Science & Technologies

ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ В СРЕДНОЕОЦЕНСКИЯ РАЗРЕЗ НА
САМОТИНСКАТА СТРУКТУРА ОТ ДОЛНОКАМЧИЙСКИЯ
СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН
Цветелина Толева, Христо Димитров
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски", Гeологопроучвателен факултет, София
1700, България, е-mail: tsvetelina.toleva@abv.bg, hristo_dimitrov@mgu.bg
NATURAL RESERVOIRS IN MIDDLE EOCENE SECTION OF THE SAMOTINO
STRUCTURE IN LOWER KAMCHIYA SEDIMENTARY BASIN
Tsvetelina Toleva, Hristo Dimitrov
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Faculty of Geoexploration,
Sofia 1700, Bulgaria, е-mail: tsvetelina.toleva@abv.bg, hristo_dimitrov@mgu.bg
ABSTRACT
Natural reservoirs are a major element of the petroleum system, and consequently, their
identification and assessment in the sedimentary basin has an important practical meaning in
petroleum geology. The object of this study is Middle Eocene section of the Samotino structure, which
is the largest positive structure in the scope of Lower Kamchiya sedimentary basin. In almost all
drilling wells, within the Samotino structure, are recorded hydrocarbon manifestations, dissolved
natural gas in formation water as well as gas flow (R-37). The primary objective of this study is the
spatial correlation of lithological bodies possessing characteristics of the natural reservoirs. The study
is based on literary data, geophysical information from 11 boreholes and several seismic sections,
crossing the area of study. The spatial development of the reservoirs and the trends in their distribution
are followed by two correlation schemes. A structural map detailing the top of Middle Eocene
complexis constructed and presented. In addition to the results of the interpretation of the seismic
sections, the geometry of the Samotino structure is clarified. The authors have responded why in a
typical anticline structure, with clear conditions for formation of structural type of traps, industrial
hydrocarbon accumulations are absent.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Природните резервоари са основен елемент на петролната система и затова тяхното
установяване и оценяване в седиментния басейн има важно практично значение в петролната
геология. Обект на проучване в настоящата работа е средноеоценския разрез на
Самотинската структура, която е най-голямата позитивна структура в обхвата на
Долнокамчийския седиментен басейн (фиг. 1). В почти всички, от прокараните в нейните
граници дълбоки, търсещи сондажи са отчетени въглеводородни проявления и разтворен в
пластовите води природен газ, а в два от сондажите (Р-37 и Р-54) е получен приток на газ.
Структурата е установена по метода на отразената вълна (МОВ), при провеждане на
мащабни геофизчни изследвания в периода 1959 - 1961 г. Основната цел на изследването се
заключава в пространственото корелиране на литоложки тела, притежаващи характеристики
на природни резервоари. За решаване на поставените задачи са използвани литературни
данни, геофизичната информация от 11 сондажи и няколко сеизмични разрези, сечащи
района на изследване. За отделянето на интервалите с колектори, са използвани качествена и
количествена геоложка интерпретация на основните сондажно-геофизични изследвания
(диаграмите с каротажните криви). Направената съпоставка на колекторните тела по две
корелационни схеми, дава отговор на въпроса, защо въпреки наличието на типична
антиклинална структура в района на Самотино, в разреза ѝ отсъства промишлена газова
акумулация.
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Фиг. 1. Обзорна комбинирана географска и тектонска схема на изследвания район
ГЕОЛОЖКА РАМКА
Долнокамчийския седиментен басейн притежава характерните черти на предорогенен
форланд басейн (Димитров, 2012). По средноеоценско – олигоценския структурен етаж той е
отделен като самостоятелен структурен елемент, наложен върху южната периферия на
Мизийската платформа и Източните Балканиди (фиг.1 и 2). Малка част от басейна е
разположена на сушата, където дължината му достига 20 km, а ширината му 10-15 km.
Основната част е развита на изток в шелфа, където се разширява, удълбочава, изпълва с помлади утайки и завива на югоизток.
Границите на басейна на сушата са много ясни, категорично установени и уверено
очертани. По получената сеизмична и сондажна информация за акваторията е трасирано и
тяхното морско продължение. Западната, северната и южната граница са маркирани със
значими разломни нарушения с различен характер (Атанасов и Георгиев, 1987; Georgiev et
al., 2001; Georgiev, 2004).
В обхвата на басейна по горнокредно–средноеоценския структурен етаж са установени
няколко локални структури: Руднишка, Лонгозка, Самотино-запад; Самотино–юг;
Долночифлишка и Самотинска, последната, от които е предмет на настоящото изследване.
Самотинската структура е най-голямата позитивна структура, сравнително добре
изучена със сеизмични проучвания, дълбоко и структурно сондиране. Структурата е
установена в периода 1959 – 1961 г. по метода на отразената вълна. Оста на структурата има
северозападно–югоизточно направление. По структурната карта се отбелязва асиметричната
ѝ геометрия - южното крило е значително по-стръмно от северното. Размерите на
структурата са 6 х 2,5 km, с височина над 600 m (фиг. 2 и 3).
Общата дебелина на седиментния комплекс изпълващ Долнокамчийския седиментен
басейн надхвърля 5 km (Georgiev, 1996) и включва седиментни последователности със
средно-горноеоценска, олигоценска и неогенска възраст. Средноеоценския разрез в
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Фиг. 2. Геолого-геофизичен разрез, на който са показани структурните характеристики на южната част от
Долнокамчийския басейн, в частност Самотинската структура и граничещата с него от юг тектонска единица
Източен Балкан.

