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Резюме 

Сеизмичните изследвания се налагат като информативен и относително ниско бюджетен метод 

за търсене, проучване и оценка на перспективите за акумулиране на въглеводороди в седиментните 

басейни. За моделирането на дълбочинния геоложки строеж за конкретна територия е необходимо 

детайлното запознаване с тектонския режим (компресионен, екстензионен, отседен) и свързаните с 

него структури, задача изключително важна и подпомагаща правилното корелиране на сеизмичните 

отражения. За целта в практиката широко се прилага сеизмотектонския анализ. Чрез него се изучава 

тектонската характеристика на района на изследване по сеизмични данни. В настоящата разработка 

се разглежда ролята на сеизмотектонския анализ в контекста на петролната геология, като са 

посочени конкретни примери от северната част на България. Интерпретирани са два високо 

резолюционни сеизмични профила и са представени характерните структури за конкретния тектонски 

режим. 
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Въведение 

През 1975г., на симпозиум на AAPG (Американска асоциация на петролните геолози), 

се поставя началото на революционна теория, която засяга разбирането и интерпретирането 

на сеизмичните данни, както и адекватното оценяване на перспективните райони от 

нефтогазоносна гледна точка. По-късно (1977г.) материалите от симпозиума са обобщени в 

изданието „Сеизмостратиграфия – приложение при проучване на въглеводороди“ и 

получават широка популярност сред петролния бранш. За пръв път е предоставен научен 

подход за изучаване и оценка на нефтогазоносната перспективност на седиментните 

басейните. Първоначална, но важна стъпка, участваща в интерпретацията на данните е 

проследяването и корелацията на сеизмичните отражения, често трудна и неясна задача, 

особено там където качеството на данните не е адекватно. Достоверността на тези корелации 

(очертаване на разломи, несъгласия, фациални преходи и др.), на които се базира крайната 

въглеводородна оценка за района, зависи от опитът и уменията на интерпретатора, от 

неговите разбирания за тектонските режими и седиментните обстановки. Важна роля и 

наложителна стъпка при цялостната оценка на въглеводородните перспективи има 

тектониката.  

 

Тектонски стрес (напрежение) 

Стресът (напрежението) на една точка в дълбочина, се предопределя от 

взаимодействието на литостатичния натиск, поровото налягане и тектонското напрежение 

(стрес). Тектонското напрежение е най-важния елемент, който лесно може да се констатира и 

изучи от сеизмичните данни. Тектонския стрес (фиг.1) най-общо може да бъде: 

1)Екстензионен (на разтягане); 2)Компресионен; 3)Отседен; 4)Вертикален (глинест/солен 

диапиризъм). Всяко едно от тези тектонски напрежения се очертава от разнообразие от 

свързани деформации или структури, много от които оставят характерни отпечатъци върху 

сеизмичните данни. Някои от тях са описани по-долу. 
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Фиг.1 Основни типове разломни структури, получени при трите типа основни 

тектонски напрежения (компресия, екстензия, отсядане) (по Enciklopedia Britanica) 

 

Структури свързани с режим на екстензия (разтягане) 

Основните структури (фиг. 2) при режим на екстензия са:  

 Хорстове и грабени, придружени с разседи; 

 Листрични разломи и разломи на нарастване (growth faults). Листрични са 

лъжицоподобните разломи ясно отличими на сеизмичните разрези вследствие на постепенно 

намаляване на наклона на разломната повърхнина, понякога до пълното съвпадане със 

слоестостта. Разломите на нарастване представляват синседиментационни листрични 

разломи и се отличават с по-дебел седиментен разрез при висящото крило. Това се дължи на 

подхранването от лежащото крило с кластичен материал, при еволюцията на разлома); 

 Преобърнати структури („rollover structures“) 

 „Люспести“ зони (пакет от навлъци) и цилиндрични разломи; видими в отдалечения 

край на басейна, породени от засилващите се сили на свличане и приплъзгване; 

 

Фиг.2 Основни структури свързани с режим на екстензия (по Cramez,2001) 
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Структури свързани с компресионен режим 

 Гънки (ясно откроими на сеизмичния запис);  

 Възседи и навлъци. Навлъците се формират с или без участието на фундамента на 

седиментния басейн (подобно на т.нар. „thin skin“ тектоника). Важен аспект при навлъците е 

определяне на посоката на вергентността, повлияна от компресионните сили. Определящи 

фактори за вергентността са топографията или предшестващите разседни разломи. Често, 

разседни разломи при фундамента, могат да се трансформират във възседни в по-плитките 

интервали, вследствие на реактивация при латерален компресионен режим на напрежение. 

