SPIS TREŚCI:

1.

WSTĘP _________________________________________ 6

2.

LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA REJONU ZAMIERZONYCH
ROBÓT GEOLOGICZNYCH ___________________________ 8

2.1.

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE ORAZ OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA TERENU ZAMIERZONYCH ROBÓT_____________ 8

2.2.

MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA______________________________________ 10

2.3.

LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH I OPIS
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWZGLĘDNIENIEM OBIEKTÓW
I OBSZARÓW CHRONIONYCH________________________________________ 11

3.

OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ
ROBÓT GEOLOGICZNYCH I BADAŃ GEOFIZYCZNYCH NA
OBSZARZE ZAMIERZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH I W JEGO
OTOCZENIU_____________________________________ 14

3.1.

BADANIA GEOFIZYCZNE _____________________________________________ 14

3.1.1.
3.1.2.

Badania grawimetryczne i magnetyczne ___________________________________14
Badania sejsmiczne 2D _____________________________________________________26

3.2.

ROBOTY WIERTNICZE ________________________________________________ 30

3.3.

ROZPOZNANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH NA NIŻU POLSKIM 33

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ REJONU KONINA __________ 37
4.1.

STRATYGRAFIA I LITOLOGIA ________________________________________ 37

4.2.

TEKTONIKA ____________________________________________________________ 52

4.3.

CHARAKTERYSTYKA HYDROGEOLOGICZNA OBSZARU
PROJEKTOWANYCH PRAC ____________________________________________ 56

4.3.1.
4.3.2.

4.4.

5.

Warunki hydrogeologiczne i geotermalne dolnokredowego zbiornika
występowania wód złożowych ______________________________________________61
Warunki hydrogeologiczne i geotermalne dolnojurajskiego zbiornika
występowania wód złożowych ______________________________________________67

PRZEWIDYWANY PROFIL GEOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO
OTWORU _______________________________________________________________ 69

MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

71

5.1.

UZASADNIENIE LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANEGO
OTWORU _______________________________________________________________ 71

5.2.

SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU
WIERTNICZEGO _______________________________________________________ 72

5.3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMYKANIA HORYZONTÓW
WODONOŚNYCH ______________________________________________________ 75

5.4.

SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI OTWORU _________________________ 78

5.5.

ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH ______________________________________ 79

5.6.

CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD
PROJEKTOWANYCH BADAŃ GEOFIZYCZNYCH,

1

PETROGRAFICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH__________________ 79
5.7.

OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU _____________________________________ 81

5.8.

ZAKRES OBSERWACJI POZIOMÓW I POMIARÓW PRZEPŁYWÓW
WÓD ____________________________________________________________________ 84

5.9.

ZAKRES PRÓBNYCH POMPOWAŃ____________________________________ 84

5.10.

ZAKRES POMIARÓW TEMPERATURY I CIŚNIEŃ _________________ 90

5.11.

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ DOPŁYWU WÓD DO OTWORU /
DO POZIOMU EKSPLOATACYJNEGO _______________________________ 92

5.12.

ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW SPECJALNYCH ____________________ 93

5.13.

ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH _____________________________ 94

6.

OKREŚLENIE PRÓBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ 95

7.

HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH 97

8.

WPŁYW ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA
OBSZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000 ___ 98

9.

RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ MAJĄCEJ POWSTAĆ
W WYNIKU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ________________ 103

10.

SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH____ 106

2

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Zał. 1.1.

Lokalizacja miejsca zamierzonych robót geologicznych na podkładzie Mapy
topograficznej, skala 1:10 000.

Zał. 1.2.

Lokalizacja miejsca zamierzonych robót geologicznych na podkładzie Mapy
Geologiczno-Gospodarczej Polski, arkusze Konin i Golina, skala1:50 000).

Zał. 1.3.

Lokalizacja miejsca zamierzonych robót geologicznych na podkładzie Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Konin, skala1:200 000).

Zał. 1.4.

Lokalizacja obszaru zamierzonych robót geologicznych na podkładzie Mapy
Hydrogeologicznej Polski, arkusze Konin i Golina, skala1:50 000).

Zał. 1.5.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

Zał. 2.1.

Profil geologiczny archiwalnego otworu Wilczna-1

Zał. 2.2.

Profil geologiczny archiwalnego otworu Ślesin IGH-1

Zał. 2.3.

Profil geologiczny archiwalnego otworu Trześniew-1

Zał. 2.4.

Profil geologiczny archiwalnego otworu Dobrów IGH-1

Zał. 3.

Zestawienie miąższości utworów kredy i jury w wybranych otworach
wykonanych w rejonie projektowanego otworu Konin GT-1

Zał. 4.

Projekt

geologiczno-techniczny

projektowanego

otworu

wiertniczego

Konin GT-1.
Zał. 5.

Wykaz władających działkami.

Zał. 6

Przekrój geologiczny rejonu Konina

SPIS TABEL:

Tab. 1.

Szczegółowy wykaz opracowań grawimetrycznych wykonanych w rejonie
obszaru projektowanych prac badawczych.

Tab. 2.

Wykaz opracowań magnetycznych wykonanych w rejonie projektowanych
prac.

Tab. 3.

Wykaz profili sejsmicznych 2D wykonanych w rejonie planowanych robót
wiertniczych.

Tab. 4.

Wybrane otwory wiertnicze wykonane w najbliższym otoczeniu obszaru
planowanych robót

Tab. 5.

Litostratygrafia triasu regionu kujawsko – łódzkiego vide "Epikontynentalny
perm i mezozoik w Polsce - Praca zbiorowa PIG"

Tab. 6

Podział
biostratygraficzny
i Marcinkiewicz, 1997].

Tab. 7.

Podział lito- i biostratygraficzny jury górnej (wg Niemczycka, 1997).

jury

środkowej

[wg

Dayczak-Calikowska

3

Tab. 8.

Podział lito- i biostratygraficzny kredy dolnej regionu Kujaw [wg Marek et al.,
1997].

Tab. 9.

Podział litostratygraficzny
(wg.Krassowska, 1997).

Tab. 11.

Zestawienie głębokości i miąższości utworów dolnokredowych w otworach
wiertniczych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie Konina.

Tab. 12.

Zestawienie
wybranych
parametrów
warstw
wodonośnych
i
wód
dolnokredowych stwierdzonych w wyniku wierceń otworów głębokich w rejonie
Konina.

Tab. 13.

Przewidywany profil geologiczny otworu Konin GT-1

Tab. 14.

Współrzędne projektowanego otworu Konin GT-1 (w układach: PUWG „1992”
oraz geograficzne)

Tab. 15.

Planowany sposób zarurowania i cementowania otworu Konin GT-1

Tab. 16.

Przewidywane parametry głównych horyzontów wodonośnych w otworze
Konin GT-1
Harmonogram projektowanych robót geologicznych

Tab. 17.

kredy

dolnej

na

obszarze

niecki

łódzkiej

SPIS FIGUR:

Fig. 1.

Położenie rejonu projektowanego otworu badawczego na
administracyjnych powiatu konińskiego

tle

jednostek

Fig. 2.

Lokalizacja miejsca planowanego wiercenia otworu Konin GT-1 (podkład:
geoportal.gov.pl)

Fig. 3.

Lokalizacja miejsca planowanego wiercenia na podkładzie mapy kierunków
zagospodarowanie przestrzennego

Fig. 4.

Lokalizacja miejsca planowanego wiercenia na tle obszarów podlegających
ochronie

Fig. 5.

Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych profilowań sejsmicznych 2D wykonanych
w rejonie obszaru planowanych prac na podkładzie mapy geologicznej Polski
(PGI, 2012).

Fig. 6.

Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych profilowań sejsmicznych 2D wykonanych
w rejonie obszaru planowanych prac na podkładzie mapy ścięcia -1000m.
(PGI, 2012).

Fig. 7.

Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych otworów wiertniczych odwierconych
w sąsiedztwie obszaru planowanych prac na podkładzie mapy geologicznej
Polski (PGI, 2012).

Fig.8.

Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych otworów wiertniczych odwierconych
w sąsiedztwie obszaru planowanych prac na podkładzie mapy ścięcia -1000m
(PGI, 2012).

Fig. 9.

Mapa zasobów w okręgach i prowincjach geotermalnych Polski (R. Ney, J.
Sokołowski, 1992) [Energetyka geotermalna – PGA, 2002].

4

Fig. 10.

Podział litostratygraficzny jury dolnej basenu polskiego [wg Pieńkowski, 2004].

Fig. 11.

Główne jednostki tektoniczne na powierzchni podkenozoicznej na Niżu Polskim
i obszarach sąsiednich (Karnkowski, 2008).

Fig. 12.

Szkic głównych jednostek tektonicznych otoczenia obszaru planowanych robót
wiertniczych.

Fig. 13.

Przekrój geologiczny przez Niż Polski [Karnkowski, 2008].

Fig. 14.

Położenie projektowanego otworu badawczego na tle Głównych Zbiorników
Wód Poziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony, [Kleczkowski,
1990].

Fig. 15.

Plan lokalizacji ujęcia ”Kurów” w Koninie [Nowicki Z, Wesołowski P., 2009]

Fig. 16.

Przekroje hydrogeologiczne przez rejon ujęcia miejskiego w Koninie [Nowicki
Z, Wesołowski P., 2009]

Fig. 17.

Mapa sumarycznej miąższości warstw wodonośnych kredy dolnej w rejonie
Konina [Górecki i in., 2006].

Fig. 18.

Mapa temperatur w stropie utworów kredy dolnej w rejonie Konina [Górecki
i in., 2006].

Fig. 19.

Mapa mineralizacji wód w stropie utworów kredy dolnej w rejonie Konina
[Górecki i in., 2006].

Fig. 20.

Mapa potencjalnych wydajności studni (dubletów) w kredzie dolnej w rejonie
Konina [Górecki i In., 2006].

Fig. 21.

Mapa temperatur w stropie utworów jury dolnej w rejonie Konina [Górecki
i in., 2006].

5

1. WSTĘP

Projekt robót geologicznych nr 3, dla wykonania odwiertu badawczoeksploatacyjnego Konin GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa
„Pociejewo”), został opracowany w firmie Geokrak Sp. z o.o. w Krakowie, w ramach
realizacji umowy nr GR/01/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego

pn.

„Wykonanie

projektu

robót

geologicznych

dla

ujęcia

wód

geotermalnych w Koninie (wyspa „Pociejewo”) umożliwiającego uzyskanie koncesji na
wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-1. Zleceniodawcą powyższego
projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gajowej 1 w Koninie.

Do celów realizacji

niniejszego przedsięwzięcia została powołana spółka „Geotermia Konin Sp. z o.o.”, na
którą

Zleceniodawca

zastrzega

sobie

prawo

przeniesienia

praw

własności

w/w

opracowania.
Niniejszy Projekt nr 3 został zweryfikowany i uzupełniony pod kątem spełnienia
założeń wynikających z Umowy zawartej przez Geotermię Konin z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - osiągnięcia efektu rzeczowego
polegającego
Spełnienie

na

tego

wykonaniu

warunku

jest

odwiertu
niezbędne

o

długości

2400

dla

uzyskania

dotacji

m

+/-10%.

przedmiotowego

przedsięwzięcia po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosku o dofinansowanie.

Uzupełnienie obejmuje:
- zaprojektowanie otworu wiertniczego do pożądanej długości tj. 2400 m +/-10%
z minimalną tolerancją 5% dla osiągnięcia efektu rzeczowego czyli do maksymalnej
długości 2520 m. Zakładając, że będzie to otwór pionowy maksymalna długość 2520 m
będzie jednocześnie głębokością końcową projektowanego otworu wiertniczego,
- usunięcie wariantowości przedmiotowego przedsięwzięcia,
- zmian średnicy wiercenia i średnicy rur okładzinowych ostatniej sekcji, celem
zapewnienia wydobycia wód geotermalnych z utworów dolnej jury z wyższą wydajnością.
Dodatkowo zaprojektowano badania umożliwiające ocenę charakteru pionowych
przepływów wód podziemnych, zwłaszcza pomiędzy poziomami wodonośnymi jury
i kredy.
Celem

projektowanych

prac,

jest

rozpoznanie

złóż

wód

termalnych

perspektywicznych poziomów wodonośnych kredy dolnej i jury dolnej (lias) oraz
przeprowadzenia testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających
ocenę parametrów złóż tj. temperaturę, wydajność, mineralizację i skład chemiczny,
a także ocenę przydatności ujętych wód do celów rekreacyjnych, balneologicznych
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jak i ciepłowniczych.
Zasoby energii geotermalnej w Polsce związane są z wodami podziemnymi
różnych pięter stratygraficznych występującymi na różnych głębokościach w obrębie
jednostek geologicznych Niżu Polskiego, Sudetów i Karpat. Podstawowe zasoby wód
geotermalnych

na

Niżu

Polskim

związane

są

z

warstwami

wodonośnymi

ery

mezozoicznej. Wody geotermalne zakumulowane są tutaj przede wszystkim w formacjach
piaszczystych dolnej kredy i dolnej jury [Sokołowski J. 1987; Ney R., Sokołowski J. 1987;
Ney R. 1985; Górecki W. i in. 1990; Górecki W. i in. 1995].
Roboty geologiczne projektowane są na działce o numerze ewidencyjnym 227/5,
obręb 0014 OSADA, jedn. ewid.: Miasto Konin, województwo wielkopolskie. Właścicielem
działki jest Miasto Konin, a zarządcą trwałym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zał. 5)
Wskazanie lokalizacji projektowanych robót geologicznych poprzedzone zostało
wizją lokalną terenu oraz wstępną analizą warunków geologicznych terenu badań.
Rozwiązanie zadania geologicznego projektuje się wykonać w dwóch etapach
obejmujących:
- Etap I - wykonanie jednego otworu badawczo-eksploatacyjnego, którego realizacja
jest
i

przedmiotem

harmonogram

w

kolejnych

niniejszego
tych

robót

rozdziałach.

projektu
oraz

Roboty

ich
i

robót

geologicznych.

lokalizacja

prace

Rodzaj,

szczegółowo

zostaną

zakończone

zakres

opisana

jest

wykonaniem

dokumentacji hydrogeologicznej otworu.
- Etap II - przejście do kolejnego etapu uzależnione jest od wyników prac etapu I.
W

przypadku gdy wyniki

rozpoznania

będą

co

najmniej zadowalające

dla

zagospodarowania ujętych wód termalnych do celów rekreacyjnych, jak również
balneologicznych i ciepłowniczych, przewiduje się wykonanie drugiego otworu
wiertniczego – chłonnego, którym schłodzona woda geotermalna po odebraniu
części zawartego w niej ciepła, będzie zatłaczana z powrotem do złoża. W dalszej
perspektywie przewiduje się pracę dubletu dla właściwego wykorzystania wód
termalnych. Zgodnie z zapisem § 3, ust 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych z
dnia 20.12.2011 r. (Dz. U. Nr 288 poz. 1696), przed podjęciem kolejnego etapu
robót

geologicznych,

tj.

odwiercenia

otworu

badawczo-chłonnego,

zostanie

sporządzony projekt robót geologicznych przewidzianych dla tego etapu. Projekt
zawierał

będzie

podsumowanie

wyników robót geologicznych uzyskanych w

poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu
robót geologicznych, które będą prowadzone w kolejnym etapie.

Podstawą sporządzenia projektu są następujące akty prawne:
1. Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 z dnia 9 czerwca 2011 r.).
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2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 Nr 199 poz. 1227).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. z 2011, Nr 288 poz. 1696).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).
6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 109,
Poz. 961 z późn. zm.).
7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, Poz. 1656).
8. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011 r Nr 291, Poz. 1714).

2. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA REJONU ZAMIERZONYCH
ROBÓT GEOLOGICZNYCH
2.1.

POŁOŻENIE

ADMINISTRACYJNE

I

GEOGRAFICZNE

ORAZ

OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA TERENU ZAMIERZONYCH ROBÓT

Obszar projektowanych robót geologicznych, pod względem administracyjnym
zlokalizowany jest w centralnej części granic administracyjnych miasta Konina, będącego
miastem na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie wielkopolskim
(Fig. 1).
Konin zlokalizowany jest w odległości 100 km od Poznania, 57 km od Kalisza i 208
km od Warszawy. Obecnie jest ważnym węzłem drogowym (na skrzyżowaniu dróg
Poznań - Warszawa i Kalisz - Bydgoszcz) oraz kolejowym (Poznań - Warszawa). Oś
komunikacyjna w kierunku wschód - zachód stanowi fragment europejskiego systemu
drogowego i kolejowego [Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina, 2004;
Przybycin W., Witkowska J., 2010].
Ze wszystkich stron sąsiaduje z gminami powiatu konińskiego. Od północy
sąsiaduje z gminą Ślesin, od wschodu z gminami Kramsk i Krzymów, od południa gmina
Stare Miasto, od zachodu – Golina i Kazimierz Biskupi.
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Fig. 1. Położenie rejonu projektowanego otworu badawczego na tle jednostek administracyjnych
powiatu konińskiego.

Miasto Konin zajmuje powierzchnię 8223 ha, z czego 44% stanowią użytki rolne. Grunty
orne zajmują 29% miasta, łąki i pastwiska 10,6%, sady zaledwie 0,6%. Niewielki jest
również udział lasów i gruntów leśnych, które stanowią 2,6%. Pozostałe grunty
zurbanizowane i nieużytki zajmują ponad 52,5% powierzchni miasta [Program Ochrony
Środowiska dla miasta Konina, 2004; Przybycin W., Witkowska J., 2010].
Konin jest największym ośrodkiem przemysłowym Konińskiego Zagłębia Węgla
Brunatnego.

Stanowi

znaczący

w

województwie

i

kraju

ośrodek

przemysłu

energetycznego (Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA), metalowo –
maszynowego (Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego; jedyna w kraju huta
Aluminium Konin – Impexmetal S.A.) jak i rolno – spożywczego czy przemysłu
materiałów budowlanych.
Według

regionalizacji

fizyczno-geograficznej

[Kondracki,

2002]

rejon

projektowanych prac badawczych położony jest na obszarze Doliny Konińskiej (318.13)
będącej mezoregionem w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej należącej do Nizin
Środkowopolskich. Nizina Południowowielkopolska to mało zróżnicowany region pod
względem przyrodniczym. Rozczłonkowują go doliny rzeczne, w których występują
kotlinowate rozszerzenia, a pomiędzy nimi rozciągają się dosyć płaskie, bezjeziorne
wysoczyzny z ostańcami form glacjalnych. Dolina Konińska to równoleżnikowy odcinek
doliny Warty między Koninem a Pyzdrami, część pradoliny związanej z fazą pomorską
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zlodowacenia wiślańskiego. Holoceńskie dno doliny obniża się od 80 do 60 m npm.
Na terenie miasta panuje klimat z łagodnymi zimami z niskimi rocznymi opadami
atmosferycznymi, duża ich intensywność w krótkim okresie oraz niskie temperatury
w okresie wczesnowiosennym. Średnio w ciągu roku występuje ok. 50 dni słonecznych
i ok. 130 pochmurnych. Średnia temperatura powietrze waha się w granicach +8oC.
Przeciętny okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 do 60 dni. Najczęściej
podobnie jak na całym obszarze Wielkopolski obserwowane są tu wiatry z sektora
zachodniego, głównie z kierunku SW i W. Nieco mniejszą częstością występowania
cechują się wiatry z kierunku NE i E oraz NW [Program Ochrony Środowiska dla miasta
Konina, 2004; Przybycin W., Witkowska J., 2010].
Lokalizację

obszaru

projektowanych

prac

geologicznych

przedstawiono

na

podkładzie mapy topograficznej w skali 1:10 000 (zał. 1.1). Mapy topograficzne
pozyskano z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.2.

MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Morfologia miasta Konina wykazuje układ stopniowy, w którym najniżej położone
jest dno doliny Warty, w granicach 80 – 82 m n.p.m.. Na północy na terenie Wysoczyzny
Kleczewskiej wartości te wzrastają do około 120 m n.p.m. (w południowej części Jeziora
Gosławskiego), a maksimum osiągają na południu w rejonie Pagórków Złotogórskich
około 187 m n.p.m. [Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina, 2004].
Wysoczyzna Kleczewska będąca subregionem Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, leżąca
na północ od pradoliny, posiada urozmaiconą rzeźbę, ukształtowaną przez zlodowacenie
bałtyckie. Generalnie jest to wysoczyzna płaska o deniwelacjach 3 – 5 m, przechodząca
niekiedy w wysoczyznę morenową falistą. Wyniesiona ona jest do rzędnych 100–105 m
n.p.m.

W

rejonie

Jeziora

Gosławskiego

występują

pagórki

czołowo–morenowe

o charakterze akumulacyjnym, których wysokości wahają się w granicach 10–20 m
i wyniesienie do rzędnych około 120 m n.p.m. Charakterystyczną cechą wysoczyzny są
liczne rynny zajęte częściowo przez jeziora. Duże zmiany w morfologii terenu odegrała
działalność górnictwa odkrywkowego i elektrowni.
Odmienny charakter rzeźby widać na południe od pradoliny. Jest to wysoczyzna
płaska, której urozmaicenie wywołuje dolina rzeki Powy z jej licznymi dolinami bocznymi,
wykorzystywanymi przez drobne cieki. W południowo–zachodniej części omawianego
terenu w morfologii uwidaczniają się wzgórza pochodzenia głównie eolicznego.
W

południowo–wschodniej części

badanego

terenu

zaczynają

się

wzgórza

morenowe noszące nazwę Pagórków Złotogórskich. Jest to forma o znacznej wysokości
około 100 m ponad dno doliny rzeki Warty, a jej najwyższy punkt Złota Góra –
187 m n.p.m.
Projektowany otwór badawczy zlokalizowany jest w dolinie Warty, na jej
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najniższym tarasie - zalewowym, na tzw. „Wyspie Pociejewo”, którą tworzy zakole rzeki
Warta opływającej ją od strony wschodniej, południowej i zachodniej, oraz Kanał Ulgi
zamykający obszar wyspy od północy. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanych
prac jest płaska, nieznacznie nachylona w kierunku koryta Warty. Rzędne wysokościowe
wahają się w granicach 82-85,5 m n.p.m., 82,7 m n.p.m. w bezpośredniej lokalizacji
otworu.
Pod

względem

hydrograficznym

obszar

projektowanych

prac

badawczych

zlokalizowany jest w zlewni rzeki Warty, której koryto oddalone jest od obszaru badań
o min. 350 m na SE. Sztucznie stworzony Kanał Ulgi występuje w odległości ok. 150 m
na N. Teren wyspy Pociejewo stanowi obszar zagrożony podtopieniami [www.pgi.gov.pl],
i jest otoczony wałami przeciwpowodziowymi.

2.3.

LOKALIZACJA

ZAMIERZONYCH

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

ROBÓT
Z

GEOLOGICZNYCH

UWZGLĘDNIENIEM

I

OPIS

OBIEKTÓW

I OBSZARÓW CHRONIONYCH
Obszar, w granicach którego projektowane jest wykonanie prac geologicznych
(związanych z odwierceniem otworu Konin GT-1), zlokalizowany jest w centralnopołudniowej części miasta Konin, na północnym brzegu Warty, na tzw. Wyspie Pociejewo
wyznaczonej przez rzekę Wartę i Kanał Ulgi. Przez obszar ten przebiega droga nr 92 –
Trasa Warszawska – ulica Wolności, przebiegająca z południowego-wschodu na północ.
Po jej wschodniej stronie znajduje się Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego
oraz teren rekreacyjno-sportowy z mniejszymi boiskami, pomiędzy którymi przebiega
ulica Podwale. Otwór Konin GT-1 projektuje się wykonać ok. 75 m na wschód od w/w
stadionu, pomiędzy boiskami sportowymi (fig. 2). Dojazd do miejsca wiercenia następuje
bezpośrednio z drogi ulicy Podwale.
Projektowany otwór wiertniczy nie koliduje z infrastrukturą podziemną jak
i naziemną. Według mapy sytuacyjno-wysokościowej w odległości ok. 21 m na południe
znajduje się wodociąg. W podłożu drogi Podwale zlokalizowana jest kanalizacja
deszczowa i ściekowa (kd i ks), natomiast wzdłuż drogi w odległości ok. 3,75 m i 9 m na
wschód przebiegają odpowiednio: sieć prądowa niskiego napięcia (eNN) zasilająca
oświetlenie drogowe oraz sieć gazowa (g180).
Lokalizację

projektowanego

otworu

badawczego

na

podkładzie

mapy

topograficznej w skali 1:10 000 przedstawia załącznik 1.1, natomiast mapy sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000 przedstawia załącznik 1.5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa
została uzyskana od Zleceniodawcy, i pozyskana z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

11

Fig. 2. Lokalizacja miejsca planowanego wiercenia otworu Konin GT-1 (podkład: geoportal.gov.pl).

Dla miasta Konin zostało opracowane Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27
października 2010 roku), zgodnie z którym działka nr 227/5, na której projektuje się
otwór wiertniczy, zaliczona została do obszarów zabudowanych o funkcji usług sportu
i wypoczynku (fig 3).

Fig.

3.

Lokalizacja miejsca planowanego
zagospodarowanie przestrzennego.

wiercenia

na

podkładzie

mapy

kierunków
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Projektowany otwór Konin GT-1 zlokalizowany jest na obszarze należącym do sieci
Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Warty” PLB 300002
– (fig. 4). W granicach Konina, obszar ten obejmuje obszar doliny Warty i ograniczony
jest ulicami: Poznańską, Przemysłową, Kard. S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II od strony
północnej i Kolską, Trasą Warszawską, Zofii Urbanowskiej i Nadrzeczną od strony
południowej. Obszar doliny leżący w granicach ostoi jest w zróżnicowanym stopniu
przekształcony i odmiennie użytkowany. Teren ten to mozaika 17 typów siedlisk
przyrodniczych i obszar bytowania dla co najmniej 42 gatunków ptaków ważnych dla
zachowania różnorodności biologicznej europejskiej przyrody.
Projektowany otwór badawczy zlokalizowany jest również w strefie ochronnej ujęcia
komunalnego
Wielkopolskiego

„Kurów”
z

dnia

dla

miasta

15.10.1999

Konina
r.

znak:

ustanowionego

decyzją

Wojewody

OS.Ko-lI-1-6210/18/99.0,

zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody
(Dz. U. Nr 116, poz. 504). Podstawowe dane dotyczące ujęcia opisane zostały w rozdziale
4.3. Najbliższe czynne studnie ujęcia „Kurów” zlokalizowane są na północ od Kanału Ulgi,
w związku z tym realizacja projektowanego otworu geotermalnego Konin GT-1 nie będzie
miała wpływu na wody podziemne ujmowane przez ujęcie „Kurów”.

Fig. 4. Lokalizacja miejsca planowanego wiercenia na tle obszarów podlegających ochronie.
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Lokalizację

obszaru

projektowanych

prac

na

podkładzie

Mapy

Geologiczno-

Gospodarczej Polski w skali 1:50 000 zobrazowano w załączniku 1.2.

3.

OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ
ROBÓT GEOLOGICZNYCH I BADAŃ GEOFIZYCZNYCH NA OBSZARZE
ZAMIERZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH I W JEGO OTOCZENIU
Rozpatrywany obszar miasta Konin jest położony (pod względem geologicznym),

w centralnej części niecki mogileńsko-łódzkiej. Budowa geologiczna omawianego obszaru
jest słabo rozpoznana. Dotyczy to zwłaszcza utworów kredy dolnej i jury, które są
przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania. Utwory te rozpoznane są głównie
w skali regionalnej. Bezpośredni obszar badań został rozpoznany tylko płytkimi otworami,
sięgającymi maksymalnie stropowej części utworów kredy górnej. Charakterystykę
budowy geologicznej niecki mogileńsko-łódzkiej i najbliższego otoczenia można znaleźć
w pracach: Marek i in. (1977), Jaskowiak - Schoenich i in. (1979), Raczyńska (1979,
1987), Jucha (1990), Strzetelski, Nowicki i Wróbel (1990), Górecki i in.(1990, 1995,
1996, 2006), Haładus, Reicher (1990). Została ona rozpoznana przy wykorzystaniu
metod geofizycznych i głębokich wierceń. W interpretacji danych geofizycznych opierano
się głównie na wynikach badań magnetycznych, grawimetrycznych, geoelektrycznych
i sejsmicznych, w tym badaniach wykonanych w otworach (geofizyka wiertnicza).
Natomiast w skali regionalnej (obszar niecki mogileńsko-łódzkiej) analizie poddanych
było kilkaset głębokich wierceń.

3.1. BADANIA GEOFIZYCZNE
3.1.1.

Badania grawimetryczne i magnetyczne

Grawimetria
Obszar Niżu Polskiego w większości pokryty jest półszczegółowymi pomiarami
grawimetrycznymi o zagęszczeniu 1-4 pkt/km2. Zdjęcia półszczegółowe wykonywane były
z inicjatywy Instytutu Geologicznego oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Biura Geologicznego GEONAFTA.
Dane z półszczegółowych pomiarów grawimetrycznych zgromadzone zostały
w komputerowej bazie danych, na ich podstawie opracowywano mapę grawimetryczną
Polski w skali 1:200 000. Zarówno prace polowe jak i dokumentacyjne wykonało
Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych pod nadzorem metodycznym Państwowego
Instytutu

Geologicznego.

