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Przeiawy gazu w eokambrze obniżenia podlaskiego
W rama>ch 'Podstawowych badań geologicznych Niżu Polskiego
(B. Ar,eń, S. Pawbowski, 19581) w północno-~ach()ldniej części oooiŻ€inta:
podla.skiego wykonalIlo w iOIk:resie od 8.XII.19'60 r. do 10.11.1963 r. otwór
wiertniczy Tłusrez 1G 1.
Osiągnięto głęookQść 2953,80 m. IPrzewier.OOIDIO całą serię skał osadowych kenowiku, mewwiku i pa1eowiku, nawiercając na głębo1rości
2497,60 m łu;pki metamorficzne proterozoiiku. Dzięki temu OItwOll"owi po2'IliaIIlIO wykJSztałcen:i1e litologiczno-facja1lTIe Iprzewieroonych utworów osadowych, otrzymano cen:rlle dane (} perspeikJtytW,ach ich ropo- i ,gaWlIlOŚDPści
oraz stwierd2lOllo pOwaŻlIle ,przejawy gazu w eoIkambrze. U zyskano również w.a:żiny rreper dla geofi:zyki (Skor.upa J., w drulku).
Syntetyczny profil 1itolog·icZIllO~str.atygraficzny Tłuszcz IG 1 przedsta:wia się następująco:
Głębokość

Opis utworów

w m

Czwartorzęd

0,00+
6,00
6,00+ 175,()0

Pla,sek wydmowy -holoCen
szare, piaski różnoziarniJSte z
s'tocen
Głilllyzwałowe

głazikami

-

p~ej

T rze c iorzęd
175,00+ 182,00
182,00+ 205,00

Iłz p~aslkam:i

glaukonitowymi - pliooe:n
7liel'onawe zg1taukOlIl'item - oligocen (w
liwy dano-paleocen)
Mułki i iły

·spągu moż

Mezozoik
Kreda
.205,00+ 365,00
:3 65,00+ 525,00
525,00+ 725,00

:Margle szar·e
!Kreda pi.sząca z bułami krzemierunymi
Wa:pieniJe margliJSre z czertami i bułami krzemi·e nnymi

725.00+ 776,00

Piaski z glaukonitem i wkl!aJd-kalIIl'i

KwartalnIk Geologiczny -

2

mułków

-

aLb

l

kreda
górna
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Jura

776,00+ 78'8,00
788,00+ 824,00
824,00+ 892,00
892,00 + 1016,50
101'6,50 + 1060,4()
1060,4'0+ 1008,30
1068,30+ li085,OO
1085,00 +'1097,120
1097,20+1'125,70
112J5,70+U:51,50

,wapien:ie oolitowe
M~gle

kim!
1l51,50+ 1117.1,lJO

szare

Wapienie ooliotowe, w'apienLe margliste
wapLe'nie skaUste
Wapienie szare, organodetrytyczne, z czert ami
i faiUDą gł6wni,e gąlook i kor,ali
Waprerue kfyt!1JOiJdowe detrytyczn.e.
iPiaIsJrow;ce wapni.stbe
Mułowce czarne
Pi:a.Skowce kruche, bewwe
Iłowce różnoba.rw:ne z wkładkami piaS'zczys1:ymi
i mułowoowymi
'P iaskowce i mułowce ze zwęgloną florą icioen-

ma,lm

lias

wkładkam:L węgla

~QlWce

\SIzare,

wkłaidJk;i

muroWICów cza.l'nJ1ch re

Zwęgloną florą

117'1,10+ 1289;00

Iłowce ,gza'r ei: pstre z wkładkami szarych p.iJa,s kowc6w waipllistych i wapieni.e piaszczyste

1269,00+ 1301,20

Iłowce pstre :i 'S'zare

~301,20+1324iOO

PiaSlklOwC'e S'7lare z denkimi
ców

1324,00+131313,00

Iłowce lio pioa'SJkowce s.zare
Howce i piaskowce S'zare z wkładkami wa,p ienLa doliOłIn~,tyc'znego
WapLellllie i wapienie dolomityczne z wkła.dkami
IDoUlSzlowy
iłowe ów
Wa:pienie i wapiende dolomitY'ClZne
}
Iłowce i, mułowce. 'z florą i wkładkami piaskowców ret

}

retyk

Trias

1333,00+1345,40
1'345,4>0+1:366,20
1366,20+ 1'3174,80
1374,80+1389,00
1389,00+ 1582,00

Paleozoik
1582,00+158'7,60
1587,60+1656,00

1656,00+1il68,10

l
wtrąceniami

kajper

i1orw-

l

wapień

Iłow,ce r mułowce pSJtre i szare z cienik.im~ Wkład-l pLasmowiec
karoL W1apieni szary,ch, wapieni ooIHowych .i pia- pstry
skowc6w
Perm

IPIaskowce różnl()ziarnis.te, szare i czerwonaJWe
oraz murorwce wIśniowo-czekoladowe
Wapienie iS'mrE! i jasno.beiorwe, 'częścio,wo ~do
lomityrowallle, z W1pI1"yskam-i oj c1enką, :akoł!o 0,2 m
wJdadką anhydrytu, wpryski' ga'l eny
Doliom!ity oS'ZJaTe i berowe, porowate, wprys1ki
anhydrytu, w ,spąguO ,7 mzlepLeńeów i piaskow,ców szaropopielatych
Sylur

