypływu
dolomit główny Ca2+
filtrat z płuczką bez
1545,5–1580,4
anhydryt górny A1g
śladów bituminów
anhydryt dolny A1dpłyn złożowy bez śladów
1872,6–1887,8
+czerwony spągobituminów; 3,95 m3/47 min
wiec górny

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Muszyński, M., Bojarska, M., Rydzewska, K., Żurawek, E.
1984. Opracowanie litologiczno – facjalne z uwzględnieniem
własności zbiornikowych czerwonego spągowca w obszarze
środkowej monokliny przedsudeckiej w rejonie: Leszno – Rawicz – Krotoszyn. Inw. 5698/2009, CAG PIG, Warszawa.
Urbański, R. 1970. Dokumentacja wynikowa otworu parametrycznego Śmiłowo-1. Inw. 102903, CAG PIG, Warszawa.
Wasylkowski, Z. 1969. Sprawozdanie z pomiarów średnich
prędkości w odwiercie Śmiłowo-1. Kat. Ś9VS, CAG PIG, Warszawa.
5.11. ŚWIĘCIECHOWA 1

Głębokość otworu: 2776,8 m
Rok zakończenia wiercenia: 1967
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
327,0
327,0
348,5
407,0
454,0
545,0
545,0
654,0
685,0

327,0
545,0
348,5
407,0
454,0
545,0
905,0
654,0
685,0
737,5

kenozoik
trias górny
retyk – noryk
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
kajper dolny
wapień muszlowy górny
wapień muszlowy środkowy
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737,5

824,0

824,0
905,0
905,0
1045,0
1252,5
1571,5
1571,5
1587,5
1596,5
1597,0
1600,0
1609,5
1686,5
1687,5
1690,0
1720,0
1725,0
1787,5
1822,0
1875,0
2080,5
2094,0
2095,0
2253,0
2650,0

905,0
1571,5
1045,0
1252,5
1571,5
2253,0
1587,5
1596,5
1597,0
1600,0
1609,5
1686,5
1687,5
1690,0
1720,0
1725,0
1787,5
1822,0
1875,0
2080,5
2094,0
2095,0
2253,0
2650,0
2776,8

warstwy gorazdeckie, terebratulowe
i karchowickie
warstwy krynoidowe i gogolińskie
trias dolny
ret
pstry piaskowiec środkowy
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
anhydryt pegmatytowy dolny A4a1
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza Na1
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1
łupek miedzionośny T1
czerwony spągowiec
karbon
dewon

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 56 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego, wapienia podstawowego i czerwonego spągowca (Piela, 1967). Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość
całkowitą, przepuszczalność, zasolenie, zawartość bituminów
i własności ekstraktu. W Tab. 5.16 przedstawiono zbiorcze
wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną dwóch próbek wody z próbnika
złoża z dolomitu głównego i wapienia cechsztyńskiego
Tab. 5.16. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Święciechowa 1 na podstawie dokumentacji wynikowej
(Piela, 1967)

Próbki z głębokości (m)
od
1731,0
2083,1
2095,0

Litostratygrafia

do
dolomit główny
1786,9
Ca2
wapień
2089,4 cechsztyński
Ca1
czerwony
2164,2
spągowiec

Porowatość
całkowita
%
0,45–
9,81

mD
0,110–
1,092

Zawartość
bituminów
%
ślady
–0,055

0,25–
2,12

0,098–
0,227

0,112–
0,206

1,78–
18,29

0,201–
56,96

ślady

Przepuszczalność

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywane w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu wiertniczego Święciechowa 1 (Piela, 1967) oraz
dokumentacja pomiarów średnich prędkości w odwiercie
(Burchat, 1967) zawierają wyniki badań geofizyki wiertniczej
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań i interwałów w CBDG dostępny jest plik LAS):
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• mPO: mikroprofilowania oporności A1”M1”N: 1916–2780 m;
• mPO: mikroprofilowania oporności A2”M: 1916–2780 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
0–2785 m, 3–1557 m, 1500–1909 m, 1800–2665 m,
2665–2780 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–390 m, 350–
1500 m, 1450–1900 m, 1875–2650 m, 2625–2775 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 1–2783 m, 3–1557 m,
300–1916 m, 1500–1909 m, 1800–2665 m, 2665–2780 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.25M0.1N:
1916,5–2777 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N:
1916,5–2777 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N:
1916,5–2777 m, 1917–2666 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N:
348,5–1552 m, 1916.5–2777 m, 1917–2666 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N:
348,5–1552 m, 1916.5–2777 m, 1917–2666 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B4.48A1.62M:
21–392 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B5.7A0.4M:
21–392 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
348,5–1919.5 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M5.28A0.81B:
1500–1920 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M5.28A0.82B:
21–392 m;
• PO: profilowania oporności standardowe N8.5M0.5A:
348,5–1552 m, 1916.5–2777 m, 1917–2666 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane ABK-3: 349–1921 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 21–
392 m, 348.5–1552 m, 1500–1920 m, 1917–2666 m,
1932–2775 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 20–2782 m,
21–394 m, 347–1888 m, 348.5–1552 m, 1916–2782 m,
1918–2652 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 10–1810 m, 13–304 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany podwojony Tx2: 20–2080 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany TW:
20–2080 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW1: 94–2094 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW2: 44–1194 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW3: 44–1794 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas uśredniony Tr_PO:
44–2094 m;
• profilowanie prędkości średnich, gradient czasu interpol.
DT_VSP: 20–2080 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniach. Objawy zestawiono w Tab. 5.17.
Tab. 5.17. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Święciechowa 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Piela, 1967)
Głębokość (m)
Objawy
od
do
1731,0 1774,1
zapach bituminów z wonią siarkowodoru
1774,1 1781,3 zapach bituminów, banieczki uchodzącego gazu
1781,3 1791,5
nikły zapach bituminów
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Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w jednym poziomie zbiornikowych w obrębie dolomitu głównego (Piela, 1967). Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.18.
Tab. 5.18. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Święciechowa 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Piela, 1967)
Głębokość opróbowanego
poziomu zbiornikowego
(m)

Litostratygrafia

Rodzaj
przypływu

1725,0–1740,0

dolomit główny Ca2

płyn złożowy

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Burchat, B. 1967. Sprawozdanie z pomiaru średnich
prędkości w otworze Święciechowa 1. Kat. Ś27VS, CAG PIG,
Warszawa.
Piela, J. 1967. Dokumentacja wynikowa wiercenia Święciechowa 1. Inw. 88639, CAG PIG, Warszawa.

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 58 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego, wapienia podstawowego, łupka miedzionośnego, górnego czerwonego spągowca i karbonu (Dudzińska, 1975).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą,
przepuszczalność, zawartość bituminów i własności ekstraktu. W Tab. 5.19 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną 4 próbek gazu uzyskanego z degazacji płuczki i wody
złożowej z I pasa obciążników nad próbnikiem złoża i z głowicy próbnika z interwałów 2035,5–2056,0 i 2070,5–2085,0 m.
Tab. 5.19. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Święciechowa 2 na podstawie dokumentacji wynikowej
(Dudzińska, 1975)
Próbki z głębokości (m)
od

5.12. ŚWIĘCIECHOWA 2

Głębokość otworu: 2200,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1975
Rdzenie: 2038,0–2050,0 m; 2 skrzynki, NAG PIG-PIB, Archiwum Rdzeni Wiertn. w Michałowie
Stratygrafia:
0,0
270,0
270,0
341,5
427,5
558,5
558,5
629,0
678,0
730,0
897,0
897,0
1035,0
1245,5
1565,0
1565,0
1581,5
1601,5
1605,0
1607,0
1686,0
1719,0
1721,0
1723,0
1740,0
1745,5
1806,5
1841,0
1882,0

270,0
558,5
341,5
427,5
558,5
897,0
629,0
678,0
730,0
897,0
1565,0
1035,0
1245,5
1565,0
2173,5
1581,5
1601,5
1605,0
1607,0
1686,0
1719,0
1721,0
1723,0
1740,0
1745,5
1806,5
1841,0
1882,0
2041,0

kenozoik
trias górny
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
kajper dolny
wapień muszlowy górny
wapień muszlowy środkowy
wapień muszlowy dolny
trias dolny
ret
pstry piaskowiec środkowy
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
anhydryt stropowy A3r
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza Na1
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1, łupek
2041,0 2044,5
miedzionośny T1
2044,5 2173,5
czerwony spągowiec górny
2173,5 2200,0 karbon

do

1745,0 1773,0

2041,0 2044,0

2044,5 2074,0
2156,0 2162,0
2194,0 2200,0

Stratygrafia/
Litostratygrafia
dolomit główny
Ca2
wapień cechsztyński Ca1 +
łupek miedzionośny T1
czerwony spągowiec górny
czerwony spągowiec górny
karbon

Porowatość
całkowita
%
0,37–
2,96

mD
0,02–
0,24

Zawartość
bituminów
%
0,019–
0,045

0,97–
2,78

0,038–
0,103

0,025–
0,029

2,67–
19,53
2,70–
15,0
1,41–
2,27

0,116–
17,69
0,033–
29,87
0,154–
1,631

0,008–
0,030
0,019–
0,033
0,020–
0,044

Przepuszczalność

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Święciechowa 2 (Dudzińska, 1975) zawiera wyniki
badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie:
• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML):
1450–2195 m;
• mPSr: mikroprofilowanie średnicy otworu: 1500–1756 m,
1600–2200 m, 2000–2087 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 2–
nadajnikowa: 665–2195 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 2–nadajnikowa: 281,5–2195 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 2–nadajnikowa: 281,5–2195 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
SP-62: 0–1522 m, 1450–2200 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 25–275 m, 250–
1500 m, 1450–2195 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–1522 m,
1450–2200 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A4.0A0.5B: 24–
281,5 m, 282–1522 m, 2000–2078 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
24–281,5 m, 282–1522 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M2.5A0.25B:
24–281,5 m, 282–1522 m, 1450–2200 m, 1500–1755 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M8.0A1.0B:
24–281,5 m, 282–1522 m, 1450–2200 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 1450–2195 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 24–
281,5 m, 282–1522 m;
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• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 23–280 m,
281,5–1741,5 m, 281.5–2081,5 m, 281,5–2200 m, 282–
1519 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu i w płuczce; notowano także ucieczki płuczki. Objawy zestawiono w Tab. 5.20.
Tab. 5.20. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Święciechowa 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Dudzińska, 1975)
Głębokość (m)
od
do

Objawy

195

195

zanik płuczki 20 m3/24 h

1025

1361

zaniki płuczki od 6 do 12 m3/24 h

1746
1940,0

minimalne punktowe ślady ropy naftowej
1940,0

silne zgazowanie płuczki

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w trzech poziomach zbiornikowych w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca górnego (Dudzińska,
1975). Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.21.
Tab. 5.21. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Święciechowa 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Dudzińska, 1975)
Głębokość opróbowanego poziomu
zbiornikowego (m)
2035,5–2056,0

2034,0–2068,0

2070,5–2085,0

Litostratygrafia

Rodzaj
przypływu

anhydryt dolny A1d + wapień płyn złożowy
cechsztyński Ca1+czerwony ze śladami
spągowiec górny
gazu palnego
płuczka z
anhydryt dolny A1d+wapień
filtratem bez
cechsztyński Ca1+czerwony
śladów gazu
spągowiec górny
palnego
płuczka
czerwony spągowiec górny
z filtratem

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Dudzińska, K. 1975. Dokumentacja wynikowa otworu
poszukiwawczego Święciechowa 2. Inw. 121162, CAG PIG,
Warszawa.
5.13. TWORZANICE 1

Głębokość otworu: 1969,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1970
Rdzenie: 1881,5–1887,6 m; 2 skrzynki, NAG PIG-PIB, Archiwum Rdzeni Wiertn. w Michałowie
Stratygrafia:
0,0
259,0
393,0
393,0
472,0
502,0
556,0
722,5

259,0
393,0
722,5
472,0
502,0
556,0
722,5
1360,0

kenozoik
trias górny (warstwy gipsowe dolne)
trias środkowy
kajper dolny
wapień muszlowy górny
wapień muszlowy środkowy
wapień muszlowy dolny
trias dolny

722,5
880,0
1053,0
1360,0
1360,0
1374,0
1390,5
1393,0
1497,5
1510,0
1512,5
1516,0
1536,0
1540,0
1593,0
1628,0
1816,0

880,0
1053,0
1360,0
1969,5
1374,0
1390,0
1393,0
1497,5
1510,0
1512,5
1516,0
1536,0
1540,0
1593,0
1628,0
1816,0
1885,0

1885,0

1889,0

1889,0

1969,5
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ret
pstry piaskowiec środkowy
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza Na1
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1, łupek
miedzionośny T1
czerwony spągowiec górny

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 82 próbek rdzenia z utworów wapienia muszlowego dolnego, pstrego piaskowca środkowego i dolnego,
dolomitu głównego i anhydrytu górnego (Żołnierczuk, 1971b).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą,
przepuszczalność (76 próbek), zasolenie, zawartość bituminów i własności ekstraktu. W Tab. 5.22 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano
ponadto analizę fizykochemiczną jednej próbki gazu i jednej
próbki wody pobranych przy głębokości otworu 1607,1 m
z próbnika złoża.
Tab. 5.22. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Tworzanice 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971b)
Próbki z głębokości (m)
od

do

Litostratygrafia

wapień
muszlowy
dolny
pstry
937,0 943,0 piaskowiec
środkowy
pstry
1073,2 1079,2 piaskowiec
dolny
dolomit
1540,0 1593,0
główny Ca2
anhydryt
1601,6 1607,6
górny A1g
606,0

706,0

PoroPrzeZawartość
watość
puszbituminów
całkowita czalność
%
mD
%
0,85–9,15

0,036–
0,730

0,007–
0,026

5,11–
12,92

0,089–
0,730

ślady–0,012

2,24–9,18

0,018–
0,029

0,012–
0,018

0,14–5,93

0–0,406

0,24–6,63

0–1,061

0,009–
0,116
0,016–
0,078

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Tworzanice 1 (Żołnierczuk, 1971b) zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie (dla
podkreślonych profilowań w CBDG dostępny jest plik LAS):
• PO: profilowania oporności standardowe EL03 – M1.0A0.1B: 34–345 m, 351–1338 m, 1275–1970 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 351–1970 m;
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• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 34–
345 m, 351–1338 m, 1275–1970 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
15–1682 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 20–1684 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 34–345 m,
351–1337,5 m, 351–1555 m, 351–1970 m.
Ponadto w pliku LAS znajdują się wyniki profilowania akustycznego czasu interwałowego (DT) w zakresie 350–1600 m
i 1538–1602 m.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Szporko, R., Blus, R. 1974. Dokumentacja pomiarów
gęstości objętościowej i porowatości skał 1973 [81 otworów
wiertn.]. Inw. 44482, Kat. ObO/1526, CAG PIG, Warszawa.
Żołnierczuk, A. 1971b. Dokumentacja wynikowa otworu
parametryczno-strukturalnego Tworzanice 1. Inw. 110500,
CAG PIG, Warszawa.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu i w płuczce; notowano także ucieczki płuczki. Objawy zestawiono w Tab. 5.23.