Po

zakończeniu

tych

prac

opracowany

został

Atlas

grawimetryczny Polski w skali 1:750 000.
Anomalie grawimetryczne były niejednokrotnie przedmiotem interpretacji i analiz
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wykonywanych przez wielu autorów, a uzyskane w ten sposób dodatnie i ujemne
anomalie pozwoliły dokładnie skorelować interpretowaną budowę geologiczną podłoża
z pokrywą osadową. W ramach tych opracowań wykonano szereg transformacji pola
grawitacyjnego, prób określenia parametrów zalegania ciał zaburzających oraz ich
powiązania z budową geologiczną. Do prac o istotnym znaczeniu zaliczyć należy m.in.:
-

opracowania Cz. Królikowskiego (1997) wraz z zespołem, zawierające wyniki
interpretacji metodą strippingu. W oparciu o zbudowane modele strukturalne
i

gęstościowe

oraz

sukcesywne

odejmowanie

efektów

grawitacyjnych

pochodzących od nadkładu cechsztyńsko-mezozoicznego wyznaczono anomalie od
podłoża podcechsztyńskiego;
-

prace T. Grabowskiej i T. Raczyńskiej (1981-1990) zawierają wyniki modelowania
grawimetrycznego

wraz

z

wnikliwą

analizą

gęstości

skał

i

prędkości

fal

sejsmicznych wzdłuż profili przebiegających w rejonie badań.
Obszar objęty projektem robót geologicznych znajduje się w obrębie tzw. pomorskokujawskiego niżu grawimetrycznego, w którym wydzielono depresję nadnotecką, niż
dolnej Wisły oraz depresję mogileńsko-łódzką wraz z wyżem kutnowskim. Kompleks
permsko-mezozoiczny ma duży wpływ na tworzenie grawimetrycznej depresji w obrębie
niecki łódzkiej. Skały budujące te struktury wywołują znaczące efekty grawitacyjne, które
z utworami podłoża paleozoicznego i skałami krystalicznymi skorupy tworzą rejestrowany
obraz zakłóceń na powierzchni. Zaznacza się tutaj wyraźny związek anomalii lokalnych
z licznie występującymi strukturami solnymi.
Potwierdzeniem występujących ciał solnych są bardzo duże kontrasty gęstościowe
w obrazie anomalii dodatnich i ujemnych dla soli i ich otoczenia. Anomalie dodatnie mają
związek z podniesionymi masami skalnymi jury lub triasu, pod którymi pojawiają się
poduszki i diapiry solne, natomiast anomalie ujemne występują w regionach gdzie
kompleksy solne cechsztynu nie mają nadkładu mezozoicznego lub jest on bardzo
zredukowany.
Dla zdiagnozowania dodatniej anomalii w rejonie kutnowskim dokonano eliminacji
efektów grawitacyjnych pochodzących z pokrywy mezozoicznej. Po tych zabiegach
okazało się że wynik grawitacyjnej anomalii Kutna wiąże się ze skałami starszymi niż
triasowe.
Szczegółowy wykaz opracowań grawimetrycznych wykonanych w rejonie obszaru
projektowanych prac badawczych przedstawia tabela 1.
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Tab.1. Szczegółowy wykaz opracowań grawimetrycznych wykonanych w rejonie obszaru
projektowanych prac badawczych.
Tytuł
Aktualny stan rozpoznania grawimetrycznego,
geoelektrycznego i magnetycznego Obszaru
Przedsudeckiego, 1964
Analiza półszczegółowego zdjęcia
grawimetrycznego dla tematu Szczegółowa
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000,
ark. Kleczew
Analiza półszczegółowego zdjęcia
grawimetrycznego dla tematu Szczegółowa
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000,
ark. Raszków
Analiza półszczegółowego zdjęcia
grawimetrycznego na obszarze arkusza Łowicz
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 200 000
Analiza półszczegółowego zdjęcia
grawimetrycznego na obszarze arkusza
Żychlin Szczegółowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000
Analiza sprawozdania A. Mikołajczaka pt.
"Półszczegółowe badania grawimetryczne w
rejonie Złoczewa 1960 r"
Analiza sprawozdania J. Wasiaka pt.:
Opracowanie półszczegółowych badań
grawimetrycznych anomalii Płużnicy
k/Wąbrzeżna wykonanych w 1961 r
Analiza sprawozdania mgr J. Reczka pt.
Pomiary grawimetryczne na obszarze Kujawy Pomorze w 1954 r
Analiza sprawozdania mgr J. Reczka pt.
Pomiary grawimetryczne na obszarze Kujawy Pomorze w 1954 r
Analiza sprawozdania mgr J. Wasiaka pt.
„Sprawozdanie ze szczegółowych badań
grawimetrycznych anomalii w obszarze Rypina
w 1961 r"
Analiza sprawozdania mgr J. Wasiaka p.t.
"Opracowanie półszczegółowych badań
grawimetrycznych wysadu solnego w
Damasławku wykonanych w 1961 r"
Anomalie grawimetryczne, rejonu Bydgoszcz Ciechocinek

Rok
wyko
nania

Autor

Numery archiwalne

Wykonawca

1964

Jamrozik J.,

1180, 52/80, Arch.
rdzeni, Halinów

Zjedn. Górn.
Naft.,
Warszawa

1995

Twarogowski
J., Petecki Z.,

2361/95, CAG PIG,
Warszawa

1995

Twarogowski
J., Petecki Z.,

2359/95,CAG PIG,
Warszawa

1989

Twarogowski
J.

40942, 555/5, Arch.
rdzeni, Halinów

Państw. Inst.
Hydrolog.Meteo.,
Warszawa

1989

Twarogowski
J.,

40792, 518/1, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

1960

Bronowska
E.,

14390/62, 4327/36,
Arch. rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1962

Bronowska
E.,

15831/62, 3527/55,
Arch. rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1955

Kaczkowska
Z.,

7481/753, 43/97, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1955

Kaczkowska
Z.,

7481/753, 43/97, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1962

Bronowska
E.,

15813/62, 3629/34,
Arch. rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

15835/62, 3725/165,
CAG PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa
Inst. Geol.,
Warszawa

1962

1958

Malinowska
D.,

12758/61, 3626/123,
Arch. rdzeni, Halinów

Anomalie siły ciężkości na ark. 1:100 000 Żnin
- Gniezno

1955

Malinowska
D.,

7952/1225, 3725/127,
Arch. rdzeni, Halinów

Anomalie siły ciężkości na obszarze wysadu
solnego w Inowrocławiu

1949

Wielądek R.,

6415, 3726/182, Arch.
rdzeni, Halinów

Anomalie siły ciężkości okolicy Ciechocinek Lipno

1955

Wielądek J.,

8074/1347, 3727/110,
Arch. rdzeni, Halinów

Badania regionalne grawimetryczne w
Północno - Wschodniej Polsce, w 1956 roku.

1956

Grzywacz J.,
Kruk B.,
Stolarek J.,

ON/167, Arch. rdzeni,
Halinów

1982

Łaszczyńska
B., Okulus
H., Wojas A.,

G-456/SE, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |2189,
53/167, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Okulus H.,

G-445/S, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |2142,
43/191, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja badań geofizycznych; temat:
Poszukiwania złóż węgla brunatnego w obrębie
anomalii grawimetrycznych (obszary:
Oborniki, Kłecko, Pogorzela, ŚwiebodzinBoryszyn, Studzieniec, Bobrowice), 1981 r.
Dokumentacja badań geofizycznych; temat:
Poszukiwania złóż węgla brunatnego w obrębie
anomalii grawimetrycznych (obszary: Skarpa,
Cierplewo, Kowalskie Błota, Złe Mięso, Łuby,
Krępa), rok badań 1981.

1982

Inst. Geol.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Inst. Geol.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
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Tytuł

Dokumentacja badań grawimetrycznych na
złożu solnym Mogilno, 1980 r.

Dokumentacja metodycznych szczegółowych
pomiarów grawimetrycznych w rejonie Kępno
- Ostrzeszów, 1977

Rok
wyko
nania

Autor

1982

Soćko Anna,

1978

Numery archiwalne

Wykonawca

G-446, Przeds. Bad.
Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---, GGeof.,
446, CAG PIG,
Warszawa
Warszawa

Kleszcz T.,

G-362, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1964,
4326/202, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych Gostynin - Ponętów rok
1964 /opracowanie tymczasowe/

1965

Soćko A.,

G-175, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1163,
3929/154, Arch. rdzeni,
Halinów

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych temat: Synklinorium
łódzkie 1970 r

1971

Margul B.,

G-269, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1636,
4128/215, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: 1. Antyklina
Justynowa i Jeżowa, 1966-1967; 2.
Antyklinoruim Kujawskie i Rawsko Gielniowskie, 1967

1967

Kruk B.,

G-235, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1432,
4229/211, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Antyklinorium
Pomorskie, 1969

1970

Reczek J.,
Kruk B.,

G-261, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1537,
32/142, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

1966

Bochnia N.,
Duda W.,

G-203, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1237,
3923/43, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Gorzów - Jarocin
1971 r

1972

Szczypa S.,
Kruk B.,

G-281, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1686,
3820/245, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Gorzów - Jarocin,
1971-1972

1973

Kruk B.,
Duda W.,

G-295, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa | 1754,
Geof.,
3919/108, Arch. rdzeni,
Warszawa
Halinów

1966

Soćko A.,

G-197, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1252,
3929/163, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

1989

Lisowski K.,
Welsz L.,
Wasiak J.,

G-566, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1823,
---, PIG Oddz.
Świętokrzyski, Kielce
|2281, 74/279, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Niecka Szczecińska
i zewnętrzna strefa Monikliny Przedsudeckiej
1970 r

1971

Kruk B.,
Pasik J.,
Kleszcz T.,

G-270, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1634,
3420/44, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Paraantyklinorium
Kujawskie, rejon Brześcia Kujawskiego, 1965

1966

Bochnia N.,
Duda W.,

G-204, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1242,
3726/314, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Kruk B.,

G-213, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1303,
3928/457, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Gorzów - Jarocin
1965

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Gostynin - Łowicz Ponętów - Poddębice, 1965

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Niecka Miechowska
i tereny przyległe, 1987-1989

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Parantyklinorium
Kujawskie, rejon Wojszyc 1966

1967

17

Rok
wyko
nania

Autor

Numery archiwalne

Wykonawca

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Synklinorium
Pomorskie, 1967 (opracowanie tymczasowe)

1967

Szczypa S.,
Soćko A.

G-229, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1420,
3629/86, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych. Temat: Synklinorium
Szczecińsko - Mogileńskie, rejon Międzychodu,
1966

1967

Kruk B.

1308, 3821/40, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

1965

Bochnia N.,
Duda W.

G-179, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1168,
3924/123, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Kleszcz T.

G-322, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---,
3625/293, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Tytuł

Dokumentacja półszczegółowych badań
grawimetrycznych: Gorzów - Jarocin, 1964

Dokumentacja profilowych badań
grawimetrycznych; temat: Nakło, 1975 r.

1975

Dokumentacja profilowych badań
grawimetrycznych; temat: Rożnowo Grzywno - Tuchola - Lubiki; 1966r.

1966

Soćko A.

G-209, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa,
21/Geofizyka/UW, Urz.
Woj. Wydz. Ochr. Środ.,
Bydgoszcz |1273,
3326/37, Arch. rdzeni,
Halinów

Dokumentacja przejściowa badań
geofizycznych w rejonie wysadu solnego
"Łanięta", 1980 r.

1980

Materzok W.,
Okulus H.

G-411/SE, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa

1970

Kruk B.,
Łyszkowska
J.

G-259, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa |---, GGeof.,
259, CAG PIG,
Warszawa
Warszawa

Dokumentacja szczegółowych badań
grawimetrycznych Temat: "Północna część
wysadu solnego w Inowrocławiu" 1968r

1968

Kruk B.,
Łyszkowska
J.

G-240, Przeds. Bad.
Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---, GGeof.,
240, CAG PIG,
Warszawa
Warszawa

Dokumentacja szczegółowych badań
grawimetrycznych, temat: Wysad solny
"Inowrocław" 1980 r

1981

Łąka M.

G-433, Przeds. Bad.
Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---, GGeof.,
433, CAG PIG,
Warszawa
Warszawa

Dokumentacja szczegółowych badań
grawimetrycznych na obszarze wysadu
solnego w Inowrocławiu w latach 1968-1969.

Dokumentacja szczegółowych badań
grawimetrycznych; temat: "Babimost", 1972
r.

1973

Duda W.

G-292, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1747,
4021/189, Arch. rdzeni,
Halinów

Dokumentacja szczegółowych badań
grawimetrycznych; temat: Poszukiwanie złóż
węgla brunatnego w obrębie anomalii
grawimetrycznych, II faza - 1989 r.

1990

Wasiak J.

2916-G, Przeds. Bad.
Przeds. Bad.
Geof., Warszawa, GGeof.,
570, Przeds. Bad. Geof.,
Warszawa
Warszawa

Welsz L.

G-495, Przeds. Bad.
Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
Geof.,
|46199, 3623/189, Arch.
Warszawa
rdzeni, Halinów
Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja szczegółowych badań
grawimetrycznych; temat: Trzcianka, 19831984.

1984

Dokumentacja szczegółowych profilowych
badań grawimetrycznych. Temat: Goleniów Stargard Szczeciński - Choszczno - Krzyż, II
etap, 1980

1981

Smrek A.

G-429, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |2109,
42/145, Arch. rdzeni,
Halinów

Dokumentacja szczegółowych profilowych
badań grawimetrycznych. Temat: Goleniów Stargard Szczeciński - Choszczno - Krzyż,
1978

1979

Smrek A.

2006, 42/139, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa
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1978

Reczek J.

G-359, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

1979

Smrek A.

G-386, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

1948

Dąbrowski A.

5917, 3727/73, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

1948

Dąbrowski A.

5902, 3727/70, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

1951

Pawłowski S.

5231, 3928/123, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

Grawimetria okolic Izbicy - Kłodawy - Łęczycy
- Ozorkowa, 1951

1951

Pawłowski S.

5231, 3928/123, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

Grawimetria okolic Izbicy - Kłodawy - Łęczycy
- Ozorkowa, 1951

1951

Pawłowski S.

5231, 3928/123, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

Grawimetria okolic Mogilna - Sompolna

1958

Kaczkowska
Z. Dąbrowski
A.

10922/59, 3826/92,
Arch. rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

Grawimetria okolic Radomska, 1951/1952

1952

Pawłowski S.

5796, 4429/50, Arch.
rdzeni, Halinów

Interpretacja anomalii siły ciężkości
obserwowanych w południowo-wschodnim
obrzeżeniu Monokliny Przedsudeckiej /Kępno Kalisz - Środa Wkp. 1971

1971

Jamrozik J.

5005, 63/116, Arch.
rdzeni, Halinów

Interpretacja geologiczno-geofizyczna
anomalii siły ciężkości w rejonie Kłecka, 1962

1962

Jamrozik J.

3825/274, Arch. rdzeni,
Halinów

PIG,
Warszawa
PGNiG BG
"Geonafta",
Zakł. Opr.
Geol.Górn.Na
ft., Warszawa
Biuro Dok. i
Proj. Geol.,
Warszawa

Interpretacja wyników prac grawimetrycznych
wykonanych w 1971 roku na antyklinie
Jeżowa, 1971

1971

Bujnowski
W., Wasiak J.

15625, 4130/269, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

Mapa grawimetryczna Polski Arkusz 49 Skierniewice skala 1 : 200 000 Katalogi
anomalii grawimetrycznych 1988 rok

1988

Grzywacz J.,
Szczypa S.

M34-III/6, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

1988

Petecki Z.

N33-XXIV/10, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1988

Zientara P.

3627/446, CAG PIG,
Warszawa

PIG,
Warszawa

Obliczenia ciężarów właściwych skał otworu
Kruszwica 1

1951

Nieznany

7173/439, 3826/81,
Arch. rdzeni, Halinów

Opracowanie badań grawimetrycznych, temat:
Lutomiersk - Poddębice - Gopło,
(reinterpretacja), 1974 rok

1974

Grzywacz J.

1845, 54/169, Arch.
rdzeni, Halinów

Opracowanie badań grawimetrycznych.
Temat: Struktura Gopła, 1963

1964

Bochnia N.
Duda W.

2104, 3826/343, Arch.
rdzeni, Halinów

Opracowanie mapy anomalii
grawimetrycznych okolic Wapna i Kcyni

1948

Kohsling J.

6430, 3725/97, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
PIG,
Warszawa

Opracowanie mapy anomalii
grawimetrycznych okolic Wapna i Kcyni

1948

Kohsling J.

6430, 3725/97, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

Tytuł
Dokumentacja szczegółowych profilowych
badań grawimetrycznych; temat: GoleniówStargard Szczeciński-Choszczno-Krzyż, 1977
r.
Dokumentacja szczegółowych profilowych
badań grawimetrycznych; temat: GoleniówStargard Szczeciński-Choszczno-Krzyż, 1978
r.
Druga pochodna pionowa ciężkości na
obszarze struktury solnej w Górze
Gradienty horyzontalne pionowej pochodnej
siły ciężkości na obszarze struktury solnej w
Górze na Kujawach
Grawimetria okolic Izbicy - Kłodawy - Łęczycy
- Ozorkowa, 1951

Mapa grawimetryczno - sejsmicznych
elementów strukturalnych kompleksu
cechsztyńsko - mezozoicznego na obszarze
Wału Pomorsko - Kujawskiego i obszarów
przyległych Arkusz Chojnice
Mapa grawimetryczno-sejsmicznych
elementów strukturalnych kompleksu
cechsztyńsko-mezozoicznego na obszarze
Wału Pomorsko-Kujawskiego i obszarów
przyległych Etap II - arkusz Toruń

Wykonawca
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1983

Grobelny A.,
Szczypa S.,
Grzywacz J.,
Królikowski
C.

2184, N33-XXX/8, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

1962

Wasiak J.,
Kruk B.

977, 3122/30, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Opracowanie półszczegółowych badań
grawimetrycznych anomalii Płużnicy koło
Wąbrzeźna, 1961

1962

Okulus H.,
Wasiak J.

G-138, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|15160, 3528/23, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Opracowanie półszczegółowych badań
grawimetrycznych wysadu solnego w
Damasławku, 1961

1962

Wasiak J.,
Okulus H.

G-137, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa
Geof.,
|40956, 3725/278, Arch.
Warszawa
rdzeni, Halinów

Tytuł
Opracowanie metodyki trójwymiarowej
interpretacji grawimetrycznej opartej na
eliminacji efektów anomalnych wywołanych
utworami nadkładu (w zakresie utworów
kenozoicznych) na obszarze arkuszy map:
Nakło i Toruń, 1982-1983
Opracowanie półszczegółowych badań
grawimetrycznych anomalii Białogard Koszalin - Bobolice oraz Antykliny Chojnic I
etap

Opracowanie półszczegółowych badań
grawimetrycznych: Monoklina Przedsudecka
(Leszno - Ostrzeszów), 1963

1964

Opracowanie regionalnych pomiarów
grawimetrycznych na arkuszu Łódź, 1961

1961

Duda W.

G-169, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1044,
4123/34, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Duda W.

2084, 4129/1218, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

GM-114, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---,
GM-114, Arch. rdzeni,
Halinów |1159,
3637/81, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Opracowanie szczegółowych badań
grawimetryczno-magnetycznych w rejonie:
Kruszyniany - Krynki 1963

1963

Waciński A.,
Kruk B.,
Kurbiel H.

Opracowanie szczegółowych badań
grawimetrycznych w rejonie Bełchatowa,
1961-1962

1962

Wasiak J.

1950

Dąbrowski A.

5916, 3928/221, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

1954

Kaczkowska
Z.

5490, 43/29, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1966

Sopoćko H.,
Szczypu S.

33397, 3326/45, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1953

Czernikowska
E.,

5223, 43/36, Arch.
rdzeni, Halinów

Inst. Geol.,
Warszawa

1961

Mrozek K.,
Kozera A.

2083, 4429/261, Arch.
rdzeni, Halinów

PP Poszuk.
Naft., Kraków

Półszczegółowe badania grawimetryczne w
rejonie Kłecka, 1958

1959

Reczek J.

G-95, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|12315, 3825/42, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Projekt szczegółowych badań
grawimetrycznych temat: Antyklina Jeżowa

1971

Duda W.,
Bochnia N.

1641, 4130/231, Arch.
rdzeni, Halinów

Przyczynek do rozpoznania struktury Rogoźna
na podstawie interpretacji profilów
grawimetrycznych, 1965

1965

Jamrozik J.

2098, 3824/191, Arch.
rdzeni, Halinów

Regionalne badania grawimetryczne w
obszarze Żnin - Inowrocław rok 1960

1960

Duda W.,
Bochnia N.

40946, 3625/194, Arch.
rdzeni, Halinów

Opracowanie wyższych pochodnych siły
ciężkości na obszarze części Struktury
Kłodawskiej, 1949-1950
Plan techniczny badań grawimetrycznych na
Kujawach i Pomorzu w 1954 r
Plan techniczny badań grawimetrycznych na
profilach "Różnowo - Grzywno, Tuchola Lubiki
Plan techniczny badań grawimetrycznych w
rejonie Bydgoszczy - Ciechocinka 1953 r
Pogląd na budowę geologiczną stref dużych
gradientów siły ciężkości w obszarze
położonym na Północny -Wschód od
Radomska, 1961

G-141, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa
Geof.,
|40961, 4329/303, Arch.
Warszawa
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Biuro Dok. i
Proj. Geol.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
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1962

Małoszewski
S.

3927/208, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

1958

Małoszewski
S.

40928, 43/170, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

1960

Bochnia N.,
Duda W.

40946, 4129/852, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Sprawozdanie z badań regionalnych
grawimetrycznych w rejonie Niecki Łódzkiej,
1957

1957

Grzywacz J.,
Kruk B.,
Stolarek J.

3826/246, Arch. rdzeni,
Halinów |9959/3261,
ON/179, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Sprawozdanie z badań wagą skręceń na
temacie: Mogilno - Gościeszyn, 1958 r

1959

Wasiak J.

G-102, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|12313/60, 3826/99,
Arch. rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
na obszarze Kujawy - Pomorze 1954 r

1955

Reczek J.

40620, 3625/193, Arch.
rdzeni, Halinów

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
na obszarze południowego obrzeżenia Niecki
Łódzkiej, 1953

1953

Duda W.

4429/182, Arch. rdzeni,
Halinów

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
na obszarze Turek - Koło, 1954

1954

Duda W.

54/90, Arch. rdzeni,
Halinów

Tytuł
Sprawozdanie - Obliczenie przypuszczalnego
stropu struktury Izbica - Kłodawa - Rogoźno,
1961
Sprawozdanie grupy interpretacji
grawimetrycznej temat : "Obliczenie anomalii
resztkowych i regionalnych na północnowschodnim brzegu Wału Przedsudeckiego (w
rejonie Oborniki - Pyzdry) i Niecki Łódzkiej
1958 r"
Sprawozdanie z " Uzupełnienie regionalnego
zdjęcia grawimetrycznego na arkuszu Łódź

G-75, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa
Geof.,
|40835, 3924/376, Arch.
Warszawa
rdzeni, Halinów

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
okolic Poznania dla wagi skręceń, 1957

1958

Duda W.

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
tematu: Bydgoszcz - Ciechocinek, 1953

1953

Reczek J.

5882, 3626/278, Arch.
rdzeni, Halinów

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
w rejonie Skierniewic i Mszczonowa, 1953

1953

Reczek J.

40814, 4130/201, Arch.
rdzeni, Halinów

Sprawozdanie z pomiarów grawimetrycznych
w rejonie Tomaszów - Nowe Miasto, 1952

1952

Czernikowska
E.

40811, 4230/242, Arch.
rdzeni, Halinów

Sprawozdanie z półszczegółowych badań
grawimetrycznych na obszarze Mogilno Gopło, 1957

1958

Sprawozdanie z półszczegółowych badań
grawimetrycznych Oborniki- Czarnków, 1957

1958

Sprawozdanie z półszczegółowych badań
grawimetrycznych w obszarze Niecki
Szczecińskiej, rejon: Nowogard - Człopa, 1960
rok

1961

Duda W.

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

G-82, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa
Geof.,
|40920, 3826/247, Arch.
Warszawa
rdzeni, Halinów

Grzywacz J.

G-87, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|9963/3265, 3723/14,
Arch. rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Mikołajczak
A.

G-126, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|14128/61, 3420/17,
Arch. rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Sprawozdanie z półszczegółowych badań
grawimetrycznych w rejonie południowej
Niecki Łódzkiej: Piotrków - Złoczew Radomsko, 1959

1959

Grzywacz J.

G-112, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |2085,
64/183, Arch. rdzeni,
Halinów

Sprawozdanie z półszczegółowych badań
grawimetrycznych w rejonie Złoczewa
k/Sieradza, 1960

1961

Mikołajczak
A.

G-123, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---,
4327/33, Arch. rdzeni,
Halinów
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Tytuł
Sprawozdanie z prac grawimetrycznych na
Kujawach, 1951

Rok
wyko
nania

Autor

Numery archiwalne

Wykonawca

1951

Czernikowska
E.

5851, 3827/62, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Sprawozdanie z prac grawimetrycznych wagą
skręceń w rejonie Poznania, 1956 r

1957

Kozera A.

G-71, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|9858/3160, 3924/85,
Arch. rdzeni, Halinów

Sprawozdanie ze szczegółowych badań
grawimetrycznych anomalii na obszarze
Rypina, 1961

1962

Okulus H.,
Wasiak J.

G-135, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|15112/62, 3629/31,
Arch. rdzeni, Halinów

1961

Bochnia N.,
Duda W.

Szczegółowe badania grawimetryczne w
obszarze Czempin - Mosina, 1960 r

1961

Duda W.,
Bochnia N.

G-127, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|14127/61, 4023/29,
Arch. rdzeni, Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Uzupełniająca dokumentacja
półszczegółowych badań grawimetrycznych.
Temat: Niecka Szczecińska i zewnętrzna strefa
Monokliny Przedsudeckiej, 1971

1972

Kleszcz T.

G-276, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |1683,
42/115, Arch. rdzeni,
Halinów

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

1981

Okulus H.,
Wojas A.

2112, 3222/349, Arch.
rdzeni, Halinów

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

1971

Bujnowski W.

43925, 4028/493, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

1967

Dąbrowski A.

5908, 3726/86, Arch.
rdzeni, Halinów

PIG,
Warszawa

Szczegółowe badania grawimetryczne Leszno
- Rawicz, 1960 r

Uzupełnienie dokumentacji badań
geofizycznych temat: "Poszukiwania złóż
węgla brunatnego w obrębie anomalii
grawimetrycznych /obszary: Kostrzyń Buczek - Wiewiórowo - Kostrzyń
Wykonanie profili grawimetrycznych na
strukturze Kłodawy, 1971
Wyższe pochodne siły ciężkości na obszarze
struktury solnej w Inowrocławiu

G-128, Przeds. Bad.
Przeds. Posz.
Geof., Warszawa
Geof.,
|40960, 4123/141, Arch.
Warszawa
rdzeni, Halinów

Magnetyka
Pierwsze regionalne zdjęcia magnetyczne wykonane były przed II wojną światową
przez Niemców i Państwowy Instytut Geologiczny. Od 1953 r. pomiary regionalne
kontynuowało

Przedsiębiorstwo

Poszukiwań

Geofizycznych

na

zlecenie

Instytutu

Geologicznego. W latach 70-tych inicjatorem tych prac oraz częściowo wykonawcą był
Międzyresortowy Instytut Geofizyki Stosowanej AGH .
Na początku lat osiemdziesiątych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Biuro
Geologiczne GEONAFTA zainicjowało na obszarze zachodniej Polski badania magnetyczne
pola całkowitego AT o wysokiej dokładności. Wykonawcą prac było PBG. Badania objęły
wschodnią część niecki szczecińskiej i znaczną część monokliny przedsudeckiej. Pomiary
wykonano magnetometrami protonowymi, zagęszczenie stanowisk wynosiło 4 pkt/km2.
W strefach wpływu zelektryfikowanych linii kolejowych pomiary prowadzono wspomnianą
uprzednio

metodą

różnicową

opracowaną

w PBG,

umożliwiającą

wyeliminowanie

sztucznych zakłóceń pochodzących od trakcji. Pozytywne wyniki pomiarów prowadzonych
przez PGNiG stały się podstawą opracowania przez Instytut Geologiczny dużego projektu
badań. mającego na celu pokrycie tego typu zdjęciem całego obszaru Niżu Polskiego.
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Pomiary te, o zagęszczeniu 2 pkt/km2, wykonywano w latach 1986-1996. W oparciu o nie
opracowywana jest mapa magnetyczna Polski w skali 1:200 000. Zarówno pomiary
polowe jak i prace dokumentujące wykonało i wykonuje nadal Przedsiębiorstwo Badań
Geofizycznych pod nadzorem metodycznym PIG.
Ogólnie obraz pola magnetycznego na Niżu Polskim charakteryzuje się niewielkim
zróżnicowaniem. Wyróżniającymi się elementami są dwie rozległe depresje magnetyczne.
Jedna przebiega w kierunku NW-SE wzdłuż linii Łęczyca-Mogilno-Żnin, druga znacznie
większa znajduje się na północnym zachodzie w centrum w okolicach Szczecina. Na
rozpatrywanym obszarze miąższość utworów jest bardzo duża więc zróżnicowanie
litologiczne podłoża nie ma większego wpływu na obraz magnetyczny, a podłoże
magnetyczne leży tak głęboko, że działa na pole magnetyczne jako całość.
Wzrost wgłębnych anomalii może świadczyć jedynie o spłycaniu w kierunku
południowym lub północnym. Dopiero na sąsiadujących strukturach tektonicznych jak np.
na

monoklinie

magnetycznego

przedsudeckiej,
oraz

wysoki

obserwuje
gradient

się

powolny

magnetyczny

na

wzrost

wartości

obszarze

pola

platformy

środkowoeuropejskiej.
Wykaz opracowań magnetycznych wykonanych w rejonie projektowanych prac
przedstawia tabela 2.