Като пример за гънкови структури и възседи са показани сеизмични профили от 

Централна Северна България (Южномизийска периплатформена област). Върху тях ясно се 

открояват характерните структурни елементи за компресионния тектонски режим (фиг.3). 

 

 

Фиг.3 Сеизмични профили  от Централна Северна България, попадащи в рамките на 

Южномизийската периплатформена област. Профилите са във време (msec). Сеизмичните 
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профили са предоставени от Anschutz Overseas, с авторска интерпретация. 

Структури свързани с отседна тектоника  

Основните структури (фиг. 4) с отседна тектоника са:  

 Кулисни (ешелонни) гънки. Дефинирани от подреждане на гънкови структури по 

линейна зона, чиито шарнири са успоредни един на друг; 

 Разломи на издърпване (“wrench faults”); с почти вертикална разломна равнина, в 

повечето случаи засягат фундамента на седиментния басейн; 

 Възседни и навлъчни разломи; 

 Разседни разломи перпендикулярни на гънките; 

 Грабени и полуграбени; формирани преимуществено пред хорстове; 

 Структури „цвете“ – силно откроими по сеизмичните разрези. В повечето случаи 

представляват сложна дивергираща разломна система. При транспресия се формира 

структура „палма“, при транстензия – структура „лале“. 

Много важна особеност при отседната тектоника е наличието на ротация на коровите 

блокове, намиращи се в тях. За дясно-отседните системи е възможна ротация по посока на 

часовниковата стрелка, а за ляво-отседните – обратна. Често ротацията на тези блокове води 

до поява на участъци на компресия и екстензия по протежение на отседните зони. 

 

Фиг.4 Блок диаграма илюстрираща основните структури формиращи се в участъците 

на огъване или отстъпване при отседните разломи (Cunningham & Mann, 2007) 

 

Структури свързани с вертикален тектонски стрес (диапиризъм) 

Основните структури, свързани с вертикален тектонски стрес са:  

 Глинести/солни диапири & разломи на разтягане (фиг.5) 

 Остатъчни глинести масиви и разломи на нарастване (growth faults) 

Глинестата и солната тектоника са процеси с подобен механизъм, породени от 
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пластичността на скалите и литостатичното неравновесие причинено от плътностните 

вариации на скалните маси. Тази група структури принадлежи към групата на 

екстензионната тектоника, но поради уникалността си се дискутират отделно. 

 

Фиг.5 Структури свързани с движението на солните наслаги (по Cramez,2001) 

 

Еволюцията на глинестите/солните диапири може да бъде както по време на отлагане 

на седиментите, така и след тяхното седиментиране. По природа могат да бъдат интрузивни 

и екструзивни (разкриващите се на повърхността). Сеизмичните данни предоставят отлични 

възможности за разграничаване времето на образуване и развитие на тези диапири. 

Синседиментните диапири се отличават на сеизмичния разрез по събития, свидетелстващи за 

изтъняване на седиментите в апикалните части и с почти плоски отражения по фланговете. 

След седиментационните (еписедиментационните) диапири, от друга страна са дефинирани 

от рязко несъгласно „вграждане“ на мобилни пластични седименти нагоре по разреза, често 

дефинирано от характерни структури на „рухване“, като синклинали по фланговете, 

структури „костенурка“ (издължени антиформи)_ и стръмни наклони на покриващите ги 

седименти. 