Głębokość otworu: 2668,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1996
Rdzenie: 1776,0–2336,0 m; 192 skrzynki, NAG PIG-PIB,
Arch. Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia i wyniki badań laboratoryjnych:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Tab. 5.23. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Tworzanice 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971b)
Głębokość (m)
Objawy
od
do
1315,0 1315,0
zanik płuczki 8 m3/24 h
1547,1 1551,1
silny zapach bituminów
1551,1 1555,2
silny zapach bituminów
1555,2 1559,0
silny zapach bituminów
1559,0 1565,0
intensywny zapach bituminów
1565,0 1570,1
intensywny zapach bituminów
1570,1 1576,1
zapach bituminów
1576,1 1581,3
intensywny zapach bituminów
1581,3 1586,3
intensywny zapach bituminów
1586,3 1592,1 intensywny zapach bituminów i punktowe ślady ropy
1592,1 1596,1 intensywny zapach bituminów i punktowe ślady ropy
1596,1 1601,6
słaby zapach bituminów
1601,6 1607,1
bardzo słaby zapach bituminów
1861,5 1868,7
zapach bituminów i H2S
1868,7 1874,9
słaby zapach bituminów i H2S
1874,9 1881,5
słaby zapach bituminów i H2S
1881,5 1887,6
słaby zapach bituminów i H2S
1887,6 1894,1
słaby zapach bituminów i H2S
1969,0 1969,0
zanik płuczki 20 m3/24 h

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w dwóch poziomach zbiornikowych w obrębie górnego permu – dolomitu głównego (Żołnierczuk, 1971b). Główne
wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.24.
Tab. 5.24. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Tworzanice 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971b)
Głębokość opróbowanego poziomu
zbiornikowego (m)
1545,2–1570,1
1560,8–1607,1

Litostratygrafia

Rodzaj
przypływu

brak przypływu
śladowy przypływ
dolomit główny Ca2 –
gazu, płuczka z filtraanhydryt górny A1g
tem, płyn złożowy
dolomit główny Ca2

Inne prace wykonane na otworze:
Rosowiecka, O. 2011. Opracowanie modelu rozkładu gęstości głównych jednostek geologicznych kraju. Inw.
3603/2014, 3604/2014, CAG PIG, Warszawa.

5.14. ZBARZEWO 1

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Zbarzewo 1 (Tenerowicz, 1995) oraz dokumentacja badań sejsmometrycznych (Bałda i Ferenc-Tłuszcz, 1995)
zawierają wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym
zakresie (dla podkreślonych profilowań i interwałów w CBDG
dostępne są pliki LAS):
• BS: średnica nominalna wiercenia: 1650–2299 m, 1670–
2298 m, 1704–2300;
• DIL: dwuzasięgowa sonda indukcyjna: 1704–2300 m;
• DPHI: porowatość gęstościowa w skali wapienia: 1670–
2298 m;
• dRoB: poprawka gęstości: 26,5–350,5 m, 352–1704 m,
1670–2298 m, 2250–2334 m;
• Elektryczne obrazowanie ścian otworu: 1760–1848 m;
• Interwałowy czas akustyczny: 1650–2299 m;
• Minimalna średnica otworu: 1704–2300 m;
• mPOst–3: mikroprofilowanie oporności sondą 3–elektr.
Ster. MBK: 2250–2334 m;
• MSFL: mikrolaterolog sferycznie ogniskowany: 1650–
2299 m, 1709,75–2334 m;
• NPHI: profilowanie porowatości neutronowej w skali wapienia: 1670–2298 m;
• PAc(As): profilowanie akustyczne amplitudy skały po cement.: 1704–2300 m;
• PAc: pomiar akustyczny stanu zacementowania rur okładzinowych: 0–352 m, 0–1705 m, 26,5–352 m, 1450–2286 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego:
26,5–350,5 m, 26,5–2334 m, 1650–2299 m, 352–1704 m,
2250–2334 m;
• PAP (Tsum) SKANG–2U: 26,5–350,5 m, 352–1704 m,
2250–2334 m,
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1: 1650–2299 m,
26,5–350,5 m, 352–1704 m, 2250–2334 m,
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2: 1650–2299 m,
26,5–350,5 m, 352–1704 m, 2250–2334 m;
• PAt3: profilowanie czasu akustycznego T3: 1650–2299 m;
• PAt4: profilowanie czasu akustycznego T4: 1650–2299 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
4–2334 m, 1650–2299 m, 1704–2300 m, 2050–2334 m;
• PGaz: profilowanie gazowe: 1716,5–1794 m, 2084,5–
2300 m, 2300,5–2336 m,
• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN):
26,5–350,5 m, 352–1704 m, 1670–2298 m, 2250–2334 m;
• PHI: porowatość PKNN–3: 0–1704 m, 2050–2334 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–350 m, 350–
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1700 m, 2250–2325 m;
• PNG: profilowanie neutron–gamma : 4–2334 m;
• PNNd: Profilowanie neutron–neutron długie PKNN–3:
0–1704 m, 2050–2334 m;
• PNNtk: prof, neutron–neutron termiczny na krótkim rozstawie PKNN–3: 0–1704 m, 2050–2334 m;
• POg: profilowanie oporności sondą gradientową
A1.0M0.1N: 26,5–345 m;
• POg: profilowanie oporności sondą gradientową
A2.0M0.5N: 26,5–345 m, 352–1700 m, 2250–2325 m;
• POg: profilowanie oporności sondą gradientową
A4.0M0.5N: 26,5–345 m;
• POg: profilowanie oporności sondą gradientową
A8.0M1.0N: 26,5–345 m, 352–1700 m, 2250–2325 m;
• POst odwr,: profilowanie oporności ster, odwrócone
ABKT–2: 2250–2334 m;
• POst: profilowanie oporności sondą 3–elektr. ster. (LL3):
352–2334 m;
• POTA: profilowanie zawartości potasu: 1670–2298 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 26,5–345 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 26,5–2334 m;
• PUW: Profilowanie upadu warstw: 1708–2298 m;
• RHOB: gęstość objętościowa (elektronowa) w stanie nasyconym: 26,5–2334 m, 1670–2298 m;
• sPGbezU: profilowanie spektrometryczne naturalnego
promieniowania gamma bez uranu: 1670–2298 m;
• Średnica rur okładzinowych : 1704–2300 m;
• THOR: profilowanie zawartości toru: 1670–2298 m;
• URAN: profilowanie zawartości uranu: 1670–2298 m.
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20–2320 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–2320 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 20–
2280 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 20–
2280 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 20–
2338 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 20–
2338 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20–2320 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby
złożowe:
Dane są własnością inwestora i nie mogą być zamieszczone w niniejszym opracowaniu.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Bałda, J., Ferenc-Tłuszcz, E. 1995. Opracowanie badań
sejsmometrycznych w otworze Zbarzewo 1. Kat. Z57VS,
CAG PIG, Warszawa.
Chruściński, S. 2006. Dokumentacja prac geologicznych
wykonanych na obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Sława – Leszno. Inw. 707/2006, CAG PIG, Warszawa.
Tenerowicz, J. 1995. Dokumentacja wynikowa otworu
Zbarzewo 1. Inw. 133953, CAG PIG, Warszawa.
5.15. ŻAKOWO 1

Głębokość otworu: 2374,8 m
Rok zakończenia wiercenia: 1968
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
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Wyniki badań laboratoryjnych:
0,0
276,0
276,0
334,0
509,0
584,0
710,0
775,0
1333,5
1677,5
1677,5
1687,5
1707,5
1709,0
1731,0
1785,5
1787,5
1791,0
1810,0
1818,0
1886,0
1906,0
2134,0
2189,0
2193,5
2195,5
2227,0

276,0
710,0
334,0
509,0
584,0
710,0
775,0
1333,5
1677,5
2227,0
1687,5
1707,5
1709,0
1731,0
1785,5
1787,5
1791,0
1810,0
1818,0
1886,0
1906,0
2134,0
2189,0
2193,5
2195,5
2227,0
2374,8

kenozoik
trias górny
noryk
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy (kajper dolny)
trias środkowy – dolny
trias dolny (pstry piaskowiec dolny)
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza Na1
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1
łupek miedzionośny T1
czerwony spągowiec
karbon

W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 8 próbek rdzenia z utworów wapienia dolomitu głównego (Piela i Wojtkowiak, 1968). Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą, przepuszczalność, zasolenie, zawartość bituminów i własności ekstraktu.
W Tab. 5.25 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną 6 próbek gazu i 3 próbek wody pobranych próbnikiem
złoża podczas syfonowania odwiertu po erupcji oraz z głowicy
eksploatacyjnej.
Tab. 5.25. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Żakowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Piela i
Wojtkowiak, 1968)
PoroPrzeZawarwatość puszczal- tość bitucałkowita
ność
minów
od
do
%
mD
%
dolomit
0,18–
0,055–
0,003–
1842,0 1854,5
główny Ca2
15,66
4,262
0,087

Próbki z głębokości (m)

Litostratygrafia

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu wiertniczego Żakowo 1 (Piela i Wojtkowiak, 1968)
oraz dokumentacja pomiarów średnich prędkości w odwiercie (Burchat i Jeleń, 1968) zawierają wyniki badań geofizyki
wiertniczej w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań i interwałów w CBDG dostępne są pliki LAS):
• mPSr: mikroprofilowanie średnicy otworu: 2067–2217 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
12–1636 m, 1636–2217 m, 2215–2373 m;
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• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 25–325 m, 350–
1625 m, 1275–2370 m, 1650–2200 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 12–1636 m, 1636–
2217 m, 2215–2373 m;
• PO: profilowania oporności standardowe: 32–322 m, 322–
1636 m, 1774–2217 m, 2070–2217 m, 2217–2373 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.05M: 32–
322 m, 322–1636 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane ABK-3: 1650–
1950 m, 1774–2217 m, 2217–2373 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 32–
322 m, 322–1636 m, 1774–2217 m, 2070–2217 m, 2217–
2373 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 34–330 m,
256–1764 m, 322–1636 m, 1774–2217 m, 1275–2370 m;
• PŚV: 30–220 m;
• PTc: profilowanie temperatury po cementowaniu:
6–237 m, 10–1556 m, 20–1815 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20–2180 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany TW:
20–2180 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW1: 35–2185 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW2: 285–1735 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas uśredniony Tr_PO:
35–2185 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20–2180 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Wyraźny silny zapach bituminów w rdzeniu występował
w całej miąższości dolomitu głównego. Od głęb. 1865,5–
1880,6 m na powierzchni rdzenia obserwowano dość często
tłuste plamy gazoliny. Na głęb. 1854,5 m nastąpiło silne zgazowanie płuczki.
Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża typu KII-2–146 w dwóch poziomach zbiornikowych
w obrębie górnego permu i czerwonego spągowca (Piela
i Wojtkowiak, 1968). Główne wyniki badań przedstawiono
w Tab. 5.26.
Tab. 5.26. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Żakowo
1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Piela i Wojtkowiak, 1968)
Głębokość
opróbowanego
poziomu zbiornikowego (m)
1765,1–1854,5
2189,3–2214,1

Litostratygrafia

Rodzaj przypływu

anhydryt główny A3+ dolomit gaz niepalny
główny Ca2
i solanka
wapień cechsztyński Casolanka 6,1 m3
1+czerwony spągowiec
/40 min

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Burchat, B., Jeleń, P. 1968. Sprawozdanie z pomiaru
średnich prędkości w odwiercie Żakowo-1. Kat. Ż4VS, CAG
PIG, Warszawa.
Piela, J., Wojtkowiak, Z. 1968. Dok. wynikowa otworu +
dodatek Żakowo-1. Inw. 93445, CAG PIG, Warszawa.
Płachta, M. 2011. Dokumentacja likwidacji odwiertu Żakowo 1. Inw. 93445, CAG PIG, Warszawa.
Żurawek, E., Muszyński, M., Bojarska, M., Rydzewska, K.

