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ABSTRACT 

The basic aim of this research is drawing up curves of the changes in the reservoir 
properties in the Middle Eocene – Oligocene section of Kamchia sedimentary basin. When 
performing the assessment, we used comprehensively seismic, drilling and laboratory data. 
Bodies comprising the sedimentation sequences are featured with predictable stratigraphic 
order, shapes and contents. Their geometry and lithology could be used for forecasting the 
location and quality of reservoir sediments. The results we accumulated make it reasonable to 
summarize that researched sediments are in the interval from lowered to low permeability (ІV - 
V class), with the prevalence of the latter. Consequently their reservoir features are of great 
industrial interest only for gas accumulations.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Обект на проучване в настоящата работа е теригенния разрез от Долнокамчийския 

басейн (ДКБ). Басейнът включва най-южната част от Североизточна България и част от 
акваторията на Западночерноморския басей (фиг. 1). 

 

 
Фиг.1. Схема на местоположението на изследвания район 
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Основната цел на проведеното изследване е построяване криви на изменението на 
резервоарните свойства в средноеоценско-олигоценския разрез от басейна. Телата, 
изграждащи седиментните последователности имат предсказуем стратиграфски ред, форми и 
съдържание. Тяхната геометрия и литология могат да бъдат използвани за прогнозиране на 
местоположението и качеството на резервоарните седименти. Дешев (1980) използва 
петрофизични показатели за изучаване и класифициране на резервоарите в палеогена на 
ДКБ, но досега липсва комплексно използване на петрофизични и геофизични данни за 
оценка изменението на резервоарните свойства на разреза на басейна.   

  
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА 
Материалите, които са използвани за изследването включват подбрани данни от 

сондажни разрези и фрагменти от сеизмични разрези, които преминават през или в близост 
на сондажите, а така също и лабораторни (петрофизични) данни от изследвания на ядката. 
Отчетени са и резултатите от сондажни, попътни и стационарни изпитания, проведени в 
обхвата на ДКБ. Геолого-геофизичната информация е от 23 прокарани сондажа на сушата и 5 
в акваторията на басейна (фиг. 2). За получаване на достатъчно добра представителност при 
статистическата обработка на резултатите и получаването на осреднени значения за всеки 
разглеждан участък от разреза са използвани и интерпретирани 12 сеизмични профили – 5 на 
сушата и 7 в морската част на басейна (фиг. 2).  

Направената оценка на изменението на резервоарните свойства на седиментните скали 
е резултат от комплексното използване на методи, които могат да се разграничат в три 
основни класа: лабораторни; хидродинамични; и геофизични (сондажно-каротажни и 
сеизмофациални). На фиг.3 е показана примерна схема на комплексно използване на 
изходните данни. 

 

 
Фиг.2. Обзорна схема на местоположението на сондажите и сезмичните профили, 

използвани в изследването 
 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
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В средноеоценско-олигоценския разрез от ДКБ са разпознати и охарактеризирани две 
литостратиграфски единици – Авренска свита и Русларска свита. Резервоарните интервали в 
тях са свързани с четири основни литофациеса: плиткоморски алевролити и пясъчници; 
флувиални и естуарни алвро-псамитни скали; подводни конуси и канални пясъчници; и 
делтови алевролити и пясъчници (Димитров, 2008).  
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Фиг.3. Схема, на която е показано комплексното използване на геофизичните и 
петрофизичните данни за оценка на изменението на резервоарните свойства в 
средноеоценско-олигоценския разрез от ДКБ (на примера на сондаж Самотино море). 

 
Авренската свита, чиито ранг е определен от Джуранов и Даракчиева (1986), се 

дефинира с тънкопластово редуване на светли мергели, на места прослоени от глинести 
пясъчници, алевролити и пясъчници. Наред с основните литоложки разновидности се срещат 
още и глини, варовици, доломити, конгломерати. Авренската свита има средно-
горноеоценска възраст. Дебелината на свитата надхвърля 1000 m. 

Скалите с олигоценска възраст са представени от Русларска свита, чиито ранг е 
определен от Аладжова-Хрисчева (1991). Тя заляга без прекъсване върху скалите на 
Авренска свита. Горната граница е размивна и трансгресивна с пясъчниците на Галатска 
свита (долен миоцен). Композирана е предимно от глинести скали, а на места в тях 
присъстват лещи от пясъчници.  