1668,1'0 + 1843,00

'Ilowce szare, :w:a.pllliste,ze sporadycznymi wkład
kami wapienia hlastego

środ-

} !rowy

Przejawy gaJZ1l

1843,00 + 1963,80
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Iłowce

szare, laminowane, miejosCIaJIIli lI1iewielkie
wapieni z fauną, iłowoe jla snoszare
i S'zare z wtrąceniami (w , ,spągO'Wej pa;l'tH) iłow
c6w zielonawych, dolomityczny,c h i łupk6wczar
n.ych
wkładki

dolny

Ordowik
1963,80 + 1964,00
1964,00+19'73,30
1973,00+1984,70
1984,70+1'9'90,20
1990,2'0 + 1990,7'0

jasnlOS'21a-ry, zielona wy
ciemn.oszar'e z muskowitem
[)QIlomity s'z are
MułOlW'Ce dJolomityc!zne, żelaziste
PiatSkow1ec ,gLauk,onitowy

1&90,70 + 2053,60
2053,60+2125,50

,Pia,sloowce kwlal'Cowe hiarobeźowe '
PiaiS'lrowce kwarcytowe biaŁobeiow,e, miejscami brUlIllatnawe
.i' żeLazLs,te, niJewielkie wkłaldlki łupków szary,ch
P~ClJSkowce szarozielonawe, drobnoz1arniS'te,
zbLte, miej5cami:
wkł!adlk:i mułowca tejże barwy
llVIułołwJ.ec szary Q odcieniu ,z ielonawym z muskowitem, z den- ,
lcimi: przew.a;rS'twiJeIIlIiami piaskowca
P1aSlkowiec jrusoos'zary z gLaukonitem
IłiOwce i murowce s'z are
'P1astk.owiec szary, roierzw1sty, przechodzący miejs'c ami w mułJOwce lub iłowce

'Wapień

Iłowce

Kambr

2125,50+2181,00
2181,00-2'216,20
2216,20 + 2225,90
2:212'5,90 + 2213:3,7'0
2233,70 +2!21Y3,OO

Eokambr
2253,00 +2269,00
2'2169,00+2'3'20,60

2320,60+2473,00

2473,00+2487,20
2487,20+2497,60

'lłow1ec szaa-y 'z nileregularnymL wkładkami piJa,gk!Qw,ca ze śla
dami robaków oraz śladami śl~zgów
PiillJS'looiwiec .g,zary, zwięzły, miejs1cami, drabIllO-, średnlo- i ,g rubo~arnisty, z wkladkam1 iłowca, mieJscami mierzwisty, ślady
peł1Jańrobak6w, wtrącenia pirytu
PiClJSkowce jooDOs'zare, szare 'i S'zarozielone, na og6łz glaukOiIlitem, miejscami 'z muskowitem, z .n:ielkznymi wkładkami 1łow
c6w <i mułowców ,s!zary'c h j, ,s'zaTooielony,c h, liczne źerowd,~ka
Pila.'s>~owiec ar'kowwy, r6żnomrn:Ls,ty, szaro'z:e1ony, z licznymi
skal,errilam:io, z wkłatdkami iłowca szaTozielonego
IŁowi,ec oC'iemnos'z ary, w spągu szarozielony, z muskow:ittem
i biotytem

Proterozoik
24'97 ,60 + 21953,80

Łupkl

metamorfic7lne.

Osady ,czwtall'!toirzędu i 1rzeciorzędJU l'eżą poziomo. Upady w utwiołr'ach
mezozoiku i paleozoiku są małe i doohodzą maksymalm:ie do kHlku sflotprui.
ŁU'P~imertamorlicZIlle prtOlterowiku są natO'mi!a st uło,ż,ollle stromo. Nie
biiorą'c pod 'UlWlagę utworów kenozoicznych, w pokrywie osadowej !pÓł
nocno-zachodniej ,częśc'i obniżenia podlaskiego można wyróżnić dwa za-
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!piętra

Alreń,

StalIli:sław

str:ukturalne (W.

DeJIl'O'V.'ski

Pożary'ski,

1962):

kaledońskie

i permo....

-mezo~(}iczl1!e.

W tCl!twOTze wi'e.rtniczym Tłuszcz 10 1 stWlterdz;ol1!o, łEak 'WIaJryscyjskiej
polkrywy osadowej; występuje Oona niewątpiliwie nieco dalej ku południ,o
wemu za,chodowi i południowi (J. ZnoskOo, 196'2).
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F·Lg. 1. Szki·c \Sytuacyjny otworu rwierłni
'czego Tłus21cZ IG I
SituatiJon sketch ofbore hole
Tłuszcz IG I
1 granice jednostek geologiczno-strukturalnych według W. Pożary
skiego (1963); 2 - ważniejsze głębokie
otwory wiertnicze
1 ...;", boundary of geologic-structural
units after W. Pożaryski (1963) ; 2 more important deep bore holes