1984. Opracowanie litologiczno – facjalne z uwzględnieniem
własności zbiornikowych czerwonego spągowca w obszarze
środkowej monokliny przedsudeckiej w rejonie: Leszno – Rawicz – Krotoszyn. Inw. 5698/2009, CAG PIG, Warszawa.
5.16. ŻAKOWO 2

Głębokość otworu: 1830,2 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
267,5
267,5
500,0
570,0
680,0
680,0
761,0
790,0
841,0
1011,0
1011,0
1141,0
1320,0
1635,0
1635,0
1650,0
1661,0
1665,0
1738,0
1765,0
1767,0
1770,0
1795,0
1805,0

267,5
680,0
500,0
570,0
680,0
1011,0
761,0
790,0
841,0
1011,0
1635,0
1141,0
1320,0
1635,0
1830,2
1650,0
1661,0
1665,0
1738,0
1765,0
1767,0
1770,0
1795,0
1805,0
1830,2

kenozoik
trias górny
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
kajper dolny
wapień muszlowy górny
wapień muszlowy środkowy
wapień muszlowy dolny
trias dolny
pstry piaskowiec górny
pstry piaskowiec środkowy
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań laboratoryjnych 12 próbek rdzenia z utworów pstrego
piaskowca środkowego i dolomitu głównego (Obuch, 1970).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą,
przepuszczalność, zasolenie, zawartość bituminów i własności ekstraktu. W Tab. 5.27 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę
fizykochemiczną jednej próbki gazu ziemnego pobranej z interwału 1805–1830,2 m z głowicy eksploatacyjnej.
Tab. 5.27. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Żakowo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Obuch,
1970)
PoroPrzeZawarwatość puszczal- tość bituLitostratycałkowita
ność
minów
grafia
do
%
mD
%
pstry
7,71–
0,064–
1176,1 piaskowiec
ślady
13,62
1,372
środkowy
dolomit
1,22–
b. sła0,004–
1830,2
główny Ca2
10,81
ba–0,631
0,017

Próbki z głębokości (m)
od
1164,1
1806,6

Obszar przetargowy „Leszno”

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG dokumentacja wynikowa otworu Żakowo 2 (Obuch, 1970) zawiera wyniki badań geofizyki
wiertniczej w następującym zakresie:
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 35–
320 m, 321–1653 m, 1620–1827 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
1–1655 m, 1645–1825 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
1–1655 m,
• POst: profilowanie oporności sterowane: 320–1827 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 30–1827 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 35–1827 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu i w płuczce. W czasie zapuszczania do otworu
rurek syfonowych zaobserwowano wyrzucanie zgazowanej
płuczki. Objawy zestawiono w Tab. 5.28.
Tab. 5.28. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Żakowo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Obuch, 1970)
Głębokość (m)
od
do
1806,6
1830,2
1805,0
1830,2

Objawy
zanik płuczki 30 m3/72 h
gaz w rdzeniu

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy głowicy eksploatacyjnej w jednym poziomie zbiornikowym w obrębie górnego permu – dolomitu głównego (Obuch, 1970). Główne wyniki
badań przedstawiono w Tab. 5.29.
Tab. 5.29. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Żakowo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Obuch, 1970)
Głębokość
opróbowanego
Litostratygrafia
poziomu zbiornikowego (m)
1804,7–1829,7

dolomit główny
Ca2

Rodzaj przypływu
gaz z wodą, po zabiegu
kwasowania; po 10 dobach
i stabilizacji ciśnienia: suchy
gaz palny; gazolina

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Obuch, B. 1970. Dokumentacja wynikowa wiercenia Żakowo 2. Inw. 106048, CAG PIG, Warszawa.
5.17. ŻAKOWO 3

Głębokość otworu: 2298,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1970
Rdzenie: 2202,8–2208,8 m; 5 skrzynek, NAG PIG-PIB, Arch.
Rdzeni Wiertn. w Michałowie 2208,8–2298,5 m; 11 skrzynek,
NAG PIG-PIB, Arch. Rdzeni Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia:
0,0
276,0
276,0
345,0
535,0

270,0
715,0
345,0
535,0
605,0

kenozoik
trias górny
retyk
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy

605,0
715,0
794,0
1196,0
1196,0
1350,0
1663,0
1663,0
1677,0
1689,0
1694,0
1786,0
1807,0
1810,0
1813,0
1842,0
1849,0
1910,0
1935,0
2137,0
2147,0
2155,0
2207,0
2210,0
2236,0

715,0
794,0
1196,0
1663,0
1350,0
1663,0
2236,0
1677,0
1689,0
1694,0
1786,0
1807,0
1810,0
1813,0
1842,0
1849,0
1910,0
1935,0
2137,0
2147,0
2155,0
2207,0
2210,0
2236,0
2298,5
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warstwy gipsowe dolne
trias środkowy (kajper dolny)
trias środkowy – trias dolny
trias dolny
pstry piaskowiec środkowy
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza górna Na1g
anhydryt środkowy A1s
sól kamienna najstarsza dolna Na1d
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1
czerwony spągowiec górny
karbon

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 36 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego i czerwonego spągowca górnego (Żołnierczuk, 1971c).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą,
przepuszczalność (15 próbek), zasolenie, zawartość bituminów, własności ekstraktu i w części próbek zawartość wody
związanej. W Tab. 5.30 przedstawiono zbiorcze wyniki badań
parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną jednej próbki gazu pobranej przy głęb. odwiertu
1864,2 m, 4 próbek wody pobranych z próbnika złoża, a także
mikroskopową analizę petrograficzną 7 próbek rdzenia z interwału 1854,2–2298,5 m oraz badania palinologiczne próbek
z głęb. 2293,5–2298,0 m.
Tab. 5.30. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Żakowo 3 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971c)
PoroPrzeZawarwatość puszczal- tość bitucałkowita
ność
minów
od
do
%
mD
%
dolomit
0,21–
0,032–
0,49–
1849,0 1910,0
główny Ca2
12,09
0,412
82,78
czerwony
0,121–
0,007–
2210,0 2236,0 spągowiec 0,96–8,29
2,441
0,030
górny

Próbki z głębokości (m)

Litostratygrafia

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu wiertniczego Żakowo-3 (Żołnierczuk, 1971c)
oraz dokumentacja pomiarów średnich prędkości w odwiercie (Burchat i Jeleń, 1970) zawierają wyniki badań geofizyki
wiertniczej w następującym zakresie (w CBDG dostępne są
dla nich pliki LAS):
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
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4–2298 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 7–2298 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B:
29–2296 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 345–1663 m,
1677–2295 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych: 30–2298 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 27–2295 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony
Tx2: 20–2220 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas interpolowany TW:
20–2220 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas pomierzony Tr_
PW1: 100–2220 m;
• profilowanie prędkości średnich, czas uśredniony Tr_PO:
100–2220 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP:
20–2220 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu i w płuczce; notowano także ucieczki płuczki. Objawy zestawiono w Tab. 5.31.
Tab. 5.31. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Żakowo
3 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971c)

5.18. ŻAKOWO 4

Głębokość otworu: 2232,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: 2191,0–2202,7 m; 10 skrzynek, NAG PIG-PIB,
Arch. Rdzeni Wiertn. w Michałowie
Stratygrafia:
0,0

273,0

kenozoik

273,0

705,0

trias górny

273,0

525,0

warstwy gipsowe górne

525,0

598,0

piaskowiec trzcinowy

598,0

705,0

warstwy gipsowe dolne

705,0

1036,0 trias środkowy

705,0

783,0

kajper dolny

783,0

815,0

wapień muszlowy górny

815,0

865,0

wapień muszlowy środkowy

865,0

1036,0

wapień muszlowy dolny

1036,0

1663,5 trias dolny

1036,0

1166,0

pstry piaskowiec górny

1166,0

1348,0

pstry piaskowiec środkowy

1348,0

1663,5

pstry piaskowiec dolny

1663,5

2226,0 perm

1663,5

1678,0

terygeniczna stropowa seria PZt

1678,0

1688,5

sól kamienna najmłodsza Na4a

Głębokość (m)
od
do
1486,0
1486,0
1508,0
1508,0
1536,0
1536,0
1850,0
1860,0
1864,2
1870,0
1870,0
1879,0
1864,2
1864,2

zanik płuczki 18 m /24 h
zanik płuczki 8 m3/24 h
zanik płuczki 6 m3/24 h
objawy gazu
zapach H2S
zapach bituminów
zgazowana płuczka

1688,5

1692,0

anhydryt pegmatytowy dolny A4a1+ił solny
czerwony dolny T4a

1692,0

1787,0

sól kamienna młodsza Na3

1787,0

1805,5

anhydryt główny A3

1805,5

1808,0

ił solny szary T3

1808,0

1811,5

anhydryt kryjący A2r

1811,5

1831,0

sól kamienna starsza Na2

1879,0

1884,5

słaby zapach bituminów

1831,0

1840,0

anhydryt podstawowy A2

1894,2

1906,5

silny zapach bituminów

1840,0

1907,0

dolomit główny Ca2

1907,0

1929,0

anhydryt górny A1g

1929,0

2137,0

sól kamienna najstarsza górna Na1g

2137,0

2145,0

anhydryt środkowy A1s

2145,0

2150,0

sól kamienna najstarsza dolna Na1d

2150,0

2175,5

anhydryt dolny A1d

2175,5

2197,0

wapień cechsztyński Ca1

2197,5

2199,5

łupek miedzionośny T1

2199,5

2226,0

czerwony spągowiec

2226,0

2232,5 karbon

Objawy
3

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w trzech poziomach zbiornikowych w obrębie dolomitu głównego i czerwonego spągowca górnego (Żołnierczuk,
1971c). Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.32.
Tab. 5.32. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Żakowo 3 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żołnierczuk, 1971c)
Głębokość opróbowanego poziomu
zbiornikowego (m)

Litostratygrafia

1846,5–1854,2

dolomit główny Ca2

1866,6–1886,0

dolomit główny Ca2
czerwony spągowiec
górny

2201,4–2228,3

Rodzaj przypływu
solanka, objawy
gazu palnego
woda złożowa
woda złożowa

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Burchat, B., Jeleń, P. 1970. Sprawozdanie z pomiarów
średnich prędkości w odwiercie Żakowo 3. Kat. Ż5VS, CAG
PIG, Warszawa.
Żołnierczuk, A. 1971c. Dokumentacja wynikowa otworu
parametryczno-strukturalnego Żakowo 3. Inw. 110774, CAG
PIG, Warszawa.

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 56 próbek rdzenia z utworów górnego i dolnego triasu, górnego permu i czerwonego spągowca (Krzyżanowski, 1971). Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą, przepuszczalność, zasolenie, zawartość
bituminów, własności ekstraktu i zawartość wody związanej
(17 próbek). W Tab. 5.33 przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną jednej próbki gazu ziemnego pobranej
z głęb. 1837–1907 m, 5 próbek wody, a także mikroskopową
analizę petrograficzną 32 próbek rdzenia z interwału 1836,0–
2232,5 m oraz badania palinologiczne próbek z głęb. 2228,5–
2232,5 m.

Obszar przetargowy „Leszno”
Tab. 5.33. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Żakowo 4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Krzyżanowski, 1971)
Próbki z głębokości (m)
od
572,0

do
1573,2

1840,0 1907,2
2191,0 2196,7
2199,5 2220,5

Litostratygrafia

PoroPrzeZawarwatość puszczal- tość bitucałkowita
ność
minów
%
mD
%

piaskowiec
trzcinowy+pstry
piaskowiec
dolny
dolomit
główny Ca2
wapień
cechsztyński
Ca1
czerwony
spągowiec

2,47–
22,35

b. słaba –
0,335

ślady

0,44–
33,87

0,014–
1,936

0,006–
0,154

5,27

0,071

0,011

4,84–
19,70

0,020–
19,16

ślady

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Żakowo 4 (Krzyżanowski, 1971) zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie:
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
3–1640 m, 1587–2230 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 3–1640 m, 1587–
2232,5 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M1.0A0.1B: 33–
327 m, 327,5–1641 m, 1600–1845 m, 1837–2232,5 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 328–1825 m,
1837–2232,5 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych: 33–2232,5 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 33–327 m,
328–1840 m, 1837–2232,5 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
W rdzeniach z głęb. 1840,0–1902,2 m zaobserwowano
silny zapach bituminów.
Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża w dwóch poziomach zbiornikowych w obrębie
dolomitu głównego i czerwonego spągowca (Krzyżanowski,
1971). Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.34.
Tab. 5.34. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Żakowo 4 na podstawie dokumentacji wynikowej (Krzyżanowski, 1971)
Głębokość
opróbowanego
Litostratygrafia
poziomu zbiornikowego (m)
1840,0–1907,2
1837,0–1907,2
2190,3–2214,5

dolomit główny
Ca2
dolomit główny
Ca2
czerwony spągowiec

Rodzaj przypływu
płyn złożowy w przewodzie
(270 l), w autoklawie brak
przypływu
czarny płyn złożowy (810 l),
ślady gazu w autoklawie
4,8 m3 płynu złożowego
z solanką

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Krzyżanowski, S. 1971. Dokumentacja wynikowa otworu
parametryczno-strukturalnego Żakowo 4. Inw. 110669, CAG
PIG, Warszawa.
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5.19. ŻAKOWO 5

Głębokość otworu: 1830,7 m
Rok zakończenia wiercenia: 1973
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
265,0
265,0
303,0
490,0
555,0
672,5
672,5
750,0
999,0
1315,0
1628,5
1628,5
1644,5
1671,0
1676,5
1761,0
1776,5
1778,0
1780,5
1797,5
1804,5

265,0
672,5
303,0
490,0
555,0
672,5
999,0
750,0
999,0
1628,5
1628,5
1830,7
1644,5
1671,0
1676,5
1761,0
1776,5
1778,0
1780,5
1797,5
1804,5
1830,7

kenozoik
trias górny
retyk
warstwy gipsowe górne
piaskowiec trzcinowy
warstwy gipsowe dolne
trias środkowy
kajper dolny
wapień muszlowy
trias dolny
pstry piaskowiec dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 113 próbek rdzenia z utworów dolomitu głównego górnego permu (Kalbarczyk, 1974b). Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą, przepuszczalność
(76 próbek), zasolenie (67 próbek), zawartość bituminów (109
próbek), ciężar właściwy (44 próbki), ciężar objętościowy (69
próbek) i zawartość wody związanej (42 próbki). W Tab. 5.35
przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną 3
próbek gazu pobranych z głowicy eksploatacyjnej z utworów
dolomitu głównego, a także mikroskopową analizę petrograficzną 18 próbek skał dolomitu głównego oraz analizę chemiczną 13 próbek na zawartość części nierozpuszczalnych
w stężonym HCl i składników węglanowych.
Tab. 5.35. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych w otworze Żakowo 5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974b)
Próbki z głębokości (m)
od

do

1804,5

1830,7

PoroPrzeZawarwatość puszczal- tość bitucałkowita
ność
minów
%
mD
%
dolomit
0,00–
0,002–
0,08–8,08
główny Ca2
0,700
0,104
Litostratygrafia

Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Żakowo 5 (Kalbarczyk, 1974b) zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie:
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
SP-62: 18–1118 m, 1090–1530 m, 1475–1675 m, 1625–
1800 m, 1750–1825 m;
• PGG: profilowanie gamma-gamma gęstościowe (GGDN)
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SP-62: 20–301 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25–300 m, 300–
1119 m, 1075–1525 m, 1500–1675 m, 1650–1800 m,
1800–1825 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 18–1118 m,
1090–1530 m, 1475–1675 m, 1625–1800 m, 1750–1825 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N:
24–298 m, 1090–1527 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N:
24–298 m, 1090–1527 m, 1500–1674 m, 1645–1804 m,
1797–1825 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N:
24–298 m, 1090–1527 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N:
24–298 m, 1090–1527 m, 1500–1674 m, 1645–1804 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N:
1797–1825 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N:
1090–1527 m, 1500–1674 m, 1645–1804 m, 1797–1825 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B5.7A0.4M,
M0.5A0.1B, M1.0A0.1B, M2.5A0.25B, M4.0A0.5B,
M8.0A1.0B: 304–1118 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane ABK-3: 1500–
1674 m, 1645–1804 m, 1797–1825 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 24–
298 m, 304–1118 m, 1797–1825 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 24–298 m,
304–1118 m, 1090–1527 m, 1500–1674 m, 1645–1804 m,
1797–1825 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP) TEG-2: 5–255 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu, w próbkach okruchowych i w płuczce. W płuczce
objawów węglowodorów nie stwierdzono. Objawy zestawiono
w Tab. 5.36.
Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Tab. 5.36. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Żakowo
5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974b)
Głębokość (m)
od
do
1804,5
1812,6
1812,6
1816,6
1816,6
1825,5
1825,5
1827,0
1827,0
1830,7