Tab.2. Wykaz opracowań magnetycznych wykonanych w rejonie projektowanych prac.
Rok
wykonania

Autor

Numery archiwalne

Wykonawca

Analiza sprawozdania inż. A. Kozery p.t.
Sprawozdanie z prac magnetycznych z rejonu
Niecki Nidziańskiej i Niecki Łódzkiej

1954

Dąbrowski A.,

5999, 4830/128, CAG
PIG, Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Analiza sprawozdania J. Ochocińskiego z
regionalnych badań magnetycznych na Śląsku,
Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce w 1955 roku

1956

Dąbrowski A.,

8793, 63/75, CAG
PIG, Warszawa

Nieokreślony

Badania magnetyczne przeprowadzone w
związku z poszukiwaniami odłamków meteorytu
we wsi Morąsko k. Poznania

1958

Dąbrowski A.,
Karaczun K.,

12274, 3924/101,
CAG PIG, Warszawa

Nieokreślony

Badania paleomagnetyczne iłów zastoiskowych
Basenu Grudziądzkiego

1974

Dąbrowski A.,
Tkacz M.,

15638, 3527/269,
CAG PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa

1981

Tkacz M.,

29515, 34/101, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa

Tytuł

Badania paleomagnetyczne osadów spoistych
zlodowacenia północno - polskiego Polski
północnej
Dokumentacja badań aeromagnetycznych
temat: Sudety i Monoklina Przedsudecka 1977 1979

1980

Wasiak I., Duda 45283, 53/155, CAG
W.,
PIG, Warszawa
3030, DS309, PIG
Oddz. Dolnośląski,
Wrocław |45490,
62/168, CAG PIG,
Warszawa

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Mizeracka K.,

44481, 62/122, CAG
PIG, Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Mizeracka K.,

R-362, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|44560, ObO/1561,
CAG PIG, Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Dokumentacja badań aeromagnetycznych.
Temat: Sudety i Monoklina Przedsudecka, 1977
- 1979

1980

Duda W.,
Wasiak L.,

Dokumentacja badań własności magnetycznych
skał z rejonów: bloku przedsudeckiego, Gór
Kaczawskich oraz Karkonoszy 1972

1972

Dokumentacja badań właściwości
magnetycznych skał krystalicznego podłoża
Polski

1975

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa
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Tytuł

Dokumentacja pomiarów magnetycznych skał
wykonanych w 1966 roku
Dokumentacja półszczegółowych badań
magnetycznych T. Temat: Północna część
Monokliny Przedsudeckiej (Sulęcin - Myślibórz),
1982 r. (dokumentacja tymczasowa)
Dokumentacja temat: półszczegółowa mapa
magnetyczna T w brzeżnej strefie platformy
prekambryjskiej 1998-2002 r. Operat
magnetyczny -14 t., matryce -4 t., odbitki
ozalidowe -5 t.egz.nr 1 i 5 t.egz.nr 2, mapy
topograficzne w skali 1:50 000 układ "1942" - 3
t., zbiory danych magnetycznych T - 1 dysk CDROM
Dziennik pomiarów magnetycznych Inowrocław
- Jacewo
Dziennik pomiarów magnetycznych w okolicy
Kłodawy 3.VI - 13.VI. 1947 r

Rok
wykonania

Autor

Numery archiwalne

Wykonawca

1966

Mizeracka K.,

1544, DS 147, PIG
Oddz. Dolnośląski,
Wrocław |29633,
3236/164, CAG PIG,
Warszawa

1983

Kosobudzka I.,

2202, 52/138, CAG
PIG, Warszawa

2002

Kosobudzka I.,

1311/2002, CAG PIG,
Warszawa

1937

nieokreślony ,

5362, 3726/56, CAG
PIG, Warszawa

Nieokreślony

1947

Pawłowski S.,

8919, 3928/342, CAG
PIG, Warszawa

PIG,
Warszawa

Rymarski W.,
Roman L.,
3326/11, CAG PIG,
Lemański F.,
Warszawa
Dutkowski A.,
Żewierżejew A.,

Dzienniki polowe badań magnetycznych 1937 1939

1939

Dzienniki pomiarów inklinacji

1949

nieznany ,

Dzienniki pomiarów magnetycznych

1939

Dutkowski A.,

Dzienniki pomiarów magnetycznych 1938/39 r

1939

Katalog stanowisk, temat: Śląsk - Ziemia
Lubuska

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

Nieokreślony

---, 3823/12, CAG
PIG, Warszawa

PIG,
Warszawa

5372, 4531/275, CAG
PIG, Warszawa

Nieokreślony

Roman L.,

5363, 4027/37, CAG
PIG, Warszawa

Nieokreślony

1955

Ochociński J.,

---, GS/90, CAG PIG,
Warszawa

Korelacja chronologiczna iłów zastoiskowych
doliny dolnej Wisły

1978

Tkacz M.,

25426, 3328/158,
CAG PIG, Warszawa

Krzywe dzienne Inowrocław - Jacewo od dnia
15.X. 1937 do dnia 21.XII.1937

1937

Nieokreślony ,

---, 3726/42, CAG
PIG, Warszawa

Nieokreślony

Mapa lokalnych anomalii magnetycznych
obszaru przedsudeckiego

1968

Dąbrowski A.,

41542, 62/103, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.

Mapa magnetyczna Polski w skali 1:200 000
arkusz 46 - Ostrów Wlkp. z objaśnieniami +
operat magnetyczny

1992

Kosobudzka
Irena, Wójcik
Stanisław,

26/94, ---, CAG PIG,
Warszawa

Przeds. Bad.
Geof.,
Warszawa

1961

Dąbrowski A.,
Karaczun K.,

3683/96, ---, CAG
PIG, Warszawa

1951

Skorupa J.,

4465, 3425/7, CAG
PIG, Warszawa

PIG,
Warszawa

1953

Skorupa J.,

4888, 4027/19, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa

Pomiar deklinacji (azymutu magnetycznego)

1949

nieznany ,

---, 3823/10, CAG
PIG, Warszawa

Pomiary magnetyczne na siedmiu stacjach
badania zmian wiekowych

1951

podpis
nieczytelny ,

4947, 4531/217, CAG
PIG, Warszawa

Ponętów-Wartkowice rejon Wartkowice 19841986 r.

1986

Winiarska Z.,

1954-1956, Geofizyka
Kraków Sp. zoo,
Kraków

PIG,
Warszawa
Obserwatoriu
m Geof.,
Świder
PGNiG
"Geofizyka",
Kraków

Materiały dokumentacyjne z tematu:
Szczegółowe badania magnetyczne
przeprowadzone w okolicy leśniczówki Morąsko
k/Poznania w związku z poszukiwaniami
odłamków meteorytu 1958-1961
Plan badań magnetycznych regionalnych na
Pomorzu i Pomorzu Zachodnim
Plan techniczny przeglądowych badań
magnetycznych na obszarze Niecki Nidziańskiej
i Niecki Łódzkiej

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
PIG,
Warszawa
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Rok
wykonania

Autor

Program badań geologicznych dla tematu
"Badania paleomagnetyczne osadów
zastoiskowych Basenu Grudziądzkiego"

1974

Dąbrowski A.,
Tkacz M.,

17467, 3527/270,
CAG PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa

Regionalne badania magnetyczne na Pomorzu,
Kujawach, w Poznańskim i na terenach
południowego Mazowsza

1958

Roman L.,
Karaczun K.,

12268, 43/136, CAG
PIG, Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

M-33, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa |---,
DS/249, CAG PIG,
Warszawa |---,
4424/40, CAG PIG,
Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

5973, 3327/24, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Zakł.
Geofizyki,
Warszawa

4973, 4531/228, CAG
PIG, Warszawa

Obserwatoriu
m Geof.,
Świder

Tytuł

Regionalne badania magnetyczne w rejonie
Środkowej Odry w roku 1954

Sprawozdanie - Katalog punktów
magnetycznych ze zdjęcia PIG w latach 1937-39
na obszarze Wielkopolski i Pomorza (temat
Regionalne badania magnetyczne na Pomorzu,
Kujawach w poznańskim i na terenach
południowego Mazowsza)
Sprawozdanie techniczne z wykonania w
październiku 1951 roku pomiarów
magnetycznych na 7 stacjach. Badania zmian
wiekowych
Sprawozdanie tymczasowe z pomiarów inklinacji
magnetycznej w 1946 r
Sprawozdanie tymczasowe z pomiarów inklinacji
w rejonie Kutna - Łowicza - Łęczycy od 17.VI.47
do 26.VI.47
Sprawozdanie tymczasowe z pomiaru inklinacji
magnetycznej 8.X. - 21.X. 1947
Sprawozdanie z pomiarów magnetycznych
wykonanych w okolicy Kłodawy w listopadzie
1946 r
Sprawozdanie z prac magnetycznych rejonu
Niecki Nidziańskiej i Niecki Łódzkiej 1953 r

1955

Kurbiel H.,

1954

Karaczun K.,
Roman L.,

1951

nieznany ,

Numery archiwalne

Wykonawca

1947

Skorupa J.,

4916, 55/25, CAG
PIG, Warszawa

Państw. Inst.
Geol. Wydz.
Geof.
Stosow.
Warszawa

1947

Skorupa J.,

4882, 4029/19, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa

1947

Witkowski W.,

5112, 3726/50, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Warszawa

1976

Maryniak K.,

5337, 3928/84, CAG
PIG, Warszawa

PIG,
Warszawa

1953

Orkisz H.,

5442, 4830/82, CAG
PIG, Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Sprawozdanie z prac magnetycznych. Temat:
Regionalne badania na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i
w Wielkopolsce przeprowadzonych przez Grupę
Magnetyczną II PPG w 1955 r

M-62, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|40604, 63/110, CAG
PIG, Warszawa
M-61, Przeds. Bad.
Geof., Warszawa
|511, DS 22, PIG
Oddz. Dolnośląski,
Wrocław |---, 52/97,
CAG PIG, Warszawa |--, 63/56, CAG PIG,
Warszawa

1955

Kozera A.,

Sprawozdanie z regionalnych badań
magnetycznych na Śląsku, Ziemi lubuskiej i w
Wielkopolsce

1955

Ochociński J.,

Sprawozdanie z uzupełniających regionalnych
badań magnetycznych w 1955 r

1955

Ochociński J.,

ON/154, CAG PIG,
Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Szczegółowe badania magnetyczne
przeprowadzone w związku z poszukiwaniem
odłamków meteorytu w okolicy wsi Morąsko
koło Poznania (1959)

1959

Karaczun K.,
Dąbrowski A.,

12625, 3924/103,
CAG PIG, Warszawa

Inst. Geol.

Szczegółowe badania magnetyczne w rejonie
leśniczówki Morąsko k/Poznania w związku z
poszukiwaniem odłamków meteorytu, 1961r

1961

Dąbrowski A.,
Karczun K.,

14519, 3924/108,
CAG PIG, Warszawa

Inst. Geol.

Szkic punktu wiekowego Poznań Obserwatorium

1949

Koehle F.,

---, 3924/66, CAG
PIG, Warszawa

PIG,
Warszawa

Szkice punktu wiekowego Pęckowo

1949

nieznany ,

---, 3823/9, CAG PIG,
Warszawa

PIG,
Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa

Przeds. Posz.
Geof.,
Warszawa
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Rok
wykonania

Autor

Uwagi o położeniu punktu wiekowego Pęckowo

1949

nieznany ,

5342, 3823/8, CAG
PIG, Warszawa

Wyniki absolutnych pomiarów magnetycznych
na 7 punktach wiekowych PIG 1948

1948

Nieokreślony ,

4940, 3529/14, CAG
PIG, Warszawa

Zestawienie, analiza i interpretacja mapy
magnetycznej 1:2 000 000 niecki mogileńskoŁódzkiej

1968

Draczyński W.,
Karaczun K.,
Karaczun M.,

39971, 64/144, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.

Zestawienie, analiza i interpretacja mapy
magnetycznej 1:200 000 oraz historia badań i
charakterystyka magnetyczna antyklinorium
kujawskiego i rawsko - gielniowskiego 1969 r

1969

Karaczun K.,
Karaczun M.,

42461, 43/162, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.

Zestawienie, analiza i interpretacja mapy
magnetycznej w skali 1:200 000 Synklinorium
Warszawskiego

1968

Draczyński W.,
Karaczun K.,
Karaczun M.,

39965, 55/144, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.,
Zakł.
Geofizyki,
Warszawa

Zestawienie, analiza i interpretacja mapy
magnetycznej w skali 1:2000000 oraz historia
badań i charakterystyka magnetyczna
Synklinorium i Antyklinorium Pomorskiego,
1969 rok

1969

Karaczun K.,
Karaczun M.,

42584, 42/107, CAG
PIG, Warszawa

Inst. Geol.

Tytuł

3.1.2.

Wykonawca

Numery archiwalne

PIG,
Warszawa
Obserwatoriu
m Geof.,
Świder

Badania sejsmiczne 2D

Pierwsze badania sejsmiczne w obrębie synklinorium łódzkiego prowadzone były
już w latach sześćdziesiątych. Miały one charakter regionalny, a stosowana metodyka
prac polowych (jednokrotne profilowanie sejsmiczne – „standard”) ograniczała zasięg
penetracji do utworów mezozoicznych.
W latach siedemdziesiątych zaczęto prowadzić obserwacje sposobem profilowań
wielokrotnych SPW (początkowo na pojedynczych profilach, a od roku 1972 - całość
obserwacji). W efekcie zwiększył się zasięg głębokościowy penetracji, poprawiła się
wyrazistość rejestrowanych refleksów, a tym samym otwarła się możliwość kartowania
wgłębnych granic szczególnie permu, z którymi wiązano perspektywy poszukiwawcze.
Kolejnym elementem zwiększającym efektywność badań było wprowadzenie
w

drugiej

połowie

lat

siedemdziesiątych

aparatur

z

zapisem

cyfrowym.

Poza

wyznaczaniem spągu Z1 w obrębie cechsztynu korelowano odbicia kolejnych cyklotemów,
a głównie poziomów anhydrytu dolnego werry, anhydrytu podstawowego strassfurtu,
anhydrytu głównego laine oraz anhydrytu granicznego w stropowej części allenu.
Największe

zróżnicowanie

głębokościowe,

przy

jednoczesnym

uogólnionym

przebiegu izohips, wykazują profile sejsmiczne z obszaru niecki mogileńsko-łódzkiej oraz
antyklinorium kujawskiego. Największa głębokość dochodząca do ponad 7000 m
występuje na linii Kutno-Włocławek. Obrazy profilowań sejsmicznych na wale kujawskim
dają znacznie lepsze i wiarygodniejsze rezultaty niż na obszarze niecki łódzkiej, gdzie
brak jest dostatecznej liczby głębokich otworów.
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Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych profilowań sejsmicznych 2D wykonanych
w rejonie obszaru planowanych prac przedstawiają fig. 5 i 6, natomiast wykaz profili
sejsmicznych 2D wykonanych w rejonie planowanych robót wiertniczych zestawiono
w tabeli 3. Na zamieszczonych mapkach widać, że w bliższym sąsiedztwie nie wykonano
badań sejsmicznych, z których można by uzyskać danych o budowie geologicznej rejonu
projektowanych prac.

Fig. 5. Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych profilowań sejsmicznych 2D wykonanych w rejonie
obszaru planowanych prac na podkładzie mapy geologicznej Polski (PGI, 2012).
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Fig. 6. Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych profilowań sejsmicznych 2D wykonanych w rejonie
obszaru planowanych prac na podkładzie mapy ścięcia -1000m. (PGI, 2012).

Tab. 3. Wykaz profili sejsmicznych 2D wykonanych w rejonie planowanych robót wiertniczych.
ID

Nazwa
profilu

Wykonawca

Temat

Rodzaj profilu

Rok
wykonania

4798

W03A0288

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Centralny Program
Badawczo Rozwojowy

profil refleksyjny

1988

5000

WC040278

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5000

WC040278

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5002

WC050178

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5002

WC050178

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5021

WA110478

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5021

WA110478

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5025

W00D0374

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Profile Regionalne

profil refleksyjny

1974

5040

W0070478

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5040

W0070478

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5046

WA060279

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1979

5046

WA060279

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1979

5074

WB060279

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1979

5074

WB060279

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1979

5086

WB0D0374

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Profile Regionalne

profil refleksyjny

1974

5262

WC0D0374

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Profile Regionalne

profil refleksyjny

1974

5365

WB040278

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5365

WB040278

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5403

WA0D0374

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Profile Regionalne

profil refleksyjny

1974
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ID

Nazwa
profilu

Wykonawca

Temat

Rodzaj profilu

Rok
wykonania

5464

W0060279

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1979

5464

W0060279

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1979

5471

WA030388

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

profil refleksyjny

1988

5471

WA030388

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

profil refleksyjny

1988

5503

WB050277

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

5503

WB050277

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Mogilno-Pabianice

profil refleksyjny

1978

profil refleksyjny

1990

profil refleksyjny

1988

profil refrakcyjny

2000

profil refrakcyjny

1993

profil refleksyjny

1987

5635

WA050390

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

5637

W0060388

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Ciechocinek-Brześć Kuj.Wojszyce
Ciechocinek-Brześć Kuj.Wojszyce

Ciechocinek-Brześć Kuj.Wojszyce
Ciechocinek-Brześć Kuj.Wojszyce

10712 CEL03

PAN, Inst. Geof., Warszawa

Celebration 2000

10746 TTZ

PAN, Inst. Geof., Warszawa

5878

T0040587

Geofizyka Toruń

6356

T0490679

Geofizyka Toruń

Włocławek-Płock

profil refleksyjny

1979

6537

T0210678

Geofizyka Toruń

Włocławek-Płock

profil refleksyjny

1978

6902

T0360679

Geofizyka Toruń

Włocławek-Płock

profil refleksyjny

1979

6925

T0370679

Geofizyka Toruń

Włocławek-Płock

profil refleksyjny

1979

7100

T0460679

Geofizyka Toruń

Włocławek-Płock

profil refleksyjny

1979

7121

T0470679

Geofizyka Toruń

Włocławek-Płock

profil refleksyjny

1979

Program Głębokich Sondowań
Sejsmicznych PAN
Ciechocinek-Brześć Kuj.Wojszyce

10014 22-4-85K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1985

10019 23-4-85K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1985

9665

1-4-83K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1983

9686

5C-4-83K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1983

9687

5D-4-83K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1983

9691

5-4-83K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9763

2-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9773

4-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9777

5D-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9778

5F-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9789

6-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9795

7-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

9849

17-4-84K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1984

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1985

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1985

10007 21-4-85K

Geofizyka Kraków

Ponętów-Wartkowice

profil refleksyjny

1985

10738 S01

PAN, Inst. Geof., Warszawa

Sudetes 2003

profil refrakcyjny

2003

10713 CEL04

PAN, Inst. Geof., Warszawa

profil refrakcyjny

2000

profil refleksyjny

1990

profil refleksyjny

1990

profil refleksyjny

1990

profil refleksyjny

1990

9856
9860

19-484/85K
20-484/85K

10839 W0060390c Przeds. Bad. Geof., Warszawa
4958

W0070390

Przeds. Bad. Geof., Warszawa

10926 W0080390e Przeds. Bad. Geof., Warszawa
10935 W0040390c Przeds. Bad. Geof., Warszawa

Celebration 2000
Ciechocinek-Brześć
Wojszyce
Ciechocinek-Brześć
Wojszyce
Ciechocinek-Brześć
Wojszyce
Ciechocinek-Brześć
Wojszyce

Kuj.Kuj.Kuj.Kuj.-
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3.2.

ROBOTY WIERTNICZE
Otwory wiertnicze w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektowanych robót

wiertniczych zostały wykonane dla potrzeb Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu, głównie
w latach 1955-1980, kilka w latach 80-tych, a tylko 4 po roku 1991. Większość z nich
miała charakter surowcowy (poszukiwawczy), inne to (głównie PIG): kartograficzne,
badawcze i hydrogeologiczne.
Obszar objęty rozpoznaniem położony jest w niecce mogileńsko-łódzkiej, która
była obiektem badań hydrogeologicznych od kilkudziesięciu lat. Celem tych badań było
głównie rozpoznanie i ujęcie do eksploatacji wód zwykłych dla potrzeb komunalnych
i przemysłowych. Głębokość tych ujęć w rejonie Łodzi przekracza nawet 500 m i ujmują
one wody z utworów mezozoiku.
Najważniejsze informacje o wodach termalnych w niecce mogileńsko-łódzkiej
uzyskano w wyniku opróbowań głębokich otworów wiertniczych, wykonywanych w tej
części kraju od 1985 r. Dotychczasowe badania pozwoliły dość dobrze rozpoznać warunki
hydrogeologiczne w utworach kredy niecki mogileńsko-łódzkiej, i uzyskać pewne
informacje o wodach w utworach jury. Należy zwrócić uwagę, że na obszarze Konina nie
został wykonany żaden głęboki otwór wiertniczy, a najbliższe otwory to: Wilczna 1, Ślesin
IGH-1, Trześniew 1, Dobrów IGH-1, Ponętów 1 oraz Turek 1 i Turek 2 oddalone od
projektowanego

otworu badawczego o

ok. 20-30 km (fig.

7 i

8).

W

rejonie

przedmiotowego obszaru odwiercono również otwory Koło IG-3 czy Uniejów IGH-1.
Otworami tymi opróbowano wody termalne z utworów dolnokredowych.
W

otworze

Koło

IG-3

wykonanym

w

1968

r.

w

toku

opróbowania

hydrogeologicznego utworów kredy dolnej w strefie głębokości 1773,0-1796,0 m
stwierdzono występowanie wód chlorkowo-sodowych o mineralizacji około 6,0 g/dm3.
Temperatura wody wypływającej z otworu samoczynnie wynosiła 59oC. Wydajność wody
określono na 80 m3/h, przy nadciśnieniu 3,5 atm. Wiercenie to zostało zakończone na
głębokości 3156,2 m w warstwach ciechocińskich jury dolnej.
Rok później, wykonano wiercenie otworu Wilczna 1. Jego głębokość wyniosła
3205,2 m ppt. Był to otwór badawczy, którego zadanie polegało na przewierceniu
utworów

kredy,

jury,

kajpru,

wapienia

muszlowego

i

retu,

określenie

rozwoju

litologiczno-facjalnego tych pięter oraz wyjaśnienie ich własności kolektorskich. W wyniku
prac wiertniczych przewiercono utwory kredy dolnej (781,0-915,0 m), jury (915,01840,0 m) i triasu (1840,0-3205,2 m), przy czym wiercenie zakończono w utworach
środkowego pstrego piaskowca. Mineralizacja wód złożowych wg danych geofizycznych
dla

przewierconych

poziomów
3

wyniosła:

4,8

g/dm3

w

utworach

kredy

dolnej

3

(780-900 m); 26,0 g/dm w utworach malmu (900-1600 m) i 28,0 g/dm w utworach
doggeru+liasu (1600-1830 m).
W 1978 r. wykonany został otwór Uniejów IGH-1 do głębokości 2254,0 m.
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Opróbowanie hydrogeologiczne utworów kredy dolnej w strefie 1927-2078 m wykazało,
że występują w nich wody chlorkowo-sodowe o mineralizacji 8,6 g/dm3 i temperaturze na
wypływie 67oC. Samoczynny wypływ wody z otworu wynosił 65 m3/h przy depresji 21 m.
We wrześniu 2001 r. rozpoczęto ich eksploatację w celu wykorzystania zawartego w nich
ciepła w systemie grzewczym. W tym celu w latach 1990-1991 wykonano dwa dodatkowe
odwierty: Uniejów PIG/AGH-2 jako otwór produkcyjny z wydajnością ok. 68 m3/h,
temperaturze 68oC i mineralizacji 8 g/dm3 oraz Uniejów PIG/AGH-1 wykorzystany jako
otwór chłonny. Złoże posiada warunki artezyjskie, a ciśnienie samowypływu wynosi
2,6 atm., [Energia geotermalne- Uniejów]. Ze względu na znaczne oddalenie ujęcia
w Uniejowie (ok. 45 km) oraz odmienne położenie geologiczne należy z ostrożnością
podchodzić

do

wykorzystania

doświadczeń

z

realizacji

otworów

geotermalnych

w Uniejowie przy realizacji projektowanego otworu Konin GT-1.
Otwór Ślesin IGH-1 wykonano w 1979 r. Jego głębokość wyniosła 2570,0 m
p.p.t., natomiast utwory kredy dolnej stwierdzono w interwale 2370,0-2557,0 m. W
obrębie tych wód stwierdzono występowanie wód chlorkowo-sodowych o stężeniu 10%,
temperaturze w złożu maksymalnie 84oC, a na wypływie w zależności od wydajności 3564,5oC.
Wiercenie otworu Dobrów IGH-1 było wykonane w latach 1979-1980 w celu
rozpoznania wód termalnych w niecce mogileńsko-łódzkiej. Jego celem było rozpoznanie
wód termalnych w obrębie utworów kredy dolnej, określenie litologii i stratygrafii
przewierconych

utworów,

wyznaczenie

poziomów

zbiornikowych

i

ich

ilościowa

charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem piaskowców kredy dolnej oraz utworów
jury górnej, a także określenie warunków termicznych. Otwór wykonano do głębokości
2805,7 m, przy czym kompleks utworów kredy dolnej stwierdzono na głębokości 24352655 m. Na podstawie przeprowadzonych badań hydrogeologicznych w otworze Dobrów
IGH-1 stwierdzono dopływ wody termalnej z utworów kredy dolnej w strefie głębokości
2438-2580 m oraz ustalono, że zasoby wynoszą 60 m3/h przy depresji 12 m co
odpowiada rzędnej zwierciadła dynamicznego ok. 30 m n.p.m. Temperatura wody na
wypływie uzależniona była od wydajności otworu i tak przy wydajności przyjętej jako
zasoby temperatura wynosiła 65°C. Woda ta ma charakter chlorkowo-sodowy /solanka/
o mineralizacji 92-96 g/dm3, jodkowa, bromkowa, borowa.
W otworze Trześniew 1, wykonanym w roku 1989, stwierdzono występowanie
kompleksu dolnokredowego w przedziale głębokości 1977,5-2175,0 m p.p.t.,. natomiast
podścielające je utwory jury zalegają do głębokości 2924,0 m p.p.t.
Rozmieszczenie

i

wykaz

archiwalnych

otworów

wiertniczych

odwierconych

w sąsiedztwie obszaru planowanych prac przedstawiają figury 7 i 8, natomiast w tabeli 4
zestawiono

wybrane

otwory

wiertnicze

wykonane

w

najbliższym

otoczeniu

projektowanego otworu badawczego.
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Fig.

7.

Rozmieszczenie
i wykaz archiwalnych otworów wiertniczych odwierconych
w sąsiedztwie obszaru planowanych prac na podkładzie mapy geologicznej Polski (PGI,
2012).

Fig. 8. Rozmieszczenie i wykaz archiwalnych otworów wiertniczych odwierconych w sąsiedztwie
obszaru planowanych prac na podkładzie mapy ścięcia -1000m (PGI, 2012).
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Tab. 4. Wybrane otwory wiertnicze wykonane w najbliższym otoczeniu obszaru planowanych robót.

Nazwa
otworu

BANACHÓW
IG-1
DOBRÓW
IGH-1

Straty
Głębo- -grafia
kość
na
dnie

Cel wiercenia

Rok
ukończenia
wierce
-nia

Rzędn
a
m
n.p.m.

Długość
geograficzna
(WGS 84)
[DDMMSS,
SS]

Szerokość
geograficzna
(WGS 84)
[DDMMSS,
SS]

Stratygrafia
Strop [m]
Kredy
dolnej

Jury

3403

domer

2181,5

2435,0

surowcowy
(poszukiwawczy)

1986

99,4

184718,43

521038,92

2805,7

jura

2435,0

2655,5

hydrogeologiczny

1980

95,0

184007,43

521058,92

3156,2

jura

1776,0

2008,0

badawczy

1968

110,0

184842,77

520702,74

KOŁO IG-4

2876

trias
górny

1717,0

1870,0

kartograficzny

1970

98,0

185623,45

520221,93

PODDĘBICE
IG-1

3057

jura

1960,5

2221,0

1971

100,0

185953,45

520402,93

PONĘTÓW 2

2937

jura

1464,0

1640,0

1992

107,0

184559,43

520856,92

PONĘTÓW-1

3007

lias

1578,0

1929,0

badawczy

1973

111,0

184158,43

521116,92

1988

97,5

184439,43

520910,92

1979

95,0

182012,37

522321,27

1989

88,0

183057,42

521254,91

1973

105,0

185622,45

520214,92

1973

105

190014,07

520107,74

1973

109,5

190201,46

515956,93

KOŁO IG-3

trias

1715,0

1884,0

surowcowy
(poszukiwawczy)

2570

jura

2387,5

2557,0

hydrogeologiczny

4532

trias
dolny

1977,5

2175,0

2530

trias

1205,0

1461,0

1076,0

1319,5

1251,0

1479,0

2748,5

-

hydrogeologiczny

1980

104,3

184333,42

521538,92

781,0

915,0

badawczy

1969

94,0

180107,76

521502,22

1947,5

2079,0

hydrogeologiczny

1978

111,2

184614,15

515937,27

PRZYBYŁÓW 1

3857

ŚLESIN IGH-1
TRZEŚNIEW-1
WARTKOWICE
-1
WARTKOWICE
-2
WARTKOWICE
-3
WRZĄCA
IGH-1
WILCZNA 1
UNIEJÓW
IGH-1

3.3.

surowcowy
(poszukiwawczy)
surowcowy
(poszukiwawczy)

3087,2
2475
2934,8
3205,2
2254

perm
górny
tarok
górny
kreda
dolna
trias
dolny
Kimeryd
dolny

surowcowy
(poszukiwawczy)
surowcowy
(poszukiwawczy)
surowcowy
(poszukiwawczy)
surowcowy
(poszukiwawczy)

ROZPOZNANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCH NA NIŻU POLSKIM

Polska należy do jednego z bardziej zasobnych krajów Europy pod względem
objętości wód geotermalnych występujących często równocześnie z gazem ziemnym
w trzech różnych prowincjach (Fig. 9): karpackiej, przedkarpackiej i niżowej. Warunki
występowania wód geotermalnych w tych prowincjach są bardzo różne [Energetyka
geotermalna – PGA, 2002]. Obszar miasta Konina znajduje się prowincji niżowej, gdzie
zbiorniki wód geotermalnych występują w 12 kompleksach geostrukturalnych, z których
część posiada zbiorniki węglanowe, a część zbiorniki piaskowcowe:
1. Górnokredowy basen geotermalny, o powierzchni ~ 36 tys. km2, z dwoma
subbasenami: grudziądzko-warszawskim i szczecińsko-łódzkim. Potencjalne zasoby wód
w pierwszym subbasenie, o średniej temperaturze ~30°C, oceniono na 35 mld m3,
w drugim o średniej temperaturze 50°C, na 55 mld m3. Potencjalne zasoby energii
cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały na równoważne
odpowiednio: 28 mln ton ropy naftowej i 121 mln ton ropy naftowej. Razem 149 mln ton
ropy naftowej.

33

2. Dolnokredowy basen geotermalny, o powierzchni ~ 36 tys. km2, z dwoma
subbasenami: grudziądzko-warszawskim i szczecińsko-łódzkim. Potencjalne zasoby wód
w pierwszym subbasenie, o temperaturze średniej 35°C, oceniono na 70 mld m3,
w drugim - o średniej temperaturze wód 57°C, na 225 mld m3. Potencjalne zasoby
energii cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały na równoważne
odpowiednio: 84 mln ton ropy naftowej i 306 mln ton ropy naftowej.
3. Górnojurajski basen geotermalny, o powierzchni ~74 tys. km2, z dwoma
subbasenami: grudziądzko-warszawskim i szczecińsko-łódzkim. Potencjalne zasoby wód
w pierwszym subbasenie, o średniej temperaturze 40°C, oceniono na 288 mld m3,
w drugim, o średniej temperaturze 63°C, na 225 mld m3. Zasoby energii cieplnej
możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały na równoważne odpowiednio:
476 mln ton ropy naftowej i 306 mln ton ropy naftowej.
4. Środkowojurajski basen geotermalny, o powierzchni ~93 tys. km2, z dwoma
subbasenami: grudziądzko-warszawskim i szczecińsko-łódzkim. Potencjalne zasoby wód,
z pierwszego subbasenu, o średniej temperaturze 45°C, oceniono na 528 mld m3,
drugiego o średniej temperaturze 67°C, na 275 mld m3. Potencjalne zasoby energii
cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały jako równoważne
odpowiednio: 1,056 mln ton ropy naftowej i 1,1 mld ton ropy naftowej.
5. Dolnojurajski basen geotermalny, o powierzchni ~102 tys. km2, z dwoma
subbasenami: grudziądzko-warszawskim i szczecińsko-łódzkim. Potencjalne zasoby wód
pierwszego subbasenu, o średniej temperaturze 57°C, oceniono na 2 820 mld m3,
drugiego o średniej temperaturze 72°C, na 630 mld m3. Potencjalne zasoby energii
cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały jako równoważne
odpowiednio: 8,46 mld ton ropy naftowej i 2,772 mld ton ropy naftowej.
6. Dolnotriasowy subbasen geotermalny, o powierzchni ~138 km2, z dwoma
subbasenami: grudziądzko-warszawskim i szczecińsko-łódzkim. Potencjalne zasoby wód
w pierwszym z tych subbasenów, o temperaturze średniej 72°C, oceniono na 630 mld
m3, w drugim o temperaturze średniej 90°C, na 168,7 mld m3. Potencjalne zasoby
energii cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały odpowiednio jako
równoważne: 510 mln ton ropy naftowej i 1012 mln ton ropy naftowej.
7. Cechsztyński śródsolny basen geotermalny, o powierzchni ~36 km2, z dwoma
subbasenami:

pomorsko-mazurskim

i

przedsudecko-północno-świętokrzyskim.