Utwmy permo-mewwicine osadzały się na stabilnym Ik!rtatoni!e plaJtfO/rmy wsc.hodn.iJoeuropejskiej i leżą w ł"ej;onie Tłuszcza 'Prawie poziomo,
z Ilekkim na,chylen1em ku po.łudn:iOlwemu ~aCihodowi. W Ik,aledońsldej po~
klrywiJe osadowej 'będą natomiast niewątpliw~e obecne struktury lokalne
typu 'brach)1la:ntY'klin Q ma·ły;ch amplitudach, o czym WIIli,oslrowIać mo:ima
z ogólnyc'h przesł~IlJek Tegionalnycl1. Pewne prz.esla:nki o możliwości występowanta rtakich struktux dają też wykOn:ai!lJe dotychczas re:gion:ame
badania geofizyczne.
Z uWlagi na T1eperorwy chaTakte.r .OltWOO."'U Tłu:s~cz IG 1 zbadatlJo' w mim
szereg poziomów skał ~bilOllnikowych w osadach paloo~oj!ku i mero;zOii,k!u.
NajdJeikaJWISze rezul1taty uzyska:no z piaSkowoorwydh pozi,OlIIlów ,ookambru
i kambru, doSlooll1Jale IUSwrelniom.ych osadami syluru i częś,c~o·wQ. ,Ql:r.dOIWiku.
'Z ,powodu awa!l"ii otwór zlikwioowallK) przez :llacemenWwa'!1ie Ood spodu
do 271131lIl. W czasie badaJnia nie 'zaJI").ll'\()wanej częś-ci 'otwOłI'lU {2713+2270 m)
uzyslmnD saIIlJOlWY'pływ silnie zminera:liwwalD.ej i zgaZlowanej solaJI1!ki.
W dniu 3.VII.1963 r. stwierd~OIl1Josamorwypływ silnie ~a.wwatnej sol;a,nki
w Hości 14 l/m~n. CiŚlIllienie na gbOlWlicy po zamknięciu Zlasllwy :wynosiło
3,5 aJtm:. W następ,Thy;ch dniach samowypływ ustal, a dOi 9.VII.1963 T. po'z iom :solamiki usm,Hł się na głębokości okołlo 200 m od lPolWierzchniziemi.
Po wyciągnięciu ły,żiką wier,1m;i,czą zgaZlOiWlaJnej soloanlki z głęhokości
827-842 m gaz ucihiodzą.cy z łyżki pa,lił się nad nią H .. 2 mim.. pŁomieniem
a:lIi.ebies]mwożół;!;ym, w!ysokim na kilkadziesiąt centymetrów.
Po 2l~na!l1WW1aniu p:!'IOfilu lito1ogi'cznego 'eJOIkamb:ru 'i uzyskaniu da:ny'ch
z 2la'klresu geofizykii wiertni'cZlej OItwór do głębokości 2278 m zlikwidowano
przez zac'eme,ThtolWaJn1e. ~bada:I1J() na:stępni'e przypływ z tOtwa:rtego IOodcinkia.
otWJOTlU na głęboloości 2278+2'270 m, tj. stmporwej ,części poziomu pLaslroWloowe~o. Uzyskano przypływ jeszcze silniej Zlga·Zlow.a nej oolamJci,

Tabela 1

Analizy solanek z otworu wiertniczego Tłuszcz IG 1
(wykonały: H. Jasińska, 'W. Zielińska)

--Poziom
wodonośny

głębokość

w m*

Cięiar
właściwy

gjcm2

Sucha
pozostałość

mgjI
Eokambr
piaskowce
2278 7 2270
Kambr
piaskowce
2237 -72232,
2219 -7 2216
Kambr
piaskowce
217472172,
215872156,
215272150,
2146 -7 2144
Ordowik
dolomity
i wapienie
1980 -7 1976,
196571962

•

Głębokość

-,

Oznaczenia chemiczne
jednostki
miary

Ca··

Mg··

Fe··

Na·

K·

CI'

S04·· HC03 '

Br'

J'

Typ solanki
według Sulina

'i:l
'"1
!;l.
'-'<.

~

1,1355

188000

mglI 28600
me-IÓWR. 1427

1470
120,1

117 377\:0
6,7 1638

--

1300 1205JO
327,4 34JO

327
6,8

110 12aO
1,8
16,0

0.0

-

t<:
ag
r<l

Chlorkowo-wapniowy

s::

:;:

I
I

1,1077

1451CO

j .w.

21900
1090,8

· 108 !2975,)

1960

~1129\5

161

1120
28,6

89JCO
2508

61

636
13,2

1,1

94·5

3

11,8

(I)

ChIorkowo-wapniowy

i
\1l

1,0903

123900

j.w.

18000
897,2

1700

49

137,6

23500

2,6 1021,~

900
22,5

73350
2068

835

55

17,4

0,9

774

2

[

ChIorkowo-wapniowy

N·

§e -

9,7

~

'8

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

f

Pi"

1,07'>9

podawana

101000

j.w.

13700
6B,6

I

297

50 20500

24,4

2)

I

891,3

670
17,1

59600
1680

930

128

19,4

2,1

591

2

~.