Objawy
silny zapach bituminów i H2S
silny zapach bituminów i H2S
silny zapach bituminów i H2S
silny zapach bituminów i H2S
silny zapach bituminów i H2S

Próby złożowe wykonano przy pomocy rurek syfonowych
w jednym poziomie zbiornikowym w obrębie dolomitu głównego (Kalbarczyk, 1974b). Po zakończeniu wiercenia trzykrotnie
przeprowadzono zabieg kwasowania w poziomie dolomitu
głównego. Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.37.
Tab. 5.37. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Żakowo 5 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974b)
Głębokość opróbowanego poziomu
Litostratygrafia
zbiornikowego (m)
1804,5–1825,5
dolomit główny Ca2
1802,5–1830,7

dolomit główny Ca2

Rodzaj przypływu
płyn złożowy
suchy gaz, woda
złożowa, gaz z mgłą;
wydajność gazu poniżej 5 Nm3/min

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Kalbarczyk, R. 1974b. Dokumentacja wynikowa otworu:
Żakowo 5. Inw. 120610, CAG PIG, Warszawa.
5.20. ŻAKOWO 6

Głębokość otworu: 2216,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1973
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
255,0
302,5
760,0
1012,2
1646,0
1646,0
1662,5
1675,0
1678,5
1750,0
1771,0
1773,5
1776,0
1805,0
1813,5
1872,5
1896,5
2082,5
2101,0
2106,5

255,0
302,5
760,0
1012,2
1646,0
2190,0
1662,5
1675,0
1678,5
1750,0
1771,0
1773,5
1776,0
1805,0
1813,5
1872,5
1896,5
2082,5
2101,0
2106,5
2149,0

kenozoik
noryk – retyk
karnik
trias środkowy (wapień muszlowy)
trias dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza górna Na1g
anhydryt środkowy A1s
sól kamienna najstarsza dolna Na1d
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1, łupek
2149,0 2154,0
miedzionośny T1
2154,0 2190,0
czerwony spągowiec górny
2190,0 2216,0 karbon

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 70 próbek rdzenia z poziomów dolomitu głównego górnego permu i czerwonego spągowca (Kalbarczyk,
1974c). Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość
całkowitą, przepuszczalność (50 próbek), zasolenie (42 próbki), zawartość bituminów (65 próbek) oraz dla części próbek
ciężar właściwy, ciężar objętościowy, własności ekstraktu i zawartość wody związanej. W Tab. 5.38 przedstawiono zbiorcze
wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto analizę fizykochemiczną 6 próbek gazu pobranych z utworów dolomitu głównego, 2 próbek wody z próbnika złoża typu
KII-95 i jednej próbki filtratu płuczkowego.
Tab. 5.38. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych w otworze Żakowo 6 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)
PoroZawarPrzewatość
tość
puszLitostratygrafia całko- czalność bitumiwita
nów
od
do
%
mD
%
dolomit
0,0–
0,00–
0,005–
1810,25 1870,75
główny Ca2
11,16
2,153
0,082
czerwony spą3,27–
0,00–
0,005–
2165,05 2187,05
gowiec górny
29,77
32,81
0,077
Próbki z głębokości (m)
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Wyniki geofizyki otworowej:
W otworze Żakowo 6 w interwałach perspektywicznych dolomitu głównego (1813,5–1872,5 m) i czerwonego spągowca
(2154–2190 m) wykonano następujące badania geofizyki otworowej analogowymi zestawami aparatur (Kalbarczyk, 1974c):
• skrócone sondowanie oporności (zwykle zestaw 5 klasycznych profilowań oporności i profilowania potencjałów
naturalnych) w interwałach: 1809–1830 m, 1804–1839 m,
2100–2166 m, 1810–2195 m;
• standardowe profilowanie oporności: 1809–1815 m
(w dokumentacji w NAG PIG-PIB brak tego odcinka);
• sterowane profilowanie oporności: 1809–1830 m, 2100–
2166 m, 1810–2195 m;
• profilowanie akustyczne: 1809–1830 m, 150–2210 m
(w dokumentacji w NAG PIG-PIB brak tego odcinka);
• profilowanie gamma: 1750–1816 m, 1785–1833 m,
1800–2200 m;
• profilowanie neutron–gamma: 1750–1816 m, 1785–
1833 m, 1800–2200 m;
• profilowanie gazowe obiegowe: 1863–2201 m;
• profilowanie gazowe ciągłe: 1863–2203 m;
• profilowanie średnicy: 1809–1830 m, 1809–1839 m,
1810–2195 m;
• mikroprofilowanie średnicy: 2100–2166 m;
• profilowanie krzywizny: 1800–2200 m.
W otworze Żakowo 6 w interwałach perspektywicznych
obejmujących utwory dolomitu głównego (1813,5–1872,5 m)
i czerwonego spągowca (2154–2190 m) w archiwum PGNiG
w formie cyfrowej dostępne są następujące profilowania:
• profilowanie średnicy (PSR),
• profilowanie naturalnej promieniotwórczości gamma (GR),
• profilowanie neutron-gamma (NEGR).
Ponadto zapisano również średnicę nominalną otworu,
prędkości interwałowe i wyliczone prawdopodobnie na ich
podstawie gęstości. Profilowania radiometryczne zostały zarejestrowane w impulsach na minutę (nie były skalibrowane)
i w dostępnym pliku cyfrowym wyrażone są również w tej jednostce, mimo że nagłówek pliku mówi co innego.
Interpretacje pomiarów dostępne w w NAG PIG-PIB:
Końcowe orzeczenie geofizyczne będące częścią dokumentacji wynikowej otworu Żakowo 6 (Kalbarczyk, 1974c)
charakteryzuje stropową część dolomitu głównego (1814–
1830 m) jako nasyconą bituminami. W interwale 1814–
1818 m porowatości wynoszą średnio 17%, a w interwale
1818–1830 m średnio 11%. Czerwony spągowiec opisany
jest jako słaby kolektor o porowatości ok. 10–13%, nasycony
w interwale 2154–2170 m gazem i solanką.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu, w próbkach okruchowych i w płuczce oraz według
wskazań aparatury gazowej. Objawy zestawiono w Tab. 5.39.
Tab. 5.39. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Żakowo
6 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)
Głębokość (m)
od
do
1808,0 1812,0
1818,0 1818,0
1818,0 1824,0
1805,0 1835,0
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Głębokość (m)
od
do
1824,0 1830,0
1830,0 1835,0
1835,0 1841,0
1841,0 1845,0

w rdzeniu zapach bituminów i H2S
w rdzeniu zapach bituminów i H2S
w rdzeniu zapach bituminów i H2S
w rdzeniu zapach bituminów i H2S

Charakterystyka hydrodynamiczna i hydrochemiczna poziomów zbiornikowych
Celem opróbowania otworu Żakowo 6 było m.in. wyjaśnienie możliwości akumulacji węglowodorów w obrębie
utworów czerwonego spągowca oraz wyjaśnienie gazonośności dolomitu głównego, jak również określenie rozmiarów
złoża gazu ziemnego stwierdzonego w rejonie Żakowa. Analizy chemiczne wód i gazów wykonano w Laboratorium wykonawcy wiercenia, tj. Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych
w Wołominie.
Próby złożowe przeprowadzane podczas wiercenia
Poziom zbiornikowy 1813,0–1835,0 m (perm – dolomit
główny)
Opróbowanie przeprowadzono metodą usunięcia płynu
z otworu. Po wyciągnięciu przewodu wiertniczego przy głębokości otworu 1818,0 m nastąpiła trwająca 15 min erupcja gazu palnego z płynem. Erupcję przerwano zamykając
prewenter. Ciśnienie głowicowe wynosiło 185 atm. Pobrano
próbkę gazu w celu wykonania analizy chemicznej. Suma węglowodorów w gazie czystym wynosiła 18,8% obj., zawartość
propanu i węglowodorów wyższych –110,9 g/Nm3. Wartość
opałowa dolna –2818,4 kcal/Nm3, górna –3016,38 kcal/Nm3.
Gęstość gazu czystego względem powietrza (obliczona) wynosiła 0,99. W trakcie rdzeniowania poziomu dolomitu głównego w interwale 1818,0–1835,0 m obserwowano zgazowanie płuczki.
Przystąpiono do opróbowania poziomu dolomitu głównego, zapuszczając rurki syfonowe Ø2⅜″ do głębokości
1830,6 m i wymieniając płuczkę na wodę. Po wtłoczeniu
w rurki 18,9 m3 wody nastąpił samoczynny wypływ wody
z przestrzeni między rurami osłonowymi Ø6⅝″ a rurkami syfonowymi. O godz. 1750 ciśnienie wynosiło 170/145 atm. Następnie wykonano 15–minutowe syfonowanie do ciśnienia
125/20 atm. O godz. 1845 wykonano, przy ciśnieniu 180/160
atm, trwające 15 minut syfonowanie, obniżając ciśnienie do
130/20 atm. W tabelach 5.40–5.42 przedstawiono wyniki syfonowania i obserwacji ciśnienia.
Tab. 5.40. Wyniki syfonowania i obserwacji ciśnienia interwału 1818
– 1830,6 m (dolomit główny) w otworze Żakowo 6 w dn. 19.09.1973 r.
na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)
19.09.1973 r.
czas
ciśnienie ciśnienie
godzina
syfonowania początkowe końcowe
555

15 min.

183/184
atm.

135/16
atm.

800

15 min.

182/184
atm.

138/16
atm.

00

10 min.

182/184
atm.

138/17
atm.

1630

15 min.

178/180
atm.

130/18
atm.

2245

15 min.

178/180
atm.

130/18
atm.

Objawy
w rdzeniu zapach H2S
wyrzucenie płuczki; erupcja gazu palnego
z płynem
w rdzeniu zapach bituminów i H2S
nieznaczne podwyższenie wskazań aparatury
gazowej

Objawy

12

Uwagi

Podczas
syfonowania
wypływ gazu
i mgły wodnej
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Tab. 5.41. Wyniki syfonowania i obserwacji ciśnienia interwału 1818
– 1830,6 m (dolomit główny) w otworze Żakowo 6 w dn. 20.09.1973 r.
na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)
20.09.1973 r.
czas
ciśnienie
godzina
syfonowania początkowe
615
15 min.
178/180 atm.
820
15 min.
178/179 atm.
1115
15 min.
178/180 atm.
1555
15 min.
177/180 atm.
1820
15 min.
178/180 atm.

Składnik
Uwagi
ciśnienie
końcowe
130/18 atm.
Podczas
130/18 atm. syfonowa124/18 atm. nia wypływ
124/18 atm. gazu i mgły
wodnej
124/18 atm.

Tab. 5.42. Wyniki syfonowania i obserwacji ciśnienia interwału 1818
– 1830,6 m (dolomit główny) w otworze Żakowo 6 w dn. 21.09.1973 r.
na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)
21.09.1973 r.
czas
ciśnienie
godzina
syfonowania początkowe

Tab. 5.43. Zawartość oznaczonych składników płynu złożowego z interwału 1844 – 1863 m (dolomit główny) w otworze Żakowo 6 na
podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)

ciśnienie
końcowe

Uwagi

Cl
Ca
Mg

15 min.

178/180 atm.

125/18 atm.

805

15 min.

178/180 atm.

125/18 atm.

1105

15 min.

175/180 atm.

125/18 atm.

12

50

15 min.

175/180 atm.

125/18 atm.

1345

10 min.

175/180 atm.

132/18 atm.

1550

10 min.

175/180 atm.

132/18 atm.

Składnik

1630

10 min.

175/180 atm.

132/18 atm.

1745

10 min.

175/180 atm.

132/18 atm.

1900

10 min.

175/180 atm.

132/18 atm.

Cl
Ca
Mg

Poziom zbiornikowy 1838,0–1845,0 m (perm – dolomit
główny)
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem złoża typu KII-95, trzy doby po jego przewierceniu. Na przypływ
oczekiwano nieco ponad 25 min, na wzrost ciśnienia 54,5
min. Uzyskano przypływ 0,4 m3 płuczki wskutek nieszczelności przewodu. Uzyskany przypływ był słabo zgazowany.
Suma węglowodorów w gazie czystym wynosiła 15,899%
obj., a zawartość propanu i węglowodorów wyższych wynosiła 58,57 g/Nm3. Ciśnienie złożowe w głębokości 1843 m wynosiło 232,6 atm.
Poziom zbiornikowy 1844,0–1863,0 m (perm – dolomit
główny)
Opróbowanie przeprowadzono rurowym próbnikiem złoża typu KII-95, sześć dób po przewierceniu. Na przypływ
oczekiwano 35 min, na wzrost ciśnienia 55 min. Uzyskano
przypływ płynu barwy brunatnej z bardzo silnym zapachem
H2S, o ciężarze właściwym 1,244 g/cm3. Oznaczone laboratoryjnie składniki podano w Tab. 5.43. Ciśnienie złożowe, ze
względu na niewyraźny zapis, zostało określone w przybliżeniu i wynosi 225–235 atm. Wydajność dopływu określono
w wysokości 2,5 m3/h.

mval/dm3
4880,0570
2064,0020
463,9965

Poziom zbiornikowy 2145,0–2171,0 m (perm – czerwony
spągowiec, wapień cechsztyński)
Poziom opróbowano rurowym próbnikiem złoża typu KII-95,
siedem dób po przewierceniu. Na przypływ oczekiwano 35 min,
na wzrost ciśnienia 52 min. Uzyskano przypływ solanki o mineralizacji, wyrażonej suchą pozostałością, 307,3 g/dm3 i ciężarze
właściwym 1,205 g/cm3, słabo zgazowanej gazem palnym. Oznaczone laboratoryjnie składniki podano w Tab. 5.44. Wykonano
analizę gazu pobranego z obciążników nad próbnikiem. Suma
węglowodorów w gazie czystym wynosiła 78,54% obj., a zawartość propanu i węglowodorów wyższych 5,90 g/Nm3. Przepuszczalność złoża jest dość wysoka. Ciśnienie złożowe wynosi 238
atm. Wydajność przypływu określono w wysokości 1,9 m3/h.
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Dnia 22.09.1973 r. prowadzono obserwację ciśnienia,
które wynosiło 175/180 atm. Przeprowadzono także pomiar
wydajności złoża. Ustalono wydajność 183 Nm3/min przy
Pgs = 177,9 atm i Pds = 218,1 atm.
Pobrano próbę gazu z rurek syfonowych. Suma węglowodorów w mieszaninie z powietrzem wynosiła 16,9017%
obj., a w gazie czystym 16,9097% obj. Zawartość propanu
i węglowodorów wyższych wynosiła 89,931 g/Nm3. Wartość
opałowa dolna wynosiła 2404,2 kcal/Nm3, a wartość opałowa
górna 2732,9 kcal/Nm3.