Самотинската структура е представен от типично флишко редуване на тънкопластови
дребнозърнести пясъчници, алевролити, мергели и конгломерати на Двойнишка свита и
според сондажните данни варира от 60 до 340 m (фиг. 2, 4 и 5).
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Фиг. 3. Структурна карта по горнището на средноеоценския седиментен комплекс
ПРИРОДНИ РЕЗЕРВОАРИ В СРЕДНОЕОЦЕНСКИЯ РАЗРЕЗ
За изясняване на пространствените закономерности в развитието на природните
резервоари от средноеоценския разрез на Самотинската структура, бяха съставени две
корелационни схеми (фиг. 4 и 5). По тях са проследени и отчетени тенденциите в
разпространението и пространствената издържаност на колекторните тела. Първата схема е с
направление юг-север, по линията на сондажите: Р-38, Р-42, Р-37, Р-54 и Р-44 (фиг. 4).
В най-южно разположеният сондаж Р-38, по каротажните криви са отделени три тънки
колекторни тела в дълбочинните интервали: 1645 – 1650 m, 1665 – 1671 m, 1695 – 1702 m,
които не са издържани пространствено и не се колерират на север. В разреза на следващия
сондаж (Р-42), който е локализиран в свода на структурата, са регистрирани четири тънки
колектори на дълбочини: 1011 - 1020 m, 1028 – 1033 m, 1040 – 1055 m и 1128 – 1138 m.
Първото и второто колекторни тела се проследяват и корелират и в сондаж Р-37, съответно
на дълбочини от 1115 – 1130 m и 1169 – 1179 m. В сондаж Р-37 са отделени още четири
проницаеми тела. Те се локализират в следните дълбочинни интервали: 1150 – 1160 m; 1188
– 1191 m; 1289 – 1295 m; 1097,5 – 1100 m, като в последния интервал е регистриран приток
на газ (95 000 m3/ден). Колекторите залягащи на 1188 – 1191 m и 1289 – 1295 m са
пространствено развити й в близко разположеният сондаж Р-54, от който в интервала 1265 –
1270 m, е регистриран приток на газ (до 10 000 m3/ден). В същия сондаж са очертани още два
колектора - на 1167 – 1208 m и 1225 – 1232 m, като последният е издържан и в най-северната
част на структурата, в сондаж Р-44 (1415 – 1427 m). В разкрития разрез от Р-44 се
регистрират още три колекторни тела - на 1375 – 1388 m, 1475 – 1485 m, 1515 – 1522 m, като
последното се проследява й в сондажите Р-54 (1315 – 1322 m) и Р-37 (1289 – 1295 m).
Втората корелационна схема, е с направление запад-изток по линията на сондажи Р-60,
Р-15, Р-42 и Р-39 (фиг. 5). В разкрития от сондаж Р-60 разрез, са отделени тънки колекторни
тела на следните дълбочини: 1340 – 1345 m, 1350 – 1360 m, 1375 – 1378 m. Сондаж Р-15 не
разкрива изцяло средноеоценския разрез и практически няма геофизично основание за
отбиване на колекори по каротажните криви. Колекторните тела в разреза на Р-42 вече бяха
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Фиг. 4. Корелационна схема по линия с направление юг-север, на която могат да се видят закономерностите в
пространственото развитие на колекторните тела, в средноеоценския разрез от Самотинската структура.

разгледани при описанието на първата корелационна схема. В последния от корелационната
схема сондаж (Р-39) са отделени 7 тела с характеристики на колектори, които са с
ограничено простраствено развитие - вероятно изклинват или се заместват фациално.
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Фиг. 5. Корелационна схема по линия с направление запад-изток, на която могат да се видят закономерностите в
пространственото развитие на колекторните тела, в средноеоценския разрез от Самотинската структура.
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Детайлния анализ по двете корелационни схеми поражда и няколко дискусионни
въпроси. Според класическите модели на петролната геология за структурните капани от
антиклинален тип, въглеводородната акумулация следва да бъде локализирана в сводовата
част на Самотинската структура. Но данните от Р-42 не потвърждават наличието на
въглеводороди в свободна форма. Същевременно в разположения на около 500 m на север от
него Р-37 е установен приток на газ. В разреза на Р-54 също е отчетен газов приток, в
колектор, който се проследява и маркира и в Р-37, но там приток няма.
Основната причина за тези „странни” обстоятелства се крие във факта, че
средноеоценските седименти, формират сложни по строеж резервоарни системи, изградени
от незакономерно редуване на пясъчници, алевролити, конгломерати, мергели и глинести
скали, които в хоризонтално и вертикално направление бързо и рязко се изменят фациално.
Затова, колекторните тела са с малка дебелина – в повечето случаи от първите няколко до 15
m и ограничено пространствено развитие, което ги характеризира като ”лещообразни”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В средноеоценския разрез на Самотинската структура са отделени и корелирани
няколко колекторни тела. От проведеното изследване и получени резултати могат да се
направят следните по-важни изводи:
 в средноеоценския разрез се установяват резки фациални изменения и изклинване на
пясъчникови хоризонти, в които почти навсякъде са отчетени газопроявления,
свързани с води, съдържащи разтворен газ;
 в сводовата част на структурата (в сондаж Р-42), където би следвало да има
акумулация на въглеводороди, такава не е установена. Най-вероятната причина
затова е отсъствие на надеждна покривка и пространствено издържани колектори;
 газовите натрупвания, отчетени с притоци в Р-37 и Р-54 са в малки по размери,
литоложки ограничени типове капани, привързани към структурни елементи;
 в южната и западна част на структурата липсата на въглеводороди се дължи на
доминирането в разреза на седименти в по-дълбоководен фациес (глини) и
отсъствието на дебели и добре издържани в пространството колектори, докато в
северната и източната част на структурата, причината се заключава във влошаване
на колекторските свойства от една страна и липсата на седименти, изпълняващи
ролята на покривка, от друга;
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