Chlorkowo-wapniowy

7,4
I

----

według karotażu.
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.przy której pobra.niu gaz !paUł się 'nad łyżką 2-:-3 minuty. P.OhOOTIiO 510laJDikę, podobnie j1ak po:prredm:iJO, z głębszej części CltWorU, aby uniknąć
sztucmego wzooga-cenia jej w gaz. I10ść ,gazu w przylbli,żemu wynosiła
2-:-3 m 3 na 1m3 sol.a:nJki. Panieważ'Przy m:m.erI"IB.iliza,cji około, 200 -g/l,
ciśnieniu '200-:-250 kgf.cm2 i temperaturze 40-:-60°C 'oo2lpUlSZczaJność gazu
ziemnego wynosi mniej więcej 1-:-1,5 m 3 w 1m3 'solanJki (G. Long,
G. Chiarici, 1957), Zlatemczęść ga'zu była. w sta:n:ie 'Wo,mym.
Solankę z rozpUSZCZlOlD:ym gazem poddaIllO odgazlOwaniu, w ,celu zbadam:ia jeglO składu iP'rOocen'tOlwego. knalizę ga'zu wyltJOlI1ał M. Sztuko,ws~i .
w Lahoca1mium Skał Bitumicznych Instytutu GeologicznegoZla pomocą
aparatu "Chrom I". Skład gazu był n:astępujący:CH4 - 00,4:2.0/0, C2H6 2,77%, C3HS - 1,6'6%, L C 4HiO - 2,94%, ll. C4:HiO - 1,416%, i. C5H12 2,75%. Zdaniem M. Sztukorwskiiego galZ może zawierać jed:nJak więoej
:metanu, a nieco roni'ej cięższych węg1owiodJoiI"ów, gdyż w czasie odg,aZlo,wywania sa,lanki mogły się ,częściowo ulotnić lżejsze składniki. Analiza
gazu zostałate'ż wykonana w Praoowni Fizy1ro-Chemicmej !Poszukiwań
N.aftowych w KM.:k,owie przez A. Ku1czycką:i A. Cz,arrnecką. Gaz po,b'l"ano
tu rÓWln~eż przez odgazo,waniie sola!nki za-czeropniętej łyżką wiertniczą
ze il"Ipodru otworu. Analiza ta wyk.azała:, że .ga'z mi'ał 'skład następują-cy:
CH4 - 85,28%, C2H 6 - 4,42%, C3Hs - 0,2'8(1/0, -i-iIl. C 4HiO - 0,09%,
H 2 - 9,93'0/0. Lnte!1'esując:a jest obecność wodoru, !który, Ibyć może, jest
pochodzenia juwenilnego ('P. C. Sylv,ester - Bmdley, R. J. King, 19,63).
!Pod względem c:herrdcznym 'ga:z ma sk!ŁaJd atT:a~cyjny, gdyż me zawilera
żadnych lmmponentów mogącY'ch utrudniać je~() użyt'lrowa'Ilie w przemyśle chemicznym i w gospodar-ce komurnal:nej. W świ,etle skllaJdu chemkznego .tego ga'zu perspektywy (Jibecn'ości złóż !gazu, a nawet !TOpy
w ookambrrze i kambrze Zia-chodn:iej części oooi!żeni'a po,dłaskJ.ego moŻD:a
ocenić ha:rdzo wysoko (S. Depowski, 1962).
AiIlIaHzę solanek kambryjskich wyk,oltlJB.1lio rw Głów!D-yrrTI Labolr.ato~ium
I.G. Były to :so,lank.i, według kJiasy:liika,cj'i Sulm, si.lnie zm:inera'zlizolWialIlle,
tyJPU chlo!l"kIOrwo-wapniowego. Śl.adów gazu w !IlJich Ime zaobserwowano·.
Nie było również śladów gazu w dolomttach i wapieniach olfloorwiiku, ztktóry.ch U2lYSkano przypływ solanki zbliwnej składem ch~micznym do so,J,a,nek k:amhvyjskich, lecz już nieco słabiej 'zmin~alizorwanej. AnlaHzy tych
so1anek są podane w tabeli 1.
W lObni-żeniu ,pod:Laskim przejawy ,węglowodQiI"ów w kJambrZle lIlIapot~a
J1I() :też w otwolrZle Zsb~ak 1.0 l (S. Depo,wski, J. Królicka, 1'964). Bez/pośredn'iiO ,pod OISIadami oodorwiku nawi,erc.<Hliona głęhokJc>ści 239'9,8 m ,pi,aSkowce kwarcytowe kambru z dużą ilością' _szczelin wypełnionych gęstą
ciemną !fIOpą, w której przewa,żały: subst,a:ncj,e o kOIIl.Sy.stemcji stałej, ZiawiJerające oilroło 8,37% pall'afiny. Ślady ropy w sZlczelinach sięgały do
głębokości oilrolo 2425 m. Przy przewiereai!l!iu tego po,ziomu w wie:r1lnkzej
płuczoe z,aJOohse:I1WiOw,aJIllO śl1ćłJdy gazu, który 2Jawie:I1ał, według analizy
WyJk9lllanej w Głórwnym Labo!f;a'oorium Przemysłu Nafoo,w ego w K.riaktow6e
przez m~ A. Czarr-neC'ką, w przeliczeniu na czysty gaz I~porwietrze, którego
by~o okO'Ło 39,5%
odHcwno, jaklO mo'gą-ce po,chodzić z zalniieczyszczenia
płuczJki iłowej pO'wi1ehrzem): CH4+ - 7,27%, CO2 1,32%, N2 - 91,41%.
Brzy Ibadla'Ili1ach przypływu ,uzyskanlO z tego lPo'zilOmu ~lklOło, 24(1/0 so1an!kę .
typu chloMoIWio-w,apn:iowego. W.e wschodn:lej części obnioo.nia .potd[-aski!e~