Интрузивните и екструзивните диапири понякога могат да бъдат интерпретирани по 

свързаните с тях разломи и техния модел. Когато образувания диапир е интрузивен 

натрупаното напрежение е склонно да се разсейва чрез образуването на няколко радиални 

синтетични и антитетични разлома в горната му част, известни като разломи на разтягане. В 

случаите на екструзивни диапири, акумулираната енергия се освобождава чрез ерозията, без 

особенно интензивна разломна дейност.  

Мобилни глинести маси, са характерни за делтовите системи, задвижвани от 

неравномерното седименто-натоварване. Деформацията първоначално започва с развитието 

на разломи на нарастване, но бързо еволюира в глинест диапир, характерен с множество 

разломи по фланговете и апикалните части. Характерни приповърхностни диагностични 

белези са наличието на кални „вулкани“. 

 

Въглеводородна оценка на басейна 

Оценката на въглеводородните перспективи за конкретен басейн зависи преди всичко 

от анализа на нефтогазо-генериращите и резервоарни скали, както и капаниращи структурни 

конфигурации. Сеизмотектониката подпомага правилното оценяване на тези елементи, чрез 
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разбиране еволюцията на басейна и оценката на петролния сценарий, с евентуално 

прогнозиране на ресурси. В контекста на „петролно-системния подход ”петролния сценарий 

е географски и стратиграфски ограничено пространство, в обхвата на което система от 

геоложки фактори (резервоари, нефтомайчини скали, геокапани и флуидоупори) и процеси 

(образуване на капана и капаниране на мигриращите въглеводородни продукти) 

взаимодействат синхронно във времето и пространството и водят до формиране на 

находища на въглеводородни продукти“ (Magoon & Dow, 1994; Spenser et al, 1996 и др.). 

Генерационния потенциал се прогнозира на база познанията за дебелината на седиментите, 

съдържанието на органичен въглерод (Сорг), типът на керогена, анализа на историята на 

погребване и геотермичната зрялост на Сорг. Тълкуването на тектонската история по 

сеизмичните данни може да бъде особено полезно в това отношение. Синседиментационните 

разломи и прогресивното пластово накланяне, интерпретирано по сеизмиката като активно за 

дълъг период от време, са показателни за отлагането на по-дебели седименти при аеробни 

условия. Райони под силен тектонски стрес, като горещите точки (hot spots) и тектонските 

възли, също могат да бъдат указатели за потенциални зони с благоприятни геотермични 

условия. Скали с добра първична порестост се отлагат във високо енергийни обстановки на 

седиментация, често с прякото участие на тектонски процеси. Процесите на издигане, 

изветряне и разломяване са склонни да предизвикат образуването на вторична порестост, 

чрез излужване, разтваряне, напукване и др. Разбирането на тектониката помага за 

предсказването на перспективни резервоарни комплекси. Капаните, структурни и 

стратиграфски, са в следствие на директно или индиректно участие на тектонските процеси и 

биват очертавани основно по сеизмичните данни. 

Разбирането на тектонския модел и архитектура в даден район, позволява сравняването 

му с подобен, добре изучен басейн (еталон) и улеснява първоначалната нефтогазоносна 

оценка.  

 

Заключение 

Сеизмотектоника, изучаване на тектониката по сеизмични данни, е изключително 

полезен метод за достоверното интерпретиране на геоложката обстановка и е задължително 

условие за цялостната оценка на геоложките басейни и техните перспективи за акумулиране 

на въглеводороди. Важен метод, не само за оценка на ресурси и запаси в проучваните площи, 

но и полезен и през проучвателните и експлоатационните етапи. 

Перспективните капани се оценяват на база детайлен анализ на техните технико-

икономически показатели и след адекватен анализ на риска. Важни показатели са процесите 

на петролната система логически да са прехождали един след друг по установения ред. В 

този ред на мисли, разбирането на тектониката е важно за поставяне положителна оценка на 

потенциалните капани. Разломите са изключително важни в този смисъл тъй като играят 

ролята на важни пътища за мигриране и акумулиране на въглеводороди. Адекватната 

интерпретация на характеристиките на разлома например тип, възраст, история на развитие, 

позволява да се анализира ролята им като изолатори или проводящи канали по време на 

първичната и вторичната миграция на въглеводородни продукти.   
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