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ABSTRACT
The region of Central Northern Bulgaria is subject of large scale geological geophysical
researches for petrol and gas for more than 50 years. In this part of the country, in the Middle
Triassic sediment section, the Gorni Dabnik and Dolni Dabnik oil fields were found, Pisarovo
gas-condensate-oil field, Aglen gas-condensate field and the Gorna Mitropolia non-industrial oil
accumulation (fig. 1). The main objective of this work is to analyze the regularities in the
differentiated capturing of the migrated hydrocarbons in traps, developed in the proven Middle
Triassic reservoir complex. Upon filling in the traps with hydrocarbons, specific arrangement is
noted by phase state of the fluids in direction from south to north confirming the so called
"principle of W. Gussow" (1954).
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ВЪВЕДЕНИЕ
Районът на Централна Северна България е обект на мащабни геолого-геофизични
проучвания за нефт и газ в продължение на повече от 50 години. В тази част от страната, в
среднотриаския седиментен разрез са установени Горнодъбнишкото и Долнодъбнишкото
нефтени находища, Писаровското газокондензатно-нефтено находище, Ъгленското
газокондензатно находище и Горномитрополийската непромишлена нефтена акумулация
(фиг. 1). Основната цел на настоящата работа е анализирането на закономерностите при
диференцираното улавяне на мигриралите въглеводороди в капани, развити в доказания
среднотриаски резервоарен комплекс. При запълването на капаните с въглеводороди се
отбелязва характерна подредба по фазово състояние на флуидите в посока от юг на север,
която потвърждава т.нар. "принцип на W. Gussow" (1954). В световен мащаб са известни
няколко емблематични зони на диференцирано улавяне на въглеводороди в природни
капани, свързани с един и същ резервоар, които могат да бъдат дадени като класически
примери - девонския рифов комплекс Бони-Глен-Уизард-Лейк (Алберта); Южноиндуският
басейн (Пакистан); Ниагарските рифове (Мичиган); групата Мардин (Турция).
ОБЩА ГЕОЛОЖКА РАМКА
Районът на Централна Северна България попада в пределите на първоразрядната
тектонска единица, известна в геоложката литература под името Мизийска платформа (фиг.
1). В Мизийската платформа мезозойските седиментни комплекси имат обща дебелина над 45 кm и са слабо нагънати до ненагънати. Те залягат несъгласно върху по-интензивно
нагъната и разломена палеозойска седиментна подложка, а са покрити с терциерни
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Фиг. 1 Обзорна комбинирана географска и тектонска схема на изследвания район, на която са показани локализациите на
въглеводородните акумулации в среднотриаския природен резервоар (след Атанасов и Боков, 1983, с изменения)
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седименти. Главните повърхности на несъгласия са развити в основата на триаса и юрата,
горната креда и еоцена и маркират основните компресийни събития в обхвата на Алпийския
гънково-навлачен пояс (Калинко – ред., 1976; Атанасов и Георгиев, 1987). Последното
десетилетие Мизийската платформа е интерпретирана от повечето автори като част на
Евразия с роля на активна континентална окрайнина. Съвременните геоложки представи за
нейната мезозойско-терциерна еволюция се свързват с геодинамичните процеси протекли в
северната Перитетиска шелфова система (Georgiev and Dabovski, 2001; Georgiev et al., 2001).
Южната окрайнина на Мизийската платформа е известна като Южномизийска
периплатформена област. Тя се разглежда като такава по юрско-долнокредните отложения,
на места с грабеновиден строеж, най-често ограничена от ясно изразени разломни структури
(Калинко – ред., 1976; Георгиев и Монахов, 1979). В района на изследване попадат части от
следните треторазрядни тектонски единици: Плевенски издигнат блок, Тученишко стъпало и
Луковитска моноклинала (фиг. 1).
Плевенският издигнат блок представлява обособена тектонска структура, разположена
на по-високо хипсометрично ниво спрямо пропадналите по Тръстенишко-Славяновския и
Дъбнишко-Тученишкия разлом Рибенски грабен и Тученишко стъпало (Атанасов и Боков,
1983). Тученишкото стъпало е структурната единица, чрез която се осъществява прехода от
Плевенския издигнат блок към Южномизийската периплатформена област. Северната и
южната граница на единицата са значими тектонски нарушения с разседен характер.
Наблюдава се добре изразен наклон в южна посока. Луковитската моноклинала е един от
най-слабо проучените структурни елементи на Южномизийската периплатформена област.
По Крушовишко-Горскосливовския разлом, тя е пропаднала с около 550 - 600 m от
разположеното северно от нея Тученишко стъпало.