Przejawy g·azu w eokambrze

ołmlżen!i;a

poodJ1a9kie.go
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zbadooo W Qlbwo!I'ze M~elnik IG 1 poziom pi:askOlWców eOlktambru (1590+
1580 m) i 2 poziomy piaskowców kambru (136'5+1355 m i 1190+1180 m).
W ookamhr~e stwi~eDdrolIlio solankę typ~ clllorrkowo. . wapniow1ego' (około
1,7%), ta w ,klambr~e oibecnOlŚć memineralirowany,c h (0,96 g/l ,i 0,63 gil)
wód typu. wodlOlOO-węg1:am.oiWlOt-sooOlwego. PIr~j'awów - węglo'WlOtdmów
w eokiambrre i :Imm brze nte zaobserwowano.
Znaczenie poszuk:iw:awc~e przejiawów ·g azu ziemnego w eo:kamtbrze
przewie1"OOnym W tOtworr2Je TłUlS'zcz IG l jest baTdzo duże, gdyż świadczy
o możliwości,ach Otdikryd:a zlóżglalzu w ipias~owoowy;ch .skałach zbiO!I'lIlikowych eo~ainbru i kambru a poniekąd j w węglanowych poziomach o~do
wiku. Skały te są doslrona1te UlS'zczeilnilonJe kilkusetmetmwą serią iLastych
osadów .syluru.' Bada'nlita własności fizycznych pi;as~owców eokambru
i kambru (porowatość .piaskio1wców 8+23%, piaskowców ikwarcytowych
1+30/0, przepuszczarność dQ kilkudziesięciu mil'idarcy) Qraz uzyskiwane
z nich duże prZypływy i ll1iawet samowypływy wód . podziemruych
świadczą, że są dość dobrymi skałami zbi,orr"TIlikowymi dla węglowooorów.
Można więc liczyć na możliwość islm.ien'ia znacznych nagromadzeń węglo
wooQrów. Perspektywiczne pod tym względem są też skały węglanowe
OII'dowiku, ta :nawet n:iektór·e :prurtie osadów syluxu. Fakt ten niewątpli
wie zachęca doida,tk,owo do intensyfika'cj1i pOlSzukiwań złóż węglowodo
rów w północno-za,chodniejczęści Ctbn~żenia podlaskiego, gdzi,e najhar . .
dziej perspektywiczne po:z:'omy ookambru i kambru leżą na głębok,ości
20()t(H...3000 m. W związku z tym musi' wzrosnąć zamteresowanie budową
geologiczną wgłębnych struktur pa,leowicznych (kaledońskri.ch) w zachod. .
niej ·części obniżenia tpodlaskiego, 00 wymąga rO'ZipoczęcLa na sZlerszą
skalę prac .poszukiwawczych geo:fizy.cznych i geologiczno. . wieTltnkzy.ch.
Stwi~zić też ;należy, iJe j;estto jeden z :n:iewielu obszarr-ów w świecite,
na Mórym stwil€ll"tdw!llJO prZlejawy lwęglowodorów w utwo!I"aJC!h eOikambru,
leżących bezpośrednio na zmetJamolTfiwwanym ,prIOterootzO'iiku. POSZieTZa to
ogromniJe perspektywy iPoszUJkiwań w platf!O!I'mowej 'części Niżu 'Poll:ski.egro. W Itej sytuacji odkryto, bowi;e m w śwtecie wiele złóż węglowodorrów.
Wgłębna geologia tOibniŻleilllia 'PodlatSilci,ego z punktu widzenia interesujący.ch lliaJS !IltajstalTszY'ch UitWO["ÓW paleoZioicZlnych wiąże się ściśle z mor . .
fologią podłoża krY'stalkznegoi jego tektoiI1i:ką. DLatego !też za punkt
wyjścia dla hrudań rpaleozo1ku ;w rejtonie Tłuszcza i Żebrak'a mogą posłużyć
'głę'bollro,ści podŁo:i;a krystalicZlnego osiągnięte wiierceni:ami OIr:az profile
sejsmicZlIl!e (refrakcyjne) sugerujące przYPuszc2'Ja,l ne diormy'Stropu krystaUniku. W Ottworze wi'ertniczym Tłuszcz ' 10 1 osiągnięto pod~o·że oo!kambru
na 19łębokości -2398 m, w otworrre Zebraik IG l do głęboK!Ości -232.0 m
podłoża ikrystaJi.cmegQ nie osiągnięto :i w.i.teTcenie zatrzym!ł(Ilto, z ,przyczyn
techniczn'Ych, mimo wspOoIrmiany'ch przejawów węglowodorrów.
Z sejsmi'cznJ1lch solIlidowań ~efr:akcyjnych wyni1~a (J. Skorupa, .1962),
że w oikolicy Zebrałm ll,ależy spodziewać 'Się podłoża nieco głębiej od -3000 m. Z ogólnego zestawiJenia zdjęć :sejsmkZlIlJ11ch w ohni-reniu
podl,askim ukJształtowa'Illie podłoża krrysbalicznego rysuj!e się w focmie
rynny rÓWIIliOleżnHrowej, z osią przebiegającą z zadliodu Dla wschód, mn:i,ej
więcej w połtOwi'e drogi między otwolr:ami Tłuszcz IG l :i Żebrak 10 l,
usy,tuowanymi na Iperyferla!ch OIbniżenia. Na podstawie interpretacji prtO-
