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ABSTRACT
The seismostratigraphic survey of the Middle Eocene-Miocene section in Kamchia
sedimentary basin and its sequential differentiation made it possible for us to trace the
development of a seismofacial lithological bodies sequence that was evaluated as non-collectors
and perceived as hardly penetrable bodies or fluidosupports (seals). Their spatial development
demonstrates some trends that make it possible to define 4 regionally traced fluidosupport
bodies. These bodies were conditionally designated with the Roman abbreviation from І to ІV.
The isolating characteristics of the four defined regional bodies greatly vary but the best
indicators of fluidosupport rocks are attributable to І and ІІІ body. The most unfavourable
characteristics are typical for ІV fluidosupport body.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Скалите флуидоупори (покривки) са основен елемент на петролната система и тяхното
прогнозиране и оценяване в седиментния басейн има важно практично значение за
петролната геология (Allen & Allen, 2005). Именно с този факт е свързана основната цел на
настоящето изследване - прогнозиране и оценка на скалите флуидоупори. Проведеното
сеизмостратиграфско изследване на средноеоценско-миоценския разрез в ДКБ
(Долнокамчийския седиментен басейн) и секвентната му диференциация (Димитров и
Георгиев, 2005), позволиха да се проследи развитието на поредица от сеизмофациални
литотела, които са оценени като неколектори и са приети като труднопроницаеми тела или
флуидоупори.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИКА
В настоящето изследване са използвани данните от 3 сондажи в морската част
(Самотино море, LA-1 и LA-3) и 2 сондажа (Р-32 и Р-79) от сушата на ДКБ (фиг. 1).
Каротажните диаграми от тези сондажи са корелирани с фрагменти от сеизмични профили
(фиг. 2). За демонстрация на разпознатите литофациеси е приложена интерпретацията на СП
7866 (фиг. 3). Методиката, използвана в настоящото изследване се базира на концепцията и
техниките на сеизмостратиграфския анализ (Mitchum et al., 1977; Bally, 1987).
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Пространственото развитие на непроницаемите седименти показва определени
тенденции, които позволиха обособяване на 4 регионално проследени изолиращи тела. Тези
тела условно са маркирани с римска абревиатура от І до ІV (табл.1; фиг. 3).
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Фиг.1. Тектонска позиция на ДКБ (по Georgiev, 2004, с модификации) с местоположението
на сеизмичния профил и сондажите, използвани в изследването
Табл. 1. Прогнозирани изолиращи тела по сеизмофациална обстановка и литофациес
Код
ІV

Секвенция
Миоценска

ІІІ

Средногорноеоценскоолигоценска

ІІ
І

Парасеквенция
22 – 28

Сеизмофациална обстановка
Нискоенергийни турбидитни потоци

16 – 20
13 – 15
6 – 11

Шелфово-ръбна и проградиращо
склонова делтова обстановка
Нискоенергийни турбидитни потоци
Нискоенергийни турбидитни потоци

Литофациес
Шелфови и
склонови
глинести
скали и тънки
пясъчници

Първо (І) регионално изолиращо тяло е развито в тракта на ниско ниво (средноеоценска серия)
и обхваща парасеквенции с номера от 6 до 11 (фиг. 3). Седиментите са отложени в условията на
режим на ниско морско ниво, което в края на тракта е започнало бавно да се повишава. Тялото се
локализира в депозоната на фордийпа (Димитров, 2012 г.). Дебелината на изолиращите наслаги е от
порядъка на от около 40 m до повече от 350 m. На север към Близнашкия разлом и на юг към
депозоната на „над орогенния клин” (Димитров, 2012 г.), тя значително намалява и в южната част на
басейна става фациален преход към колекторни седименти. Изолиращите качества се очаква да се
изменят в широк диапазон. В крайбрежната зона те вероятно имат най-ниски стойности, но на изток
и север, особено към дълбоководието, е възможно съществено подобряване, предизвикано както от
нарастване на дебелината, така и от по-интензивното уплътняване. В тази част от ДКБ І-во тяло
лежи на дълбочина повече от 2 кm, което предполага достатъчен литостатичен натиск и термични
условия за устойчиво литифициране на утайките. В подкрепа на този извод са сведенията от
газонаситените интервали в разреза. Най-често срещаният случай е регистриране на първоначално
високо пластово налягане, с рязко спадане в рамките на ограничено време. Този модел е характерен
за лещообразни колекторни тела. Такава картина се очертава по резултатите от проведените
изпитания за приток в сондажите LA ІV-1, Самотино-море и Самотино–изток. Трите сондажи са
разположени на сравнително малко разстояние един от друг, но приток от среден-горен еоцен
(Авренска свита) е получен само в сондаж Самотино-море, с първоначално по-високо налягане и
рязък последващ спад.
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Фиг. 2. Корелация на сондажните каротажни диаграми с фрагменти на сеизмични разрези, илюстрираща отделените
флуидоупорни и колекторни тела.
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Фиг. 3. Интерпретация на СП 7866, илюстрираща 4-те отделени флуидоупорни тела (непроницаеми за нефт и газ комплекси) в ДКБ
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С най-ограничено разпространение и издържаност се характеризира ІІ изолиращо тяло,
привързано към парасеквенции с номера от 13 - 15 (горен еоцен-трансгресивен тракт),
формирано в условията на трансгресия на морето (фиг. 3). Акумулираните преимуществено
глинести утайки имат дебелина от 20 до 280 m, която намалява в северна посока. На юг се
забелязва ретроградивно фациално заместване с колекторните седименти. Изолиращите
свойства се очакват отново да бъдат с по-ниски значения поради интензивно акумулиране на
разнороден материал, което принципно се оценява като негативен фактор.
Трето (ІІІ) изолиращо тяло е в обхвата на тракта на високо ниво от средногорноеоценско-олигоценската секвенция (фиг. 3). Характеризира се с най-широко
разпространение и издържаност. Участва в изграждането на парасеквенции с номера от 16 –
20 (олигоценска серия) и е отложено в условията на цикъл, със значително повишаване на
морското ниво в началото, постоянни стойности в средата и бавно понижаване в края.
Отдалечеността на бреговата линия е вероятната причина за утаяването на по-фин материал.
Тялото се характеризира с доста голяма дебелина – 40 - 1000 m. Значителната дебелина
мотивира предположението за висок екраниращ потенциал. В южна посока дебелината
намалява и южно от сондажите Самотино море и LA-1 се отчита фациален преход към
колекторните седименти. В южна посока, изолиращите качества на тялото се влошават.
Най-високо в разреза е разположено регионално изолиращо тяло ІV (фиг. 3). То е
представено от преимуществено финокластичните наслаги на миоценската секвенция и има
дебелина от 50 до над 350 m. Установено е в депозоната на фордийпа, като по посока на
орогена дебелината му се редуцира до пълното му фациално заместване с колектори.
Изолиращото тяло е в обхвата на парасеквенция 22-28. Поради сравнително ниската степен
на уплътняване на утайките оценката за екраниращите свойства на тялото е по-вероятно да
бъде неблагоприятна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространственото литофациално развитие в ДКБ, показва определени тенденции,
позволяващи обособяването на 4 регионално проследени флуидоупорни тела. Тези тела
условно са маркирани с римска абревиатура от І до ІV. Изолиращите качества и на четирите
отделени регионални тела се изменят в широк диапазон, но с най-добри показатели на скали
флуидоупори се отличават І-во (средноеоценско) и ІІІ-то (олигоценско) тяло. С найнеблагоприятни характеристики е ІV-то (миоценско) флуидоупорно тяло.
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