Zawartość
g/dm3
173,0302
41,3626
5,6422

Tab. 5.44. Zawartość oznaczonych składników płynu złożowego z interwału 2145 – 2171 m (dolomit główny) w otworze Żakowo 6 na
podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974c)
Zawartość
g/dm3
187,0957
35,2704
2,4320

mval/dm3
5276,0339
1760,0000
199,9999

Próby złożowe przeprowadzane po zakończeniu wiercenia
W dniu 8.11.1973 r. zapuszczono do otworu do głębokości 1823,2 m rurki syfonowe Ø2⅜″, a następnie 10.11.1973
r. wywołano dopływ gazu. Wyniki obserwacji ciśnienia w rurkach piezometrycznych i w przestrzeni pomiędzy rurami osłonowymi a syfonówkami zestawiono poniżej:
10.11.1973 r.
godz. 1930 – 19/40 atm
godz. 2030 – 46/85 atm
godz. 2130 – 48/100 atm
godz. 2200 – 60/170 atm
godz. 2300 – 80/170 atm
godz. 2330 – 100/170 atm
godz. 2400 – 100/170 atm
11.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100–400 – 105/170 atm
godz. 500–600 – 110/170 atm
O godz. 820 syfonowanie przez rurki, po 2 minutach spadek ciśnienia w rurkach syfonowych do 0, w przestrzeni
międzyrurowej do 160 atm.
12.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100–300 – 175/176 atm
godz. 700–1000 – 176/176 atm
godz. 1200 – 90/175 atm
Syfonowanie przez 50 sek. do ciśnienia 10/110 atm. –
gaz i mgła wodna; obserwacja ciśnienia
godz. 1545 – 110/135 atm
godz. 1600 – 112/135 atm
godz. 1630 – 118/140 atm
godz. 1700 – 112/148 atm
godz. 1800 – 135/165 atm
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godz. 1830 – 140/170 atm
godz. 1900 – 140/172 atm
godz. 1930 – 144/172 atm
godz. 2000 – 145/172 atm
godz. 2100 – 145/172 atm
godz. 2300 – 150/175 atm
13.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100 – 150/173 atm
godz. 200 – 150/173 atm
godz. 300 – 700 – 152/173 atm
O godz. 710 przeprowadzono 3 minutowe syfonowanie –
wypływ gazu
godz. 800 – 165/140 atm
godz. 900 – 172/125 atm
godz. 1000 – 176/140 atm
Syfonowanie 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ
gazu, mgły wodnej i płynu złożowego, a następnie gazu
i mgły wodnej
godz. 1100 – 168/150 atm
godz. 1200 – 170/162 atm
godz. 1300 – 173/170 atm
godz. 1400 – 180/172 atm
Syfonowanie 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu,
mgły wodnej i płynu złożowego, a następnie mgły wodnej
godz. 1500 – 154/152 atm
godz. 1600 – 179/180 atm
Syfonowanie 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ
gazu, mgły wodnej i płynu z mgłą
godz. 1700 – 157/156 atm
godz. 1800 – 169/168 atm
godz. 1900 – 177/176 atm
godz. 2000 – 179/178 atm
godz. 2100 – 179/178 atm
godz. 2200 – 180/179 atm
godz. 2300 – 180/179 atm
godz. 2400 – 180/179 atm
14.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100 – 700 – 180/179 atm
O godz. 710 syfonowanie 7 minut do ciśnienia 140/20 atm
– wypływ gazu, płynu i gazu z mgłą wodną
godz. 800 – 152/152 atm
godz. 900 – 170/169 atm
godz. 1000 – 179/176 atm
godz. 1100 – 180/178 atm
godz. 1140 – 180/179 atm
Syfonowanie przez 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, płynu złożowego i gazu z mgłą
godz. 1200 – 145/142 atm
godz. 1300 – 165/162 atm
godz. 1400 – 176/175 atm
godz. 1500 – 179/177 atm
godz. 1600 – 179/178 atm
Syfonowanie przez 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, płynu złożowego, gazu z mgłą wodną
15.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100 – 700 – 180/179 atm
godz. 800 – 143/145 atm
godz. 900 – 156/158 atm
godz. 1000 – 178/172 atm
godz. 1100 – 179/178 atm
godz. 1200 – 180/179 atm
godz. 1300 – 153/153 atm
godz. 1400 – 171/171 atm
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godz. 1500 – 179/179 atm
godz. 1600 – 180/179 atm
O godz. 1630 syfonowanie przez 7 minut do ciśnienia
140/20 atm – wypływ suchego gazu, płynu i gazu
godz. 1700 – 154/155 atm
godz. 1800 – 174/173 atm
godz. 1900 – 179/179 atm
godz. 2000 – 179/179 atm
godz. 2100 – 179/179 atm
godz. 2200 – 179/179 atm
godz. 2300 – 180/179 atm
godz. 2400 – 180/179 atm
16.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100–800 – 180/179 atm
O godz. 830 syfonowanie przez 8 minut do ciśnienia
140/20 atm – wypływ gazu, płynu i następnie gazu
godz. 900 – 166/155 atm
godz. 1000 – 174/160 atm
godz. 1100 – 179/172 atm
godz. 1200 – 180/179 atm
O godz. 1230 syfonowanie otworu przez 8 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, płynu i następnie gazu
godz. 1300 – 148/149 atm
godz. 1400 – 163/169 atm
godz. 1500 – 179/179 atm
godz. 1600 – 179/179 atm
godz. 1700 – 150/151 atm
godz. 1800 – 172/172 atm
godz. 1900 – 179/179 atm
O godz. 1910 syfonowanie otworu przez 8 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, płynu i gazu
godz. 2000–2400 – 179/179 atm
Z rurek syfonowych pobrano próbę gazu w celu określenia
składu chemicznego. Suma węglowodorów w gazie czystym
wynosiła 22,6302% obj., zawartość propanu i węglowodorów wyższych 96,89 g/Nm3. Wartość opałowa dolna wynosiła
3021,5 kcal/Nm3, a wartość opałowa górna 3317,5 kcal/Nm3.
17.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100–700 – 180/179 atm
O godz. 800 syfonowanie otworu przez 8 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, cieczy i następnie gazu
godz. 900 – 174/172 atm
godz. 1000 – 179/179 atm
godz. 1100 – 180/179 atm
O godz. 1110 syfonowanie otworu przez 8 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, płynu i następnie gazu
godz. 1200 – 156/159 atm
godz. 1300 – 175/174 atm
godz. 1400 – 179/179 atm
godz. 1500 – 179/179 atm
O godz. 1545 syfonowanie otworu przez 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu, płynu i gazu
godz. 1600 – 140/140 atm
godz. 1700 – 155/153 atm
godz. 1800 – 175/175 atm
godz. 1900 – 2400 – 179/179 atm
Wykonano analizę chemiczną gazu pobranego z rurek
syfonowych. Zawartość węglowodorów w gazie czystym
wynosiła 23,506% obj., zawartość propanu i węglowodorów
wyższych 90,306 g/Nm3, wartość opałowa dolna 3099,3 kcal/
Nm3 i wartość opałowa górna 3404,7 kcal/Nm3.
18.11.1973 r. – syfonowanie i obserwacja ciśnienia
godz. 100–700 – 179/179 atm
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O godz. 730 syfonowanie otworu przez 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ płynu i gazu
godz. 800 – 147/146 atm
godz. 900 – 159/160 atm
godz. 1000 – 177/178 atm
godz. 1100 – 179/179 atm
godz. 1200 – 179/179 atm
godz. 1300 – 179/179 atm
godz. 1400 – 179/179 atm
O godz. 1410 syfonowanie otworu przez 9 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu
godz. 1500 – 162/161 atm
godz. 1600 – 175/175 atm
godz. 1700 – 179/178 atm
O godz. 1710 syfonowanie otworu przez 7 minut do ciśnienia 140/20 atm – wypływ gazu
godz. 1800 – 152/152 atm
godz. 1900 – 173/173 atm
godz. 2000 – 179/179 atm
godz. 2100 – 179/179 atm
godz. 2200 – 179/179 atm
godz. 2300 – 179/180 atm
godz. 2400 – 179/180 atm
Po przerwie spowodowaną demontażem przeprowadzono
końcowe badania. Dnia 7.12.1973 r. syfonowano otwór przez
27 minut przy ciśnieniu 180/180 atm do ciśnienia 90/20 atm.
Wtłoczono do otworu 32 m3 wody do pojawienia się gęstej mgły
wodnej, następnie zamknięto zasuwy na rurkach syfonowych
i wtłaczano na chłonność 3 m3 wody do ciśnienia 50/46 atm.
Dnia 8.12.1973 r. w celu zwiększenia wydajności otworu
przeprowadzono zabieg kwasowania. Do otworu wtłoczono 15
m3 emulsji sporządzonej z 5 m3 oleju napędowego, 1,5 m3 ropy
naftowej oraz 9 m3 cieczy kwasującej o stężeniu 15% HCl, a następnie 3640 dm3 wody jako przybitki. Następnie, przy ciśnieniu
120/50 atm, wtłoczono do przestrzeni 15 m3 wody w celu wtłoczenia kwasu w górotwór. Następnego dnia ciśnienie początkowe wynosiło 50/46 atm. Odpuszczono 1,2 m3 płynu, zamknięto
zasuwy i obserwowano wzrost ciśnienia – ciśnienie końcowe
wynosiło 60/46 atm. Wyniki obserwacji ciśnienia w rurkach
piezometrycznych i w przestrzeni pomiędzy rurami osłonowymi
a syfonówkami zestawiono poniżej:
10.12.1973 r. – syfonowanie otworu i obserwacja ciśnienia
godz. 1015 – 86/72 atm
Syfonowanie otworu przez 75 minut do ciśnienia 80/22 atm.
godz. 1140 – 80/160 atm
godz. 1150 – 103/169 atm
godz. 1200 – 105/170 atm
godz. 1230 – 108/170 atm
godz. 1300 – 112/170 atm
Syfonowanie otworu przez 31 minut do ciśnienia 101/25
atm – wypływ mgły, gazu suchego, cieczy złożowej, wody
i mgły z gazem
godz. 1340 – 118/169 atm
godz. 1355 – 122/170 atm
godz. 1405 – 124/170 atm
godz. 1430 – 128/172 atm
Syfonowanie otworu przez 28 minut do ciśnienia 116/25 atm
– wypływ gazu z mgłą, wody, cieczy złożowej i gazu z mgłą
godz. 1500 – 118/165 atm
godz. 1510 – 131/172 atm
godz. 2400 – 172/180 atm

11.12.1973 r. – syfonowanie otworu i obserwacja ciśnienia
godz. 800 – 172/180 atm
godz. 900 – 172/180 atm
Syfonowanie otworu przez 20 minut do ciśnienia 160/24
atm – wypływ gazu z mgłą i wody
godz. 1050 – 170/178 atm
godz. 1100 – 174/180 atm
godz. 1120 – 177/182 atm
godz. 1130 – 179/182 atm
godz. 1200 – 179/182 atm
godz. 1220 – 182/187 atm
godz. 1540 – 178/188 atm
godz. 2400 – 178/188 atm
12.12.1973 r. – obserwacja ciśnienia
godz. 800 – 2400 – 178/188 atm
13.12.1973 r. – syfonowanie otworu i obserwacja ciśnienia
godz. 800 – 179/188 atm
Syfonowanie otworu w godz. 930–950 do ciśnienia 163/20 atm
– wypływ gazu i wody w ilości 50 dm3 oraz gazu z lekką mgłą
godz. 1020 – 178/184 atm
godz. 2400 – 179/188 atm
14.12.1973 r. – syfonowanie otworu i obserwacja ciśnienia
godz. 800 – 179/188 atm
O godz. 930 syfonowanie otworu przez 21 minut do ciśnienia 167/20 atm – wypływ gazu z mgłą, około 20 dm3 wody,
a następnie gazu z mgłą. Zamknięcie zasuw.
godz. 2400 – 179/186 atm
24.12.1973 r. – syfonowanie otworu i obserwacja ciśnienia
godz. 800 – 179/186 atm
godz. 1200 – 179/186 atm
Syfonowanie otworu przez 21 minut do ciśnienia 166/20
atm – wypływ gazu, mgły wodnej, 20–30 dm3 wody oraz
gazu z lekką mgłą
W dniach 27–28.12.1973 r. przeprowadzono pomiar wydajności potencjalnej złoża. Ustalona wydajność wynosiła Vabs
= 410 Nm3/min przy Pgs = 179,5 atm i Pds = 219,76 atm.
Podsumowując, ze stropowej partii dolomitu głównego otrzymano przypływ gazu ziemnego. Gaz ziemny uzyskany w trakcie
opróbowania otworu charakteryzuje się dużą zawartością azotu
– około 70% obj. Suma węglowodorów w gazie czystym wynosi
około 23% obj., a propan i węglowodory wyższe występują w ilości 90,306 g/dm3. Nie bez znaczenia jest też duża zawartość H2S,
dochodząca w skrajnym wypadku do 1,29% obj., a także obecność helu (0,038% obj.). Wartość opałowa gazu wynosi: dolna
–3099,3 kcal/Nm3 i górna – 3404,7 kcal/Nm3. Drugim perspektywicznym horyzontem w otworze Żakowo 6 był poziom czerwonego spągowca, z którego uzyskano przypływ słabo zgazowanej
solanki. Analiza pobranego z obciążników gazu wykazała bardzo
dużą zawartość węglowodorów w gazie czystym 78,54% obj.
Zawartość metanu wynosiła 75,380% obj. Gaz jest typowym gazem wysokometanowym, charakterystycznym dla tego poziomu
na przyległych obszarach. Po zabiegu kwasowania wykonanym
w celu intensyfikacji przypływu, w oparciu o pomiary produkcji potencjalnej, ustalono wydajność Vabs = 410 Nm3/min przy
Pgs = 179,5 atm i Pds = 219,76 atm.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Kalbarczyk, R. 1974c. Dokumentacja wynikowa otworu:
Żakowo 6. Inw. 118978, CAG PIG, Warszawa.