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f'iłów sejsmicznych !l'eflelksyjlIlYch i refrakcyjnych mltłada: ,się, że sta!l'lSzy
palelozoik OIdzwilerei,ed1a w pewnym stopniu mo!l'fo1ogię podłoża krystaliczneg<), a więc s1l:rnlktury paleowiczne mo'ima potnilekąd śle~ić na pro....
filu stropu podro,ila. W związku z tym Iprowadzi się 11Ia obszarze ohndżetnia,
podlaskiiego daJszepraoe sejsmiczne w oeludO'kładnego zbadand:8: mocr:f Oologii podłom. Już dziśstwierd.msię w podło'żu załamamia spadku, progi
. związane z TOzłiaimami !tekton:icznymi i inne nieTówtności.
StamopaleoroiCZllla :pokry'Wa osadowa obniżenia podlaskiego skkd:a się:
wyTaźmie z dwóch kompleksów: wyższy stanowią łuplrowo--iłowcow:e skały
sylU!l'U, a lIliilszy - piaslmwoowo-murowoowe skały !kambru iook.ambru.
ObydlWla komplelksy p!l'oodziela ordowik o niezna,cznej mtążs~ości (27 m
w Tłuszczu, 41 m w Zebraku), zrożony z wapieni, dollomitów, ,piaskowców
i iłowców; Pi,alSOOowoo'wo-mubowcoiWY kmnp1ekskiambrui ,eokambru wype1lnia !l'J'IIlllę .OIOOiż.em.i:a: . podil:askiieg'ó doBć regularną warr-stwą o stwi&dzonej miąższości polIltad 5000 m (B. Aren, 1'964). Kompleks ten wy!klim....
wuje się ·;na:połudn.iiOwo-m,ehodnd,CIh zboczach wyllli!esienia mazursko-suwalskiego i ,na 'Półrlio'cny;ch Z'bocza1ch zrębDw1ego . >wyniesile'll1a podlaskiego
(fig. 1), w !ki.erunku z,a,eholdn'1m na:tom1am p!l"zybiera znacznie ma. miąż
szości (O. Jus1rowi:ak, K. Lend:z;1on, W, RyJka, Cz. Zak, 19,63).
Osady bmbru i 'eokJambrJU rp.rrewieroone w ortworze Tłuszcz 10 1 skła..
dają się w przeważ8.'ją,cej 'ilości z pi'~>owców :stosunkowo ą:łalbo zwięz
łych, pofl'owatych, z licznymi 'przewarr-stwieniami mułowców i lło'W1ców.
Łączna miążsmść kambru ieolkambru wYIlłosi iW Tłuszczu 507 m. W o!tworrze Mielnik miążs~ość tych utwmów 'wynosi 550 m. Kambr jest tu !pOdobnie wykszr!lalłoony, natomiast w eokambrze wy<stę,pujle pOlI1ladto se!l'ia ef,uzywn:a. W Żem.aku przebitto tylko 73 m pia,Skowców kam!bryjskich z powodu !k h znacznej zwięzłości, której nie zaJObserwowalIllo w wierooni,a eh
sąsiednJich. RÓWil1'ież w leżącym blisko Z'e braka otwO!l'ze Radzyń P>odlaski
(już na innej jed:mstoe ttektoniczilej) ,k ambr i eokambr składa się 'z piaskowców i IffiUł!OwCÓW 00 ogólnej miązs:rośd 727 m. W półmocIlto-z,a,ehJOtd:n!i'ej
części obn>i.ż€f!l!i,a. lPoo1aslci:ego stropk:ambru l:eży na głębokości okoŁo
1'500+300'0 m (w Tłuszczu na ,głębOllrotŚci1890 m), na,tomiast w Zelbrelku
głęookOlŚć stropu kambru wynosi -2247 m. Na ' przestrzeni całego. obn.iżeniia podl,askiego lUla kambrze spoczywa .szczelna poikrywa ~two[rów sylurskich Z!llacZltlej miąższości {od 296 m w Tłuszczu, dOi 997 m w Zebraftru).
Jeśli dhodzi tO Zlmilenność miąŻSZ!ości l mII1lpl€lksów paleozokznydh i :tch
ukształtowanie, 10 lIla poldst:alWiJe 'iSltniejący;ch nielicznych promów sejsmicznydh moma stwierdzić wySltępowani,e fałdów o małej ampl!i;tudzie~
Na ;prZeikro'ju .głęho!kościowym lwicz:na - Tłuszcz - Łomża' da się n,a
p!l'zy;kłtad wyTóżnić rliaką fu:rmęstruktU!l'alną w najhliższym 'sąsiedztwie
Jadowa. Zama,cZla' się też na tym przekroju 'sejsmicznym ,schodkowe zapadani,e sU:rotpu pod'loża pokrywy osadowej w kierUJIlkupołudniowo...zachodnim. Na uwagę zasługuje :fakt, że w obniżeniu pod}a,skim,lIlIaJeżą'cym
do tzw. o,b szaru wewnętrznego platformy wschodn>ioeul'lOlpej:s1k:iej, osady
paleozoiku są w minimallIlym stopniu zaJar.ngażowane tektonicznie, prży
czym zaa1Il.g.ażowamie to ma chia!l'akter platfo!l'II1Y.
Zakład Geologii Niżu
Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka - 4.
Nadesłano dnia 2 czerwca 1964 r.
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BOPHC APEHb, CTaHHCJIaB ,lJ;EITOBCKJ1