Potencjalne zasoby wód w pierwszym subbasenie, o temperaturze średniej 75°C,
oceniono na 6 mld m3, w drugim o temperaturze średniej 75°C, na 40,5 mld m3.
Potencjalne zasoby energii cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane
zostały jako równoważne odpowiednio: 27 mln ton ropy naftowej i 183 mln ton ropy
naftowej.
8. Permski podsolny basen geotermalny, o powierzchni ~42 km2, z dwoma
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subbasenami:

pomorsko-mazurskim

i

przedsudecko-północno-świętokrzyskim.

Potencjalne zasoby pierwszego subbasenu, o średniej temperaturze 75°C, oceniono na
3,36 mld m3, drugiego o temperaturze średniej również 75°C, na 115 mld m3
(w czerwonym spągowcu i wapieniu podstawowym cechsztyńskim). Potencjalne zasoby
energii cieplnej możliwej do odebrania z tych wód oszacowane zostały jako równoważne
odpowiednio: 15 mln ton ropy naftowej i 517 mln ton ropy naftowej.
11. Karbońsko-dewoński

basen geotermalny, o powierzchni ~15 tys.

km2,

z dwoma subbasenami: pomorskim i lubelskim. Potencjalne zasoby wody w pierwszym
subbasenie o średniej temperaturze 90°C, oceniono na 12 mld m3, w drugim o średniej
temperaturze 75°C, na 30 mld m3. Potencjalne zasoby energii cieplnej możliwej do
odebrania z tych wód oszacowane zostały jako równoważne odpowiednio: 72 mln ton
ropy naftowej i 135 mln ton ropy naftowej.
12. Dolnopaleozoiczny basen geotermalny, o powierzchni ~22 tys. km2, z dwoma
subbasenami: przybałtyckim i podlaskim. Potencjalne zasoby wody w pierwszym
subbasenie, o średniej temperaturze około 75°C, oceniono na 37,5 mld m3, w drugim
o podobnej temperaturze na 17,5 mld m3. Potencjalne zasoby energii cieplnej możliwej
do odebrania z tych wód oszacowane zostały jako równoważne odpowiednio: 169 mln ton
ropy naftowej i 79 mln ton ropy naftowej.
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Fig. 9. Mapa zasobów w okręgach i prowincjach geotermalnych Polski (R. Ney, J. Sokołowski,
1992) [Energetyka geotermalna – PGA, 2002].
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W roku 1987, przedstawiona wyżej ocena, została powtórnie przeanalizowana,
poszerzona, nieco zweryfikowana i opublikowana w Nauce Polskiej przez R. Neya
i J. Sokołowskiego.
Utwory kredy dolnej i jury na Niżu Polskim są od ponad 20-tu lat przedmiotem
szczegółowych badań zespołu pracowników Zakładu Surowców Energetycznych (dawny
Instytut Surowców Energetycznych)

Akademii

Górniczo-Hutniczej przy współpracy

Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód (dawny Instytut Hydrogeologii i Geologii
Inżynierskiej) i Państwowego Instytutu Geologicznego. W ich wyniku opracowano między
innymi:
- „Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim” (Górecki
i in., 2006),
- „Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego" (Górecki i in., 1990),
- „Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim" (Górecki i in., 1995),
- „Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej
w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńskołódzkim" (Górecki i in. 1996).
Przy

redagowaniu

w/w

„Atlasów"

wykorzystano

informacje

geologiczne,

hydrogeologiczne, geotermalne pochodzące z około 800 głębokich otworów wiertniczych
i 220 studni wierconych oraz dane geofizyczne (sejsmika i karotaż w otworach
wiertniczych). Należy podkreślić fakt, że na obszarze Konina brak jest bezpośrednich
danych dotyczących warunków hydrogeologicznych i hydrogeotermalnych zbiornika
dolnokredowego i dolnojurajskiego.
Charakterystyka tego rejonu jest oparta na interpretacji danych wiertniczych
spoza obszaru badań i wynikach badań geofizycznych.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ REJONU KONINA
4.1.

STRATYGRAFIA I LITOLOGIA

Obszar projektowanych robót wiertniczych, położony jest na obszarze niecki
łódzkiej (synklinorium łódzkiego) (podział wg Karnkowskiego, 2008). Sukcesja osadowa
tego obszaru, znana głównie z głębokich otworów, rozpoczyna się skałami wczesnego
permu, a kończy późnokredowymi.
Projektowanym otworem wiertniczym przewiduje się rozpoznać wody termalne
związane z piaszczystymi utworami kredy dolnej jak również jury dolnej w związku
z czym charakterystykę geologiczną badanego obszaru rozpoczęto od podścielających je
utworów triasu górnego.
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TRIAS – kajper
Sedymentacja utworów triasu górnego odbywała się w rozległym i płytkim
zbiorniku śródlądowym, będącym pozostałością po morzu wapienia muszlowego oraz
w środowiskach lądowych. W przeważającej mierze rozwijała się litofacja iłowcowa
z wkładkami mułowców, piaskowców, dolomitów i margli. Litofacja iłowcowa tworzy
największe serie w dolnym kajprze, a w górnym buduje głównie serie gipsowe dolne
i górne. Iłowce kajpru mają czerwone i pstre zabarwienie, charakterystyczne dla tego
okresu i środowisk w których powstawały. Częste są przewarstwienia mułowcami
i wkładki drobnoziarnistych piaskowców, wapieni, dolomitów i margli.
W antyklinorium kujawskim kajper jest nieco zredukowany i reprezentowany jest
przez drobnoziarniste piaskowce żelaziste i mułowce ze skupieniami anhydrytu warstw
sulechowskich. Nad nimi leżą warstwy gipsowe dolne wykształcone jako ciemnoszare
i czarne iłowce oraz mułowce dolomityczno-wapniste z gniazdami i soczewami anhydrytu.
Litostratygrafie triasu regionu kujawsko – łódzkiego przedstawia tabela 5.
Po środkowym kajprze zaznaczyła się luka sedymentacyjno-erozyjna, po której
warstwy gipsowe dolne i górne rozdziela kilkudziesięciometrowy kompleks piaskowca
trzcinowego, utworzonego w środowiskach rzek, delt i równi zalewowych. Tworzyły się
wówczas

grube

pakiety

piaskowców

korytowych

z

przewarstwieniami

iłowców

i mułowców. Niezbyt miąższe warstwy gipsowe górne rozwinięte są jako szare iły
dolomityczne z wkładkami gipsów, anhydrytów i soli.
Sedymentację rozpoczynają zlepieńce oraz serie ilaste z wkładkami anhydrytów.
Ingresję morską górnej części środkowego kajpru rozpoczynają warstwy jarkowskie
wykształcone jako szare, oliwkowe i fioletowoczerwone dolomity i iły dolomityczne
z

przewarstwieniami

Lokalnie

pojawiają

mułowców
się

pakiety

i

piaskowców

pstrych

drobnoziarnistych,

iłowców

i

poziomy

dolomitycznych.

zlepieńców.

Cechą

charakterystyczną dolomitów są liczne oolity i ooidy dolomityczne.
Nad warstwami jarkowskimi pojawiają się gruzłowe pstre iły i mułowce warstw
zbąszyneckich, zaliczanych do górnego kajpru. Wśród tych utworów występują pakiety
warstwowane

oraz wkładki

różnoziarnistych piaskowców wapnistych.

Powszechnie

występują też poziomy ze zlepieńcami z otoczakami wapiennymi. Profil triasu kończą
szare piaskowce, mułowce i iłowce z węglistymi przerostami, deponowane w środowisku
słodkowodnym.
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Tab. 5. Litostratygrafia triasu regionu kujawsko – łódzkiego vide "Epikontynentalny perm i
mezozoik w Polsce - Praca zbiorowa PIG".

wydzieleni
e

środkowy

Iłowce i mułowce szare z przerostami
węglistymi, przeławicane szarymi
różnoziarnistymi piaskowcami
Iłowce i mułowce pstre, gruzłowe,
w-wy
warstwowane, wkładki różnoziarnistych
zbąszyneckie
piaskowców
Dolomity i iły dolomityczne szare, oliwkowe i
fioletowo czerwone z przewarstwieniami
w-wy
mułowców i piaskowców drobnoziarnistych
jarkowskie
dolomitycznych, lokalnie pstre iłowce i poziomy
zlepieńców
w-wy
Iłowce dolomityczne, szare z wkładkami
gipsowe
anhydrytów, gipsów i soli, podrzędnie margle
górne
pstre

playa/barierowolagunowe/rzeczn
e
playa/barierowolagunowe/rzeczn
e
playa/barierowolagunowe/rzeczn
e

playa/baseny
salinarne

piaskowiec
trzcinowy

Utwory piaszczysto - mułowcowe i ilasto piaszczyste

rzeczne/deltowe/
równi
zalewowych

w-wy
gipsowe
dolne

ciemnoszare i czarne iłowce oraz mułowce
dolomityczno-wapniste z gniazdami i
soczewami anhydrytu

płytki szelf
węglanowy/playa

Mułowce i iłowce pstre, z gruzłami anhydrytu i
w-wy
węglanów, podrzędnie piaskowce
sulechowskie
drobnoziarniste, żelaziste,
Wapienie i dolomity z ooidami, gniazdami i
soczewami anhydrytu i gipsu, w górze
ciemnoszare iłowce z wodorotlenkami żelaza, z
wkładkami węglanów

Środkowy

górny

dolny

w-wy
wielichowski
e

środowisko
sedymentac
ji

Dolomity, margle dolomityczne i podrzędnie
anhydryty

playa/deltowe

płytki i głębszy
szelf węglanowy,
lokalnie
pelagiczne, w śr.
wapieniu
muszlowym
baseny salinarne

Wapienie margliste z wkładkami margli i
iłowców, szare i beżowe, ooidowe,
formacja
retu

Iłowce i mułowce wapniste przeławicane
wapieniami i ciemnoszarymi wapieniami
marglistymi

płytki szelf
węglanowy

środkowy

górny dolny

litologia

formacja
ilasta

Mułowce i iłowce, pstre, miejscami wapniste,
piaszczyste, z wkładkami piaskowców

bagienne i
jeziorne

formacja
pomorska

Piaskowce drobnoziarniste, szare, warstwowane
barierowoprzekątnie, wapniste, przeławicenia ciemnych
lagunowe/
mułowców ilastych, wapnistych, z uwęglonym
baseny salinarne
detrytusem roślin

dolny

WAPIEŃ MUSZLOWY
PSTRY PIASKOWIEC

TRIAS

KAJPER

górny

wiek

formacja
bałtycka

Piaskowce drobnoziarniste, ceglastoczerwone, z
playa/barierowodużą zawartością miki, partiami wapniste,
lagunowe
rzadkie wkładki wapieni
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JURA
Jura dolna
W literaturze dotyczącej jury dolnej istnieje szereg podziałów litostratygraficznych
osadów utworzonych w tej epoce. Najnowszy podział, uwzględniający głównie te
jednostki, które mają szersze rozprzestrzenienie, zaprezentował Pieńkowski (2004) – Fig.
10. Na obszarze niecki łódzkiej, osady dolnojurajskie są stosunkowo słabo opracowane,
mimo szeregu wierceń w tym rejonie, które przebijają dolną jurę. znacznie lepiej są one
rozpoznane w obszarze Częstochowy i północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
Generalnie, profil utworów wczesnej jury poniżej formacji ciechocińskiej, tworzą
głównie kompleksy piaskowców i zlepieńców przeławicone ciemnoszarymi mułowcami
i iłowcami. Formacja ciechocińska, pojawiająca się w wyższej części profilu wczesnej jury,
zbudowana jest w przewadze z utworów ilastych i mułowcowych. Formacja ta ma
szerokie rozprzestrzenienie i pojawia się na całym obszarze niecki środkowopolskiej.
W najwyższej części profilu znowu pojawiają się osady zbudowane głównie z piaskowców
i zlepieńców (formacja borucicka).
Formacje wczesnej jury zbudowane są z następujących litofacji:
 litofacja zlepieńcowa: reprezentowana jest głównie przez ortozlepieńce kwarcowe
(formacja ostrowiecka); ponadto występują zlepieńce polimiktyczne, w przewadze
kwarcowe, ale z dużym udziałem piaskowców, kwarcytów, lidytów i łupków
kawarcytowych (głównie w obrębie formacji zagajskiej).
 litofacja

piaskowcowa:

najczęściej spotykana

litofacja

w

obrębie

utworów

wczesnej jury – dominuje w większości wyróżnionych formacji, poza formacjami
ilastymi (patrz niżej). Reprezentują ją głównie białe, szare i żółtawe piaskowce
drobno i średnioziarniste, rzadziej piaskowce o grubszym ziarnie. Piaskowce
formacji

zagajskiej są zwykle słabo

wysortowane,

niekiedy zlepieńcowate,

z laminacją przekątną typu rynnowego. Młodsze ogniwa jury dolnej zwykle
zawierają piaskowce dobrze wysortowane, laminowane poziomo i przekątnie,
często

z

laminacją

typu

hummocky

(formacje

skłobska,

ostrowiecka

i komorowska) Piaskowce te wraz z towarzyszącymi im osadami mułowcowymi
tworzą charakterystyczne facje heterolitowe.
 litofacja mułowcowa: reprezentowana jest przez szare i szarobrunatne mułowce
ilaste, niekiedy mułowce piaszczyste. ich głównym składnikiem jest pył kwarcowy,
a akcesorycznie występują również miki, skalenie, zwęglony detrytus roślinny,
substancja organiczna oraz piryt. Pył kwarcowy spojony jest materiałem ilastym,
złożonym głównie z illitu i kaolinitu.
 litofacja iłowcowa: reprezentują ją iłowce lub łupki ilaste, najczęściej ciemnoszarej
lub

zielonoszarej

barwy,

złożone

głównie

z

illitu

lub

minerałów

mieszanopakietowych illit-smektyt i/lub kaolinitu. W obrębie tych skał pojawiają
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się drobne ziarna kwarcu, łyszczyków i skaleni; ponadto zawierają również
substancję organiczną i piryt, a nierzadko również syderyt. W iłowcach warstw
łobezkich notowany był także szamozyt i kalcyt.

Fig. 10. Podział litostratygraficzny jury dolnej basenu polskiego [wg Pieńkowski, 2004].

Litofacje mułowcowa i iłowcowa pojawiają się we wszystkich jednostkach
litostratygraficznych wczesnej jury, ale w obrębie ogniwa mułowców z Huty, formacji
rudonośnej z Przysuchy (występujących głównie w rejonie Gór Świętokrzyskich) oraz
formacji
i

łobezkiej

zlepieńcami.

przeławicają

się

i

ciechocińskiej,

Obydwie

litofacje

wzajemnie.

w

Pośród

zdecydowanie
obrębie
nich

dominują

wspomnianych

występują

również

nad
formacji

piaskowcami
najczęściej

piaskowce,

zwykle
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drobnoziarniste, w postaci przeławiceń lub soczewek.
Osady

dolnej

jury

reprezentują

facje

kontynentalne

i

płytkomorskie

-

kontynentalne osady aluwialne i jeziorne przeławicają się z osadami lagunowymi,
deltowymi i osadami płytkiego morza.
Miąższość osadów dolnej jury może dochodzić do 1200 m. Na obszarze
synklinorium łódzkiego w rejonie planowanych prac wiertniczych są zwykle niższe – od 24
m (Trześniew 1), poprzez 29,5 m (Trzemżal 2), 34 m (Trzemżal 1), 42 i 48 m (Turek 2
i Turek 1), 113 m (Wilczna 1) do >172,2 m (Ponetów 1 i Koło IG-3); (załączniki 2-2.4
i 3).
Jura środkowa
W przypadku osadów jury środkowej stosowany jest podział biostratygraficzny,
oparty na powszechnie występujących w tych osadach amonitach (Tab. 6). W utworach
tych nie wyróżniano jednostek litostratygraficznych; przy opisie profilów środkowojurajskich ograniczano się jedynie do ogólnej charakterystyki litologii.
Na obszarze synklinorium łódzkiego profil litologiczny poszczególnych pięter
utworów jury środkowej przedstawia się następująco:


aalen dolny: utwory tego wieku zdominowane są przez piaskowce, z mniejszym
udziałem

mułowców

i

iłowców.

Piaskowce

z

mułowcami

mają

charakter

heterolitów. Piaskowce są najczęściej drobno i bardzo drobnoziarniste, jasnoszare
do białych, warstwowane kopułowo, przekątnie, jodełkowo, faliście i smużyście,
o spoiwie krzemionkowym lub krzemionkowo-ilastym. Pojawiają się również
piaskowce

dolomityczne.

Osady

ilaste

mają

czarną

barwę

i

zawierają

spirytyzowaną sieczkę roślinną.


aalen górny: w najniższej części występują mułowce dolomityczne z nielicznymi
soczewkami piaszczystymi, słabo zbioturbowane, ale w zasadniczej mierze utwory
tego wieku złożone są z czarnych łupków ilastych ze spirytyzowaną sieczką
roślinną i konkrecjami marglisto-syderytycznymi. Zawartość węgla organicznego
w iłowcach sięga kilku procent.



bajos dolny: w niższej części kontynuują się utwory znane z aalenu górnego, tj.
czarne łupki ilaste, ku górze następuje wzrost udziału frakcji piaszczystej – iłowce
przechodzą w mułowce piaszczyste, mułowce o warstwowaniu soczewkowym,
a dalej piaskowce drobnoziarniste o warstwowaniu falistym.



bajos górny (kujaw dolny i środkowy): na tym odcinku profil jury środkowej
znowu zdominowany jest przez łupki ilaste. Są to łupki o czarnej barwie,
oddzielności płytkowej, z kulistymi lub soczewkowatymi konkrecjami syderytowomarglistymi i niezbyt liczną fauna małżową i amonitową. Łupki te zawierają
spirytyzowaną sieczkę roślinną i muskowit. Zawartość materii organicznej sięga
kilku procent. Najwyższa część bajosu górnego jest już odmiennie wykształcona,
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bo pojawiają się tu utwory piaskowcowo-mułowcowe, wykształcone w postaci
heterolitów o warstwowaniu soczewkowym i falistym, silnie zbioturbowane.

Tab. 6. Podział biostratygraficzny jury środkowej [wg Dayczak-Calikowska i Marcinkiewicz, 1997].



baton dolny (kujaw górny): w dolnej części reprezentowany jest przez utwory
piaskowcowo-mułowcowe wykształcone podobnie jak w najwyższym bajosie
górnym. Na wyższą część batonu dolnego składają się iłowce i iłowce mułowcowe
o barwie czarnej, zawierające soczewki syderytów. W osadach tych licznie
występują małże, w mniejszej ilości fragmenty amonitów. Zawartość węgla
organicznego w tych osadach jest mniejsza niż w przypadku czarnych iłowców
aalenu i bajosu i zazwyczaj nie przekracza 3%.



baton środkowy: wykształcony jest w postaci przewarstwiających się mułowców,
heterolitów

i

wzrastającym

piaskowców
ku

górze.

–

tworzących

Mułowce

szereg

parasekwencji

charakteryzują

się

o

ziarnie

warstwowaniem

soczewkowym, dużą ilością muskowitu i skamieniałości śladowych; heterolity
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o warstwowaniu falistym są również zbioturbowane i zawierają muskowit;
piaskowce

są

masywne,

warstwowane

faliście

lub

kopułowo,

najczęściej

dolomityczne.


baton górny: w dolnym i środkowym odcinku dominują piaskowce od drobno po
gruboziarniste, pojawia się również kilka poziomów zlepieńców. Piaskowce
wykazują warstwowanie przekątne, często zawierają ooidy żelaziste i szamozyt.
Górna

część

profilu jest wykształcona

jako mułowce,

heterolity i bardzo

drobnoziarniste piaskowce.


kelowej:

na profil keloweju składają

dolomityczne

lub

wapniste,

barwy

się silnie

skondensowane

szarozielonej

związanej

z

piaskowce
obecnością

szamozytu.
Na obszarze synklinorium łódzkiego w rejonie planowanych prac wiertniczych wynoszą od
80m (Trześniew 1), poprzez 94,5 m (Trzemżal 2), 130 m (Turek 2), 140,5 m (Turek
1),150 m (Wilczna 1) do 275 i 282 m (Ponętów 1 i Koło IG-3); (załączniki 2.1-2.4 i 3).

Jura górna
Na pograniczu jury środkowej i górnej występuje zlepieńcowata warstwa bulasta,
o miąższości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. W jej skład wchodzą redeponowane
toczeńce i okruchy skał dolnego keloweju, obtoczone szczątki makrofauny oraz spoiwo
marglisto-glaukonitowe, często oolitowe. Leżące powyżej osady jury górnej są rozwinięte
w facji węglanowej. Podział litostratygraficzny utworów górnojurajskich na obszarze
synklinorium łudzkiego i antyklinorium kujawskiego przedstawiony jest na Tab. 7.


Oksford: utwory oksfordu wyodrębione są jako grupa wapienna A, na którą
składają

się

formacje:

wapieni

gąbkowych

(I),

wapienno-marglista

(II),

koralowcowa (III) i oolitowa (IV) (Dembowska, 1979). Pierwsza z wymienionych
formacji złożona jest z bioherm gąbkowych i gabkowo-mszywiołowych. Wapienie
gąbkowe są niekiedy zdolomityzowane, częściowo gruzłowe; przeławicone są
wapieniami

skalistymi

z

krzemieniami

i

czertami

oraz

wapieniami

organodetrytycznymi, w których oprócz gąbek występują szczątki koralowców,
mszywiołów, małży, ramienionogów oraz szczątki szkarłupni, głównie człony łodyg
liliowców.

Młodszą,

późnooksfordzką

formację

wapienno-marglistą

budują

wapienie litograficzne i wapienie margliste zastępowane przez gruzłowe, szare
wapienie

organodetrytyczne,

naprzemianległe

z

wapieniami

kredowatymi.

Wapienie litograficzne i margliste przechodzą ku górze w wapienie oolitowoonkolitowe,

przewarstwiaone

także

wapieniami

kredowatymi

i organodetrytycznymi. Wapienie tej formacji zawieraja liczne ramienionogi,
małże, ślimaki, szczątki szkarłupni, mszywioły, koralowce. Formacja oolitoowa
składa się głównie z wapieni ooidowych i onkoidowych oraz bioklastycznych; te
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ostatnie to głównie biolityty gąbkowe, glonowe i koralowcowe. W ich obrębie
występują poziomy wzbogacone w substancję ilastą, organiczną i piryt.
Tab. 7. Podział lito- i biostratygraficzny jury górnej (wg Niemczycka, 1997).



Kimeryd: na profil kimerydu składają się dwie jednostki litostratygraficzne:
formacja wapienno-marglisto-muszlowcowa (V) należąca do kimerydu dolnego
oraz formacja pałucka (VI) powstała w kimerydzie późnym [Dembowska, 1979;
Niemczycka, 1983]. Pierwszą z nich reprezentują wapienie margliste, mikrytowe,
barwy jasnoszarej, smużyste i plamiste; wapienie wykazują ślady obecności
organizmów mułożernych i ślady rozmywania. W ich obrębie występują też margle
dolomityczne oraz brekcje spływowe z intraklastami jaśniejszego wapienia
mikrytowego i margla ilastego. Spory udział mają także osady bioklastyczne,
które zawierają szczątki małżów, ramienionogów, szkarłupni i glonów.
Formacja pałucka (VI) jest wykształcona w formie mułowców marglistych, barwy
ciemnoszarej, miejscami dolomitycznych, z cienkimi warstwami jaśniejszego
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margla dolomitycznego. Skały mają pokrój płytkowy, miejscami z laminami
wzbogaconymi w płytki srebrzystej miki, zawierają detryt muszlowy, występujący
w zmiennej ilości, czasem nadający skale charakter muszlowca. Dość licznie
występują w nich spirytyzowane ślady małży i serpul oraz pojedyncze amonity,
gąbki, ramienionogi, czy małże.



Tyton: wieku tytońskiego jest wyższa część formacji pałuckiej (VI) oraz formacja
kcyńskia (VII) podzielona na kilka ogniw [Dembowska, 1979; Niemczycka, 1983].
Formacja pałucka to ten sam typ utworów, co w niższej części tej formacji
uznanej za kimeryd górny. Najniższa część formacji kcyńskiej wyróżniona została
jako ogniwo wapieni korbulowych. Są to wapienie oolitowe, białe, drobnoziarniste,
z pojedynczymi większymi ooidami, twarde i zwięzłe. Wyżej występuje ogniwo
dolomityczno-anhydrytowe z Wieńca. Z kolei najmłodsze ogniwo skotnickie
reprezentowane jest przez łupki ilaste z ławicami muszlowców małżowych
i małżoraczkowych.

Miąższość osadów jury górnej może dochodzić do 1200 m. Na obszarze
synklinorium łódzkiego w rejonie planowanych robót miąższość waha się w granicach 622
m (Trzemżal 2) do 771 m (Ponętów 1); (załączniki 2.1-2.4 i 3).

KREDA
Kreda dolna
W niecce łódzkiej sedymentację dolnej kredy rozpoczynają ilasto-margliste utwory
ogniwa skotnickiego należącego do formacji kcyńskiej (Tab. 8). Są to morsko-brakiczne
osady z wkładkami muszlowców. Nad nimi leżą wapienno-piaszczyste utwory formacji
rogoźniańskiej z wydzielonymi ogniwami: kajetanowskim, zakrzewskim i ogniwem
z Opoczek.
Osady górnej części ogniwa zakrzewskiego powstawały już w płytkomorskim
środowisku, a sedymentacja ilasto-mułowcowa górnego beriasu rozpoczyna beriaskodolnowalanżyńską transgresję morską.
Formacja bodzanowska najniższego walanżynu reprezentowana jest przez deltowe
i płytkowodne litofacje piaszczyste. Leżącą wyżej formację włocławską z trzema
wydzielonymi ogniwami: wierzchosławickim, gniewkowskim i żychlińskim budują serie
iłowe i piaszczyste z coraz grubszymi facjami ku górze. Sedymentacja utworów tej
formacji trwała od górnego walanżynu przez cały hoteryw, a kolejne ogniwa odpowiadają
trzem cyklom trangresywnym na terenie Niżu Polskiego.
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Tab. 8. Podział lito- i biostratygraficzny kredy dolnej regionu Kujaw [wg Marek et al., 1997].

