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ABSTRACT
Identification and mapping of different seismic facies models isanintegralpart ofconducting a
seismic –facial analysis. The object of the study in the present article is the Upper Eocene – Oligocene
section of the onshore part of Dolna Kamchiya sedimentary basin. The main objective of the study is
to identify the seismic facies within the scope of the seismic sequences, which are separated in in
earlier scientific articles.On several seismic sections are interpreted zones, constituting a group of
reflections, related by a common configuration, continuity, amplitude and frequency. Analysis allowed
us: grouping of reflections in seismic-facial units; interpreting the situation of sedimentation; the
determination of the sedimentary material source; the geological conditions of accumulation and
prediction of lithofacies.The obtained results can find a place for the purposes of oil geology in the
special projection of national reservoirs within the basin.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Интересът към Долнокамчийския басейн (ДКБ) през последните 25 години е свързан с
резултатите от проучванията в българската част на Западночерноморския басейн и
прилежащите му сухоземни територии. Основната цел на изследването е да се
идентифицират сеизмични фациеси в обхвата на две от по-рано отделените секвенции
(Toleva and Dimitrov, 2017) в терциерния разрез на ДКБ (фиг.1). До момента сходен анализ е
направен за морската част на басейна, където са разпознати и пространствено очертани
различни сеизмофациални единици (Димитров и Георгиев, 2005). В настоящата научна
разработка са интерпретирани зони върху няколко подбрани сеизмични профили, които
представляват група от отражения, свързани с обща конфигурация, непрекъснатост,
амплитуда и честота. Направеният анализ позволява групиране на отраженията в
сеизмофациални единици, интерпретиране на обстановката на седиментация, определяне на
източника на седиментен материал, изясняване на геоложките условия на натрупване в
басейна и прогнозиране на пространственото развитие и тип на литофациесите. Получените
резултати могат да се използват за точното очертаване на скалите-колектори и скалитеефективни покривки, както и прогнозирането на природни капани от литоложки и
стратиграфски тип, при изготвянето на детайлна оценка на нефтогазоносната перспективност
на горноеоценско-олигоценския разрез в сухоземната част на ДКБ.
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Фиг. 1. Тектонска карта на България с местоположението на Долнокамчийския басейн (по
Dabovski et al., 2002, с модификации). Със зеления контур е очертан района на изследване в
сухоземната част на Долнокамчийския басейн
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
За идентифицирането на сеизмични фациеси в сухоземната част на ДКБ са използвани
30 мигрирани 2D сеизмични профили, към които са привързани разрезите на 50 сондажи
(фиг. 2). Използвания за целите на изследването методичен подход е изцяло базиран на
концепцията за сеизмостратиграфския анализ (Vail et al. 1977; Bally-ed., 1987; Vail et al.,1991;
Miall, 1996). Отделянето на различните сеизмични фациеси се заключава в определяне на
отраженията към основната повърхнина, геометричната им форма, вътрешна конфигурация,
издържаност и амплитуда.
СЕИЗМИЧНИ ФАЦИЕСИ
При направения детайлен анализ на сеизмичните профили, в олигоценския и
горноеоценския разрез са отделени пет сеизмофациални единици. Една от тях (косотангенциалната) е поделена на 3 подзони. Групирането на сеизмофациесите е в обхвата на
три основни регионални обстановки на седиментация в палеобасейна – шелф, шелфов ръб и
проградиращ склон, басейновия склон и басейновото дъно. Подбрани са два профили (фиг.
2) с направление северозапад-югоизток (СП 3А0683) и юг-север (СП 400682) за представяне
на отделените сеизмични фациеси в обхвата на олигоценската и горноеоценската секвенция.
В олигоценския и горноеоценския разрез са отделени високоамплитудна и
нискоамплитудна сеизмофациални единици, които се интерпретират като сеизмични
фациеси на шелфа. Разпознатите сеизмофациални единици в обхвата на двете секвенции са
картирани, според разработената от Ramsayer методика (Ramsayer, 1979). Съставени са общо
11 карти (5 карти за олигоценската и 6 за горноеоценската секвенция). Всяка една от картите
показва пространствените взаимоотношения на фациесите за различни интервали от
секвентния разрез.
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Фиг. 2. Интерпретирани сеизмични разрези с направление ЗСЗ-ИЮИ (А) и ЮЮЗ-ССИ (Б), на които са
показани отделените сеизмични фациеси в горноеоценската и олигоценската секвенции
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Високоамплитудната сеизмофациална единица (фиг.3) с всичките й характеристики
като
покровна
геометрична
форма,
паралелна
конфигурация,
непрекъснати
високоамплитудни отражения, подсказва формиране на високо нискоенергийни седименти
относително еднообразна площ.