DPOHBHEBHH rA3A B

OT~01KEBHHX

30KEMBPHH
BH3MEBBOCTH

DO~~HCKOR

Pe3IOMe
B cesepo-3ana,l\HoH 'iaCTH IIo~młCKoH HH3MeHHOCT'H npoH~eHa ' rJIy6OKaJl: 6yposaJl: CKBa:lKHHa TJI~ J1r-l. STOH CKBa:lKHHOH np06ypeHbI ~o rJIy6HHbI 2497,6.l1.oea~O'iHble nopo~bI KaHH030Jl:, Me303M H naJIe030Jl:, a OT rJl'y6HHbJ 2497,6 ~o 2953,8.M,np<>'I1ep03oHCKH:e MeTaMop<pH'ieC'KHe CJIaHIJ;blJ. 0606r:qeHHbrM JIHTOJIoro-neTporpaqm-,
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'ieCKm1: npcxPHJlb npOH,l(eHHbIX nopo,l( npHBO,l(HTCH B nOJlbCKOM TeKCTe. MTaK, KPOMe Kai1:HO:30HCKoro

OCa,l(O'iHOrO nOKpOBa KOHCTaTHpyeTCH Ha.n:H'iHe nepMO-Me303oH-

CKOro H KaJle,l(OHCKoro OCa,l(O'iHOrO 'iexJt!ll. OTCYTCTBHe OTJlO1KeHHH ,l(eBOHa H Kap"6oHa ,l(OKa3bIBaeT,

'iTO B

cesepHOH

CKoro oca,l(O'iHoro 'iexna.
'Ha6J1IO,l(aIOIqeeCH B

'iaCTH nO,lVIHCKOH HH3MeHHOCTH HeT

repqHlI-

nOJloroe, ,l(OCTHraIOIqee HeCKOJlbKHX rpa)(YCOB, na,l(eHHe,

~e3030H, a

OTJlO1KeHHHX na.n:e030H M

TaK1Ke

pe3YJlbTaTbI

pe-

'rHOH!IlJIbHbIX reo<pH3H'ieCKHX, npe1K,l(e Bcero, CeHCMH'ieCKHX HCCJle,l(OBaHHH HBJlHIOTCH
oCBM,l(e'!1eJIbCTBOM MMHHMaJIbHOrO pa3BHTHH TeKTOHH'iecKHX npoqeccoB Ha 9TOH Tep]>HTOPHM. MMeIOT OHH nJlaT<popMeHHbIH xapaKTep.
Bo BpeMH

HCCJle,l(OBaHHH

:necqaHHKOB (2270,0

OT~eJlbHbIX nopo~-pe3epByapoB

,l(JlH

90KeM6pHHcKI1X

+ ' 2497,6.1t H 2270,0 + 2278,O.lt), HenOCpe,l(CTBeHHo 3aJteraIOIqH'X

'Ha OTJlO1KeHHHX npoTep030H, 6bIJIH nOJlY'ieHbI CaMOH3J1HBaIOIqHecH CJ1J1bHO MHHepaJlH30BaHHble paCCOJlbHbIe BO,l(bI XJlOPKa.n:bqHeBOro THna C HHTeHCHBHbIMH ' npOHBJlera3xapaKTepH3YeTCH CJle,l(yroIqHM COCTaBOM: CH4 -88,420 /0, C2H6-

"lmH:MH ra3a.
.2,77%,

i.

CaHB -1,66 0/0,

2,940/0,

C 4H 1O -

n. C 4H 1O -1,41)0/0,

i.

C 5H12 -2;750f0.B He-

,60JlbIlIOM KOJlH'ieCTBe 06HapY1KeH TaK1Ke BO,l(OPO,l( IOBeHHJlbHOrO npoHCX01K,l(eHHH. M3
ropH30HTa Ha rJly6HHe 2270,0 +

2497,6.1t 6bIJIQ nOJlyqeHo B Cpe,D;HeM Ha 1 Ky6 .

:paCCOJlbHbIX BO,l( 1 + 2

ra3a,

B

Cpe,l(HeM 2 + 3

,BepoHTHoCTH, B

Ky6.

Ky6.

.It

ra3a.

.It

a

CJle~OBaTeJlbHO 'iaCTb ra3a HaXO,D;HJlaCb, no Bcen

CB060,D;HOM COCTOHHHH. B

KOJlH'l:eCTBa M01KHO

.It

H3 ropH30HTa Ha rJ1y6HHe 2270,0 + 2278 .It

BbICOKO oqeHHTb

CBeTe XHMH'ieCKOrO COCTaBa raGa H

nepcneKTHBbI

BbIHBJleHHH

ra30BblX

H

ero

,l(a1Ke

:He<pTHHblx MeCTOp01K,l(eHHH B 06pa30BaHHHx 90KeM6pHH H KeM6pHH 3ana,l(HoH 'iaCTJ1

nO~JlHCKOH HH3MeHHOCTH, TeM 6oJlee, 'iTO B 6ypoBOH CKBa1KHHe JKe6PaK Mr-1
1) Ha rJly6HHe 2399,8 + 2425.1t 6bIJlH BCTpe'ieHbI B TpeIqH'HoBaTbIx KS!llpqM-

{<pHr.

''Z'OBbIX

neC'iaHHKaX

KeM6pHH

npOH:BJleHHH

TH:m:eJlOH

napa<PHHHCTOH

HE!(j;lTbI.

3TH

'<paKTbI HBJlHIOTCH CTHMYJlOM ,l(JlH,l(aJlbHeHIlIHX reo<pH3H'l:eCKHX H reoJloro-6ypOBbIX
,HCCJle,l(OBaHHH perHOHaJlbHOro xapaKTepa, C TeM 'iT06bI Ha OCHOBaHHH pe3YJlbTaTOB

..9= pa60T MO:lKHO 6bIJIO npHCTYnHTb K

nOMc~aM MecTopo>K,D;eHHH yrJleBO,l(OpO,l(OB.