Do końca dolnej kredy, nad osadami formacji włocławskiej, deponowane były
utwory formacji mogileńskiej, podzielonej na trzy ogniwa. Dolne ogniwo – pagórczańskie
budują serie piaszczyste progradujących delt z utworami fluwialnymi, związanymi
z regresją i spłyceniem zbiornika. Ogniwo goplańskie odpowiada kolejnej transgresji
morskiej, a głównymi skałami są iłowce i mułowce oraz utwory ilasto-piaszczyste
z glaukonitem, pirytem i sferosyderytami. Najwyższe ogniwo – kruszwickie buduje seria
piaszczysto-żwirowa, której rozwój związany jest ze spłyceniem i rozszerzeniem zbiornika
w najwyższej dolnej kredzie. Dominują tutaj piaski glaukonitowe, drobnoziarniste,
z domieszką frakcji średnioziarnistej, dobrze i średnio wysortowane. W piaskowcach
pojawiają się konkrecje fosforytowe i gezy. Spoiwo piaskowców jest margliste, a utwory
te w przystropowej części profilu przechodzą w margle piaszczyste.
Obszar niecki łódzkiej wykazywał silną subsydencję i jest jednym z niewielu
rejonów gdzie zachowany jest pełny profil od górnej jury po górną kredę. W późnym
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walanżynie w kujawskiej części basenu środkowopolskiego stwierdzono największą
szybkość akumulacji w dolnej kredzie – 50 m/mln lat. Wyraźna cykliczność sedymentacji
w dolnej kredzie jest odbiciem zmian eustatycznych, jako efekt następujących po sobie
transgresji i regresji oraz okresami spłycenia zbiornika.
Całkowita miąższość osadów dolnej kredy waha się od 250 do około 1050 m.
W pobliżu obszaru projektowanych robót wiertniczych utwory te mają od 89 i 90 m
miąższości (Turek 1 i Turek 2) do 324 m Ponętów 1); (załączniki 2.1-2.4 i 3).
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Tab. 9. Podział litostratygraficzny kredy dolnej na obszarze niecki łódzkiej [wg Krassowska, 1997].

ogniwo
pagórczań- goplań- kruszwiskie
skie
ckie
wierzcho- gniewsławickie kowskie

włocławska

Apt
Barrem
Hoteryw
Walanżyn

żychlińskie

formacja

mogileńska

litostratygrafia

Alb

chronostratygrafia

litologia

miąższość

Piaskowce różnoziarniste i zlepieńcowate z glaukonitem
Piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare ze szczątkami zwęglonych roślin
Piaskowce średnio- i gruboziarniste z domieszką żwirku kwarcowego, z wkładkami piaskowca drobnoziarnistego

40-100 m

Iłowce, mułowce i utwory ilasto-piaszczyste o frakcji rosnącej ku górze, z glaukonitem, pirytem i
sferosyderytami, bioturbowane, warstwowane soczewkowo i faliście

17-58 m

Piaskowce ilaste średnio- i gruboziarniste z oolitami szamozytowymi i getytowymi warstwowane równolegle i
przekątnie
Heterolit ilasto-piaszczysty z wkładkami piaskowców drobno- i średnioziarnistych o spoiwie żelazistym
Piaskowce bardzo drobno i drobnoziarniste, w dolnej części kompleksu średnio i gruboziarniste z licznym
detrytusem uwęglonej materii roślinnej, warstwowane przekątnie, z kaolinem i smugami ilastymi

30-75 m

Piaskowce drobnoziarniste z laminami ilastymi, lokalnie z rudami żelazistymi, warstwowane przekątnie i faliście
Heterolit ilasto-piaszczysty z konkrecjami syderytowymi, strukturami bioturbacyjnymi, wastwowane przekątnie i
faliście Iłowce, mułowce i heterolity ilasto-piaszczyste z pirytem, sferosyderytami, rudami żelazistymi,
warstwowane soczewkowo i faliście
Piaskowce bardzo drobno- i drobnoziarniste, lokalnie dolomityczne i syderytyczne, ze smugami ilastymi,
wrostkami pirytu i detrytusem roślin, wastwowane przekątnie i faliście

30-80 m

Iłowce, mułowce i utwory ilasto-piaszczyste z glaukonitem, sferosyderytami i przerostami syderyycznodolomitycznymi, z ooidami żelazistymi, strukturami bioturbacyjnymi, laminowane soczewkowo i faliście

20-50 m

Piaskowce z przerostami ilasto-mułowcowymi, niekiedy wapniste ze skupieniami oolitów żelazistych i
muszlowcami, laminowane faliście

30-50 m
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bodzanowska

litostratygrafia

litologia

miąższość

30-470 m

Iłowce i mułowce bioturbowane, ze spirytyzowanym detrytusem roślin, wkładkami piaskowców syderytycznych,
z oolitami żelazistymi, wastwowane równolegle i soczewkowo
Łupki ilaste i mułowcowe ze smugami piaszczystymi, detrytusem roślin, sferosyderytami i wkładkami syderytu
12-65 m

zakrzewskie

Łupki ilasto-mułowcowe z laminami piaszczystymi, bioturbacjami, konkrecjami syderytowymi
Piaskowce ilaste, miejscami wapniste i syderytyczne, przechodzące ku górze w heterolity ilasto-piaszczyste z
wkładkami syderytów i bioturbacjami
Piaskowce drobnoziarniste, niekiedy ilaste, lokalnie o spoiwie kalcytowym z wkłądkami wapieni piaszczystych i
dolomitowych, skupienia oolitów żelazistych

30-40 m

kajetanowskie

z Opoczek

Piaskowce bardzo drobno- i drobnoziarniste, w górze kompleksu średnio- do gruboziarnistych, z laminami
ilastymi, sporadycznie ooidy i spoiwo żelaziste, liczne wrostki pirytu oraz detrytus roślinny, warstwowanie
równoległe i przekątne
Łupki ilasto-piaszczyste i mułowce cienkowarstwowane równolegle, ze sferosyderytami, oolitami żelazistymi,
pirytem i strukturami bioturbacyjnymi, lokalnie warstwowana równolegle
Piaskowce drobnoziarniste z laminami, smugami i klastami ilastymi, warstwowane równolegle i przekątnie

Wapienie piaszczyste, niekiedy dolomityczne z wkładkami iłowców cienkowarstwowanych z ławiczkami
muszlowców (osady morsko-brakiczne)

3-30 m

iłowce margliste z wkładkami muszlowców (osady morsko-brakiczne)

3-40 m

skotnickie

kcyńska

Berias

rogoźniańska

chronostratygrafia
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Kreda górna
Po długotrwałej depozycji utworów klastycznych dolnej kredy, od schyłku albu
rozwijała się sedymentacja węglanowa trwająca do końca kredy. Profil górnej kredy
zaczynają już górnoalbckie margle piaszczyste, przechodzące w ilasto-margliste osady
cenomanu, a w kierunku wschodnim w fację wapienną. Miąższość utworów cenomanu
średnio wynosi 10 – 50 m.
W dolnym turonie przeważała sedymentacja ilasto-marglisto-wapienna, natomiast
górny turon wykształcony jest jako skały wapienno-opokowe. Miąższość osadów jest
zmienna i wynosi od 100 do 300 m.
Od koniaku do kampanu w niecce łódzkiej przeważają opoki ilaste, a lokalnie gezy
wapniste. W santonie dominuje sedymentacja opok przeławicanych opokami marglistymi
i ilastymi o miąższości 100 – 400 m, a w kampanie przewarstwienia stanowią wapienie
margliste, a lokalnie utwory piaszczyste. Miejscami opoki przykrywa gruba warstwa gezy
wapnistej. Od turonu subsydencja była coraz szybsza i w koniaku miąższość utworów
waha się od 200 – 300 m. Powyżej występuje jednolity kompleks opok mastrychtu.
W niecce łódzkiej w górnej kredzie zaznacza się kilka luk sedymentacyjnych
związanych z wynurzaniem części zbiornika w efekcie tektoniki solnej.
Całkowita miąższość utworów kredy górnej w pobliżu obszaru projektowanych
robót wiertniczych jest bardzo zróżnicowana, od 741 m w otworze Wilczna 1, do 2305 m
w otworze Ślesin IGH-1; (załączniki 2.1-2.4).
Strop kredy w rejonie Konina zalega raczej płasko na rzędnych 70 – 75 m npm na
obszarze pradoliny, podnosząc się nieco w kierunku południowym, do przeszło 80 m npm,
a także na obszarze wysoczyznowym południowej części Konina prawobrzeżnego
i w rejonie ujęcia Kurów i bariery zachodniej, gdzie zaznacza się niewielkie wyniesienie
powierzchni kredowej o przebiegu równoleżnikowym (rzędne 75 – 85 m npm). Prawie na
całym obszarze na północ od wyżej wymienionych ujęć aż do Gosławic, strop kredy
zalega na takich samych rzędnych jak w obrębie pradoliny z tym, że zaznacza się
wyraźnie - o dużej rozciągłości - obniżenie powierzchni przebiegające po wschodniej
stronie szosy Konin – Gosławice i dalej poprzez ujęcie Kurów i ujęcie Zalesie i wypłyca
się. Rzędne stropu znajdują się poniżej 65 m npm. Rozciągłość struktury wskazuje raczej
na założenia tektoniczne. W rejonie Pątnowa i Cukrowni Gosławice strop powierzchni
kredowej gwałtownie opada osiągając rzędne poniżej 35 m npm [Program Ochrony
Środowiska dla miasta Konina].

TRZECIORZĘD
Osady trzeciorzędu w rejonie Konina nie tworzą warstwy ciągłej. Zostały one
całkowicie wyerodowane zarówno w obrębie pradoliny jak i obniżeniach związanych
zapewne z istnieniem głębokich rynien glacjalnych, a także w dolinie rzeki Powy. Na
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obszarze wysoczyzn nie tworzą ciągłej pokrywy a występują raczej w postaci „Wysp”
o miąższościach dochodzących do 30,0 m. Charakterystycznym jest, że występowanie
miąższych

osadów

trzeciorzędowych

jest

skorelowane

z

podniesieniem

stropu

trzeciorzędu, gdzie jego rzędne znajdują się powyżej 95 m npm, podczas gdy
w miejscach gdzie miąższość nie przekracza kilku metrów schodzą do 76 m npm. Osady
te są wykształcone w postaci iłów pstrych poznańskich w stropie oraz miąższych serii
miocenu, w których występują przeławicenia iłów czarnych i szarych, węgla brunatnego
i piasków najczęściej burowęglowych i pylastych [Program Ochrony Środowiska dla
miasta Konina].

CZWARTORZĘD
Osady czwartorzędowe występują na całym obszarze miasta. Na obszarze pradolin
czwartorzęd jest reprezentowany przez holoceńskie piaski z niewielkimi i jedynie lokalnie
występującymi przeławiceniami mułków i torfów. Miąższość osadów jest niewielka,
przeciętnie od 5 do 10 m i zawiera się w przedziale 2,3 – 17,0 m. Na terenie wysoczyzn
miąższość jest wyraźnie wyższa i wynosi przeciętnie 20 - 30 m. W przeważającej części
czwartorzęd

jest

tutaj

reprezentowany

przede

wszystkim

przez

gliny

zwałowe

zlodowacenia środkowopolskiego – stadiał Warty, z przewarstwieniami różnoziarnistych
piasków fluwioglacjalnych, żwirów, pospółek oraz osadów zastoiskowych – mułków
i piasków plastycznych [Program Ochrony Środowiska dla miasta Konina].

Lokalizację obszaru projektowanych prac na podkładzie Mapy Geologicznej Polski
w skali 1:200 000 zobrazowano w załączniku 1.3., natomiast budowę geologiczną rejonu
prac badawczych przedstawia przekrój geologiczny zamieszczony w załączniku 6.
4.2.

TEKTONIKA

Obszar objęty projektem robót wiertniczych znajduje się w obrębie synklinorium
łódzkiego (niecce łódzkiej). Struktura należy do rozległego zbiornika sedymentacyjnego
zwanego

basenem

środkowopolską,

jako

środkowopolskim
najbardziej

lub

w

wschodniej

starszych
części

opracowaniach

bruzdą

epikontynentalnego

basenu

środkowoeuropejskiego. Basen o przybliżonym przebiegu NW-SE rozwinął się we
wczesnym permie wzdłuż południowo-zachodniej granicy prekambryjskiej platformy
wschodnioeuropejskiej, a jego południowo- zachodnią granicę wyznaczał front fałdowań
waryscyjskich. Jego przebudowa oraz wszelkie procesy tektoniczne miały miejsce
w trakcie tworzenia się bardzo miąższej pokrywy permsko-mezozoicznej, a zakończyły
się na przełomie kredy i trzeciorzędu jako inwersyjne ruchy alpejskie (faza laramijska).
Obszar projektowanych robót wiertniczych położony jest w Synklinorium Łódzkim
(Fig. 11).

52

Fig. 11. Główne jednostki tektoniczne na powierzchni podkenozoicznej
i obszarach sąsiednich (Karnkowski, 2008).

na Niżu Polskim

Cały zbiornik poddany był licznym naprężeniom ściskającym. Już przed wczesnym
permem działały naprężenia z

południowego zachodu od górotworu waryscyjskiego

prostopadle do sztywnej platformy prekambryjskiej, później w okresie trias-jura
zaznaczyły się siły rozciągające o kierunku W-E związane zapewne z otwieraniem
północnego Atlantyku, a w czasie faz alpejskich miały miejsce naprężenia ściskające,
skośne względem brzegu platformy prekambryjskiej, a więc z południa na północ.
Wynikiem
przesuwczych,

tych

naprężeń

było

powstanie

licznych

uskoków

zrzutowo-

rowów tektonicznych oraz stref przesunięć prawo- i lewoskrętnych.

Istnienie tych struktur potwierdzają przesunięcia i rozciągnięcie poduszek i diapirów
solnych. Niewątpliwie na kształt i zasięg opisywanych jednostek tektonicznych miała
wpływ

tektonika

skonsolidowanego

podłoża,

a

struktury

te

są

ściśle

związane

z waryscydami i kaledonidami, Fig. 12 i 13.
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Orientacyjna lokalizacja projektowanego otworu Konin GT-1

Fig.

12.

Szkic

głównych

jednostek

tektonicznych otoczenia obszaru

planowanych

robót

wiertniczych [Dziewińska i in., 2001].

Fig. 13. Przekrój geologiczny przez Niż Polski [Karnkowski, 2008].
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Zarówno niecka łódzka, jak i pozostałe przyległe jednostki tektoniczne mogły
powstać przez rozczłonkowanie całego basenu uskokami poprzecznymi do górotworu
waryscyjskiego jako powstanie lub uaktywnienie uskoków prostopadłych lub skośnych do
waryscydów oraz ich zapadliska. Segmentacja na mniejsze baseny miała bardzo duży
wpływ na rozkład facji w całym zbiorniku.
Obok tektoniki podłoża i przyległych jednostek, bardzo dużą rolę odegrały procesy
halokinetyczne i halotektoniczne soli cechsztyńskich. Ruch soli był genetycznie związany
ze strefami uskokowymi podłoża podcechsztyńskiego, w pierwszej fazie aktywnymi
uskokami normalnymi, a w czasie inwersji uskokami odwróconymi. Przemieszczenia soli
znacznie skomplikowały sedymentację utworów mezozoicznych, a wzrost antyklin
i diapirów solnych przyczyniał się do lokalnego diastrofizmu synsedymentacyjnego
i powstawania wąskich rowów synsedymentacyjnych. Miało to znaczący wpływ na rozkład
facji i miąższości deponowanych osadów.
Pierwsze migracje ewaporatów cechsztyńskich powodujące powstanie antyklin
miały miejsce na przełomie środkowego i górnego triasu. Powstały już wtedy struktury
solne na wale kutnowskim, a pod koniec triasu w brzeżnych strefach zbiornika formowały
się pierwsze rowy synsedymentacyjne.
Następne

etapy

aktywności

tektoniki

solnej

i

tworzenia

się

rowów

synsedymentacyjnych rozpoznano w kompleksach dolnej i środkowej jury, na przełomie
jury i kredy, środkowej kredy i przy jej schyłku w mastrychcie. Ostateczne przesunięcia
i deformacje soli (powstanie i przebicie diapirów przez utwory mezozoiku) miały miejsce
we

wczesnym

paleocenie.

Wtedy

też

doszło

do

ostatecznej

inwersji

basenu

środkowopolskiego.
Synklinorium łódzkie jest częścią większej struktury – niecki mogileńsko-łódzkiej.
Jej oś biegnie z NW na SE, a jej geometria jest niesymetryczna. Północno-wschodnie
skrzydło jest bardziej strome niż w części południowo-zachodniej. Niecka graniczy od
południowego zachodu z monokliną przedsudecką, następnie ku północy z synklinorium
szczecińsko-gorzowskim, antyklinorium pomorskim i antyklinorium kujawskim, a od
południowego-wschodu i południa z mezozoicznym obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich
(antyklinorium szydłowieckim) oraz wyniesieniem radomszczańskim jako strukturą
oddzielającą ją od niecki miechowskiej.
Synklinorium łódzkie było centralną częścią basenu środkowopolskiego, która
charakteryzowała się największą subsydencją, a tym samym powstawaniem najbardziej
miąższych serii osadów w późnej kredzie. Powstały wówczas kompleksy o maksymalnej
grubości górnej kredy dochodzącej do 3000 m w okolicy Turka.
Na obszarze niecki łódzkiej udokumentowano istnienie licznych struktur solnych
przebijających lub wypiętrzających osady kredy. Są to wysady Szamotuł, Mogilna,
Damasławska, Rogoźna, Wapna, Łękińska i wiele innych.
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4.3.

CHARAKTERYSTYKA HYDROGEOLOGICZNA OBSZARU

PROJEKTOWANYCH PRAC

Pod względem podziału hydrograficznego zwykłych wód podziemnych Polski wg
Paczyńskiego 1995, obszar miasta Konin jest położony jest w strefie pogranicza regionów
wielkopolskiego i łódzkiego [Paczyński, Sadurski, 2007], natomiast według regionalizacji
hydrogeologicznej Malinowskiego [2002] przedmiotowy obszar położony jest w nizinnej
prowincji hydrogeologicznej w obrębie Regionu Łódzkiego.

Na terenie miasta Konina i jego otoczenia wyróżnia się trzy użytkowe piętra
wodonośne:
- czwartorzędowe,
- trzeciorzędowe,
- kredowe.
Dwa pierwsze poziomy wodonośne nie mają większego praktycznego znaczenia,
natomiast w sposób powszechny eksploatowane jest jedynie piętro kredowe.

Czwartorzędowe piętro wodonośne
Na obszarze wysoczyznowym tworzą go lokalnie występujące soczewki piaszczysto
– żwirowe, występujące na głębokości 5–15 m i miąższościach dochodzących nawet do
15 m. Zwierciadło ma charakter swobodny lub lokalnie lekko napięty i stabilizuje się na
głębokości

5–10

m

ppt.

Poziom

ten

jest

mało

odporny

na

zanieczyszczenia

antropogeniczne.
W obrębie pradoliny, zwierciadło wody występującej w holoceńskich osadach
piaszczystych, stabilizuje się najczęściej na głębokości 0,5–2,0 m i ma charakter
swobodny. Warstwa ta jest w ścisłym związku hydraulicznym zarówno z wodami
powierzchniowymi jak i kredowym piętrem wodonośnym. Nie ma on większego znaczenia
użytkowego (tylko studnie kopane) ale ma duże znaczenie w zasilaniu kredowego piętra
wodonośnego.
W utworach pradoliny wyznaczono Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 –
Pradolina Warszawa-Berlin (fig. 14) [Kleczkowski, 1990]. Zbiornik ten ma charakter
porowy,

jego

zasoby

dyspozycyjne

w

obrębie

utworów

czwartorzędowych

–

3

plejstoceńskich szacuje się na 456 m /d. Zbiornik wodonośny zasilany jest w głównej
mierze przez infiltrację opadów oraz przez infiltrację

wód rzecznych Warty. Jest on

obszarem wysokiej ochrony, a obszar zasobowy ujęcia miejskiego dla Konina najwyższej
ochrony.
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[Kleczkowski, 1990].

Fig. 14. Położenie projektowanego otworu badawczego na tle Głównych Zbiorników Wód Poziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony,

Trzeciorzędowe piętro wodonośne
Piętro to występuje tylko na obszarach wysoczyznowych. Nie ma on praktycznie
znaczenia użytkowego i występuje lokalnie. Strop warstwy występuje na głębokości 20 –
30 m ppt i posiada napięte zwierciadło wody stabilizujące się na głębokości około
10 m ppt.

Kredowe piętro wodonośne
Na omawianym obszarze jest reprezentowane przez górnokredowy poziom
wodonośny związany z uszczelnionymi marglami i wapieniami mastrychtu. W rejonie
pradoliny i rzeki Powy występuje najczęściej na głębokościach nie przekraczających 10 m
ppt, natomiast na terenach wysoczyzn najczęściej na głębokościach 20–30 m ppt. Poziom
ten jest ujmowany studniami należącymi do ujęć miejskich jak i studniami należącymi do
dużych zakładów przemysłowych położonych w północnej i zachodniej części Konina oraz
w Starym Koninie.
Wodonośność kredowych utworów węglanowych ściśle uzależniona jest od stopnia
rozwiniętego systemu spękań i szczelin. Najbardziej spękane są partie przystropowe, do
głębokości ok. 150 m. Ponadto ilość szczelin znacznie wzrasta w strefach uskokowych.
Duże znaczenie mają również rodzaje utworów kenozoicznych, jakie zalegają w stropie
utworów kredowych. Najbardziej wydajny jest ten poziom w miejscach kontaktu margli
i wapieni z piaskami. W rejonach, gdzie w nadkładzie wapieni zalegają gliny, poziom ten
jest mniej zasobny w wodę.
W spągu górnokredowego kompleksu skał, w obrębie dolnej części albu górnego,
powinien

występować

drugi

poziom

wodonośny,

o

miąższości

kilku

metrów,

reprezentowany przez piaskowce glaukonitowe. Zlegają one na piaskowcach, tzw.
kompleksu C kredy dolnej, tworząc razem zbiornik o miąższości dochodzącej do 120 m.
Na terenie gminy Konin zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad
ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504), zostały
ustanowione 3 strefy ochronne dla:
- ujęcia Elektrowni „Pątnów”,
- ujęcia Elektrowni „Konin”,

- ujęcia komunalnego „Kurów” dla miasta Konina - na obszarze której zlokalizowany
jest projektowany otwór.
Ujęcie „Kurów” zlokalizowane jest na tarasie zalewowym i na skarpie prawego brzegu
rzeki Warty. Ujęcie tworzy barierę eksploatacyjną o długości około 3 km, składającą się
z 18 czynnych studni oraz 2 studni nieczynnych (nr 9 i 10bis), pozostawionych, jako
punkty obserwacyjne. Wszystkie studnie znajdują się w odległości od 70 m do 300 m od
koryta rzeki (Fig 15, 16), a najbliższe czynne studnie zlokalizowane są na północ od
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Kanału Ulgi. W odległości ok. 70 m na północny-zachód od projektowanego otworu
geotermalnego zlokalizowany jest punkt monitoringu osłonowego ujęcia „Kurów” (zał.
1.5).
Wszystkie

studnie ujęcia

są

wykonane podobnie,

jako otwory bezfiltrowe

o głębokości 120 m (oprócz 9bis – 90 m) i średnicy 310 mm. Zasoby eksploatacyjne
ustalone według stanu na kwiecień 2006 r. wynoszą [Nowicki Z, Wesołowski P., 2009]:

Fig. 15. Plan lokalizacji ujęcia ”Kurów” w Koninie [Nowicki Z, Wesołowski P., 2009].
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Fig. 16. Przekroje hydrogeologiczne przez rejon ujęcia miejskiego w Koninie [Nowicki Z,
Wesołowski P., 2009].
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Rozpoznany studniami profil kredy górnej do głębokości 120 m, wykazuje dwudzielność,
która wynika ze zróżnicowanych warunków krążenia i zasilania stropowej i głębszej części
górotworu. W części stropowej (K-I) występują szczeliny wietrzeniowe, pozostające na
ogół w bezpośrednim kontakcie z aluwiami doliny Warty. Część wgłębna (K-II) jest
słabiej uszczeliniona, a zasilanie utrudnione i odbywa się głównie za pośrednictwem
pionowych szczelin pochodzenia tektonicznego (fig 16), [Karwacka, Rodzoch, 2007,
analiza PIG 2009]. Lokalizację projektowanego otworu Konin GT-1 w stosunku do
najbliżej leżących czynnych studni ujęcia „Kurów” przedstawia fig. 15 oraz załącznik 1.5.
W utworach wodonośnych kredy górnej został wyznaczony Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 151 – Zbiornik Turek–Konin–Koło (fig. 14) [Kleczkowski]. Zbiornik ten
ma charakter szczelinowy i szczelinowo-porowy, a jego zasoby dyspozycyjne szacuje się
na 240 m3/d.
Lokalizację obszaru projektowanych prac na podkładzie Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000 zobrazowano w załączniku 1.4.

4.3.1. Warunki hydrogeologiczne

i geotermalne

dolnokredowego zbiornika

występowania wód złożowych

Powierzchnia dolnokredowego zbiornika wód geotermalnych wynosi około 127 900
2

km , co stanowi 41% powierzchni Polski.

Dolnokredowy zbiornik

geotermalny można

traktować jako jeden poziom wodonośny. Zbudowany jest on z kompleksu nieciągłych,
naprzemianległych

warstw

piaszczystych,

piaszczysty-marglistych

i

piaszczysto-

mułowcowych, wykazujących zróżnicowaną przepuszczalność, lokalnie kontaktujących się
hydraulicznie, rozbitych dodatkowo uskokami na kilka jednostek hydrostrukturalnych.
Zbiornik ten pozostaje w łączności hydraulicznej zarówno z niżej leżącymi poziomami
wodonośnymi jury, jak i z nadległymi utworami węglanowymi kredy górnej. Strefę
zasilania

stanowi

obrzeżenie

Gór

Świętokrzyskich,

skłon

platformy

wschodnio-

europejskiej, a także Wał pomorsko-kujawski, który stanowi istotną strefę zasilania jak
i drenażu. Wzdłuż stosunkowo wąskich paleowychodni podkenozoicznych, głównie
podczwartorzędowych, utwory kredy dolnej zasilane są bezpośrednio lub pośrednio
wodami atmosferycznymi. Ogólny system krążenia skierowany jest z SW na NE.
Potwierdzają to wyniki badań hydrogeologicznych poziomu dolnokredowego w dwóch
stosunkowo blisko leżących otworach: Ślesin IGH-1 i Dobrów IGH-1 (fig. 7). W otworze
Ślesin IGH-1 (położony ok. 20 km na NE od otworu Konin GT-1) stwierdzono
ustabilizowane zwierciadło wody na rzędnej +19,5 m npm, a w otworze Dobrów IGH-1
(położonym ok. 25 km na E od otworu Konin GT-1 i ok. 30 km na SE od otworu Ślesin
IGH-1) zwierciadło wody poziomu dolnokredowego ustabilizowało się na rzędnej +41,5 m
npm. Na podstawie danych z w/w wymienionych, najbliżej leżących otworów, przewiduje
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się stabilizację lustra wody dolnokredowej w projektowanym otworze Konin GT-1 na
rzędnej ok. +40 ÷ +42 m npm tj. na głębokości ok. 40 m ppt, przy rzędnej powierzchni
terenu +82,7 m npm). Stwierdzono również system krążenia regionalnego, w którym
bazami drenażowymi są pradoliny i doliny rzek współczesnych oraz systemy krążenia
lokalnego warunkowane oknami hydraulicznymi, dolinami rzecznymi, nieciągłościami
erozyjnymi

i

tektonicznymi

lub

miejscową

eksploatacją

wód

dolnokredowych

[Szczepański, 1990, 1995; Górecki, Hajto, Strzetelski, Szczepański, 2010].
Zasadniczymi poziomami wodonośnymi kredy dolnej są:


piaskowce zbiornikowe formacji bodzanowskiej dolnego walanżynu uszczelnione
ilasto-mułowcowymi utworami formacji włocławskiej (grn. walanżyn – hoteryw),



piaskowce ogniwa pagórczańskiego (apt),



oraz przede wszystkim piaskowce ogniwa kruszwickiego (alb dolny i środkowy)
najwyższej części formacji mogileńskiej uszczelnione marglisto-węglanowymi
utworami albu górnego.

W niecce mogileńsko-łódzkiej strop utworów kredy dolnej zalega na głębokości od 0 na
obszarze wychodni południowowschodnich do ponad 2800 m w rejonie Trzemżala
i Wilczyna. Według Atlasu Zasobów Geotermalnych na Niżu Polskim {Górecki i In., 2006]
w rejonie Konina strop utworów dolnokredowych przewiduje się na rzędnej około 1500 m npm, całkowitą miąższość utworów dolnokredowych 100-200 m, a sumaryczna
miąższość zbiornikowych piaskowców wodonośnych może przekraczać 100 m (fig. 17).
W tabeli 10 zestawiono głębokości i miąższości utworów dolnokredowych w otworach
wiertniczych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie Konina. Profile geologiczne
wybranych otworów wiertniczych rejonu Konina zamieszczono w załączniku 2.1-2.2.
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Fig. 17. Mapa sumarycznej miąższości warstw wodonośnych kredy dolnej w rejonie Konina
[Górecki i in., 2006].

Temperatury wód dolnokredowych w niecce mogileńsko-łódzkiej wahają się
w przedziale od kilku

o

C w rejonie wychodni do ponad 50oC w strefie najbardziej

optymalnej obejmującej pas (SE-NW): Zduńska Wola – Turek – Koło – Konin – Gniezno
– Mogilno – Damasławek – Wągrowiec. W rejonie Konina (w kierunku na N i NW)
stwierdzono występowanie najwyższych temperatur w stropie utworów dolnej kredy
przewyższających 90oC (fig. 18.)
W otworze Dobrów IGH-1 położonym w odległości ok. 30 km na wschód od
projektowanego otworu Konin GT-1, uzyskano następujące temperatury w kredzie
dolnej:
- głębokość 2465,0 m- temperatura 78,1 °C;
2500,0 m-

„

78,4 °C;

2550,0 m-

„

78,6 °C;

2600,0 m-

„

79,5 °C;

2650,0 m-

„

80,0 °C;
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Tab. 10. Zestawienie głębokości i miąższości utworów dolnokredowych w otworach wiertniczych
zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie Konina.
Wilczna
Ślesin
Trześniew
Dobrów
Turek 1
Turek 2
1
IGH-1
1
IGH-1
Rzędna
powierzchni terenu
[m npm]
Głębokość otworu
[m]
Strop utworów
kredy dolnej [m
npm]
Sumaryczna
miąższość utworów
kredy dolnej [m]
Sumaryczna
miąższość
poziomów
zbiornikowych [m]

94

95

88

95

112,5

109,5

3205,2

2570

4532

2805,7

3003,3

2203,3

-687

-2292,5

-1908

-2340

-1147,5

-1103,5

134

169,5

179

205

92

93

~ 134

~ 131,5

~ 131,5

~ 171,5

~ 89

~ 90

Fig. 18. Mapa temperatur w stropie utworów kredy dolnej w rejonie Konina [Górecki i in., 2006].

Mineralizacja wód stropowych warstw kredy dolnej zmienia się od niecałych
2 g/dm3 w strefach wychodni i rośnie wraz z kierunkiem przepływu i z głębokością ku
centralnym jednostkom strukturalnym. W rejonie Konina może osiągać wartości 50
g/dm3 (fig. 19). Przestrzenny rozkład typów chemicznych wody jest ściśle związany z jej
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mineralizacją. Wody o mineralizacji do 2 g/dm3 to wody wielotonowe, w których
dominują HCO3 i Ca. Wody o mineralizacji 2-10 g/dm3 to przeważnie wody typu Na-Cl
i Na-Cl-HCO3. Wody o mineralizacji powyżej 10 g/dm3 mają w większości przypadków typ
Cl-Na (Górecki i In. 1990, 1995, 1996). Typy chemiczne wód zbiornika dolnokredowego
ujętych otworami w rejonie projektowanego otworu badawczego zestawiono w tabeli 12.

Fig. 19. Mapa mineralizacji wód w stropie utworów kredy dolnej w rejonie Konina [Górecki i in.,
2006].

Porowatość efektywna piaskowców dolnokredowych w niecce mogileńsko-łódzkiej
wynosi 11,4 – 31,6 % (śr. arytm. 23,08 %), współczynnik przepuszczalności (kp) wynosi
11 – 4265 mD (śr. geom. 334 mD), a obliczony na jego podstawie współczynnik
przepuszczalności dla wody o temp. 10oC wynosi k10=8,07x10-8 – 3,16x10-5 m/s
(śr.

2,48x10-6

geom.

m/s)

[ZSE/AGH,

1996).

Współczynnik filtracji

horyzontów

wodonośnych kredy dolnej oznaczony na podstawie próbnych pompowań wykonanych
w 60 studniach głębinowych waha
(śr.

-5

7,8x10

m/s),

natomiast

na

się

w przedziale

podstawie

5,6x10-6

próbnych

– 5,5x10-4

pompowań

m/s

wykonanych

w 8 otworach w rejonie Wągrowiec – Strzelno – Wilczyn – Ślesin – Dobrów – Uniejów
oraz w optymalnej strefie niecki Wągrowiec – Gniezno – Konin – Koło – Turek – Łęczyca
współczynnik filtracji określono w granicach 1,3x10-7 – 2,09x10-5 m/s (śr. geom.
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3,08x10-6 m/s). Przewodność hydrauliczna centralnej części niecki jest względnie
najwyższa i zmienia się w granicach 4x10-4 – 1x10-3

m2/s, w rejonie Konina

2-3x10-3 m2/s. Ze zmiennością przewodności warstw wodonośnych zmienia się również
wydajność potencjalnych studni eksploatujących wody termalne i w niecce mogileńskołódzkiej spodziewać się można wydajności rzędu 200-300 m3/h [Górecki i in. 2006].
W tabeli 12 zestawiono wybrane parametry warstw wodonośnych kredy dolnej
i wód dolnokredowych stwierdzonych w wyniku wierceń otworów głębokich w rejonie
Konina.

Fig. 20. Mapa potencjalnych wydajności studni (dubletów) w kredzie dolnej w rejonie Konina
[Górecki i In., 2006].
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Tab. 12. Zestawienie wybranych parametrów warstw wodonośnych i wód dolnokredowych
stwierdzonych w wyniku wierceń otworów głębokich w rejonie Konina.
Wilczna 1

Ślesin IGH-1

Dobrów IGH-1

b.d.

+95

+95

---

2386,2 – 2480,8
2491,5 – 2529,2

2438 - 2580

---

16 / 25

60 / 12

b.d.

75,5

53,5

b.d.