Fig. 5.2. Profil zbiorczy odwiertu Żakowo 6 (według Kalbarczyka, 1974b)

Obszar przetargowy „Leszno”

5.21. ŻAKOWO 7

Głębokość otworu: 1836,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1974
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
255,0
357,5
782,0
1040,0
1653,0
1653,0
1677,5
1688,0
1693,0
1778,0
1804,0
1806,5
1810,0
1830,0

269,5
357,5
782,0
1040,0
1653,0
1836,0
1677,5
1688,0
1693,0
1778,0
1804,0
1806,5
1810,0
1830,0
1836,0

kenozoik
noryk – retyk
karnik
trias środkowy (wapień muszlowy)
trias dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2

Wyniki badań laboratoryjnych:
W związku z bezrdzeniowym wierceniem do głęb.
1832,0 m i uzyskaniem anhydrytu z interwału 1832,0–
1836,0 m, nie wykonano żadnych badań laboratoryjnych.
Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Żakowo 7 (Kalbarczyk, 1974d) zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie:
• mPO: mikroprofilowania oporności: 300–1596 m, 300–
1686 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma:
6–1596 m, 1550–1687 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 5–1590 m, 1575–
1675 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma: 6–1596 m, 1550–
1687 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N,
A1.0M0.1N, A2.5M0.5N, A5.7M0.4N, A8.0M1.0N,
N5.7M0.4A: 300–1596 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B5.7A0.4M,
M0.5A0.1B, M1.0A0.1B, M2.5A0.25B, M4.0A0.5B,
M8.0A1.0B: 1540–1686 m;
• POpl: profilowanie oporności płuczki: 300–1235 m, 300–
1686 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 300–1235 m,
300–1686 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 1540–
1686 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 300–1235 m,
300–1596 m, 300–1686 m, 1540–1686 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP) ETMI-55: 0–248 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Nie zaobserwowano żadnych objawów bituminów.
Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Prób złożowych nie przeprowadzano.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Kalbarczyk, R. 1974d. Dokumentacja wynikowa otworu
Żakowo 7. Inw. 119255, CAG PIG, Warszawa.
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5.22. ŻAKOWO 9

Głębokość otworu: 2300,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1974
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia:
0,0
269,0
296,5
755,0
1008,0
1657,5
1657,5
1676,0
1690,5
1692,5
1751,5
1774,0
1776,0
1779,0
1797,0
1804,0
1867,0
1892,0
2108,5
2128,0
2134,0
2164,5
2169,0

269,0
296,5
755,0
1008,0
1657,5
2300,0
1676,0
1690,5
1692,5
1751,5
1774,0
1776,0
1779,0
1797,0
1804,0
1867,0
1892,0
2108,5
2128,0
2134,0
2164,5

kenozoik
noryk – retyk
karnik
trias środkowy (wapień muszlowy)
trias dolny
perm
terygeniczna stropowa seria PZt
sól kamienna najmłodsza Na4a
ił solny czerwony dolny T4a
sól kamienna młodsza Na3
anhydryt główny A3
ił solny szary T3
anhydryt kryjący A2r
sól kamienna starsza Na2
anhydryt podstawowy A2
dolomit główny Ca2
anhydryt górny A1g
sól kamienna najstarsza górna Na1g
anhydryt środkowy A1s
sól kamienna najstarsza dolna Na1d
anhydryt dolny A1d
wapień cechsztyński Ca1, łupek miedzio2169,0
nośny T1
2300,0
czerwony spągowiec górny

Wyniki badań laboratoryjnych:
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań
laboratoryjnych 216 próbek rdzenia z poziomów dolomitu
głównego, wapienia cechsztyńskiego i łupka miedzionośnego oraz czerwonego spągowca górnego (Kalbarczyk, 1974e).
Badania fizykochemiczne obejmowały porowatość całkowitą,
przepuszczalność (125 próbek), zasolenie (206 próbek), zawartość bituminów i kwasów humusowych (65 próbek), ciężar
objętościowy i własności ekstraktu (209 próbek). W Tab. 5.45
przedstawiono zbiorcze wyniki badań parametrów petrofizycznych. Wykonano ponadto mikroskopową analizę petrograficzną 62 próbek rdzenia z interwałów 1801,0–1849,5 m
i 2254,5–2300,0 m.
Tab. 5.45. Zbiorcze wyniki najważniejszych badań petrofizycznych
w otworze Żakowo 9 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974e)
PoroPróbki z głębokowatość
ści (m)
Litostratygrafia całkowita
od
do
%
dolomit główny
0,0–
1805,05 1867,55
Ca2
32,99
wapień cechsztyński Ca1+
0,15–
2165,15 2168,55
łupek miedzio0,74
nośny T1
czerwony spą0,0–
2169,75 2296,0
gowiec górny
6,47

Przepuszczalność
mD
0,0–
14,53

Zawartość
bituminów
%
0,006–
0,853

0,0

0,005–
0,016

0,0–
0,28

0,0–
0,033
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Wyniki geofizyki otworowej:
Przechowywana w NAG PIG-PIB dokumentacja wynikowa otworu Żakowo 9 (Kalbarczyk, 1974e) zawiera wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym zakresie:
• gPS: prof. gradientu potencjałów naturalnych: 296,5–
1608 m, 1580–1802 m;
• mPO: mikroprofilowania oporności A1»M1»N: 296,5–
1608 m;
• mPO: mikroprofilowania oporności A2»M: 296.5–1608 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma
SP-62: 0–1608 m, 1550–1804 m, 1735–2292 m;
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IK: 25–275 m, 325–
1600 m, 1600–1800 m, 1775–2275 m;
• PNG: profilowanie neutron-gamma SP-62: 0–1608 m,
1550–1804 m, 1735–2292 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N,
A5.7M0.4N, A8.0M1.0N: 1580–1802 m;
• PO: profilowania oporności standardowe B5.7A0.4M,
M0.5A0.1B, M1.0A0.1B, M2.5A0.25B, M8.0A1.0B:
296,5–1608 m, 1800–2292 m;
• PO: profilowania oporności standardowe M4.0A0.5B:
5–296 m, 296,5–1608 m, 1800–2292 m;
• POst: profilowanie oporności sterowane: 1580–1802 m,
1735–2292 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 5–296 m, 296–
1803 m, 296,5–1608 m, 1580–1802 m, 1800–2292 m.
Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia:
Obserwacje obecności węglowodorów prowadzono
w rdzeniu, próbkach okruchowych i w płuczce. W płuczce
objawów bituminów nie zaobserwowano. Objawy zestawiono
w Tab. 5.46.
Tab. 5.46. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia otworu Żakowo
9 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974e)
Głębokość (m)
od
do

Objawy

1805,0

1855,5

zapach bituminów i H2S

1855,5

1864,5

silny zapach H2S

1864,5

1868,5

silny zapach H2S

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Próby złożowe wykonano przy pomocy rurowego próbnika złoża typu KII-95 w trzech poziomach w obrębie dolomitu
głównego (Kalbarczyk, 1974c). Główne wyniki badań przedstawiono w Tab. 5.47.

Tab. 5.47. Najważniejsze rezultaty prób złożowych w otworze Żakowo 9 na podstawie dokumentacji wynikowej (Kalbarczyk, 1974e)
Głębokość
opróbowanego
poziomu zbiornikowego (m)
1803,0–1849,5
1848,0–1855,5

Litostratygrafia

Rodzaj przypływu

dolomit główny Ca2
dolomit główny Ca2

minimalna ilość gazu
brak przypływu

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Kalbarczyk, R. 1974e. Dokumentacja wynikowa otworu
Żakowo-9. Inw. 120611, CAG PIG, Warszawa.

6. DANE SEJSMICZNE
Obszar przetargowy „Leszno” charakteryzuje się gęstą
siatką danych sejsmicznych 2D. Pomiary metodą refleksyjną
z zapisem cyfrowym prowadzono już od lat 70. XX w. Znaczna część linii 2D należy do podmiotów prywatnych (Tab. 6.1).
W latach 90. wykonano również należące do inwestora –
PGNiG – tematy sejsmiczne 3D (Tab. 6.2): zdjęcie Zbarzewo z 1996 roku, którego około 24 km2 znajduje się w obrębie
koncesji, oraz zdjęcie Kościan-Krzywin z 1998 roku, którego
większa część powierzchni (około 130 km2) jest zlokalizowana w granicach obszaru koncesyjnego (Fig. 6.1 i 6.2).
Dodatkowo na zlecenie firmy FX Energy Poland Sp. z o.o.
pomierzono dwa zdjęcia sejsmiczne 3D (Tab. 6.2) w 2012
oraz 2013 roku. Lokalizacja obu zrealizowanych tematów sejsmicznych została przedstawiona jako jeden obszar na Fig.
6.1 i 6.2. Jak wskazują informacje prasowe otwór wiertniczy
Frankowo 1, wykonany w 2012 roku dla firmy FX Energy na
koncesji „Leszno” w obrębie jednego ze zdjęć, wskazał na
obecność węglowodorów (http://www.oilandgasinvestor...).
Dane nie podlegają wglądowi i udostępnieniu do momentu
upływu okresu karencji.
Obszar przetargowy „Leszno” od północy bezpośrednio
graniczy ze złożem gazu ziemnego Kościan S odkrytego
w wapieniu cechsztyńskim w 1995 roku otworem Kościan 6
(Mundry, 2011). Na Fig. 6.3 przedstawiono przykładowy profil
2D i trasę ze zdjęcia sejsmicznego 3D z interpretacją rafy Kościan, zlokalizowane na północ od granicy koncesji. Dołączono również przykładową linię sejsmiczną o przebiegu SW-NE
z południowej części obszaru (Fig. 6.4). Na linii tej widoczne
są głębokie uskoki tektoniczne w podłożu podcechsztyńskim.
Niektóre z tych uskoków mają związek ze strefami gradientów
grawimetrycznych.
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Fig. 6.2. Mapa lokalizacyjna zdjęć sejsmicznych 3D oraz linii 2D na obszarze „Leszno” z podziałem na właścicieli materiałów sejsmicznych
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Tab. 6.1. Lista linii sejsmicznych z obszaru przetargowego „Leszno”. Lokalizacja na Fig. 6.1.
NAZWA
54-9-75K
T0150475
T0270475
T0280475
T0290475
T0330475
T0380375
T0390375
T0400375
T0640475
T0650475
W00C0375
7-4-76K
9-9-76K
T0010376
T0020376
T0030376
T0040376
T0050376
T0060376
T0070376
T0100376
T0100476
T0110376
T0120376
T0340376
WB050176
WC050176
WD050176
T0520377
T0530377
T0540377
T0550377
T0560377
T0570377
T0590377
T0600377
T0610377
T0620377
T0630377
T0640377
T0650377
T0800377
TA010377
3A-5-78K
20-1-79K
16-1-80K
17-1-80K
18-1-80K
28-4-86K
32-4-86K
34-4-86K
35-4-87K
36-4-87K
37-4-87K
38-4-87K
39-4-87K

ROK
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1979
1980
1980
1980
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987

TEMAT
Wschowa-Gostyń-Milicz
Kościan-Śrem
Kościan-Śrem
Kościan-Śrem
Kościan-Śrem
Kościan-Śrem
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Śrem
Kościan-Śrem
Profile Regionalne
Gostyń-Krotoszyn
Nowa Sól-Góra-Milicz
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Śrem
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Monoklina Przedsudecka
Monoklina Przedsudecka
Monoklina Przedsudecka
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Kościan-Gostyń
Nowa Sól-Góra-Milicz
Nowa Sól-Góra-Milicz
Góra-Rawicz
Góra-Rawicz
Góra-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz

REJON
Donatowo-Dolsk
Donatowo-Dolsk
Donatowo-Dolsk
Donatowo-Dolsk
Kościan
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Kościan
Kościan
Wschowa-Leszno-Śrem

Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Donatowo-Dolsk
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo

Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo
Tarnowa-Morownica-Donatowo

WLASCICIEL
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa

DŁUGOŚĆ [km]
5,13
3,53
5,03
6,57
2,35
8,08
17,53
19,48
15,1
9,56
9,39
29,96
8,02
6,01
9,49
9,58
8,57
12,03
14,79
16,88
20,01
4,09
13,06
32,56
14,6
33,34
18,35
9,3
7,98
10,54
2,99
2,19
2,29
17,48
17,64
24,35
11,33
13,96
11,49
14,33
11,76
12,14
17,88
3,86
8,9
3,79
7,66
10,24
13,64
6,93
3,36
5,39
3,56
7,93
11,39
7,97
2,46
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NAZWA
40-4-87K
41-4-87K
42-4-87K
43-4-87K
44-4-87K
107-9-88K
109-9-88K
110-9-88K
111-9-88K
113-4-88K
134-4-88K
3-9-88K
54-9-88K
55A-4-88K
56A-4-88K
58-4-88K
60-4-88K
61-4-88K
62-4-88K
77A-4-88K
104-4-89K
108-9-88/89K
125-9-89K
126-9-89K
127-9-89K
128-9-89K
133-4-89K
82-4-89K
83-4-89K
T0040789
T0060789
T0070789
T0080789
TA070789
58-4-90K
60-4-90K
61-4-90K
T0050790
T0120790
T0130790
T0520790
13-4-91K
30-4-91K
31-4-91K
34-4-91K
12-4-92K
33-4-92K
64-4-92K
65-4-92K
66-4-92K
67-4-92K
68-4-92K
69-4-92K
70-4-92K
71-4-92K
77-4-92K
87-4-92K
T0110696
T0120696
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ROK
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1996
1996

TEMAT
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Pogorzela-Krotoszyn
Pogorzela-Krotoszyn
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Śrem-Gostyń
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Leszno-Rawicz
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Sława-Leszno
Wielichowo-Kościan-Brodnica
Wielichowo-Kościan-Brodnica