CJle,l(YeT nO,l('ieKHYTb, 'iTO 9TO O,l(HlI H3 HeMHorox pav.OHOB B MMpe, r,l(e B OTJlo:m:e,HMHX 90KeM6pHH, 3aJleraroIqHx Henocpe,l(CTBeHHO Ha MeTaMop<pH30BaHHbIX nopo,l(ax
,IlporeP030H, YCTaHOBJleHbI npoHBJleHHH yrJleBO,l(OpO,l(OB.

:BorytS AREN, Stan:islaw DEPOWSKI

GAS SHOWINGS IN THE EOCAMBRIAN ROCKS OF THE PODLASIE
DEPRESSION

Summary
A

'de,ep bore

hoJe TliulS'zc'z ,lQ ,1; was SUil1Jk illl the north-wetisern pa.r:t otf the
'I1o :a. depth of 24'97 ,6 m Ithe Cainozoic, MetSo2lOlic rand Palaeoroi-c

]?QdlaJS'i.e ,depre&sdon.

sedimentrury ,rocks were
'sch'is'ts

of

Protero:zJOic

pierced,and

a'g,e

we,re

at

a

depth

enoountered.

A

241),7,6+2953,8
synthetLcal

m

metalmiorphic

sirati'gra.phi'c-1'1tho-

log>Lcal profUe of these deposits 1<; giJven ,m, the iPolJiJS!h text. Thus, besddes' the
Ca'i:no2JOlk lSiedimeni'ruryc'over, aliSlO the presell'llce 01: the 'J?Iermo-Meso7JOk and
<Ca'led'oo1a1Il sed~menta.ry cover was ,establi.shed. The l:aok of the DevonLaIIl and
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CarblOlIliferoUlS depos'Lts prov€19 <that the Var~scLan sed,;,mentary co'V,er d.oelS: not
exilst ;in 'the n.orthern part of the Bodlals;ie' depreslSiIOn. The small dips, r,e'!iJching
ouiy some degrees,observed witMn the Pala'oo2')oic and Mesoroie f.ormatiarus, and
the result.s of regvOIllal: ,geophys1eal 'surveys, ,in pa,rtLClUllM" .of ,se.Lsmkal lSurV'eYS,
demorultrate that the ,alI'e,a cOillsiJdered W!iJS only s~gh<tlyinfluenced by <tec1xJlni.cs
and held its platifurmcha'r acter.
During the testmg 'WOrks in the horizons of reservoir rocks, an outflolW of
stron,gly :ml!ne,ralil1Jed !brine of 'chlJoriLde~calc:Lum type has been OIbta,~ned !W'Lth
a hi,gh ,content ,of gas. The outfLaw w;as from the Eocambri'an 's,andst,ones
(2270,0+24OO!6:m :a'n,d 22f7{),O+212'718,{) m) d'iredlyresting on Proterozoic f.ormat.:'OII1S.
Gascomposi,tiOlIl was as fu1:l.ows:CH4 - 88,42%, C2H6 - 2,77'J/o, CsHs- 1,6flO/o,
i. C4Hl0 - '2,94%, n. C4Hl0 - 1,4J6G/o, ;L C5H12 - 2,7i5~/o. Moreo'Ve'r,an. outfIiolW of
hydrogelIl, belng p'l'iOhahly IQf juvenile or.1giJn, walS .observed ,in .smal'l qUan'ti'ties,
as well.
In addiJtion to th1s, >aIPpro!Ximately 1 +2 m B galS' were .obtained from 1 m S of
<the -bir,jne at <the horiJzon '2J2'70,0+2'297,6 m, alIld ,about 2+3 mll at the hor1,Z'o,n
2270,0+2J217i8,O m. lIt iseems thaJt a pa'I't of the g;as prob!fbly WH'S' in the free state
here~ T,aldn,g muo ,cons':'deratLon the chemi.e:al ,oomp0JS:LtLon aillId qumti<ty of the g,a;s,
the perspectives of ,galS a'nd even. .of oil occurren'Cie'S !may be ,estimruted, as fa,r a,s
the Eoca~nJbri:alIJ, aiIlid CambrLan depolSi'ts of the western part of 'the Podlas'ie
depression. are colIlcerned, ,8)S" very hiigh .ones; the m.ore so as the s,eepa'g'E!iS .of
heavy pa'rarffin otl baV'e been .reported to .occur ,m 'oore hole Zebr,aJk IG 1 (F.Lg. 1)
wIth'in the ifi,srsures lOif Catmbr~an ,quartzite sandsltones ,a t a depth from 2'399,8
to 242:5,0 m.
These fa·c'tlS enc.ourag,e to further ,geophYls'ical, g,eol.ogical and ddlllLng 'WIOrks
od' regiO!Ilial character, which mi:gM be 'a >oa;sts to iS€'a'rch for .oil andga.s depos,~t.s.
It sh.ould he snes's ed he,re <that thLs is OIIle ,of :!lew locaHtLes in the wO'!'ltd, ,Ln which
bLtumens have been f.ourud in the If,ormations direcUy ,rest~ng on the met'amorphos'ed ProteroroLc 1'!Ockis.