+19,5

+41,5

---

Ok. -5,5 m ppm

Ok. 30 m npm

---

384

1440

Zasolenie 0,0327%

10% Cl-Na+J+Br

9,6% Cl-Na, J, Br, B

4,8 (780-900 m
ppt)

80 (do 2441 m ppt)
100 (do 2499,2 m ppt)
120 (2499,2-2551,8 m
ppt)

110 (2482,6 m ppt);
120 (poniżej 2482,6 m
ppt)

---

49
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2,34 – 19,34

7 - 22

---

6 - 15

śr. 155,931

0,1-140

---

---

31,2 m/oC

40 m/oC

---

3,2 oC/100m

2,5 oC/100m

---

„C”

„C”

Rzędna terenu
[ m npm]
Opróbowany
horyzont
wodonośny
[m ppt]
Ustalone zasoby
eksploatacyjne/
depresja
[m3/h]/[m]
Głębokość
ustabilizowanego
zw. wody [m ppt]
Rzędna
ustabilizowanego
zw. wody [m
npm]
Rzędna zwierciadła
dynamicznego
[m npm]
Wydajność [m3/d]
Typ chemiczny
wody
Mineralizacja wód
[g/dm3]
(pomiary PS)
Temperatura wody
na wypływie
[oC]
Porowatość
całkowita
piaskowców [%]
(wg PNG)
Porowatość
efektywna [%]
Przepuszczalność
[mD]
Stopień
geotermiczny
Gradient
geotermiczny
Kategoria
rozpoznania złoża

śr. porowatość
21,91%

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne

i geotermalne

dolnojurajskiego zbiornika

występowania wód złożowych

Wodonośne horyzonty jury dolnej wskazuje się jako najbardziej perspektywiczną
formację hydrogeotermalną na Niżu Polskim. Warstwy wodonośne w utworach jury dolnej
tworzą

drobno-

przewarstwione

lub
słabo-

różnoziarniste

piaski

i

lub nieprzepuszczalnymi

piaskowce
iłowcami,

o

zmiennej

iłowcami

miąższości,

piaszczystymi,
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mułowcami

i

mułowcami

piaszczystymi.

W

obrębie

niecki

mogileńsko-łódzkiej

perspektywiczne kompleksy zbiornikowe tworzą:
- piaskowce górnego synemuru (dolna część warstw sławęcińskich głównych)
w strefach paleowyniesień synklinorium mogileńsko-łódzkiego, izolowane od
spągu mułowcowo-ilastym kompleksem warstw ksawerowskich oraz ilastomułowcowymi utworami pliensbachu dolnego w stropie;
- piaskowce górnego toarsu wśród przeważających utworów mułowcowi-ilastych,
pod niezgodnym przykryciem uszczelniających iłowców górnej jury.
Mimo znacznego zróżnicowania w profilu pionowym oraz zmiennej ciągłości
rozprzestrzenienia poziomego i licznych zmian litofacjalnych można uznać, że wody
podziemne występujące w przepuszczalnych utworach dolno jurajskich, tworzą zbiornik
o ciągłym rozprzestrzenieniu [Górecki i in. 2006; Górecki, Hajto, Strzetelski, Szczepański
2010].
Całkowita miąższość utworów dolnojuraskich zmienia się w granicach od kilku do
ponad 100 m w strefach peryferyjnych zbiornika oraz w centralnych częściach niecki
mogileńsko-łódzkiej oraz od 400 do 1200 m na wale kujawskim. Wg Atlasu Zasobów
Geotermalnych na Niżu Polskim całkowita miąższość utworów dolnojurajskich w rejonie
Konina wynosi 50-100 m, rozkład sumarycznej miąższości utworów wodonośnych jest
podobny do rozkładu całkowitej miąższości. Utwory jury dolnej, które jednocześnie
stanowią

warstwy

wodonośne,

stwierdzono

najbliższymi

otworami

wiertniczymi,

w których miąższości wyniosły od 24 m (Trzesniew-1), 42 m (Turek 2), 60 m (Turek 1)
do 113 m (Wilczna-1) (załączniki 2.1-2.4 i 3).
Zbiornik

dolnojurajski

jest

zbiornikiem

o

charakterze

artezyjskim

lub

subartezyjskim. Znikome zasilanie odbywa się przez wody atmosferyczne w strefach
występowania przepuszczalnych utworów jury dolnej na powierzchni. Intensywniejsze
zasilanie odbywa się drogą pośrednią w strefach wychodni pod warstwą osadów
czwartorzędowych lub trzeciorzędowych lub przez infiltracje wód z poziomów jury
młodszej bądź kredy. Generalnie zbiornik ten jest dość dobrze izolowany, w którym
obserwuje się pionową strefowość hydrogeochemiczną. W porównaniu do zbiornika
dolnokredowego,

tworzy

strukturę

ciągłą,

o

zróżnicowanych

miąższościach

i głębokościach występowania. Wartości mineralizacji wahają się w granicach 0,2200 g/dm3. W rejonie Konina może wynosić ok. 70 -100 g/dm3 [Górecki i in., 2006].
W

otworze

Wilczna-1

wody

z

poziomu

1600-1830

m

(dogger+lias)

wykazały

mineralizację równą 28,0 g/dm3.
Wody o mineralizacji powyżej 10 g/dm3 mają w większości przypadków typ
chemiczny Cl-Na, z podwyższoną zawartością mikroelementów takich jak jod i brom.
Temperatura wód dolnojurajskich uzależniona jest od głębokości ich występowania.
W niecce mogileńsko-łódzkiej przewiduje się występowanie wód o temperaturze powyżej
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50oC, w rejonie Konina 90oC (fig. 21). W części osiowej niecki, na N i NE od Konina
stwierdzono wody, których temperatura wynosiła 120oC.
Rozpoznanie parametrów skał wodonośnych jest bardzo słabe. Autorzy Atlasu
Zasobów Geotermalnych na Niżu Polskim [Górecki i in., 2006], w oparciu o archiwalne
materiały dokumentacyjne oraz wyniki własnych obliczeń, podają przedziały wartości
parametrów

hydrogeologicznych

dla

przepuszczalnych

piaskowców

drobno-

i średnioziarnistych oraz piasków, które wynoszą: porowatość otwarta 0,15-0,33,
współczynnik odsączalności 0,08-0,22, a współczynnik filtracji 10-5–10-7 m/s. Przewiduje
się, że przewodność hydrauliczną w rejonie Konina wynosić będzie około 200x10-5 m2/s,
a potencjalna wydajność studni (dubletów) 200-250 m3/h.

Fig. 21. Mapa temperatur w stropie utworów jury dolnej w rejonie Konina [Górecki i in., 2006].

4.4.

PRZEWIDYWANY PROFIL GEOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO

OTWORU

Przewiduje się odwiercenie otworu badawczo–eksploatacyjnego Konin GT-1, do
głębokości 2400 m p.p.t. ±10%, w celu udostępnienia i opróbowania dolnokredowych
i dolnojurajskich poziomów wodonośnych zawierających wody termalne oraz zbadania
granicy stratygraficznej pomiędzy utworami kredowymi i jurajskimi oraz
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Projektowany otwór zlokalizowany jest w dolinie rzeki Warty. Na podstawie mapy
geologicznej oraz profili stratygraficznych płytkich otworów zlokalizowanych w rejonie
projektowanego odwiertu (CBDG PIG-u), stwierdza się że utwory mezozoiczne- jury
i kredy, przykryte są utworami czwartorzędowymi w postaci osadów rzecznych
mineralno-organicznych o niewielkiej miąższości.
Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu wiertniczego Konin GT-1
zamieszczono poniżej w tabeli nr 13 oraz na załączniku nr 4.

Tab. 13. Przewidywany profil geologiczny otworu Konin GT-1.
Czwartorzęd

0,0 - 10,0 m
10,0 - 1440,0 m

Kreda górna, w tym:
mastrycht +kampan

10,0 - 550,0 m

santon + koniak

550,0 - 1100,0 m

turon

1100,0 - 1350,0 m

cenoman

1350,0 - 1420,0 m

alb górny

1420,0 - 1440,0 m
1440,0 - 1610,0 m

Kreda dolna, w tym:
alb - barrem

1440,0 - 1550,0 m

hoteryw

1550,0 - 1590,0 m

walanżyn

1590,0 - 1600,0 m

berias

1600,0 - 1610,0 m

Jura górna (malm)

1610,0 - 2220,0 m

Jura środkowa (dogger)

2200,0 - 2330,0 m

Jura dolna (lias)

2330,0 – 2380,0 m

Trias (kajper)

2380,0 – 2400,0 m

Należy zwrócić uwagę, że na obszarze miasta Konin i jego najbliższym
sąsiedztwie, brak jest głębokich otworów wiertniczych. Najbliższe otwory Wilczna-1,
Ślesin IGH-1 i Dobrów IGH-1 oddalone są od projektowanego otworu o ok. 15-30 km.
Brak jest również w mieście i w jego rejonie, badań sejsmicznych odwzorowujących
horyzont sejsmicznych dolnokredowy czy dolnojurajski. Przewidywany profil geologiczny
otworu Konin GT-1 oparty jest na korelacji z profilami w/w otworów sąsiednich oraz na
analizie

materiałów

źródłowych.

Założono,

że

rozprzestrzenienie

poziomów

stratygraficznych i ich miąższości są stałe. Natomiast nie można wykluczyć, że strefa
pomiędzy archiwalnymi otworami jest zaangażowana tektonicznie, a w efekcie zakładane
głębokości

i

miąższości

występowania

wodonośnych

utworów

dolnokredowych

i dolnojurajskich oraz innych parametrów mających wpływ na ekonomiczną wartość
projektu, mogą różnić się od zakładanych.
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5.

MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA CELU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
5.1.

UZASADNIENIE LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANEGO

OTWORU

W

ramach niniejszego

projektu,

sporządzonego

dla

rozpoznania

możliwości

eksploatacji wód geotermalnych z utworów dolnej jury (liasu) lub dolnej kredy, założono
odwiercenie jednego otworu badawczo – eksploatacyjnego o nazwie Konin GT-1.
Proponowana lokalizacja otworu badawczo – eksploatacyjnego, jest uwarunkowana
wskazaniem przez Inwestora konkretnej działki, na której powinien zostać odwiercony
otwór w nawiązaniu do istniejącej koncepcji jego wykorzystania do celów rekreacyjnych,
balneologicznych oraz ciepłowniczych.
Lokalizacja

otworu Konin GT-1 przedstawiona jest m. innymi na mapach:

lokalizacyjnych (zał. nr 1.1 – 1.4) oraz mapie sytuacyjno-wysokościowej (zał. nr 1.5).
Projekt geologiczno–techniczny projektowanego otworu Konin GT-1 zamieszczono
w załączniku nr 4.
Przybliżone współrzędne otworu podano w tabeli nr 14

Tab. 14. Współrzędne projektowanego otworu Konin GT-1 (w układach: PUWG „1992” oraz
geograficzne).

Nr
otworu

Konin GT-1

Układ PUWG „1992”

Współrzędne geograficzne w
układzie WGS 84 [° ' '']

X
[m]

Y
[m]

B

L

483 976,2

449 303,1

52°13'10.2''

18°15'27.6''

Rzędna terenu w miejscu lokalizacji otworu wynosi: +82,7 m n.p.m. Projektowana
głębokość końcowa otworu – 2400,0 m ±10%

Na całej długości wierconego otworu dopuszcza się maksymalny kąt odchylenia od
osi pionowej do 3° przy czym maksymalny przyrost kąta przestrzennego skrzywienia
(DLS) nie powinien przekraczać 1°/30m.
W czasie wiercenia należy wykonywać punktowo pomiary kąta odchylenia i azymutu
inklinometrem wrzutowym co ok. 100 m oraz przed każdym wyciąganiem przewodu.

Uwaga! W celu pomiaru azymutu należy w zestawie przewodu wiertniczego umieścić
obciążnik niemagnetyczny.
Teren objęty bezpośrednio projektowanymi robotami geologicznymi związanymi
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z wykonaniem otworu Konin GT-1, stanowi działka o numerze ewidencyjnym 227/5,
obręb 0014 OSADA, jedn. ewid.: Miasto Konin, o powierzchni 9,9511 ha.
W przyszłości przewiduje się pracę dubletu dla właściwego wykorzystania wód
termalnych. Drugi otwór badawczo – chłonny, powinien zostać zlokalizowany w odległości
L, określonej wstępnie ze wzoru wg formuły zaproponowanej przez A.C. Gringartena i J.P.
Sauty (1975).

Q t
m  ( 0,71  n  1)

L  120
gdzie:

Q – wydajność otworu eksploatacyjnego (przyjęto Q = 200 m3/h)
t – czas pracy dubletu geotermalnego (przyjęto t = 30 lat)
m – miąższość efektywna warstwy wodonośnej (przyjęto m = 100 m)
n – współczynnik porowatości efektywnej (przyjęto n = 0,20)

Po podstawieniu do wzoru otrzymamy odległość L = 870 m. Odległość ta zostanie
zweryfikowana

po

i

rzeczywistych

określeniu

wykonaniu badań hydrogeologicznych w otworze
wartości

parametrów

Konin GT-1

hydrogeologicznych

warstwy

wodonośnej. Ze względu na warunki terenowe, należy rozważyć opcję odwiercenia
otworu chłonnego jako otworu kierunkowego, z odpowiednio zaprojektowaną trajektorią.
Otwór tłoczny nie jest przedmiotem niniejszego projektu a określenie jego ostatecznej
lokalizacji jest obecnie przedwczesne.

5.2.

SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU

WIERTNICZEGO
Konstrukcja otworu badawczo–eksploatacyjnego przedstawia się następująco;
a. kolumna wstępna (osłonowa) o średnicy zewnętrznej  18 5/8” (473,1 mm)
i długości ok. 30 m. Zadaniem tej kolumny będzie nadanie pierwotnego
kierunku osi otworu wiertniczego oraz zapewnienie bezawaryjnego krążenia
płuczki w otworze. Do rurowania należy zastosować rury stalowe o grubości
ścianki 11,5 mm; Przewiduje się, że otwór pod kolumnę wstępną wiercony
będzie świdrem gryzowym o średnicy Ø 24”. Po orurowaniu kolumna zostanie
zacementowana od buta rur do wierzchu.
b. kolumna

prowadnikowa

(konduktor)

o

średnicy zewnętrznej  13

3

/8”

(356 mm) i długości 600 m. Zadaniem jej będzie zapewnienie stateczności
ściany otworu podczas wiercenia pod kolumnę eksploatacyjną, utrzymanie
pierwotnego kierunku osi otworu, odizolowanie występujących w rejonie
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wiercenia ujęć wody pitnej „Kurów” o głębokości do 120 m oraz stworzenie
warunków umożliwiających założenie zestawu głowic przeciwerupcyjnych.
Otwór pod kolumnę prowadnikową wiercony będzie świdrem gryzowym
o średnicy  17 1/2” (444,5 mm). Długość kolumny i przewidywana głębokość
posadowienia jej buta została dobrana pod zastosowanie pompy wgłębnej.
W przypadku zastosowania pompy produkcji polskiej (HV Grudziądz), należy
się

liczyć

z

tym,

że

aby

uzyskać

zakładane

parametry

podnoszenia

i wydajności, a jednocześnie oporność na podwyższoną temperaturę, muszą
mieć średnicę nie mniejszą niż 220 mm. Taka średnica wymaga komory
pompowej o średnicy rur okładzinowych  13

3

/8”. W przypadku uzyskania

samowypływu z otworu, możliwa będzie rezygnacja z pompy wgłębnej lub
zastosowanie pompy o mniejszej wydajności i średnicy. Po orurowaniu
kolumna  13 3/8” zostanie zacementowana od buta rur do wierzchu.
c. kolumna eksploatacyjna o średnicy Ø 95/8”, (244,4 mm) - hanging liner, w
interwale 500 - 2330,0 m
Kolumna ta zostanie zacementowana w stropie warstwy wodonośnej jury
dolnej.

Ma

ona

zapewnić

osłonę

przed

niekorzystnym

wpływem

przewierconych utworów wyżej zalegających (ewentualnym sypaniem) oraz
izolację wyżej występujących poziomów wodonośnych w kredzie górnej i
dolnej.

Jej podstawowym zadaniem będzie umożliwienie transportu wody

termalnej na powierzchnię. Otwór pod kolumnę eksploatacyjną wiercony
będzie świdrem gryzowym o średnicy  12 ¼” (311 mm), a w interwale 1440 1610 m wiercony będzie koronką rdzeniową  216 mm lub koronką wrzutową 
76 mm (z poszerzaniem), w celu odcinkowego rdzeniowania warstw kredy
dolnej. Kolumna rur

 9 5/8” zostanie zawieszona w rurach  13 3/8”. Rury

zostaną zawieszone na wieszaku w głębokości ok 500 m. Kolumna  9 5/8”
zostanie zacementowana od buta rur, do stwierdzonego spągu utworów kredy
dolnej, to jest w interwale ok. 2330 – 1610 m oraz w interwale 1440 – 500 m
(z zastosowaniem manszetu na rurach).
d. filtr rurowo – prętowy typu Johnson o średnicy Ø 169 mm w interwale 2330 2380,0 m, na odcinku występowania jury dolnej
Na odcinku 2330- 2400 m ±10%, otwór wiercony będzie świdrem  216 mm, w
tym na odcinku 2330 – 2380 m, rdzeniowanie koronką rdzeniową  216 mm
lub koronką wrzutową  76 mm. W interwale 2330 – 2380 m, otwór zostanie
poszerzony do średnicy możliwej do uzyskania w przedziale ok.  340 - 438
mm. Wytypowany interwał 2330 -2380 m, zostanie zafiltrowany filtrem rurowo
– prętowym typu Johnson o średnicy  169 mm. Przewiduje się następującą
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konstrukcję filtra:
- w interwale 2320 – 2330 m- rura nadfiltrowa, pełna (od góry wieszak z
pakerem uszczelniającym przestrzeń pomiędzy rurami  9

5

/8”, a rurą

nadfiltrową, łącznik dielektryczny, sito bezpieczeństwa),
- w interwale 2330 -2380 m – strefa czynna (filtr rurowo – prętowy).
Przestrzeń pomiędzy filtrem, a ścianą otworu wiertniczego, wypełniona
obsypką żwirową o uziarnieniu  0,8 – 1,2 mm.
- w interwale 2380 – 2400 m – rura pełna, podfiltrowa.
Uwaga; ze względu na spodziewane wysokie ciśnienia górotworu (do ok. 40
MPa) oraz ciśnienia przy wykonywaniu obsyp,i fitr typu Johnson powinien
zostać nasunięty na rurę perforowaną ze stali nierdzewnej.
W przypadku uzyskania negatywnych wyników z udostępnionego interwału jury
dolnej (przewidywana głębokość ok. 2330-2400 m), to jest stwierdzenia niekorzystnych
parametrów,

a

w

szczególności

niewystarczającej

temperatury

lub

wydajności

(postulowana wydajność wynosi minimum ok. 60 -100 m³/h oraz temperatura powyżej
ok. 60ºC), zostanie udostępniona warstwa wodonośna kredy dolnej (uprzednio zbadana
w trakcie wiercenia poprzez rdzeniowanie, wykonanie pomiarów rurowym próbnikiem
złoża w interwale ok. 1440 – 1610 m oraz za pomocą badań geofizycznych Aparaturą
Standard). Udostępnienie poziomu kredy dolnej, nastąpi według następujących zasad:


likwidacja otworu korkiem cementowym w rurach  9 5/8”, w interwale 1610 1650 m,



perforacja rur  9 5/8” w interwale 1440 – 1610, na odcinku występowania kredy
dolnej,



wykonanie pompowania oczyszczającego pompą głębinową lub air-liftem (w
trakcie pompowania wykonanie pomiaru production – logging),



w przypadku piaszczenia otworu, zapuszczenie fltra rurowo – prętowego typu
Johnson o średnicy  4’’,



wykonanie obsypki żwirowej o uziarnieniu  0,8 – 1,2 mm, w przestrzeni
pomiędzy rurami  9 5/8”, a filtrem oraz uszczelnienie pakerem,



wykonanie pompowania pomiarowego pompą głębinową lub gaz-liftem.
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Tab. 15. Planowany sposób zarurowania i cementowania otworu Konin GT-1.
Średnica świdra
Średnica rur

lub rdzeniówka

Głębokość

Cementowanie

[m]

(mm)
Rury 18 5/8”

559 -610

0 - 30

Cementowane do wierzchu

Rury 13 3/8”

444,5

0 - 600

Cementowane do wierzchu

Świder 311 mm
5

Rury 9 /8”

(w interwale 1440 -

(podwieszane w

1610 m koronka

3

rurach 13 /8” na

rdzeniowa  216

głęb. ok. 500 m)

mm lub koronka

500 - 2330

Cementowane w interwałach: 2330 –
1610 oraz 1440 – 500 m

wrzutowa  76 mm

Wykonawca dostarczy i zainstaluje na więźbie rurowej wymagany zestaw głowic
przeciwerupcyjnych gwarantujących bezpieczne prowadzenie prac wiertniczych. Po
zakończeniu wiercenia w pierwszym etapie i wykonaniu testów określających parametry
eksploatacyjne

otworu zostanie

zdemontowany zestaw głowic

przeciwerupcyjnych

i zamontowana głowica eksploatacyjna. Głowica eksploatacyjna powinna być wyposażona
w minimum 3 zawory lub zasuwy (2 w pionie, 1 w poziomie) na odpowiednie ciśnienie
robocze i temperaturę. Zasuwy lub zawory powinny być w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej. Wymagania odnośnie roboczego ciśnienia głowicowego wynoszą 6 MPa,
temperatura robocza

na

głowicy 80oC.

Zasuwy mają

być

w wykonaniu -

stal

kwasoodporna. Minimalna średnica przelotowa zasuw powinna wynosić 200 mm. Głowice
powinny być tak skonstruowane, ażeby można było wykonywać pomiary geofizyczne
(cast hole) typu „production logging” i pomiary hydrodynamiczne wgłębne. Otwór
powinien zostać uzbrojony w łącznik dielektryczny i sito bezpieczeństwa.

5.3.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE

ZAMYKANIA

HORYZONTÓW

WODONOŚNYCH

Konstrukcja otworu wiertniczego Konin GT-1 jest tak dobrana, aby zapewnić
bezpieczeństwo prowadzonych robót oraz ochronę środowiska, a w szczególności ochronę
wód podziemnych.
Zgodnie

z

analizą

budowy

geologicznej

obszaru

projektowanych

robót

geologicznych, przewiduje się wystąpienie kilku głównych poziomów wodonośnych
w otworze Konin GT-1, a ich przewidywane parametry podano poniżej w tabeli nr 16.
Technologia

wierceń

z

zastosowaniem

pełnego

zabezpieczenia

horyzontów

wodonośnych poprzez rurowanie i cementowanie rur okładzinowych uniemożliwi kontakt
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wód podziemnych z różnych poziomów wodonośnych. Ze względu na obecność
użytkowych wód poziomów wód podziemnych w osadach czwartorzędowych należy
utrzymywać staranność, zgodną ze stosowanymi procedurami wiertniczymi, w trakcie
wiercenia, rurowania i cementowania otworu podczas przewiercania tych utworów.
Przy obecnej technologii wiercenia otworów nie przewiduje się zakłócenia reżimu
wód podziemnych poszczególnych pięter wodonośnych.
Wszystkie horyzonty wodonośne wymienione powyżej, powinny być zamknięte
przed zakończeniem wiercenia. Proces cementowania powinien być przeprowadzony
w sposób uniemożliwiający przepływ płynów poza rurami do izolowanych horyzontów,
zarówno po rozpoczęciu wiercenia jak i w długim okresie w trakcie wykorzystywania
otworu do eksploatacji wód termalnych.

Tab. 16. Przewidywane parametry głównych horyzontów wodonośnych w otworze Konin GT-1.
Miąższość

Głębokość

Głębokość

efektywna

stabilizacji

występowania

warstwy

lustra wody

serii wodonośnej

wodonośnej

w otworze

[m]

[m p.p.t]

Poziom
wodonośny

Spodziewany
maksymalny
wydatek
3

[m /h]

Mineraliz
acja

Temperatura
w stropie
warstwy

[g/l]

[Co]

Czwartorzęd

0,0 - 10,0 m

10

2

30

<1

10

Kreda górna

10,0 - 100,0 m

90

2

150

<1

10

Kreda dolna

1450,0 - 1550,0 m

100

40

200 - 300

70 -90

50

Jura dolna
(lias)

2330,0 – 2380,0 m

50

70

200 – 250

90 -100
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Przewiercone poziomy wodonośne będą izolowane przy pomocy cementowania rur
okładzinowych.

Szczelność

cementowania

musi

być

kontrolowana

geofizycznymi

pomiarami akustycznymi.
Projekt
okładzinowych
wykonanych

technologiczny
zostanie
podczas

zabiegu

cementowania

opracowany

na

podstawie

wiercenia

otworu.

poszczególnych
wyników

Wszelkie

badań

obliczenia

kolumn
i

rur

pomiarów
projektowe,

a w szczególności wymaganą objętość cementowej mieszaniny uszczelniającej, należy
skorygować po wykonaniu otworu na podstawie pomiarów geofizycznych (profilomierz lub
kawernomierz).
Dopuszczalną gęstość zaczynu cementowego należy ustalić mając na uwadze
warunek nieprzekroczenia ciśnienia szczelinowania górotworu. Gęstość zaczynu powinna
być przynajmniej od 0,2 do 0,4 Mg/m3 większa, od gęstości płuczki wiertniczej
wypełniającej otwór.
Ze względu na charakter otworu jakim jest otwór geotermalny, należy szczególną
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uwagę zwrócić na odpowiedni dobór receptury cementowej, mieszaniny uszczelniającej,
pod kątem jej właściwości
charakteryzować

się

jak

technologicznych.

najwyższą

Mieszanina

odpornością

na

uszczelniająca

korozję

powinna

chemiczną,

dobrą

przyczepnością do rur i ściany otworu wiertniczego, brakiem przepuszczalności i skurczu
kamienia cementowego.
Przed cementowaniem każdej kolumny rur okładzinowych należy obliczyć potrzebną
ilość zaczynu cementowego na podstawie wyników pomiarów średnicomierzem.
Cement użyty do cementowania wszystkich kolumn należy przed użyciem zbadać
laboratoryjnie. Raport z analizy powinien zawierać dane

(zgodnie z API): gęstość

zaczynu, wytrzymałość strukturalną, czas początku wiązania, reologię, konsystencję,
odstój dobowy, wytrzymałość kamienia cementowego.
Do wiercenia otworu w poszczególnych interwałach głębokościowych, zaleca się
używanie odpowiednio dobranej płuczki wiertniczej, przez wyspecjalizowane w tym
ośrodki. Poniżej podano przykładowy skład płuczki,

jaki może być zastosowanyi dla

otworu Konin GT-1.
 Interwał 0 – 600 m, płuczka bentonitowa o gęstości 1,05 – 1,15 g/cm3,
 Interwał 600 – 1440 m (do spągu kredy górnej), płuczka polimerowo – potasowa,
o gęstości 1,10 – 1,20 g/cm3,
 Interwał 1440 – 2330 m (do stropu jury dolnej), płuczka polimerowo – potasowa z
blokatorami, o gęstości 1,05 – 1,10 g/cm3,
 Interwał 2330 – 2400 m ±10%, płuczka polimerowo – potasowa z blokatorami, o
gęstości 1,05 – 1,10 g/cm3,

W czasie wiercenia należy utrzymywać gęstość płuczki wystarczającą, do przeciwdziałania
erupcji.
Obieg płuczki powinien być wymuszany zespołem pomp o mocach i wydajnościach
zapewniających uzyskanie optymalnych parametrów hydrauliki wiertniczej.
W

celu

uzyskiwania

racjonalnego

postępu

wiercenia

oraz

ze

względów

ekologicznych, urządzenie wiertnicze musi być wyposażone w skuteczny system
oczyszczania płuczki z urobku (koryta płuczkowe, sita wibracyjne, hydrocyklony, itp.).
Do przewiercania poziomów wód termalnych należy zastosować płuczki powodujące
najmniejsze uszkodzenie przepuszczalności strefy przyotworowej warstwy chłonnej, tj.
płuczki polimerowe o niskiej zawartości fazy stałej. W określonych przypadkach dobrą
płuczką do przewiercania utworów wodonośnych może być płuczka wodna. Można ją
jednak stosować praktycznie tylko do przewiercania skał litych o dużej stabilności, takich
jak skały węglanowe i zwięzłe piaskowce. W innych przypadkach płuczka ta staje się
płuczką samorodną (zwłaszcza przy występowaniu w profilu otworu utworów ilastych) i
powoduje pogorszenie przepuszczalności warstwy.
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Zastosowanie płuczki polimerowej ułatwia oczyszczanie strefy przyotworowej
z osadu po przewierceniu poziomu hydrotermalnego przewidzianego do eksploatacji
i

zatłaczania.

W

konsekwencji

zmniejsza

to

ryzyko

pogorszenia

parametrów

eksploatacyjnych i zatłaczania w przyotworowej strefie górotworu.
W przypadku wystąpienia katastrofalnych ucieczek płuczki podczas wiercenia
należy zastosować odpowiednie metody likwidacji tych utrudnień, mając na uwadze
ochronę zdolności chłonnych otworu. Metoda i technologia likwidacji katastrofalnych
ucieczek płuczki powinna być opracowana po uwzględnieniu faktycznych danych
z wiercenia oraz pomiarów otworowych.
Receptura płuczki, kontrola i korekta jej parametrów podczas wiercenia powinna
być prowadzona przez specjalistyczne laboratorium.
5.4.