REJON

Książ-Gostyń
Książ-Gostyń
Książ-Gostyń
Książ-Gostyń

Pogorzela-Gostyń
Pogorzela-Gostyń
Święciechowa-Wschowa
Święciechowa-Wschowa
Niechlów
Święciechowa
Święciechowa
Święciechowa-Wschowa
Święciechowa-Wschowa
Książ-Gostyń
Książ-Gostyń
Książ-Gostyń
Książ-Gostyń
Książ-Gostyń
Gostkowo
Gostkowo
Gostkowo
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Wielichowo-Leszno
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Brenno-Święciechowice
Siekówko-Śmigiel-Katar
Siekówko-Śmigiel-Katar

WLASCICIEL
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG

DŁUGOŚĆ [km]
5,89
10,68
7,71
14,2
2,68
4,781
7,64
9,33
9,91
9,86
10,03
5,19
3,33
5,48
6,24
7,26
9,71
15,56
7,61
6,15
5,64
4,47
4,51
6,6
7,38
11,71
15,05
2,81
9,87
9,87
5,16
11,86
14,25
5,55
12,92
2,47
2,59
9,24
8,94
15,57
14,66
21,16
7,87
7,05
7,47
12,85
8,08
4,92
15,24
10,31
7,43
9,71
7,15
4,87
6,48
4,98
6,91
5,78
10,4
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NAZWA
T0160696
T0170696
T0180696
T0860197
T0930197
T0940197
11-9-98K
13-9-98K
15-9-98K
42-9-98K
46-9-98K
48-9-98K
T0710198
T0720198
T0730198
T0740198
T0750198
T0760198
T0770198
T0780198
T0790198
T0800198
T0810198
T0820198
T0830198
T0840198
T0850198
T0870198
T0880198
T0890198
T0900198
T0910198
T0920198
T0950198
T0960198
T0970198
T0980198
1-9-98K
30-9-98K
3-9-98K
5-9-98K
7-9-98K
T0110499
T0120499
T0130499
T0140499
T0150499
T0160499
T0170499
T0180499
T0190499
T0200499
T0210499
T0220499
T0230499
T0240499
T0250499
T0260499
T0270499

ROK
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

TEMAT
Wielichowo-Kościan-Brodnica
Wielichowo-Kościan-Brodnica
Wielichowo-Kościan-Brodnica
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Jaraczewo-Pogorzela
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia

REJON
Siekówko-Śmigiel-Katar
Siekówko-Śmigiel-Katar
Siekówko-Śmigiel-Katar
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia

Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia

Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
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WLASCICIEL
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG
PGNiG

DŁUGOŚĆ [km]
2,01
6,06
3,34
15,68
41,52
34,96
2,81
2,29
2,47
3,91
2,76
2,32
17,02
24,74
15,69
23,19
17,87
24,5
20,09
19,7
21,18
23,59
25,83
21,76
22,452
20,39
17,69
4,98
7,41
16,01
35,69
38,16
39,68
41,03
41,31
39,48
10,13
3,26
2,65
2,8
3,49
2,6
16,34
15,8
26,48
14,12
15,98
26,03
14,74
16,46
13,79
15,23
15
19,94
13,28
13,52
21,66
12,65
15,02
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NAZWA
T0280499
T0290499
T0310499
T0320499
T0330499
T0340499
T0350499
T0360499
T0370499
T0380499
T0390499

ROK
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

TEMAT
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia

REJON
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia
Kościan-Krobia

WLASCICIEL
DŁUGOŚĆ [km]
PGNiG
15,23
PGNiG
17,31
PGNiG
17,12
PGNiG
14,6
PGNiG
15,57
PGNiG
12,75
PGNiG
10,53
PGNiG
11,4
PGNiG
4,21
PGNiG
3,62
PGNiG
13,61
Suma:
Skarb Państwa
797,31
Inwestor
1486,34

Tab. 6.2. Lista zdjęć sejsmicznych 3D wykonanych w obrębie obszaru przetargowego „Leszno”. Lokalizacja na Fig. 6.2.
NAZWA

ROK WYKONANIA

WŁAŚCICIEL

POW. km2

Zbarzewo

1996

PGNiG

23.91

Kościan-Krzywin

1998

PGNiG

130.08

Frankowo+Tworzanice

2012+2013

Skarb Państwa

~180,00

Fig. 6.3. Czasowy przekrój sejsmiczny 3D przez rafę Kościan (Dyjaczyński i in., 1997). A. Przekrój wzdłuż linii profilu sejsmicznego 2D
T0040789. B. Trasa 190. Kolorem żółtym zaznaczono przekrój przez rafę cechsztyńską Ca1. Lokalizacja profilu na Fig. 6.1.

Fig. 6.4. Fragment linii sejsmicznej 36-IV-87K w wersji głębokościowej (Bojdys i Trentowska, 1988). Lokalizacja linii sejsmicznej na Fig. 6.1.
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7. BADANIA GRAWIMETRYCZNE
I MAGNETOMETRYCZNE

7.1. GRAWIMETRIA

Pierwsze pomiary grawimetryczne w obszarze przetargowym „Leszno” powstały w latach 50. XX w. Było to
zdjęcie regionalne, rozproszone (Stolarek, 1959). Zdjęcia
półszczegółowe powstały w następnej dekadzie. Były to zdjęcia w rejonach: Leszno-Ostrzeszów (Duda, 1964) oraz Gorzów–Jarocin (Duda i Bochnia, 1965, 1966). Zdjęcia te zrealizowane zostały z zagęszczeniami odpowiednio 1,5 pkt/km2 i 2
pkt/km2. Lokalizacja punktów pomiarowych została zaznaczona granatowym kolorem na Fig. 7.1. W oparciu o powyższe
zdjęcia półszczegółowe skonstruowane zostały mapy w skali
1: 200 000 dla arkuszy Leszno (Soćko i Szczypa, 1981) i Poznań (Soćko i Szczypa, 1980).
W rejonie Leszno wykonano również dwa zdjęcia szczegółowe. Oba (Fig. 7.1: 1 – Kleszcz, 1976; 2 – Wasiak, 1990) to
zdjęcia profilowe o kroku pomiarowym 100 m. Celem drugiego ze zdjęć było poszukiwanie złóż węgla brunatnego.
Wszystkie zdjęcia półszczegółowe zostały scyfrowane
i zunifikowane w systemie IGSN 71 w ramach realizacji „Atlasu grawimetrycznego Polski” (Królikowski i Petecki, 1995).
Anomalie grawimetryczne zostały wyznaczone według formuły GRS80. Współrzędne wszystkich pomiarów określane były
pierwotnie w układzie Borowa Góra. Współrzędne te zostały
przeliczone na układ 1992 przez Instytut Geodezji i Kartografii
(Kryński, 2007). Należy jednak pamiętać, że tak przeliczone

lokalizacje charakteryzują się błędem przekraczającym w niektórych przypadkach 100 m. Lokalizacja zdjęć szczegółowych
została natomiast ustalona w układzie 1942 poprzez przeniesienie sytuacyjne punktów z podkładów Borowa Góra na podkłady układu 1942 i ponowne odczytanie współrzędnych.
Rejon, w którego zakres wchodzi obszar „Leszno”, był na
przestrzeni lat przedmiotem wielu interpretacji obrazu grawimetrycznego w połączeniu z innymi metodami geofizycznymi
(Małoszewski, 1958; Dąbek, 1965; Małoszewski i in., 1975;
Soćko i in., 1983). Wymienione prace skupiały się przede
wszystkim na geologii pokrywy osadowej. Zespół AGH przez
ponad dekadę prowadził natomiast badania znacznie głębsze. W oparciu o dane pól potencjalnych i głębokich sondowań sejsmicznych (profile VII, M-7, LT-2, LT4, LT-5) konstruowano model głębokiej struktury skorupy ziemskiej i górnego
płaszcza (Grabowska, Małoszewski, 1976, 1986; Małoszewski i Grabowska, 1977; Grabowska, 1981, 1982, 1983; Grabowska i in., 1984).
Na Fig. 7.2 zamieszczono mapę anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera, skonstruowaną na podstawie bazy
danych opracowanej na potrzeby realizacji „Atlasu grawimetrycznego Polski” (Królikowski i Petecki, 1995). Zgodnie z podziałem na jednostki grawimetryczne przyjętym w „Atlasie…”
obszar „Leszno” znajduje się na granicy dwóch regionów:
wyżu krośnieńsko-ostrzeszowskiego będącego częścią wyżu
śląskiego i niżu szczecińsko-mogileńsko-miechowskiego.
Granicę tę stanowi wyraźnie widoczna na Fig. 7.2 strefa gradientowa przechodząca diagonalnie przez obszar „Leszno”.
Autorzy „Atlasu…” stwierdzają, że pomimo wielu analiz (m.in.
Grobelny i Królikowski, 1988) pochodzenie niżu (którego skraj
widoczny jest po północnej stronie mapy na Fig. 7.2) nie zo-

Fig. 7.1. Lokalizacja grawimetrycznych punktów pomiarowych: granatowe krzyżyki - zdjęcie półszczegółowe, poligony: 1 – Kleszcz (1976);
2 – Wasiak (1990). Na mapie zaznaczono obszar przetargowy „Leszno”. Czerwone punkty – otwory badawcze

Obszar przetargowy „Leszno”
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Fig. 7.2. Mapa anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera, gęstość redukcji 2,67 g/cm3 (na podst. Królikowskiego i Peteckiego, 1995).
Granatowy poligon – zasięg obszaru przetargowego „Leszno”, czerwone punkty – otwory badawcze

stało definitywnie wyjaśnione, a większość badaczy skłonna jest zakładać dominujący udział podłoża krystalicznego
w powstaniu anomalii. Nie wyklucza się też wpływu orogenu
waryscyjskiego, który mógł nasunąć znaczne ilości materiału skalnego o obniżonych gęstościach. Pochodzenie wyżu
krośnieńsko-ostrzeszowskiego towarzyszącego monoklinie
przedsudeckiej jest wiązane najczęściej z podniesieniem
powierzchni Moho, z jednoczesnym upatrywaniem anomalii
drugiego rzędu w obecności zmetamorfizowanych utworów
kambryjsko-dewońskich (Królikowski i Grobelny, 1991).
Źródłem lokalnej podłużnej anomalii względnie ujemnej,
przecinającej opisaną strefę gradientową w północnowschodnim rogu obszaru „Leszno” są złoża węgla brunatnego
Krzywin i Gostyń. Obszar występowania drugiej, podobnej
anomalii w południowej części obszaru „Leszno” został
opisany na „Mapie złóż węgli brunatnych i perspektyw ich
występowania w Polsce” (Ciuk i Piwocki, 1990) jako rejon
poszukiwań wstępnych węgli brunatnych dla oceny zasobów
w kat. D1, D2.
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7.2. MAGNETYKA

Badania magnetyczne w rejonie obszaru „Leszno” mają
swój początek w latach 50. XX w., kiedy to powstało zdjęcie regionalne pionowej składowej ziemskiego pola magnetycznego Z (Kurbiel, 1955; Orecki, 1955). Było to zdjęcie
o średnim zagęszczeniu 0,22–0,25 pkt/km2. Pierwsze zdjęcie półszczegółowe wykonano dekadę później na temacie:
Jawor–Sobótka, Kąty Wrocławskie–Lubin (Kurbiel i Niedziółka, 1967). W ramach tematu wykonano zdjęcie rozproszone
ze średnim zagęszczeniem 4 pkt/km2, jak również 16 profili
o kroku pomiarowym 100 m. W tym czasie zostały także opracowane pierwsze mapy anomalii ΔZ w skali 1: 2 000 000 dla
rejonu monokliny przedsudeckiej i śląsko-krakowskiej (Karaczun i in., 1967) oraz mapa anomalii lokalnych obszaru przedsudeckiego (Dąbrowski, 1968).

Fig. 7.3. Lokalizacja punktów pomiarowych (krzyżyki) półszczegółowego naziemnego zdjęcia magnetycznego T. Na mapie zaznaczono obszar
przetargowy „Leszno”

Obszar przetargowy „Leszno”

Już na początku lat 70. sporządzono pierwsze zdjęcie
całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego T.
Pomiary miały miejsce w rejonie monokliny przedsudeckiej
(Pasik, 1974, czerwone krzyżyki na Fig. 7.3 z wyjątkiem NW
obszaru o większym zagęszczeniu punktów) z zagęszczeniem 1 pkt/km2. Pomiary wykonano przy użyciu magnetometru
protonowego skonstruowanego na początku lat 60. w Zakładzie Geofizyki PAN. Z powodu wysokiego poziomu zakłóceń
przemysłowych wyłączono wówczas pas o szerokości ok. 10
km rozciągający się wzdłuż zelektryfikowanych linii kolejowych (biały pas w centralnej części obszaru na Fig. 7.3).
Pomiary aeromagnetyczne wykonano na obszarze Sudetów i monokliny przedsudeckiej w latach 1977–79 (Duda
i Wasiak, 1980). Pomiary przeprowadzono wzdłuż profili podstawowych odległych od siebie o 1 km, przeciętych profilami poprzecznymi usytuowanymi co 10 km. Lot odbywał się
na wysokości 500 m n.p.m., a średni błąd pomiaru wynosił
5,7 nT. Ponownie dużym utrudnieniem w poprawnej realizacji
zdjęcia stały się silne zakłócenia pochodzące od trakcji elektrycznych. Problem ten został rozwiązany przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, gdzie opracowano tzw. metodykę
różnicową (Kosobudzka, 1988), która umożliwiła wyeliminowanie opisywanych zakłóceń. Pomiary aeromagnetyczne
z powodzeniem zostały w późniejszych latach zastąpione
pomiarami naziemnymi i dlatego ich lokalizacja nie została
przedstawiona na Fig. 7.3.
Rutynowe pomiary półszczegółowe T z zastosowaniem
metodyki różnicowej rozpoczęto w roku 1981, m.in. na obszarze północnej części monokliny przedsudeckiej (Kosobudzka,
1991). Inicjatorem prac było PGNiG Biuro Geologiczne Geonafta. Zagęszczenie zdjęcia wynosiło 4–4,5 pkt/km2 (czerwone
krzyżyki w północno-zachodniej część obszaru na Fig. 7.3).
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Zdjęcie to zostało zrealizowane na podkładach układu Borowa
Góra. Lokalizacja części punktów leżących w pasie ograniczającym obszar zdjęcia została na nowo określona na podkładach
układu 1942 (sytuacyjne przenoszenie lokalizacji z podkładu
BG na podkład 1942 i ponowne odczytywanie współrzędnych)
w trakcie realizacji kolejnego zdjęcia półszczegółowego (Kosobudzka, 1991; czarne krzyżyki na Fig. 7.3).
Podstawowym efektem realizacji nowego, naziemnego
zdjęcia magnetycznego było opracowanie mapy anomalii ΔT
w skali 1: 200 000 m.in. dla arkuszy Leszno (Kosobudzka
i Zochniak, 1992a) i Poznań (Kosobudzka i Zochniak, 1992b).
Mapa gradientu poziomego opracowana mniej więcej w tym
samym czasie (Karaczun i Cieśla, 1992) była oparta natomiast na starszych pomiarach pionowej składowej Z.
W ramach realizacji badań wzdłuż regionalnego profilu
Zgorzelec-Wiżajny (Ostrowski i in., 2007) wykonano również
pomiary magnetyczne, przy kroku pomiarowym ok. 2 km.
Wynikowa krzywa anomalii ΔT pokrywa się w dużym stopniu
z wynikami wcześniejszego zdjęcia półszczegółowego, ale
w żadnym stopniu nie uszczegóławia tego zdjęcia.
Na analizowanym obszarze nie wykonano żadnych
szczegółowych zdjęć magnetycznych. Został on natomiast
objęty licznymi pracami o charakterze interpretacyjnym (Gawin i in., 1975; Małoszewski, 1988; Cieśla i in., 1995; Paprocki
i Kosobudzka, 1995; Królikowski i in., 1997; Wybraniec i in.,
1998; Wybraniec, 1999).
Charakterystyka obrazu magnetycznego powstała
w oparciu o „Mapę magnetyczną Polski 1: 500 000” (Petecki i in., 2003). Obszar „Leszno” znajduje się w obrębie tzw.
południowo-zachodniej prowincji magnetycznej, geologicznie
obejmującej zasięgiem fanerozoiczną platformę zachodnioeuropejską. Prowincja ta charakteryzuje się stosunkowo niską