Фиг. 3. Високоамплитудна, непрекъсната сеизмофациална единица на фрагмент от СП
400682. Червената стрелка посочва възходящото прилягане в долнището, характерно за тази
сеизмофациална единица.
Нискоамплитудната сеизмофациална единица (фиг.4) се получава от латерална и
вертикална алтернация на нискоенергийни глинести седименти и високоенергийни
пясъчници. Високоенергийните флувиални пясъчници се формитат близо до крайбрежната
ивица, докато глинестите седименти са развити в по-дълбоководните зони на вътрешния
шелф от вълнови процеси и нискоскоростни турбидитни потоци.

Фиг. 4. Нискоамплтудна сеизмо-фациална единица от фрагмент на СП 3А0683.
Червената стрелка посочва прекъснатите дивергентни вътрешни отражения, както й
възходящото прилягане в долнището на единицата.
В олигоценската секвенция е отделена косо-тангенциална единица, която се
интерпретира като сеизмични фациеси на шелфовия ръб и проградиращия склон. Тази
единица е типична за развитието на делтова система с характерните за нея елементи –
проделта, делтов фронт и делтова равнина. Подзоната на делтовата равнина (фиг.5) е
очертана в шелфовата част и конфигурацията на сеизмичните отражения, амплитудата и
сравнително добрата им издържаност, подсказват обстановка на седиментация със
значително снабдяване на теригенен материал и ниски стойности на потъване.
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Фиг. 5. Косо-тангенциална сеизмо-фациална единица, с нейната подзона на развитие на
делтова равнина на фрагмент от СП 400682
Втората подзона – делтовия фронт (фиг.6), се характеризира със срязване в горнището
на единицата, от средно– до високоамплитудни, сравнително непрекъснати отражения.
Развитието на този сеизмичен фациес е локализирано в рамките на проградиращия склон и се
характеризира с развитие на дълбоководни глинести скали.

Фиг. 6. Косо-тангенциална сеизмофациална единица, с нейната подзона на развитие на
делтов фронт на фрагмент от СП 3А0683. Червената стрелка показва срязване в горнището,
характерен тип отражение към основната повърхнина за развитие на делтов фронт.
Третата подзона на косо–тангенциалната сеизмофациална единица представя
площното разпространение на проделтата (фиг.7). Най-характерните особености на този
фациес са хълмистата външна форма и низходящите прилягания в нейното долнище.

Фиг. 7. Косо-тангенциална сеизмофациална единица, с нейната подзона на развитие на
проделта на фрагмент от СП 400682
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В горноеоценската секвенция е отделена сигмоидално-проградираща сеизмофациална
единица (фиг.8), която също се интерпретира като сеизмичен фациес на шелфовия ръб и
проградиращия склон. Характерно за тази единица е сигмоидалния (S – форма) характер на
отраженията в посока на седиментното залягане. Наличието й в горноеоценския разрез
подсказва развите на финотеригенни седименти в зоната на проградиращия клин, а в зоната
на шелфовия ръб е възможно седиментонатрупване и на вълново и речно транспортирани
пясъчници.

Фиг. 8. Сигмоидално-проградираща сеизмофациална единица на фрагмент от СП 400682.
Хълмиста (конусен комплекс) сеизмофациална единица (фиг.9), която се
интерпретира като сеизмичен фациес на басейновия склон и басейновото дъно, е отделена в
долнището на горноеоценската секвенция. Амплитудата на отраженията е променлива,
клоняща към ниска. Към горната част на единицата се идентифицира възходящо прилягане.
Интерпретацията на фациалната обстановка показва, че развитието на сеизмофациалната
единица е свързано с подводни реки и каньони. Седиментите, от които са изградени
конусните тела се смятат за едни от най-добрите теригенни колектори.

Фиг. 9. Фрагмент от СП 400682, показващ хълмистата (конусен комплекс) сеизмофациална
единица.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При детайлното анализиране на сеизмичните профили от сухоземната част на ДКБ, в
олигоценския и горноеоценския разрез са отделени пет сеизмофациални единици, които
подсказват обстановките на седиментация в палеобасейна. От проведеното изследване и
получени резултати могат да се направят следните по-важни изводи:
 в палеобасейна се разпознават три регионални обстановки на седиментация – шелф,
шелфов ръб и проградиращ склон, басейновия склон и басейновото дъно;
 въз основа на интерпретираните сеизмични фациеси може да се прогнозират
пространственото развитие и типа на литофациесите;
 получените резултати позволяват точното очертаване на скалите-колектори и
скалите-ефективни покривки;
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 наличието на добра аргументировка за прогнозирането на природни капани от
литоложки и стратиграфски тип;
 направената интерпретация и картирането на сеизмофациалните единици на
горноеоценската и олигоценската секвенции, благоприятства постигането на повисока ефективност на бъдещите търсещо-проучвателни дейности за нефт и газ в
Долнокамчийския седиментен басейн.
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