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ABSTRACT
In the scope of Kamchiya sedimentary basin so far we have found several industrial
(Galata, Kavarna, Kavarna east, Kaliakra) and non-industrial (Novo Oryahovo, Priseltsi,
Samotino more) gas accumulation. The resulting geological, geophysical and geochemical data
of the surveys performed over the gas fields make us assume that there is operating petrol
system. This is the reason behind the search for perspective sites where new natural gas fields
could be discovered. The surveyed site is basin floor fane of significant area - around 270 km2.
The main purpose of the survey is to assess the prospective petroleum resources for the Middle
Eocene natural trap that is connected to the basin floor fane. In order to calculate the prospective
hydrocarbon resources with the application of the volumetric method we used coefficients that
are analogous to the ones of the deposits that were established so far in the basin. The resulting
calculated values of the forecast petrol resources provide us with grounds for developing a
research drill project.
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ВЪВЕДЕНИЕ
В обхвата на Долнокамчийския седиментен басейн (ДКБ) до момента са установени
няколко промишлени (Галата, Каварна, Каварна-изток, Калиакра) и непромишлени (Ново
Оряхово, Приселци, Самотино море) газови акумулации (фиг. 1). Получените геоложки,
геофизични и геохимични данни от проведените върху залежите изследвания, дават
основание да се допусне наличието на добре обособена, действаща петролна система. Това
мотивира търсенето на перспективни обекти, в които биха могли да бъдат направени нови
открития на газови залежи. Обект на проучване в настоящето изследване е басейнов дънен
конус със значителна площ - около 270 km2, който се екранира от глинести седименти с
добри флуидоупорни характеристики. Въглеводородната перспективност, свързана с
развитието на басейнови дънни конуси е доказана в различни точки на света. Едни от найдобре описаните примери са от норвежкия и британския сектор на Северно море: нефтено
находище Балдер, находище Грифон, Фарьорския басейн (Shanmugam, 2006). Основната цел
на изследването е да бъдат оценени прогнозните петролни ресурси за средноеоценския
природен капан в разреза на ДКБ, който е свързан с басейновия конус и е пространствено
картиран по геофизични данни. До момента, въглеводородни залежи в природен капан от
този тип не са установени в изучените седиментни разрези от територията на страната. За
изчисляването на прогнозните въглеводородни ресурси по обемния метод са използвани
коефициенти по аналогия с тези от установените до сега в басейна залежи.
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Фиг. 1. Обзорна комбинирана географска и тектонска схема на изследвания район с
локализациите на въглеводородните акумулации. В кръгчетата: БР -Близнашки разлом;
СЧЛ - Старопланинска челна линия; ВАР - Венелин-Аксаковски разлом.
ГЕОЛОЖКА РАМКА
ДКБ притежава характерните черти на предорогенен форланд басейн (Димитров, 2012). В рамките
на басейна отчетливо се разграничават четири седиментни депозони – депозона над орогенния клин,
депозона на фордийпа, депозона на предиздатината и депозона на задиздатината. Всяка една от тези
седиментни депозони e място на специфична седиментация. ДКБ е запълнен от терциерни, предимно
теригенни седименти.
Изследванията на нефтогазоносната перспективност на сухоземната част от ДКБ предшестват
значително във времето тези, проведени в неговата морска част. За сушата са отделени преобладаващо
проницаеми литолого-физични тела (ЛФТ), с които са свързани резервоарни системи в палеоценскоеоценския и олигоценския разрез (Дешев, 1981). Според Дешев (1981), в изграждането на тези резервоарни
системи участват девет преобладаващо труднопроницаеми ЛФТ (І - ІХ), ограничаващи отгоре и отдолу
проницаемите ЛФТ.
За акваториалната част на ДКБ е трудно да се направи подобно детайлно отделяне и корелация на
проницаемите и труднопроницаемите тела, поради малкия брой на морските сондажи и тяхната
локализация основно в южната част от басейна, а също и поради недостатъчната разрешаваща способност
на проведените сеизмични изследвания. Въпреки това, направеното сеизмостратиграфско изследване даде
възможност да се прогнозира наличието на подходящи геометрични съчетания между колекторните и
изолиращите тела, формиращи природни резервоари.
Въз основа на проведения сеизмостратиграфски анализ и интерпретация за седиментния разрез, в
морската част на ДКБ са отделени природни резервоари и локализирани 6 природни капани. От тях, като
най-перспективен се оценява, този който е формиран в средноеоценския природен резервоар.
Обстановките на седиментация на колекторното и изолиращото тяло, морфологията и размерите на
резервоарния хоризонт, дебелината и седиментния тип на покривката дават основание за една надеждна
оценка.
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Долният средноеоценски природен резервоар се намира в долната част на системния тракт на ниско
ниво в средно-горноеоценско-олигоценската секвенция (Георгиев и др., 2004; Dimitrov and Georgiev, 2011).
Колекторът е представен от разнозърнести седименти (пясъчници и алевролити) на склонови конуси и
басейнов дънен конус, развити само в северната част на ДКБ. Отгоре, те са покрити изцяло със
средноеоценски глинести седименти, които са оценени като надеждна покривка. Дебелината на
колекторния хоризонт, свързан с басейновия дънен конус, е по-голяма и достига до над 300 m.
Изолиращият глинест комплекс има дебелина до над 400 m в зоната над басейновия и склоновите конуси.