Fig. 7.4. Mapa anomalii modułu całkowitego natężenia ziemskiego pola magnetycznego ΔT. Na mapie zaznaczono obszar przetargowy
„Leszno”
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intensywnością anomalii magnetycznych (znacznie niższą niż
w prowincji północno-wschodniej odpowiadającej zasięgiem
platformie wschodnioeuropejskiej).
W jej obrębie można wydzielić dwa rejony, rozdzielone
wyraźną strefą gradientową: Szczecin–Stargard Szczeciński–
Piła–Inowrocław. Na SW od strefy gradientowej pole magnetyczne o ujemnych wartościach jest niemal zupełnie pozbawione większych anomalii lokalnych. Widoczna na Fig. 7.4
względnie dodatnia anomalia w południowej części obszaru
„Leszno” w swoim maksimum jest nadal anomalią ujemną.
Taki obraz pola magnetycznego na zachód od linii Teisseyre’a–Tornquista może wskazywać na głęboko położony strop
podłoża magnetycznego, przykryty grubą warstwą niemagnetycznych skał osadowych. Oszacowany na podstawie analizy
widma mocy strop źródeł magnetycznych w tym rejonie występuje na średniej głębokości ok. 18,5 km.
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7.3. MAGNETOTELLURYKA

W obrębie obszaru przetargowego „Leszno” były realizowane trzy tematy geoelektryczne. Celem najstarszego z nich:
Leszno–Kluczbork (Molek i in., 1968) było prześledzenie zalegania wysokooporowych utworów cechsztynu. Wykonano
617 obserwacji tellurycznych oraz 215 obserwacji stabilizacji pola magnetycznego. Do opracowania włączono również
wyniki obserwacji z lat 1965–66, dzięki czemu łączna ilość
obserwacji wyniosła ok. 900. Obserwacje sytuowane były
wzdłuż równoległych profili o kierunku NNE-SSW. Odległości
pomiędzy profilami, jak i krok pomiarowy na profilu wynosiły
ok. 5 km. Wyjątkiem były miejsca anomalne, gdzie obserwacje zagęszczono do ok. 1 km. W wyniku interpretacji uzyskano
informację nie tylko o głębokości zalegania stropu cechsztynu
na przeważającej części obszaru badań, ale także o występowaniu stref nieciągłości, które powiązano z dyslokacjami.
W 1971 r. wykonano sondowania magnetotelluryczne
przy wybranych głębokich otworach wiertniczych (Jankiewicz,
1972). Jednym z tych otworów było Brenno 1 (ok. 13 km na
zachód od zachodniej granicy obszaru przetargowego). Niestety w przypadku otworu Brenno 1 prace prowadzono w strefie dużego stopnia zakłócenia od prądów przemysłowych,
a w wyniku prowadzonej rejestracji otrzymano materiały zniekształcone, bardzo trudne do opracowania.
W 2007 r. zakończono realizację tematu kompleksowych
badań geofizycznych wzdłuż regionalnego profilu Zgorzelec–Wiżajny (Ostrowski i in., 2007). Profil ten przecina obszar
przetargowy w jego północno-zachodniej części. W ramach
prac magnetotellurycznych wykonano łącznie 161 sondowań
normalnych, parametrycznych i wydłużonych. Wyniki pomiarów poddano interpretacji 1D i 2D. Stwierdzono, że rozkłady
oporności w górnej części przekroju są zdominowane przez
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płaskie i zalegające niemal poziomo kompleksy nisko- i wysokooporowe związane z utworami cechsztynu, mezozoiku
i kenozoiku. Oporność tych kompleksów dość klarownie odzwierciedla ich skład litologiczny. Rozkład oporności w dolnej
części przekroju, obejmującej ogólnie kompleksy i struktury
podcechsztyńskie, jest bardziej złożony i charakteryzuje się
intensywną zmiennością lateralną. W części południowo-zachodniej (części przechodzącej przez obszar przetargowy)
efekty te są związane zapewne głównie z obecnością głębokich stref tektonicznych i być może wąskich struktur typu
zrębów tektonicznych lub też rowów wypełnionych utworami
niskooporowymi.

8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŚCI
Perspektywy poszukiwawcze dla złóż węglowodorów na
obszarze przetargowym „Leszno” związane są głównie z piaskowcami zbiornikowymi czerwonego spągowca, podrzędnie
węglanami wapienia cechsztyńskiego i ze szczelinowanymi
skałami stropu karbonu oraz z węglanami dolomitu głównego
(rozdziały 2 i 3).
Wyniki analizy systemu naftowego (rozdział 3) wskazują na
istniejący w przeszłości system generacyjny, a tym samym możliwość migracji i akumulacji węglowodorów na obszarze „Leszno”.
Analiza złóż na obszarze przetargowym i w jego otoczeniu (rozdział 4) świadczy o możliwości odkrycia złóż węglowodorów:
• gazu ziemnego w czerwonym spągowcu w pułapkach
uszczelnionych osadami cechsztynu. W złożach gazu
w czerwonym spągowcu znajdujących się na południe
od obszaru „Leszno” stwierdzono wysoką zawartość
węglowodorów. Odkrycie analogicznych pułapek z gazem w utworach czerwonego spągowca na obszarze
„Leszno” może mieć znaczenie komercyjne;
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• gazu ziemnego w karbonie i wapieniu cechsztyńskim
analogicznie jak w przypadku złoża Kościan S;
• gazu ziemnego w dolomicie głównym, analogicznie jak
w przypadku złóż Żakowo i Kąkolewo. Istnieją również
możliwości ponownego rozpoznania i wykorzystania tych
złóż. Bardzo niska zawartość węglowodorów w złożach
Żakowo i Kąkolewo (złoża zaazotowane z sumaryczną
zawartością węglowodorów nie przekraczającą 20%),
jest przesłanką za wykorzystaniem ich jako odrębnych
źródeł gazu dla lokalnej dystrybucji LNG lub instalacji minielektrowni.
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach można
spodziewać się odkrycia relatywnie niewielkich struktur, a tym
samym potencjalnych niewielkich złóż gazu: obszar „Leszno”
jest na tyle dobrze rozpoznany wiertniczo (rozdział 5) i sejsmicznie (rozdział 6), iż trudno spodziewać się pominięcia
większych struktur we wcześniejszych badaniach. Podsumowanie informacji o obszarze przetargowym „Leszno” znajduje
się w Tab. 8.1.
Minimalny zakres prac
Proponowany minimalny zakres prac, który umożliwi
ewentualne udokumentowanie złoża, obejmuje:
1. Etap I - interpretacja i analiza archiwalnych danych geologicznych (12 miesięcy)
2. Etap II – wykonanie robót sejsmicznych 3D 100 km2 PW
(12 miesięcy) (uwzględniając dotychczasowe zdjęcie sejsmiczne 3D Tworzanice wykonane przez poprzedniego
operatora – firmę FX Energy)
3. Etap III – wykonanie co najmniej jednego odwiertu do
głębokości maksymalnej 3 000 m wraz z obligatoryjnym
rdzeniowaniem (24 miesiące)
4. Etap IV – wykonanie analiz uzyskanych danych
(12 miesięcy)

Dane koncesji

Tab. 8.1. Karta informacyjna
nazwa obszaru:

„LESZNO”

Lokalizacja:

Na lądzie
Arkusze mapy topograficznej w skali 1:50 000: Rakoniewice 541, Kościan 542, Czempin 543, Święciechowa 578, Leszno 579, Krzywiń 580, Wschowa 615, Góra 616, Poniec 617
Fragmenty bloków koncesyjnych nr: 225, 226, 245 i 246
Położenie administracyjne:
województwo wielkopolskie:
powiat leszczyński
gmina: Lipno (10,29% powierzchni), Włoszakowice (3,88%), Rydzyna
(6,18%), Święciechowa (10,32%), Krzemieniewo (11,21%), Osieczna (12,74%)
powiat wolsztyński
gmina: Przemęt (0,03%)
powiat Leszno
gmina: Leszno (3,16%)
powiat gostyński
gmina: Gostyń (7,61%), Krobia (1,52%), Poniec (5,90%)
powiat kościański
gmina: Kościan (2,50%), Śmigiel (12,85%), Krzywiń (11,08%)
województwo lubuskie:
powiat wschowski
gmina: Wschowa (0,75%)

Typ:

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Czas obowiązywania:

koncesja na 10 lat w tym: faza poszukiwawczo-rozpoznawcza (5 lat),
faza wydobywcza – po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej

Udziały

Zwycięzca przetargu 100%

Powierzchnia [km2]
Rodzaj złoża
Piętra strukturalne

1008,78
konwencjonalne złoża gazu ziemnego
karbońskie i permskie
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Systemy naftowe
Skały zbiornikowe
Skały macierzyste
Skały uszczelniające
Miąższość nadkładu
Typ pułapki

I – karbon i czerwony spągowiec
II – dolomit główny
I – piaskowce karbonu i czerwonego spągowca, wapienie cechsztynu
II – wapienie i dolomity cechsztynu
I –mułowce i iłowce karbonu
II – przeławicenia bogate w materię organiczną w dolomicie głównym
I, II – ewaporaty cechsztynu
I – 1800 – 2400 m
II – 1500 – 1800 m
strukturalne
Żakowo (GZ) – odkryte w 1965 r., nieeksploatowane,
zasoby wydobywalne: 2 150 mln m3 (przemysłowe brak)
Kąkolewo (GZ) – odkryte w 1970 r., nieeksploatowane,
zasoby wydobywalne: 240 mln m3 (przemysłowe brak)

Złoża rozpoznane na i w pobliżu obszaru przetargowego
(GZ-gaz ziemny)

Zrealizowane zdjęcia
sejsmiczne, rejon,
(właściciel)

Otwory reperowe (MD)

Proponowany minimalny
program prac fazy
poszukiwawczo-rozpoznawczej

Brońsko (GZ) – odkryte w 2001 r.,
wydobycie kumulacyjne (15 lat): 8 702,45 mln m3;
w 2016 r. produkcja: 782,1 mln m3,
zasoby: wydobywalne: 15 015,66 mln m3 (przemysłowe 13 615,73 mln m3)
Kościan S (GZ) – odkryte w 1995 r.,
wydobycie kumulacyjne (15 lat): 6 939,89 mln m3;
w 2016 r. produkcja: 362,15 mln m3,
zasoby: wydobywalne: 3 419,79 mln m3 (przemysłowe 1 842,79 mln m3)
1975–1977 Kościan-Gostyń 2D (Skarb Państwa)
1975–1976 Kościan-Śrem 2D (Skarb Państwa)
1975 Profile regionalne 2D (Skarb Państwa)
1975 Wschowa-Gostyń-Milicz 2D (Skarb Państwa)
1976 Monoklina przedsudecka 2D (Skarb Państwa)
1976–1979 Nowa Sól-Góra-Milicz 2D (Skarb Państwa)
1980 Góra-Rawicz 2D (Skarb Państwa)
1986–1988 Leszno-Rawicz 2D (Skarb Państwa)
1988 Pogorzela-Krotoszyn 2D (Skarb Państwa)
1988 Śrem-Gostyń 2D (Skarb Państwa)
1989 Leszno-Rawicz 2D (PGNiG)
1989–1990 Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno 2D (PGNiG)
1989 Śrem-Gostyń 2D (PGNiG)
1990–1992 Sława-Leszno 2D (PGNiG)
1992 Kościan-Śrem 2D (PGNiG)
996 Zbarzewo 3D (PGNiG)
1997–1999 Kościan-Krobia 2D (PGNiG)
1998 Kościan-Krzywin 3D (PGNiG)
1998–1999 Jaraczewo-Pogorzela 2D (PGNiG)
2012-2013 Frankowo+Tworzanice 3D (Skarb Państwa)
reperowe:
Jezierzyce 1 (2668,0 m),
Święciechowa 1 (2776,8 m),
Święciechowa 2 (2200,0 m),
Żakowo 6 (2216,0 m),
Górka Duchowna 1 (2443,0 m, FX Energy)
offsetowe:
Dąbcze 2 (2 203,7 m),
Śmiłowo 1 (2130,0 m),
Etap I
czas trwania: 12 miesięcy
zakres: interpretacja i analiza archiwalnych danych geologicznych
Etap II
czas trwania: 12 miesięcy
zakres: wykonanie robót sejsmicznych 3D 100 km2 PW
Etap III
czas trwania: 24 miesiące
zakres: wykonanie co najmniej jednego odwiertu do głębokości maksymalnej 3 000 m wraz z obligatoryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych
Etap IV
czas trwania: 12 miesięcy
zakres: wykonanie analiz uzyskanych danych
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