На фиг.4 са представени получените криви на изменението на резервоарните свойства 
на изследваните седименти в ДКБ. Върху двумерна декартова координатна система, на която 
по абцисната ос са отразени порестостта (в проценти) и проницаемостта (в милидарси), са 
съпоставени показанията на каротажните диаграми и рисунъка на сеизмичните разрези с 
информацията за литоложкия тип на седиментите, извлечена от ядковите интервали. Към 
геофизичните данни са привързани тези получени от петрофизичните изследвания 
(порестост, проницаемост и плътност на теригенните скали).  
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Фиг.4. Обобщени криви за изменението на резервоарните свойства в средноеоценско- 
олигоценския разрез от ДКБ – за морската част (А) и за сухоземната част (Б) от басейна  

 
Резервоарните качества на еоценските седименти от разреза на ДКБ са твърде 

непостоянни както по вертикала, така и латерално. На сушата резервоарите (алевролити, 
пясъчници и конгломерати) са с порестост до 20-30%, а проницаемостта им достига 60 md, 
т.е. на места имат висока порестост, но филтрационните качества на тези скали са твърде 
ниски. В акваториалната част от басейна, лабораторните изследвания на теригенната част от 
разреза на Авренска свита в сондажите Р-1 Самотино море, Р-1 Самотино изток и LA IV-1 
показват, че порестостта се изменя в границите от 4.38% до 26.31%, а хоризонталната 
проницаемост - в интервала <0.010-12.600 md. За сондаж LA IV-3 резервоарните качества са 
определени по каротаж и се изменят от 14.0 до 27.7%.  

На сушата в ДКБ е установено находище на сух, метанов газ с горноеоценска възраст. 
По-значителни газови концентрации има около селата Ново и Старо Оряхово и 
Шкорпиловци. Дебитите тук достигат до 900 000 m3/d. В повечето от сондажите в 
акваторията на ДКБ се отбелязват газопроявления и повишени показания на газовия каротаж. 
В сондаж Р-1 Самотино-море при изпитания са получени притоци от сух метанов газ със 
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стабилизиран дебит около 500 000 m3/d. В изпитания интервал 1760-1785 m в същия сондаж 
от газа се сепарира и кондензат, с фактор 27 cm3/m3.  

Резервоарните качества на олигоценските седименти от разреза на ДКБ са добре 
проявени в основата на Русларска свита, където е развита проделтата на палеорека 
(Димитров, 2008). Пясъчниците и алевролитите са различнозърнести, добре сортирани, слабо 
споени с високи резервоарни и филтрационни свойства. В някои пясъчни лещи е установена 
порестост 24%. Също така в отделни сондажи са получени притоци от газ и/или 
формационна вода. В морските сондажи не са установени прояви, с изключение на сондаж Р-
1 Самотино море, където в основата на свитата е получен незначителен приток на газ.  

Ако привържем получените резултати от кривите на изменението на резервоарните 
качества на седиментите в ДКБ (фиг.4) към таблицата на Ханин (1969) за оценка на 
пясъчниково-алевролитовите резервоари (табл.1), бихме могли да обобщим, че по-голямата 
част от изследваните седименти попадат в интервала от ІV-ти (понижена проницаемост) до V-

ти (ниска проницаемост) клас, с преобладаване на последния, т.е. техните резервоарни 
качества представляват промишлен интерес само за газови акумулации. 

 
Табл. 1. Оценъчна класификация на пясъчниково-алевролитовите колектори за нефт и газ 
(по Ханин, 1969, с модификации)  

Клас Тип седиментна скала Ефективна 
порестост, %

Пропускливост на газ Характеристика  на 
проницаемост 10-12 м2 md 

 
IV 

Пясъчник среднозърнест 
Пясъчник дребнозърнест 
Алевролит среднозърнест 
Алевролит дребнозърнест 

5,8-11 
8-14 

10-16,8 
12-20,5 

 
0,01-0,1 

 
10 - 100 

 
Понижена 

 

 
V 

Пясъчник среднозърнест 
Пясъчник дребнозърнест 
Алевролит среднозърнест 
Алевролит дребнозърнест 

0,5-5,8 
2-8 

3,3-10 
3,6-12 

0,001-0,01  
1 - 10 

 
Ниска 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамките на проучената територия най-перспективните резервоарни интервали от 

средноеоценско-олигоценския разрез са свързани с литофациесите на плиткоморските 
алевролити и пясъчници (горната част на горноеоценския разрез) и делтовите алевролити и 
пясъчници (в долната част на олигоценския разрез). Получените резултати дават основание 
да се обобщи, че изследваните седименти попадат в интервала от понижена до ниска 
проницаемост (ІV - V клас), с преобладаване на последните. Следователно техните 
резервоарни качества представляват промишлен интерес само за газови акумулации. 
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