SPOSÓB I TERMIN LIKWIDACJI OTWORU

Sposób likwidacji otworu wiertniczego jest zależny przede wszystkim od wyników
wiercenia oraz sposobu wykorzystania otworu w przyszłości. W przypadku stwierdzenia
przydatności otworu do późniejszej eksploatacji, likwidacja polegać będzie na demontażu
wszystkich urządzeń oraz zabezpieczeniu otworu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i wymaganiami przyszłego użytkownika. Otwór zostaje zagłowiczony i ogrodzony.
Wykorzystanie otworu Konin GT-1 planuje się na okres ok. 25-30 lat. Po tym
okresie, jeżeli nastąpi zużycie elementów szczególnie rur okładzinowych 95/8”, planuje się
wykonać rekonstrukcję otworu, poprzez założenie tubingu z rur 75/8 ”.
W przypadku uzyskania negatywnych wyników, otwór nieproduktywny zostaje
zlikwidowany na podstawie zatwierdzonego dodatku do Planu Ruchu dotyczącego
likwidacji.
Likwidacja

(przeprowadzana

zazwyczaj

z

urządzenia

zastępczego)

polega

wypełnieniu zaczynem uszczelniającym otwartych interwałów. Następnie, wykonuje się
cementowy korek uszczelniający. Można to zrobić, przez zapuszczenie przewodu do
odpowiedniej głębokości, i wtłoczenie nim zaczynu cementowego. W górnej części
odwiertu również wykonywany jest korek cementowy. Ponad powierzchnią terenu
widoczny jest jego fragment (cementowy cokolik oraz tabliczka z datą i nazwą
zlikwidowanego odwiertu).
W końcowej fazie likwidacji (niezależnie od przydatności otworu) należy wykonać
prace rekultywacyjne, w celu przywrócenia terenu wiertni do stanu pierwotnego lub
uzgodnionego z właścicielem. Polegać to powinno m.in. na:
•

zdjęciu z terenu płyt betonowych i innych elementów prefabrykowanych,

•

zebraniu piasku budującego podsypkę,

•

likwidacji dołu urobkowego,

•

rozprowadzeniu humusu,
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•

wykonaniu

stosownych

zabiegów agrotechnicznych, przywracających gruntowi

pierwotne własności.
Końcowym

etapem

jest

odtworzenie

granic

działek

i

przekazanie

zrekultywowanych gruntów ich właścicielom.
Likwidacja otworu wiertniczego, w przypadku negatywnych wyników, planowana
jest po wykonaniu wszystkich prac w otworze- do 6 tygodni od daty ich zakończenia.
W wypadku nie stwierdzenia złoża wód termalnych należy wykonać dokumentację
wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża
kopaliny w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, Poz. 1656).
W przypadku likwidacji otworu wiertniczego, zostaje on udokumentowany po zakończeniu
robót wiertniczych. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dn. 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, Poz. 1656).

5.5.

ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

Szczegółowa lokalizacja otworu Konin GT-1, zostanie wytyczona geodezyjnie
w terenie, zgodnie z zatwierdzonym projektem, na podstawie załączonego szczegółowego
planu sytuacyjno-wysokościowego zawierającego uzgodnioną lokalizację.
Po

wykonaniu

otworu

Konin

GT-1

należy

określić

jego

współrzędne

w obowiązującym Państwowym Układzie Współrzędnych.

5.6.

CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD

PROJEKTOWANYCH BADAŃ GEOFIZYCZNYCH, PETROGRAFICZNYCH I
HYDROGEOLOGICZNYCH
W projektowanym otworze Konin GT-1, przewiduje się wykonanie m. innymi
następujących badań:
a) badania hydrogeologiczne w trakcie wiercenia otworu:
 obserwacje ucieczek płuczki wiertniczej,
 laboratoryjne oznaczenie własności hydrogeologicznych skał na pobranych próbach
rdzenia wiertniczego oraz analizy fizykochemiczne wód,
 badanie i opróbowanie próbnikiem złoża (co najmniej 2 próbniki),
b) badania hydrogeologiczne i zabiegi specjalne po zakończeniu otworu:
 oczyszczenie otworu metodą „gaz-liftu” i pompowanie oczyszczające za pomocą
pompy głębinowej,
 w przypadku braku samowypływu

pompowanie

próbne

za

pomocą

pompy

głębinowej, zapuszczonej do otworu (obserwacje wydajności, depresji, stabilizacji
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zwierciadła wody i jej chemizmu), ewentualne zastosowanie zabiegu intensyfikacji
np. kwasowania, w przypadku uzyskania niezadawalającego przypływu,
c) badania chłonności górotworu w rejonie otworu oraz ocena charakteru przepływów
pionowych:
 pomiar chłonności oraz ocena charakteru przepływów pionowych zestawem sond
„Production Logging”,
 test próbnego zatłaczania za pomocą pomp wysokociśnieniowych.
d) badania geofizyczne.

Poniżej

przedstawiono

szczegółowy

zakres

badań

geofizycznych,

petrograficznych

i hydrogeologicznych

Pomiary geofizyki wiertniczej
Przewiduje się wykonanie odcinkowych pomiarów geofizycznych, przed każdym
rurowaniem ścian otworu Konin GT-1. Pomiary mają na celu między innymi: określenie
profilu

litologiczno-stratygraficznego

otworu,

wyznaczenie

miąższości

efektywnej

poszczególnych poziomów wód termalnych, określenie porowatości i przepuszczalności
utworów strefy złożowej, określenie profilu ciśnienia i gradientów ciśnień w strefie
złożowej, określenie średnicy i krzywizny otworu, określenie profilu temperatury oraz
gradientu temperatury, wyznaczenie interwałów dopływu i pomiar wielkości dopływu,
ocenę stanu zacementowania rur okładzinowych.
Pomiary geofizyczne w otworze Konin GT-1 (otwór niezarurowany)
Odcinek I - w interwale 0-600 m przed zapuszczeniem kolumny rur  13 3/8” (wykonanie
podstawowych badań geofizycznych Aparaturą Standard), w tym:
 profilowanie średnicy
 profilowanie krzywizny
 profilowanie gamma
Odcinek II - w interwale 600-2330 m przed zapuszczeniem kolumny rur  9 5/8”
(wykonanie podstawowych badań geofizycznych Aparaturą Standard), w tym:
 profilowanie średnicy
 profilowanie krzywizny
 profilowanie gamma
 profilowanie gamma spektrometryczne
 profilowanie porowatości neutronowej
 profilowanie potencjałów samoistnych
 profilowania oporności
 profilowanie akustyczne
 profilowanie gęstości
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 cementomierz akustyczny w rurach 13 3/8"
Odcinek III - w interwale 2330-2400 m, (wykonanie podstawowych badań geofizycznych
aparaturą Halliburton), w tym:
 profilowanie średnicy
 profilowanie krzywizny


profilowanie upadu warstw

 profilowanie gamma
 profilowanie gamma spektrometryczne
 profilowanie porowatości neutronowej
 profilowanie potencjałów samoistnych
 profilowania oporności
 profilowanie indukcyjne wysokiej rozdzielczości
 profilowanie akustyczne
 profilowanie gęstości
 cementomierz akustyczny w rurach  9 5/8’’
 dipolowa sonda akustyczna z orientacją przestrzenną
 skaner opornościowy ultradźwiękowy XRMI
 skaner akustyczny
 profilowanie temperatury w ustalonych warunkach po odwierceniu otworu
Aparatura pomiarowa oraz sondy muszą zapewnić pracę w warunkach wysokiego
ciśnienia około 30 MPa oraz temperatury 100oC .

Badania geofizyczne prowadzone w trakcie testów hydrodynamicznych
W trakcie testów hydrodynamicznych zostaną przeprowadzone pomiary sondą PL
(production log). Pomiary te zostaną ograniczone od interwałów wytypowanych jako
perspektywiczne, to jest utworów jury dolnej oraz w przypadku niezadawalających
wyników w tej warstwie, także w utworach kredy dolnej, po jej udostępnieniu w otworze.
Pomiary PL określą strefy dopływu wód do otworu, prędkości przepływu płynu, jego
ciśnienie, gęstość i temperaturę.

5.7.

OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU

W projektowanym otworze Konin GT-1 pobierane będą próby okruchowe i rdzenie.
Próby okruchowe
Projektuje się pobierać próbki okruchowe w następujący sposób:
- w interwale 0 -30 m co 10 m,
- w interwale 30 -600 m co 10 m,

81

- art. 98. Prawa geologicznego i górniczego z 9 czerwca 2011 r.
- § 4, 5 i 6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).
Po zakończeniu wiercenia, skrzynki z pozyskanym rdzeniem wiertniczym zostaną
przewiezione

do

magazynu

próbek

trwałego

przechowywania

wskazanego

przez

państwową służbę geologiczną.
Przewiduje się również pobieranie próbek gazu oraz próbek wody złożowej do
dalszych badań laboratoryjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15.12.2011r. (Dz. U. Nr 282 poz. 1657) w sprawie gromadzenia i udostępniania
informacji geologicznej, planowane do pobrania próby (próby gazu i wody), w trakcie
projektowanych prac badawczych kwalifikują się jako próby czasowego przechowywania
i dlatego nie podlegają przekazaniu organowi państwowej administracji geologicznej.
Próby pozostaną u wykonawców prac geologicznych i badań do czasu ich zakończenia,
a następnie zostaną zlikwidowane w odpowiedni sposób po sporządzeniu dokumentacji
geologicznej.
W trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje się zainstalowanie laboratorium
polowego oraz aparatury kontrolno–pomiarowej typu „mud logging”. Ich zadaniem będzie
wykonywanie na bieżąco następujących prac:


określanie litologii i udziału procentowego poszczególnych typów skał
w próbkach okruchowych,



opis litologiczny rdzeni wiertniczych,



oznaczanie zawartości węglanów CaCO3 i CaMg(CO3)2 w próbkach okruchowych i rdzeniach,



rejestracja interwałów rdzeniowania, opis skrzynek do składowania rdzeni,



rejestracja

postępu

wiercenia

oraz

parametrów

technologicznych

wiercenia: głębokości otworu, głębokości i lokalizacji świdra, nacisk na
świder, ciężar na haku, obroty stołu wiertniczego, moment obrotowy stołu,


rejestracja parametrów płuczki wiertniczej: bilans płuczki, natężenie
wypływu płuczki, ciśnienie tłoczenia płuczki, gęstość i temperaturę płuczki
wchodzącej i wychodzącej, objętość płuczki w zbiornikach,



monitorowanie całkowitej zawartości gazów palnych w płuczce wiertniczej
i przypływów gazu,



monitorowanie zawartości siarkowodoru H2S w płuczce wiertniczej,



monitorowanie obecności gazów,

83



monitorowanie zaników płuczki wiertniczej, dopływów wód podziemnych.

Dokumentacja

wiercenia

w

postaci

rejestracji

parametrów

technicznych,

technologicznych i geologicznych wiercenia będzie prowadzona przez dozór geologiczny
w laboratorium polowym. Szczegółowe wyniki prowadzonych obserwacji i badań,
zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte w Sprawozdaniach z pracy
polowego laboratorium kontrolno-pomiarowego przy otworze. Sprawozdania te będą
częścią Dokumentacji hydrogeologicznej otworu Konin GT-1.

5.8.

ZAKRES OBSERWACJI POZIOMÓW I POMIARÓW PRZEPŁYWÓW

WÓD
Obserwacje poziomów i przepływów wód w otworze Konin GT-1, planowane są
w obrębie dwóch horyzontów wodonośnych: zasadniczo w poziomie jury dolnej (liasu), a
w przypadku niezadowalających wyników w kredzie dolnej. Nie przewiduje się obserwacji
wyżej zalegających poziomów wodonośnych (czwartorzęd, kreda górna).
W trakcie opróbowania otworu Konin GT-1 przewiduje się wywoływanie przypływu
wody złożowej – termalnej (w przypadku samowypływu) lub pompowanie przy pomocy
pompy wgłębnej zapuszczanej do otworu na rurach  3 ½” lub  4 ½”, w celu określenia
jej wydajności, wysokości poziomu wody, poboru próbek wody do analizy. Przewiduje się
wypompowanie ok. 2500 m3 wody termalnej z jednego horyzontu. Wypompowywana
z otworów woda termalna, ewentualnie samoczynnie wypływająca w trakcie opróbowań,
gromadzona będzie na terenie wiertni w zbiorniku w postaci dołu wyłożonego folią dobrze
zaizolowanym

przed

przeciekaniem,

a

następnie

sukcesywnie

wywożona

przez

wyspecjalizowane firmy zajmujące się jej utylizacją (z protokołem odbioru). Projekt
testów hydrodynamicznych, testów interferencyjnych oraz innych testów (również pomiar
ciśnienia, temperatury), testów typu Production Log powinien być wykonany zgodnie
z wytycznymi zawartymi w pracy „Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód
termalnych i energii” [J. Kapuściński i in., 1997].

5.9.

ZAKRES PRÓBNYCH POMPOWAŃ

Po odwierceniu otworu Konin GT-1 do końcowej głębokości 2400,0 m ±10% i jego
zafiltrowaniu wg zasad podanych w rozdziale 5.2, zostaną wykonane pompowania w
udostępnionym interwale jury dolnej (filtr w interwale 2330 -2380 m), w dwóch etapach
jako:

pompowanie

oczyszczające

(I

etap)

i

pompowanie

pomiarowe

(II

etap).

Pompowania zostaną przeprowadzone w podobny sposób dla horyzontu dolnej kredy, w
przypadku uzyskania niezadowalających wyników w dolnej jurze i udostępnieniu wyżej
zalegającej kredy dolnej w zarurowanym otworze (interwał 1440 -1610 m).
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Pompowanie oczyszczające
Pompowanie oczyszczające ma na celu oczyszczenie strefy przyodwiertowej
z pozostałości płuczki wiertniczej i zawiesiny pylastej, a zatem polepszenie dróg filtracji
wody do otworu oraz przygotowanie otworu do testów pomiarowych i eksploatacji
[Kapuściński i inni, 1997]. Pomiary wykonane w trakcie eksploatacji oczyszczającej
pozwalają na wstępne określenie wydajności i ciśnienia eksploatacyjnego, co umożliwia
z kolei

szczegółowe

zaplanowanie

testu pomiarowego. W

przypadku prowadzenia

eksploatacji bez użycia pompy (zbiorniki artezyjskie - samowypływ), wydajność otworu
reguluje się przy użyciu systemu ograniczających zwężek regulacyjnych [Kapuściński
i inni, 1997]. Dla zbiorników nieartezyjskich stosuje się wgłębne pompy elektryczne, albo
podnośniki powietrzne.
Przed przystąpieniem do pompowań zostanie ustabilizowane zwierciadło wody
w otworze i wykonane pomiary położenia lustra wody.
Eksploatację oczyszczającą należy prowadzić z rosnącymi wydajnościami (kilka
stopni dynamicznych), aż do uzyskania około 120% przewidywanej maksymalnej
wydajności otworu. Niezbędne są przy tym pulsacyjne zmiany wydajności powodujące
gwałtowne udary hydrauliczne ułatwiające wymywanie drobnych cząstek pylastych.
Eksploatację na każdym stopniu należy prowadzić do uzyskania klarownej wody bez
zawiesiny

pyłowej oraz

do

stabilizacji

wybranych

wskaźników

hydrochemicznych

potwierdzonych pomiarami i badaniami prowadzonymi przez laboratorium polowe
[Witczak, Adamczyk, 1994]. Orientacyjnie czas trwania eksploatacji oczyszczającej
szacować można na kilka do kilkunastu godzin, przy czym, decydujące znaczenie będzie
miała możliwość magazynowania lub zrzutu wód termalnych.

Oczyszczanie otworu zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
a) oczyszczanie metodą „gaz–liftu” – podnośnika powietrznego przy użyciu ciekłego
azotu. Ciekły azot będzie wtłaczany w przestrzeń pierścieniową, a odbiór płynu będzie
się odbywał się rurkami syfonowymi  2 7/8”; ze względu na obecność metanu CH4
oraz ze względu na własności korozyjne tlenu nie zaleca się metody „air-liftu”,
b) dodatkowe oczyszczanie otworu zostanie wykonane przy użyciu pomp płuczkowych
zainstalowanych na wiertni. Płukanie otworu będzie prowadzone przez rurki syfonowe,
wymieniając płyn w ilości kilkakrotnie przekraczającej objętość otworu (ok. 150 m3),
c) w etapie końcowym pompowanie oczyszczające będzie prowadzone z wykorzystaniem
pompy głębinowej zapuszczonej do otworu na głębokość ok. 250 m na rurach  3 ½”
lub  4 ½”. Pompowanie oczyszczające będzie ograniczone w czasie do ok. 10-15 h ze
względu na objętość zbiorników do magazynowania wypompowanej solanki. Na
ostatnim etapie pompowanie będzie prowadzone z wydajnością o ok. 20% wyższą od
zakładanej maksymalnej wydajności (ok. 200 m3/h), to jest z wydajnością ok. 240
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m3/h. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego zostanie przeprowadzona przez
ok. 2–3 doby stabilizacja zwierciadła wody w otworze.
Wstępnie dla otworu Konin GT-1 zakłada się, że oczyszczanie będzie prowadzone na
trzech stopniach wydajności po 5 godzin na każdym stopniu:
Q1 = 80 m3/h · 5h =

400 m3

Q2 = 160 m3/h · 5h =

800 m3

Q3 = 240 m3/h · 5h =

1200 m3

Razem

2400 m3

Ilość wypompowanej wody należy szacować na około 2400 m3.

Próbne pompowanie otworu
Po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego, przewiduje się wykonanie
pomiarów wydajności i pobranie prób wody do analizy. Ze względu na spodziewany brak
samowypływu, przewiduje się wykonanie próbnego pompowania w otworze w celu
określenia wydajności, stabilizacji poziomu wody, poboru próbek wody do analizy.
Przed przystąpieniem do pompowań zostanie ustabilizowane zwierciadło wody
w otworze i wykonane pomiary położenia lustra wody.
Po oczyszczeniu otworu, przewiduje się przeprowadzenie próbnego pompowania,
przy trzech ustalonych depresjach oraz założeniu wydajności:

Q1 = 1/3 Qmax (wydajność max z pompowania oczyszczającego)
Q2 = 2/3 Qmax (j.w.)
Q3 = Qmax (j.w)
Ostateczne

depresje

i

wydajności

poszczególnych

stopni

zostaną

ustalone

po

pompowaniu oczyszczającym.

Sprzęt do próbnego pompowania.
a) Pompa wgłębna o następujących parametrach technicznych: max. wydatek ok. 250
m3/h przy wysokości podnoszenia co najmniej 350 m.
Pompa zostanie zapuszczona do otworu na głębokość ok. 250 m p.p.t. na rurach
 3 ½” lub  4 ½” wraz z kablem zasilającym.
b) Skrzynia przelewowa (ok. 2 m3) z przelewem prostokątnym Ponceleta do pomiaru
wydatku wody.
c) Zbiornik stalowy otwarty o pojemności 30-40 m3 do odbioru wody wypompowywanej
z otworu i kontrolnego pomiaru średniego wydatku wody.
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d) Zbiornik otwarty w postaci dołu wyłożonego folią dobrze zaizolowanym przed
przeciekaniem

lub

zbiorniki

o

łącznej

pojemności

ok.

2500-3000

m3

do

magazynowania wypompowywanej wody.
e) Rejestrator elektroniczny (sonda

elektryczna

na

zostanie

przy

kablu)

do

ciągłego

pomiaru

zwierciadła wody w otworze.
Pompowanie

próbne

przeprowadzone

pompowania i poprzedzone

minimum

zostanie pomiarem ustabilizowanego

trzech

stopniach

zwierciadła

wody

w otworze. Wydatki w kolejnych pompowaniach powinny być stałe w czasie ich trwania
i dobrane wg schematu: Q1, 2• Q1, , 3• Q1, a czas trwania poszczególnych pompowań
jednakowy.

Wstępnie zakłada się następujący program pompowania pomiarowego w utworach kredy
dolnej:
a) I stopień próbnego pompowania.


Wydajność Q1=60,0 m3/h



Czas trwania pompowania – ok. 4 h



Spodziewana depresja s1 = 20 m

b) II stopień próbnego pompowania.


Wydajność Q2 = 140,0 m3/h



Czas trwania pompowania – ok. 4 h



Spodziewana depresja s2 =40 m

c) III stopień próbnego pompowania.


Wydajność Q3=210,0 m3/h



Czas trwania pompowania – ok. 4 h



Spodziewana depresja s3 = 90 m

Wstępnie zakłada się następujący program pompowania pomiarowego w utworach jury
dolnej (liasu):
d) I stopień próbnego pompowania.


Wydajność Q1=50,0 m3/h



Czas trwania pompowania – ok. 4 h



Spodziewana depresja s1 = 30 m

e) II stopień próbnego pompowania.

f)



Wydajność Q2 = 120,0 m3/h



Czas trwania pompowania – ok. 4 h



Spodziewana depresja s2 =60 m

III stopień próbnego pompowania.


Wydajność Q3=180,0 m3/h
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Czas trwania pompowania – ok. 4 h



Spodziewana depresja s3 = 100 m

Okres stabilizacji lustra wody pomiędzy pompowaniami powinien wynosić minimum 24 h.
Minimalna częstotliwość pomiarów dynamicznego zwierciadła wody w otworze
rozpoznawczym (studnia pojedyncza) powinna odpowiadać schematowi [Dąbrowski,
Przybyłek, 2005]:
Czas od rozpoczęcia pompowania [min]
do 5 min

Częstotliwość pomiarów [min]
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0

5–25 min

6; 8; 10; 15; 20; 25;

> 25 min

30; 35; 40; 45; 50; 60 i dalej co 15 min

Z otworu Konin GT-1, zostanie wypompowane ogółem ok. 2000-2500 m3 wody z każdej
z ww. badanych warstw wodonośnych (kredy dolnej i jury dolnej), która będzie
gromadzona w zbiorniku otwartym (lub zbiornikach) o pojemności ok. 2500-3000 m3,
w postaci dołu wyłożonego folią dobrze zaizolowanym przed przeciekaniem. Woda
zmagazynowana w w/w zbiornikach może zostać wywieziona przez wyspecjalizowane
firmy zajmujące się jej utylizacją albo częściowo użyta do przeprowadzenia testu
zatłaczania.

Test chłonności oraz ocena charakteru przepływów pionowych z wykorzystaniem zestawu
sond „Production Log”
Przewiduje się przeprowadzenie badań zestawem sond PL „Production Logging” (dla
dwóch

poziomów:

uszczegółowienia

kredy

dolnej

zmienności

i

jury

pionowej

dolnej).

Test

wykonany

będzie

celem

przepuszczalności

poziomów

wodonośnych.

Pomiary zestawem sond “Production Log” obejmą;
 mufolokator CCL,
 sondę gamma GRT,
 elektrotermometr TLT,
 ciśnieniomierz SPT,
 przepływomierz FMS.
Zestawem tym zarejestrowane zostaną następujące profilowania:
 CCL

-profilowanie położenia muf rur okładzinowych w [cps],

 GR

-profilowanie naturalnego promieniowania gamma w [API]

 TEMP

-profilowanie temperatury w [0C],

 DTEM

-profilowanie różnicowe temperatury w [0C],

 SPT

-profilowanie ciśnienia w [PSI],

 FLOW

-profilowanie przepływu w [rps(obroty/s)],

 TSPD

-profilowanie prędkości pomiaru PL w [ft/min]
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Dla oceny chłonności a także oceny charakteru przepływów pionowych, zostaną
wykonano profilowania zestawem sond “Production Log” w warunkach statycznych
w całym profilu otworu (po zatłoczeniu otworu wodą - solanką) oraz w warunkach
dynamicznych, przy zatłaczaniu do otworu wody w ilości ok. 200 - 300 m3 ze średnią
wydajnością ok. 50 – 60 m3/h. Pomiary w warunkach dynamicznych wykonane będą
ośmiokrotnie w górę i w dół otworu, z różnymi prędkościami pomiarów (od 12040
ft/min). Dla korelacji głębokościowej wykonywanych pomiarów, wykorzystane będą
profilowania promieniowania naturalnego gamma i profilowania mufolokatorem.
Dane

z

pomiarów

przepływomierzem

posłużą

do

sporządzenia

wykresów

umożliwiających wyznaczenie pozornej prędkości przepływu wody w otworze i obliczenia
prędkości rzeczywistej. Wykresy takie sporządza się dla interwałów charakteryzujących
się stałym przepływem wody przez otwór (w nieperforowanych rurach i niechłonnych
częściach formacji). Na wykresach tych będą zestawione uśrednione wartości obrotów
turbinki przepływomierza ze średnimi prędkościami profilowań dla wszystkich pomiarów
wykonanych w wybranych interwałach z dołu do góry i z góry w dół otworu. Jeśli
prędkość i kierunek przemieszczania się zestawu pomiarowego w otworze jest równa
prędkości i kierunkowi płynącej przez otwór wody to wirnik przepływomierza się nie
obraca. Prosta regresji przechodząca przez wyznaczone punkty w miejscu przecięcia
z osią pionową (obrotów turbinki) wyznacza pozorną prędkość przemieszczania się wody
w otworze. Dla przepływów turbulentnych można odczytać z wykresu prędkość
rzeczywistą płynu.
Do testu „production logging” zostanie użyta solanka w ilości ok. 500 m3,
wypompowana uprzednio z otworu w trakcie próbnego pompowania otworu.
Pomiary

temperatury

i

ciśnienia

powinny

być

wykonywane

w

warunkach

statycznych przed rozpoczęciem pompowania. Pomiar temperatury, ciśnienia i profil
przepływu wykonywany będzie w warunkach dynamicznych przy dwóch wydajnościach
odbioru.
Projekt testów hydrodynamicznych, testów interferencyjnych oraz innych testów
(również pomiar ciśnienia, temperatury), testów typu Production Log powinien być
wykonany

zgodnie

z

wytycznymi

zawartymi

w

pracy

„Zasady

i

metodyka

dokumentowania zasobów wód termalnych i energii” [J. Kapuściński i in., 1997].

Test próbnego zatłaczania z użyciem pomp płuczkowych
Do testu zostanie użyta, zgromadzona woda wypompowana uprzednio z otworu
w trakcie próbnego pompowania otworu.
Test próbnego zatłaczania zostanie przeprowadzony przy użyciu pomp płuczkowych
zainstalowanych na wiertni. W trakcie przeprowadzonego testu będzie rejestrowany
wydatek tłoczenia, (pomiar co 1 minutę obniżanie poziomu lustra wody w zbiorniku
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o pojemności ok. 30 m3), z którego pobierana będzie woda do tłoczenia. Kontrolę ilości
wtłaczanej wody dodatkowo będzie sprawdzana na podstawie obserwacji ilości suwów
tłoków pomp. Równocześnie rejestrowane będzie ciśnienie tłoczenia na manometrach
zainstalowanych na głowicy eksploatacyjnej otworu oraz na pompach płuczkowych. Przed
rozpoczęciem

testu

przeprowadzony

otwór

przy

zostanie

kilku

zalany

różnych,

solanką

do

wierzchu.

ustabilizowanych

Test

ciśnieniach

zostanie
tłoczenia

i odpowiadających im wydajnościach. Przewiduje się zastosowanie ciśnień tłoczenia:
0,5 MPa, 1,0 MPa, 2,0 MPa, 3,0 MPa, 4,0 MPa i 5,0 MPa.

5.10.

ZAKRES POMIARÓW TEMPERATURY I CIŚNIEŃ

Pomiary ciśnienia i temperatury wody w otworze, zostaną wykonane w ramach
planowanych testów hydrodynamicznych. Celem testów hydrodynamicznych planowanych
w otworze Konin GT-1, będzie uzyskanie informacji o istotnych parametrach złoża, m.
innymi takich jak:



parametry filtracyjne ujętej warstwy wodonośnej,



początkowe lub średnie ciśnienie złożowe,



stan strefy przyodwiertowej (sprawność otworu),



charakter dopływu do otworu,



granice złoża,



wydajności otworu.

Podstawowym

typem

testów

wykonywanego

dla

pojedynczego

otworu

jest

wielostopniowy lub jednostopniowy test spadku/odbudowy ciśnienia (test opadania
zwierciadła/ test wzniosu zwierciadła). Innymi stosowanymi coraz częściej testami są
próbne zatłaczania metodą zalewania (slug) i długotrwałego zatłaczania (injection falloff).

Decyzja o rodzaju testu hydrodynamicznego zastosowanego w przypadku otworu
Konin GT-1, zapadnie po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego i uzyskaniu
podstawowych informacji o horyzoncie wodonośnym.
W przypadku przeprowadzenia testu wielostopniowego przewiduje się:
a) Zapuszczenie pompy głębinowej na przewodzie 3 ½’’ lub 4 ½’’,
b) Przygotowanie uzbrojenia otworu do testów na wydajność,
c) Wykonanie

połączenia

zagłowiczenia

otworu

z

kolektorem

zbiorczym

(z zamontowanym przepływomierzem, skrzynią przelewową oraz termometrem),
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odprowadzającym wodę do zbiorników schładzających,
d) Zamknięcie zaworów na głowicy otworu i zamontowanie śluzy do zapuszczenia
manometru wgłębnego z termometrem,
e) Zapuszczenie

manometru

wgłębnego

na

głębokość

występowania

warstwy

wodonośnej (kredy dolnej lub jury dolnej). Manometr musi być odpowiedniej
klasy, (dokładność pomiaru ciśnienia 0,1 bar, rozdzielczość. 0,001 bar). Manometr
musi posiadać aparaturę do zapisu wyników pomiarów na powierzchni,
f) Po zapuszczeniu manometru na głębokość występowania warstwy wodonośnej
(kredy dolnej lub jury dolnej), zostanie rozpoczęty pomiar ciśnienia wgłębnego,
g) Zostaną otwarte zawory na głowicy odwiertu i ustawiona wydajność wypływu na
1/3 wielkości maksymalnej uzyskanej podczas pompowania oczyszczającego
(pompowanie przez ok. 4 h),
h) Zwiększyć wydajność wypływu na 2/3 maksymalnego, i kontynuować produkcję
przez kolejne 8 h,
i)

Zwiększyć wydajność na maksymalną i kontynuować produkcję przez 16 h,

j) Zamknąć zawory na głowicy. Manometr wgłębny pozostawić włączony jeszcze
przez 24 h (lub do momentu stabilizacji ciśnienia) w celu pomiaru odbudowy
ciśnienia wgłębnego,
k) Wyciągnąć manometr wgłębny i zamknąć zawory na głowicy otworu,
l)

Dzięki zapuszczeniu manometru wgłębnego do stropu poziomu wodonośnego,
uzyska się pomiar ciśnienia złożowego nieobarczony błędem spowodowanym
nieizotermicznym przepływem wody termalnej.
W przypadku testu jednostopniowego przewiduje się podobne działania jak

opisane powyżej (z opuszczeniem pompy głębinowej na głębokość ok. 250 m), przy czym
planuje się:
-

eksploatację rozruchową (oczyszczającej) w tym czasie będzie mierzona
wydajność, temperatura na wypływie oraz przewodność elektryczna właściwa
pompowanych wód,

-

pomiary ciśnienia złożowego i wydatku w czasie ok. 48 h jednostopniowej
eksploatacji odwiertu ze stałą wydajnością rzędu 50-60 m3/h,

-

pomiar odbudowy ciśnienia złożowego,

-

pobranie prób wody złożowej i gazu do analiz laboratoryjnych.

Wydatek

mierzony

będzie

przepływomierzem

turbinkowym,

ciśnienie

wgłębne

–

czujnikiem, natomiast pomiary temperatury i przewodności właściwej– konduktometrem.

91

Wyposażenie techniczne do prowadzenia testów hydrodynamicznych
 Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być odporne na temperaturę, co
najmniej 80°C.
 Wszystkie wgłębne urządzenia pomiarowe powinny być odporne na ciśnienie
większe, co najmniej od dwukrotnego ciśnienia dennego w badanym odwiercie.
 Przewiduje się zastosowanie do wydobywania wody podczas testów, pompę
głębinową odporną na temperaturę, co najmniej 80°C oraz posiadającą przy
wydajności rzędu 200 – 250 m3/h odpowiednie parametry w zakresie wysokości
podnoszenia.
Planuje

się,

że

rezultatem

testów

hydrodynamicznych

będą

wstępne

obliczenia

wydajności otworu przy założonym spadku ciśnienia (dp) oraz wykres prognostyczny
zależności dp= f(Q).