В описания по-горе природен резервоар е идентифициран природен капан (фиг. 2). Капанът се
намира в източната зона на развитие на природния резервоар и има седиментационен контрол – привързан
е към горната изпъкнала част на басейновия дънен конус. Природният капан има удължена форма (8.0 х
2.13 km), изтеглена в североизточна посока. Според генетично-морфоложките си особености, капанът е
стратиграфски, седиментационен - от литоложки ограничен тип. Възможния газов залеж е от масивен тип.
ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНИТЕ ПЕТРОЛНИ РЕСУРСИ
Изчисляването на прогнозните въглеводородни ресурси се е наложило като основно в практиката на
петролните компании, при съставяне от тяхна страна на проекти за търсещо-проучвателно сондиране. В
съвременната петролна геология, най-широко приложение за изчисляване на геоложки ресурси и запаси е
придобил обемно-диференцираният метод. От една страна той е достатъчно прост, но от друга представлява сложна и многопланова задача, основана на решаването на редица въпроси от
нефтопромишлената геология, физиката на пласта и физиката и химията на нефта и газа (Петерсилье и др.,
2003).
До момента, на територията на Р. България не е известен случай с установен природен капан от този
тип (свързан с развитието на басейнов дънен конус). За изчисляването на прогнозните петролни ресурси в
него, е използвана класическата формула за обемен метод: Qгеол-г = F hг Кп Кг РТ. Значението на отделните
параметри е представено в табл. 1. Тъй като, фактически отсъства сондаж, който да разкрива седиментния
разрез на капана, за обосновката на някои от параметрите са използвани аналози от установените до сега в
ДКБ залежи на природен газ. Отчитайки доводите, че: въглеводородогенериращата Русларска свита, все
още не е навлязла в "нефтения прозорец"; отсъстват нефтени акумулации; и типа на природния газ е
биогенен, се очаква в капана наличието на възможна газова акумулация.
Площта на залежа (F) е маркирана и изчислена със софтуерния продукт MapInfo при цифроването
на структурната карта по горнището на средноеоценския басейнов конус (фиг. 2). Ефективната средна
газонаситена дебелина (hcp) е изчислена, чрез построяването на карта на ефективните газонаситени
дебелини. За определяне на средното значение на коефициента на откритата порестост (Kп) са отчетени
данните от проведените лабораторни изследвания върху ядков материал от няколко сондажи от сушата и
морската част на басейна. Eоценските седименти на места имат висока порестост (до 25-30%) - там, където
се обособяват пясъчникови и алевролитови прослойки, но филтрационните качества на тези скали (по
лабораторни данни) са твърде ниски. В случая, стойността на коефициента на откритата порестост е
занижен, поради следните две причини: липсата на сондаж; и отчитането на дълбокоморската обстановка
на седиментация на колекторното тяло. Средното значение на коефициента на газонасищане (Kг) е взето по
аналогия с това от установените до момента газови залежи. Пластовата температура (T) е съобразена с
приетата средна стойност на геотермичния градиент за планетата. Началното пластово налягане (P) е
изчислено на базата на нормалния хидростатичен градиент за съответните метри дълбочина (2800 m). След
направените изчисления, прогнозни ресурси природен газ (Qгеол-г) са оценени на 4.3 млрд. m3. За сравнение газов залеж Галага е с доказани запаси около 3.0 млрд. m3
Според наложената в САЩ класификация за размера на газовите залежите (Chilingar et al., 2005),
прогнозирания залеж може да бъде отнесен към категория "В", а според руската - към категория "малки".
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Фиг. 2. Структурна карта по горнището на басейновия дънен конус и склоновите конуси. По профилна линия А-АІ е представен
геоложки разрез, получен след интерпретацията по сеизмични данни. На него е показан капана с възможната газова акумулация
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Табл. 1. Изходни параметри, използвани за изчисляване на прогнозните газови ресурси
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Параметри на прогнозния газов залеж в басейновия дънен конус
Хоризонтална проекция на площта (F)
Ефективна средна дебелина (hcp)
Средно значение на коефициента на откритата порестост (Kп)
Средно значение на коефициента на газонасищане (Kг)
Пластова температура (T)
Коефициент за поправка на температурата
Начално пластово налягане (P)
Коефициент на свръхсвиваемост (ao)
Прогнозни ресурси природен газ (Qгеол-г)

Цифрови стойности
17 km2
53 m
0.08%
0.60
85° C
0.83
285 atm
0.975
4.3 млрд. m3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В средноеоценския разрез на ДКБ е отделен и картиран природен капан със значителни
размери. Наличните геолого-геофизични и геохимични данни и направената
сеизмостратиграфска интерпретация дават основание да се прогнозира наличието на газов
залеж. Именно за този капан са изчислени прогнозни петролни ресурси. От проведеното
изследване и получени резултати могат да се направят следните по-важни изводи:
 Изчислените петролни ресурси, класифицират прогнозирания газов залеж, като
категория "малък" (според руската скала, 2001) или категория "В" (според
класификацията на САЩ);
 Получените изчислени стойности на прогнозните петролни ресурси за
средноеоценския природен капан в Долнокмчийския седиментен басейн, дават
основание да бъде разработен проект за търсещо сондиране;
 В наличност са предпоставки за реализиране на следващите стъпки в търсещопроучвателните дейности, изразяващи се във внимателното отчитане на геоложкия и
технологичния риск и коректното оценяване на шанса за успех на бъдещия проект за
търсещо сондиране.
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