Среднотриаският резервоарен комплекс е изграден от карбонатните скали на
Дойренска свита – варовици, доломити и техните разновидности с неравномерно участие и
място в разрезите. В горната част е отделен Долнодъбнишкия член, който се състои от
порести, напукани и кавернозни доломити. Дебелината на разреза в холостратотипа е 895 m,
а в изследвания район варира в рамките на 300 – 600 m. . Отчетена е ефективна порестост на
резервоарните седименти между 3 - 3,7% (свързана основно с каверни и пукнатини), а
проницаемостта се осъществява по пукнатини и достига 17-22 mD.
ДИФЕРЕНЦИРАНО УЛАВЯНЕ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ
Формирането на природни капани в среднотриаския резервоар е генетично свързано с
началото на изграждането на Алпийския ороген на територията на България през
Раннокимерската нагъвателна фаза. Тя се е проявила в края на късния триас, за което
свидетелства факта, че на много места седиментите на долна и средна юра се разполагат
трансгресивно върху подложка от триаски скали. Развили са се основно тектонски
нарушения с разседен характер, а движенията по разломните повърхности са предизвикали
малко амплитудни огъвания на триаските пластове. По-голямата част от тези огъвания имат
характер на приразломни гънкови форми. В резултат от структурообразуването са
образувани антиклинални природните капани, някои от които на места са усложнени от
различно амплитудни разседи.
Вторичната миграция на генерираните въглеводороди, по същество е вътрешно
резервоарна миграция, която се е реализирала в пределите на дебелите пластове карбонатни
седиметни на Дойренска свита. Тук се е проявило типично диференцирано улавяне по верига
от взаимносвързани антиклинални структури по линията на нейното задигане в северна
посока (фиг. 2). В най-близкия (и най-дълбоко разположен) до очакваното място на
въглеводородна генерация капан (Ъглен), вероятно най-напред са се акумулирали и течни и
газообразни въглеводороди. По-късно (след реализацията на нефтения и началото на газовия
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Фиг. 2. Геоложки разрез през района на изследване, на който са показани среднотриаския резервоарен комплекс, с антиклиналните
капани, миграционните пътища и закономерната подредба на въглеводородните акумулации по фазово състояние
(за местоположението на профилната линия вж. фиг. 1)
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прозорец) новите количества природен газ са "изгонили" поради значително по-малката си
плътност нефта от капана, формирайки газокондезатен залеж. Нефтът е изтласкан към погоре разположения по веригата капан (Писарово). В него се е формирала нефтена
акумулация, а след това в следствие от постъпване на нови количества газ, голяма част от
нефта е изтласкана и от тази структура, като се образува газокондензатен залеж с нефтена
ивица. Една голяма част от изтласкания нефт е мигрирал и е запълнил структури, намиращи
се на още по-високо хипсометрично ниво по протежение на резервоарния комплекс (Долни и
Горни Дъбник). След запълването на двете структури, малки количества нефт са продължили
с миграция на север, формирайки малка непромишлена акумулация в Горномитрополийската
структура. До Тръстенишката структура не е достигнал нефт, защото той е бил уловен от
разположените на юг и на по-ниско хипсометрично ниво от нея капани. Затова тя е празна и
в нея са установени единствено водонаситени интервали. Другата важна закономерност на
диференцираното улавяне на въглеводородите се заключава в разликите в плътността на
нефтите. Най-лек е нефтът от Писарово - 0.804 g/cm3. Горнодъбнишкият е с плътност 0.829
g/cm3, а този от Долни Дъбник - 0.817 g/cm3. С най-голяма плътност е Горномитрополийския
нефт - 0.836 g/cm3. Тези данни показват закономерно изменение на нефта, обусловено от
миграционните процеси и хипергенните промени в посока от юг на север.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При запълването на капаните в среднотриаския резервоарен комплекс от района на
Централна Северна България с въглеводороди, се отбелязва характерна подредба по фазово
състояние на флуидите в посока от юг на север, която потвърждава принципа на W. Gussow
(1954). При протичане на вторичната миграция, се е реализирало диференцираното улавяне
на газ и нефт, което се доказва с акумулирането на 4 промишлени (Ъглен, Писарово, Горни
Дъбник, Долни Дъбник) и едно непромишлено находище (Горна Митрополия). В
Тръстенишката структура са установени само водонаситени интервали, т.е. капана не е
запълнен с въглеводороди и е празен. Отчита се и различие в плътността на нефта от
установените находища, изразяващо се в нейното нарастване от юг на север. Направеният
анализ дава основание да се прогнозира, че на север от Горно- и Долнодъбнишките
структури, ако има формирани капани в среднотриаския природен резервоар, те ще бъдат
или незапълнени с въглеводороди или ще вместват непромишлени нефтени акумулации.
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