5.11.

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ DOPŁYWU WÓD DO OTWORU / DO

POZIOMU EKSPLOATACYJNEGO
W projektowanym otworze Konin GT-1 planuje się do zafiltrowania jedną z dwóch
warstw wodonośnych:
• warstwę wodonośną kredy dolnej w interwale 1440-1610 m (miąższość 150 m)
• warstwę wodonośną jury dolnej w interwale 2330-2380 m (miąższość 50 m)
W pierwszej kolejności zostanie udostępniona i zafiltrowana warstwa jury dolnej.
W przypadku uzyskania negatywnych wyników z udostępnionego interwału jury
dolnej (przewidywana głębokość ok. 2330-2400 m), to jest stwierdzenia niekorzystnych
parametrów,

a

w

szczególności

niewystarczającej

temperatury

lub

wydajności

(postulowana wydajność wynosi minimum ok. 60 -100 m³/h oraz temperatura powyżej
ok. 60ºC), zostanie udostępniona warstwa wodonośna kredy dolnej (uprzednio zbadana
w trakcie wiercenia poprzez rdzeniowanie, wykonanie pomiarów rurowym próbnikiem
złoża w interwale ok. 1440 – 1610 m oraz za pomocą badań geofizycznych Aparaturą
Standard). Udostępnienie poziomu kredy dolnej, nastąpi według następujących zasad
opisanych w rozdziale 5.2.

Warstwy wodonośne utworów kredy dolnej i jury dolnej w rejonie projektowanego
otworu geotermalnego Konin GT-1 są bardzo słabo rozpoznane. Dysponując tak skąpymi
materiałami wykonywanie obliczeń przewidywanej wydajności i depresji w otworze
byłoby mało wiarygodne. Dlatego też takich obliczeń dla ww. poziomów nie wykonano.
Na podstawie „Atlasu zasobów geotermalnych…” [Górecki i in., 2006], wstępnie ustalono,
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że wydajność poziomu dolnokredowego może osiągać maksymalnie wydatek Q = 200300 m3/h, a poziomu dolnojurajskiego ok. Q = 200-250 m3/h.
W celu ułatwienia podjęcia decyzji ws dopuszczalnej prędkość filtracji w warstwie
wodonośnej na granicy z filtrem należy obliczyć dopuszczalną wydajność eksploatacyjną
otworu Qdop_e wzorem:

Qdop _ e  2  Dz  l f  v dop

[ m3/s]

gdzie:
Dz - zewnętrzna średnica obrysu filtra, w przypadku filtra z obsypką należy
przyjąć średnicę wiercenia; m,
lf

- długość filtra; m,

vdop - dopuszczalna prędkość przepływu wody na granicy warstwy wodonośnej i
filtra; m/s.

5.12.

ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW SPECJALNYCH

Rurowe próbniki złoża
W trakcie wiercenia otworu Konin GT-1, przewiduje się wykonanie co najmniej
jednego badania rurowym próbnikiem złoża. Badania te będą dotyczyły warstwy kredy
dolnej w interwale 1440 – 1610 m.

Zabiegi intensyfikujące przypływ
W czasie wiercenia otworu Konin GT-1, zasadniczo nie przewiduje się potrzeby
wykonywania zabiegów intensyfikacyjnych.
Konieczność wykonania takiego zabiegu zostanie rozpatrzona jedynie w przypadku
uzyskania niskiego dopływu rzędu poniżej ok. 60 m3/h, lub też stwierdzenia zniszczenia
strefy przyodwiertowej złoża, które manifestuje się spadkiem wydajności wód złożowych.
Efekt ten nosi nazwę skin efektu. W celu odzyskania pierwotnych wielkości parametrów
hydrodynamicznych złoża, zostanie wykonany zabieg intensyfikacji przypływu- zabieg
kwasowania.
Przed wykonaniem zabiegu należy wykonać jego projekt wraz z badaniami
laboratoryjnymi na wydobytym rdzeniu skały zbiornikowej. Wyniki badań pozwolą na
dobranie optymalnego składu cieczy kwasującej, szczególnie stężenia, proporcji kwasu
solnego do octowego, objętości cieczy kwasującej, a także ustalą czas, na jaki należy
pozostawić ciecz kwasującą w złożu. Do zatłaczania cieczy kwasującej, należy zastosować
jednostkę azotową, w celu wytworzenia piany, dzięki której wzrośnie głębokość
penetracji oraz zwiększeniu ulegnie powierzchnia kontaktu cieczy ze skałą.
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Po zabiegu, do przestrzeni pierścieniowej (tzn. między rurami okładzinowymi a
rurkami technologicznymi użytymi do zatłaczania cieczy kwasującej), należy zatłoczyć
azot w celu wytworzenia większej depresji, odbierając ciecz poreakcyjną z otworu przez
rurki technologiczne. Następnie prowadzić eksploatację oczyszczającą przez 24 godziny,
z narastającą skokowo, co 8 godzin wydajnością, aż do uzyskania Q max (Qmaxmaksymalna wydajność otworu).
Wydobytą

ciecz

poreakcyjną

zneutralizować

chemicznie

i

odprowadzić

do

szczelnego zbiornika.
5.13. ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH
Zakres planowanych badań laboratoryjnych będzie obejmował;
A). Badania własności fizycznych (porowatość i przepuszczalność) i badań chemicznych
próbek rdzeni
B). Analizy petrograficzne
C). Analizy wód złożowych
D). Analizy płuczki i płynów porównawczych
E). Badanie parametrów zaczynu i kamienia cementowego

Badania laboratoryjne próbek okruchowych i rdzeni
a) Z rdzeni, a w razie potrzeby także z wyselekcjonowanych próbek okruchowych
zostaną wykonane szlify cienkie do specjalistycznych badań petrologicznych
i stratygraficznych. Badania petrograficzne obejmować będą: skład petrograficzny
skał, rodzaj lepiszcza oraz sposób wypełnienia przestrzeni międzyporowych, formę
i rodzaj obtoczenia ziarn. Materiał skalny zostanie wykorzystany także do badań
mikropaleontologicznych dla określenia wieku przewiercanych serii skalnych.
b) Rdzenie posłużą do określenia porowatości efektywnej (otwartej), określenia
przepuszczalności, ew. dobrania składu i receptury cieczy kwasującej.

Badania laboratoryjne próbek wody termalnej
a) Próbki wody termalnej do analiz fizyko-chemicznych, zostaną pobrane podczas
wykonywania

testów

hydrodynamicznych,

na

powierzchni

lub

in

situ

z zastosowaniem downhole sampler, w celu uzyskania danych o nasyceniu gazem.
b) Próbki należy pobierać tak, aby wykluczyć wpływ na nie płuczki wiertniczej oraz
produktów

reakcji

cieczy

kwasującej

z

górotworem

i

płynem

złożowym

(w przypadku zastosowania kwasowania)
c) Próbki

należy

pobierać

podczas

prowadzenia

testów

hydrodynamicznych
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w końcowej ich fazie.
d) Przeprowadzić analizę wody w warunkach polowych dla określenia następujących
wskaźników:


temperatura,



pH,



potencjał redox (Eh),



przewodnictwo elektryczne właściwe,



kwasowość



zasadowość



zapach,



barwa,



siarkowodór (H2S),



dwutlenek węgla, (CO2)

,

e) Przeprowadzić badania laboratoryjne dla określenia następujących wskaźników:
(Na+), (K+), (Li+), (Be+2), (Ca+2), (Mg+2), (Ba+2), (Sr+2), (Fe+2), (Mn+2),
(Ag+), (Zn+2), (Cu+2), (Ni+2), (Co+2), (Pb+2), (Hg+2), (Cd+2), (Se+2),
(Sb+3), (Al+3), (Cr+3), (Mo+6), (V+5), (Zr+4), (Ti+4), (As+3), (Tl+4), (W+6),
(Si+4), (Cl-), (Br-), (J-), (SO4-2), (HCO3-2), (CO3-2), (NO2-), (NO3-), (PO4-3),
(BO3-3), (HBO2),
f) Przeprowadzić badania laboratoryjne dla określenia genezy wody metodą izotopów
trwałych: tlenu

18

0, wody δ18O(H2O) oraz wodoru 2H (deuter),

g) Przeprowadzić badania określające agresywność wód w stosunku do stali i betonu,
h) Przeprowadzić pobór równolegle 4 próbek wody – 2 filtrowane, 2 niefiltrowane,
zgodnie z poradnikiem metodycznym (Bujakowska, 1997).

6.

OKREŚLENIE

PRÓBEK

GEOLOGICZNYCH

PODLEGAJĄCYCH

PRZEKAZANIU ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Zgodnie z Art. 82 ust. 1 pkt. 3 Prawa geologicznego i górniczego (Ustawa z dn.
9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 163 Poz. 981) ten kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót
geologicznych,

ma

obowiązek

przekazywania

właściwemu

organowi

administracji

geologicznej próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych wraz z wynikami ich
badań.
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Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 Poz. 1657)
Organy administracji

geologicznej gromadzą informację

geologiczną

jako

„próbki

geologiczne trwałego przechowywania”.
Zgodnie z § 4 ust. 4 próbki geologiczne trwałego przechowywania przekazuje się
do magazynu próbek wskazanego przez państwową służbę geologiczną w terminie
określonym odpowiednio w koncesji albo decyzji o zatwierdzeniu projektu robót
geologicznych.
Wszystkie próbki geologiczne pobrane w trakcie prowadzenia badań zostaną
umieszczone w opakowaniu i zabezpieczone przed zniszczeniem. Próbki zostaną opisane
czytelnie i w sposób trwały.
Podczas prowadzenia wiercenia w celu poszukiwania i rozpoznawania wód
geotermalnych pobierane będą następujące próby pozyskane podczas wiercenia:
-

rdzenie wiertnicze z interwału złożowego - przechowywane w skrzynkach o długości
1m na otworze, a następnie w magazynie inwestora,

-

próby okruchowe pobierane na bieżąco w trakcie procesu wiercenia bezrdzeniowego przechowywane w płóciennych woreczkach na otworze, a następnie w magazynie
inwestora,

Próby rdzeni i zwiercin pobierane w czasie prowadzenia badań przechowywane będą
w magazynie próbek inwestora, a po zakończeniu prac geologicznych na obszarze
koncesji próbki zostaną przekazane Ministerstwu Środowiska zgodnie z warunkami
umowy koncesyjnej oraz odnośnymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego.
Zazwyczaj zobowiązuje się wykonawcę prac geologicznych do przekazania nie
mniej niż 1/2 objętości uzyskanych próbek geologicznych trwałego przechowywania do
Centralnego Archiwum Geologicznego w Warszawie w terminie miesiąca od dnia
zakończenia prac geologicznych.
Protokół potwierdzający termin, liczbę i rodzaj przekazanych prób wykonawca
dostarcza organowi koncesyjnemu w terminie 14 dni od daty ich przekazania.
Przewiduje się również pobieranie próbek gazu oraz próbek wody złożowej do
dalszych badań laboratoryjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15.12.2011r. (Dz. U. Nr 282 poz. 1657) w sprawie gromadzenia i udostępniania
informacji geologicznej, planowane do pobrania próby (próby gazu i wody), w trakcie
projektowanych prac badawczych kwalifikują się jako próby czasowego przechowywania
i dlatego nie podlegają przekazaniu organowi państwowej administracji geologicznej.
Próby pozostaną u wykonawców prac geologicznych i badań do czasu ich zakończenia,
a następnie zostaną zlikwidowane w odpowiedni sposób po sporządzeniu dokumentacji
geologicznej.
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7.

HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH
Jak już wspomniano na wstępie, rozwiązanie zadania geologicznego, polegającego

na ujmowaniu i wykorzystywaniu wód termalnych dolnej jury lub dolnej kredy w rejonie
Konina, za pomocą dubletu otworów: eksploatacyjnego i chłonnego,

projektuje się

wykonać w dwóch etapach obejmujących:
- Etap I - wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-1, którego
realizacja jest przedmiotem niniejszego projektu robót geologicznych.
- Etap II -

wykonanie drugiego otworu wiertniczego–chłonnego, służącego do

powrotnego zatłaczania wykorzystanych i schłodzonych wód termalnych do złoża.
Przejście do kolejnego etapu uzależnione jest od wyników prac uzyskanych w etapie
I. Zgodnie z zapisem § 3, ust 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych………” z dnia
20.12.2011 r. (Dz. U. Nr 288 poz. 1696), przed podjęciem kolejnego etapu robót
geologicznych, t.j. odwiercenia otworu badawczo - chłonnego, zostanie sporządzony
projekt robót geologicznych przewidzianych dla tego etapu. Projekt zawierał będzie
podsumowanie wyników robót geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz
szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu robót geologicznych, które
będą prowadzone w kolejnym etapie.
Przybliżony

harmonogram

robót

geologicznych

dla

projektowanego

otworu

badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-1 przedstawia tabela 17.

Tab. 17. Harmonogram projektowanych robót geologicznych.
Projektowane prace

Przewidywany czas trwania

Lokalizacja odwiertu badawczo-eksploatacyjnego
Roboty przygotowawcze (przygotowanie placu wiertni, montaż
urządzenia wiertniczego)

3 tygodnie

Wiercenie otworu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-1
wiercenie
pomiary geofizyczne
rdzeniowanie
rurowanie i cementowanie

5 miesięcy

Opróbowanie udostępnionych poziomów wodonośnych wód
termalnych

4 tygodnie

Demontaż wiertni i rekultywacja terenu

3 tygodnie

Badania laboratoryjne

2 miesiące

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

6 miesięcy

Ogółem

16 miesięcy

Projektowane roboty geologiczne rozpoczną się w ciągu 9 miesięcy, licząc od dnia
zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
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8.

WPŁYW ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY

CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000
Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 43 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada

2010 r.

środowisko

w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco

(Dz.U.10.213.1397),

przedmiotowe

przedsięwzięcie

oddziaływać na
polegające

na

poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin wykonywanych metodą otworów wiertniczych
do głębokości większej niż 1000 m, zaliczane jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie art. 71 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale

społeczeństwa

w ochronie

środowiska

oraz

o ocenach

oddziaływania

na

środowisko z 3 października 2008 r. (Dz.U.2008.199.1227 ze zmianami) Inwestor
zobowiązany

jest

do

uzyskania

decyzji

o środowiskowych

uwarunkowaniach

dla

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należą do
przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko może być wymagane.
Ponadto, zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie

środowiska

planowanego
środowisko

oraz o

przedsięwzięcia
wymaga

ocenach oddziaływania

mogącego

przeprowadzenia

potencjalnie
oceny

na

środowisko

znacząco

oddziaływania

realizacja

oddziaływać

na

przedsięwzięcia

na

środowisko jeżeli obowiązek ten został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w
ustawy.
W sytuacji, gdy przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000 należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, dla którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
kwestię oddziaływania na obszar Natura 2000 rozstrzyga się w ramach postępowania
zmierzającego do wydania w/w decyzji.
W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor zobowiązany jest do
uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach.

W/w

decyzja

określi

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Przewiduje się wystąpienie niewielkich wpływów na środowisko, w otoczeniu
projektowanego otworów badawczo–eksploatacyjnego Konin GT-1. W szczególności
należy

rozważyć

możliwość

wystąpienia

następujących

zagrożeń

dla

środowiska

naturalnego:
a) zanieczyszczenie gleby i zmiana topografii terenu,
b) zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
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c) zagrożenie hałasem i wibracjami,
d) zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
e) powstawanie odpadów.

Jak

już

wspomniano

w

rozdziale

2.3,

projektowany

otwór

Konin

GT-1

zlokalizowany jest na obszarze należącym do sieci Natura 2000 – obszar specjalnej
ochrony ptaków „Dolina Środkowej Warty” PLB 300002. W granicach Konina, obszar ten
obejmuje obszar doliny Warty i ograniczony jest ulicami: Poznańską, Przemysłową, Kard.
S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II od strony północnej i Kolską, Trasą Warszawską, Zofii
Urbanowskiej i Nadrzeczną od strony południowej.
Roboty wiertnicze będą oddziaływać na ww. obszar chroniony i środowisko
naturalne z różną, generalnie niewielką intensywnością. Wykonawca podejmował będzie
działania mające na celu zapewnienie ochrony środowiska zgodnie z wymogami
obowiązujących

przepisów

prawnych

zawartych

w

ustawach

i

rozporządzeniach

w zakresie ochrony środowiska, w tym w odpowiedniej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, oraz stanu współczesnej wiedzy technicznej, a w szczególności
w zakresie niżej wymienionych elementów.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Prace ziemne związane z niwelacją terenu wiertni spowodują czasową zmianę
charakteru użytkowania gruntu o powierzchni około 0,5 ha, który będzie przywrócony do
stanu używalności po zakończeniu prac w wyniku rekultywacji.
Celem zmniejszenia oddziaływania na powierzchnię ziemi zostaną wykonane niżej
wymienione czynności:
- z terenu zajętego pod urządzenie wiertnicze wraz z zapleczem technicznym
zostanie zdjęta wierzchnia warstwa gleby;
- warstwa gleby zebrana z terenu wiertni będzie złożona w postaci wałów
okalających w celu ponownego jej wykorzystania przy rekultywacji gruntu.
Ponadto:
- urządzenie wiertnicze i budynki zaplecza ustawione będą na płytach betonowych,
- wszystkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko,
a niezbędne do prac wiertniczych, przechowywane będą w sposób zabezpieczony
przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi,
- teren pod zbiornikiem paliwa będzie ukształtowany w formie bezodpływowej niecki
uszczelnionej folią odporną na działanie olejów, oleje i smary przechowywane
będą w kontenerze przystosowanym do tego celu,
- wykonany zostanie szczelny zbiornik na wody złożowe,
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- po zakończeniu demontażu urządzenia, jego wywiezieniu, zdjęciu płyt betonowych
przeprowadzona

będzie

rekultywacja

i

zagospodarowanie

gruntu,

zgodnie

z projektem rekultywacji.
Przed rozpoczęciem wiercenia, z terenu wiercenia i najbliższego obszaru przyległego,
należy pobrać próbki gleby do analiz, które posłużą później jako materiał wyjściowy do
badań i oceny ewentualnych skażeń gleby powstałych w wyniku działalności górniczej
i składowania odpadów.

Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe
Wykonywanie prac wiertniczych przy prawidłowym wierceniu otworu nie będzie
miało wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. Celem zabezpieczenia ich przed
zanieczyszczeniem Wykonawca podejmie następujące działania:
- stosowane

będą

odpowiednie

urządzenia

i

technologie

w

celu

ograniczenia

powstawania nadmiernej ilości zanieczyszczonych wód opadowych i ścieków,
- przewiduje się, że zanieczyszczone wody opadowe i potencjalne ścieki przemysłowe
ujęte będą do metalowych zbiorników i sukcesywnie wywożone do uprawnionego
odbiorcy, a w razie konieczności będą oczyszczane na terenie wiertni,
- przechowywanie materiałów płuczkowych odbywać się będzie w specjalnie do tego
celu przystosowanych magazynach lub odpowiednio

przygotowanych miejscach

eliminując możliwość wypłukania przez opady atmosferyczne,
- przewiercane

horyzonty

wodonośne

zostaną

całkowicie

zabezpieczone

poprzez

rurowanie i cementowanie przestrzeni pierścieniowej,
- pompowania pomiarowe projektowanego otworu i jego próbna eksploatacja nie
powinna

spowodować

obniżenia

zwierciadła

wody

w

pobliskich

ujęciach

wód

podziemnych,
- ścieki

socjalno-bytowe

magazynowane

będą

w

szczelnych

bezodpływowych

zbiornikach i sukcesywnie wywożone przez odbiorcę, który posiada odpowiednie
zezwolenie.
Wiertnia nie oddziałuje na wody podziemne i powierzchniowe poprzez pobór wody
(w trakcie wiercenia). Dla potrzeb wiertni wymagana jest niewielka ilość wody średnio ok.
30 m3/d, która używana będzie do celów pitnych, o ile będzie odpowiedniej jakości,
socjalno-bytowych załogi oraz dla potrzeb technologicznych wiercenia. Woda pochodzić
będzie z rurociągu miejskiego po uzgodnieniach lub będzie dowożona.
Wypompowywana z otworów woda złożowa, ewentualnie samoczynnie wypływająca
w trakcie opróbowań, nie będzie oddziaływać na wody podziemne i powierzchniowe,
ponieważ gromadzona będzie na terenie wiertni w zbiorniku w postaci dołu wyłożonego
folią dobrze zaizolowanym przed przeciekaniem, a następnie zatłoczona na powrót do
złoża w trakcie testu zatłaczania, a reszta niezatłoczonej wody będzie sukcesywnie
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wywożona przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się jej utylizacją. Jej odbiór będzie
potwierdzony stosownym dokumentem (protokołem).

Oddziaływanie na klimat akustyczny
Projektowane prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu Konin GT-1
z powierzchni, będą wywierać ujemny wpływ na klimat akustyczny, przy czym wpływy te
będą miały charakter okresowy i ograniczony. Źródłem hałasu będzie praca silników
urządzenia wiertniczego, pomp płuczkowych, generatorów, a także funkcjonowanie bazy
wiertniczej. Podczas prowadzenia prac wiertniczych tj. przez okres ok. 6 miesięcy, należy
zakładać pracę urządzenia wiertniczego, a tym samym powstawanie hałasu, przez 24
godziny na dobę. Na podstawie rzeczywistych pomiarów natężenia hałasu wokół
urządzenia wiertniczego o mocy silników napędowych: wyciągu wiertniczego, pomp
płuczkowych, agregatu prądotwórczego, podobnych do urządzenia planowanego do
zastosowania przy prowadzeniu prac wiertniczych stwierdzono, że poziom dźwięku
pomierzony przy poszczególnych źródłach hałasu wynosił: dla silnika wiertnicy – 87 dB
(A), dla silnika pompy płuczkowej – 98 dB (A) oraz dla agregatu prądotwórczego – 85 dB
(A). Rozkład izolinii dźwięku wokół typowego otworu wiertniczego wykazał poziom
dźwięku 55 dB (A) w odległości ok. 100-120 m od źródła dźwięku, ok. 47 dB (A)
w odległości ok. 150-200 m od źródła oraz ok. 36 dB (A) w odległości do max ok. 300 m
od źródła. Przy podanych na mapie – zał. nr 1.1, lokalizacji projektowanego otworu
przewiduje się, że nie będzie znaczącego, negatywnego wpływu planowanych prac
wiertniczych na środowisko, w szczególności negatywnego oddziaływania hałasu.
Przepisy prawne regulujące sprawy oceny uciążliwego oddziaływania hałasu
w środowisku zewnętrznym, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826). Na podstawie tego Rozporządzenia oraz przeprowadzonej wizji
lokalnej, przyjmuje się następujące dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A
przenikające do środowiska zewnętrznego, a występujące na terenach podlegających
ochronie akustycznej - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną: - w porze dziennej 50 dB, - w porze nocnej 40 dB.
Prognozowany,

równoważny

poziom

dźwięku

emitowany

jedynie

przez

źródła

zlokalizowane na terenie planowanych prac wiertniczych, nie powinien spowodować
w

rejonie

najbliżej

położonych

budynków

mieszkalnych,

przyjętego

poziomu

dopuszczalnego zarówno w porze dnia jak i nocy. Izolinia poziomu dopuszczalnego 50 dB
(A) dla pory dziennej ogranicza obszar, który nie zawiera terenów chronionych
akustycznie w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
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Oddziaływanie na powietrze
Projektowane

prace

wiertnicze,

związane

z

wykonaniem

otworu

badawczo-

eksploatacyjnego Konin GT-1, będą wywierać niewielki ujemny wpływ na powietrze.
W ocenie aktualnego stanu powietrza w analizowanym rejonie najważniejszą rolę
odgrywają: pył PM-10 i NO2..
Oddziaływanie

planowanych prac

na

powietrze atmosferyczne

będzie

miało

charakter okresowy, ograniczony do ok. 6 miesięcy. W tym czasie ciągła praca
urządzenia wiertniczego i pomp płuczkowych napędzanych silnikami spalinowymi może
powodować emisję do atmosfery zanieczyszczeń gazowych, wśród których dominują
tlenki azotu i dwutlenek siarki. Zasięg negatywnego oddziaływania na atmosferę wynosi
max ok. 300 m od źródła emisji.
Wiertnie zaliczane są do słabych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Pomimo
prognozy

niewielkiego

wzrostu

emisji

zanieczyszczeń

do

powietrza

związanej

z planowanym wierceniem otworu, skala ewentualnych zanieczyszczeń powietrza nie
będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza w rejonie jego lokalizacji, pod
warunkami prowadzenia prac zgodnie z zasadami dobrej praktyki i przestrzegania
przepisów prawnych. Zgodnie z opracowaniem AGH Kraków z 2007 r. sporządzonym na
zlecenie Ministerstwa Środowiska, p.t. Ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego
występujących przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu oraz podczas eksploatacji złóż …..”,
w strefie przyotworowej nie są przekraczane dopuszczalne poziomy emisji. Wzrost emisji
niezorganizowanej – podwyższone stężenie dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu
zawieszonego, może mieć miejsce jedynie w najbliższym otoczeniu placu wokół otworu
i nie spowoduje ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu poza terenem
przedsięwzięcia. W trakcie prowadzenia wiercenia wystąpią jedynie źródła emisji
niezorganizowanej.

Nie

są

one

objęte

uregulowaniami

prawnymi

ujętymi

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów

niektórych

substancji

w

powietrzu,

alarmowych

poziomów

niektórych

substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji - Dz. U. Nr 87, poz. 796.

Gospodarka odpadami
W wyniku prowadzenia robót wiertniczych i procesów technicznych wytworzone
będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Wszystkie powstające na terenie
wiertni odpady przechowywane będą w odpowiednich zbiornikach i pojemnikach celem
zabezpieczenia przed przedostaniem się do środowiska.
Magazynowanie

odpadów

wiertniczych

odbywać

się

będzie

w

stalowych

zbiornikach będących na wyposażeniu wiertni. Odpompowywane wody złożowe będą
magazynowane w zbiornikach do tego przystosowanych. Pozostałe odpady w tym również
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niebezpieczne

magazynowane

będą

w

szczelnych

pojemnikach

stalowych

przystosowanych do tego celu i opisanych kodem danego odpadu. Gospodarowanie
odpadami zostanie zlecone podmiotom, które posiadają zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami.

Projektowane roboty geologiczne tj. wykonanie otworu geotermalnego Konin
GT-1, prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia

ruchu

oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego

w

zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109,
poz. 961) z późniejszymi zmianami. Sporządzony zostanie przez Wykonawcę Plan Ruchu,
przedstawiony

do

zatwierdzenia

właściwemu

Dyrektorowi

Okręgowego

Urzędu

Górniczego, w którym zostaną określone szczegółowo zasady bezpiecznego prowadzenia
robót, w tym postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Zaprojektowane prace należy prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
powszechnemu,

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

oraz

przy

uwzględnieniu

następujących uwarunkowań :
a/ pracujący przy wierceniach powinni:
-

posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia i dozorowania wierceń,

-

posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP

-

posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

-

używać odpowiednią odzież ochronną w tym kasków

b/ w miejscach gdzie mogą występować elementy podziemnej infrastruktury technicznej,
przed rozpoczęciem wiercenia należy zbadać teren wykrywaczem uzbrojenia a

jeśli

badanie takie nie wyjaśni definitywnie sytuacji – należy wykonać sposobem ręcznym
wykop do głębokości co najmniej 1,2 m ppt.,
c/ prowadzenie wierceń w pobliżu energetycznych linii napowietrznych dopuszczalne jest
zachowaniem bezpiecznej odległości
d/ w

miejscu

wykonywania

robót

powinny

znajdować

się

odpowiednie

tablice

ostrzegawcze oraz zabezpieczenia przed wejściem osób niepowołanych.

9.

RODZAJ

DOKUMENTACJI

GEOLOGICZNEJ

MAJĄCEJ

POWSTAĆ

W WYNIKU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Dokumentacja wiercenia sporządzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia

ruchu

oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpożarowego
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w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002
r. Nr 109, Poz. 961 z późn. zm.).
Zgodnie z § 37 ust. 1 ww. rozporządzenia, przy wykonywaniu robót wiertniczych należy
prowadzić

dokumentację

techniczno-ruchową.

W

skład

dokumentacji

techniczno-

ruchowej, wchodzą:
1) dokumentacja wiercenia,
2) dokumentacja

eksploatacyjna

urządzeń

energomechanicznych

i

sprzętu

wiertniczego,
3) projekty robót specjalnych określone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia - dokumentację wiercenia stanowią w szczególności:
1)

protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu,

2)

raporty wiertnicze,

3)

aktualny profil geologiczny otworu,

4)

diagramy przyrządów kontrolno-pomiarowych,

5)

dziennik wiertniczy,

6)

projekty i protokoły przeprowadzonych rurowań i cementowań rur,

7)

protokoły przeprowadzonych badań skuteczności uszczelniania rur izolujących
poszczególne poziomy płynu złożowego,

8)

projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych,

9)

protokoły przeprowadzonej likwidacji otworu,

10) książka kontroli obiektu.

DOKUMENTACJA KOŃCOWA PRZEPROWADZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH
Dokumentacja

końcowa

prac

geologicznych

będzie

sporządzona

w

formie

dokumentacji hydrogeologicznej złoża wód termalnych.
W wypadku nie stwierdzenia złoża wód termalnych należy wykonać dokumentację
wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża
kopaliny w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, Poz. 1656).

Dokumentacja geologiczna złoża
Zgodnie z ust. 3, art. 89 ustawy PGiG, do sporządzania dokumentacji geologicznej
złóż wód termalnych stosuje się wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej.
Szczegółowy

zakres

dokumentacji

hydrogeologicznej

ustalającej

zasoby

eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych przedstawiony został w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
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i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011 r Nr 291, Poz. 1714).

DOKUMENTACJA WYNIKOWA LIKWIDOWANEGO OTWORU WIERTNICZEGO
W przypadku likwidacji otworu wiertniczego, zostaje on udokumentowany po
zakończeniu

robót

wiertniczych.

z Rozporządzeniem Ministra

Dokumentacja

Środowiska

z dn.

powinna

być

wykonana

15 grudnia 2011 r.

zgodnie

w sprawie

szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011
r. Nr 282, Poz. 1656).
Dokumentację

likwidowanego

otworu

sporządza

się

w

3

egzemplarzach,

w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio
organowi administracji geologicznej, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót
geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych (zgodnie z art. 93 ust.
8 Prawa geologicznego i górniczego).
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