ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Прокарване на стационарни почвени мониторингови
сондажи за провеждане на постоянен наземен газов анализ в контура на Чиренската
структура.
Референтен номер: 190-080
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Подземното газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ е единственото хранилище за природен газ
на територията на страната. То е създадено на базата на изтощеното едноименно
газокондензатно находище. Собственик и оператор на
газохранилището е
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
ПГХ Чирен се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението
на природен газ в страната и гарантиране сигурността на доставките и авариен запас.
2. ЦЕЛИ
Наземният газов анализ се използва за проверка на херметичността на подземни газови
хранилища. Извършва се чрез анализ на газови проби от почвата (или при възможност в
коренни скали) по предварително определена мрежа, обхващаща повърхността на терена,
определен за изследване.
След проведен такъв анализ, бяха изготвени цветни карти на разпространението на
въглеводородите в почвения пласт – газови снимки, които отразяват състоянието на
наситеност на почвата с въглеводороди и наличието на зони с повишено съдържание
единствено на газ с биогенен и повърхностен произход. За безопасната експлоатация и
във връзка със започналите действия по разширяване на капацитетните възможности на
ПГХ „Чирен“ е необходимо извършването на контролни периодични измервания за
наблюдение на почвата в близост до високо-амплитудните тектонски нарушения и
сондажите в контура на хранилището, които са определени като обекти за наблюдение за
възможни газопроявления. Периодичният мониторингов наземен газов анализ в
определен брой постоянни точки, има основна цел своевременното индикиране и
навременно отстраняване на възможни нежелани проявления в периода на циклична
експлоатация и в процеса на увеличаване на пластовото налягане при разширение на
газохранилището.
3. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнението на поръчката обхваща два етапа:
3.1. Първи етап – прокарване на стационарни почвени мониторингови сондажи (точки), с
разположени в тях специализирани газови филтри. Всяка точка е изградена от плитък
почвен сондаж с разположени в него три броя филтри. Общият брой сондажи (точки) е
60, като във всяка точка са инсталирани по 3 броя филтри или общо 180 броя филтри.
Броят на точките в зависимост от обектите на наблюдение, са представени в табл. 1.
Първият етап включва разполагане на група от специализирани стационарни газови
филтри в индивидуални почвени мониторингови сондажи (точки) на различна дълбочина.
Участникът изготвя и представя към предложението за изпълнение на поръчката, типов
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проект на сондажите, съгласно следните изисквания: Минималната дълбочина на първия
газов филтър е 200 cm. Стъпката на удълбочаване за всеки един от останалите два газови
филтри е не по-малка от 100 cm. За изграждането на газовите филтри, всеки отделен
сондаж следва да бъде обсаден с обсадна колона с диаметър не по-голям от 7”,
предварително перфорирана преди поставянето й. Всяка от перфорациите следва да се
свърже херметично с кух PVC шлаух през филтрираща мембрана, който да се отвежда до
устието на обсадения сондаж, където посредством вакуум помпа газовата проба ще се
извлича за извършване на газов анализ. Всеки шлаух трябва да бъде плътно затворен и
номериран съгласно дълбочината на съответната перфорация. Устието на сондажа,
включващо изходните отвори на трите газови филтри, се затваря в разположена на
повърхността кутия (шахта), обозначена с индивидуален номер на точката на
стационарно заснемане.
Табл. 1
Брой
обекти

Брой точки
на един
обект

Експлоатационни
сондажи

24

2

48

144

Наблюдателни
сондажи

6

1

6

18

Ликвидирани сондажи

2

1

2

6

По тектонски
нарушения

2

2

4

12

60

180

Обекти на
наблюдение

Общо

Общ брой точки
на обектите

Общ брой
филтри на
обектите

Разположението на почвените мониторингови сондажи (точки), в които ще са
разположени газовите филтри, е предварително определено от Възложителя, като
подробна информация за точното им местоположение ще бъде предоставено на
Изпълнителя след подписване на договор. Територията, обхващаща тектонските
нарушения, ще се предложи от Възложителя, като определянето на местоположението на
точките от тази територия ще се съгласува с Изпълнителя съгласно теренните особености.
3.2. Втори етап – еднократно пробовземане с изготвяне на лабораторни анализи и
изготвяне на отчет от изследването.
През втория етап е необходимо да бъдат взети еднократно проби от всички прокарани
почвени мониторингови сондажи (60 броя), на които да бъде направен качествен и
количествен лабораторен анализ за наличието на въглеводороди от алкановия хомоложен
ред C1 – С5 със сертифициран газхроматограф. При откриване на повишено или
отклонено наличие на C1-С5 въглеводороди е необходимо да се уточни произхода на газа
- биологичен /естествено гниене/ или от натрупан природен газ от газокондензатното
находище „Чирен“ или от цикличната експлоатация на ПГХ „Чирен“ (руски газ).
Получените от лабораторния анализ резултати следва да се използват за изготвяне на
цветна карта на разпространението на въглеводородите в почвения пласт – газова
снимка, която да отрази състоянието на наситеност на почвата с въглеводороди и
наличието на зони с високо съдържание на метан /мигрирал газ на повърхността/, като
при обработката на пробите се определи и посоката на миграция на газа. Цялата
информация от анализа на пробите, газовата снимка и интерпретацията на получените
резултати от анализите, следва да бъдат представени в доклад в обхват, съгласно т. 7.3 .
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СВЕДЕНИЯ ЗА ПГХ „Чирен”
4.1 Общи сведения за ПГХ “Чирен”
Подземно газохранилище Чирен е създадено през 1974 г. на базата на изтощеното газокондензатно находище Чирен, което е открито през 1963 г. Намира се в Северозападна
България и географски е разположено между селата Чирен, Осен и Баница, на около 20
км северно от гр. Враца. Размерите на структурата са 15 х 7 км, а средната надморска
височина е 269 м.
4.2 Геолого-тектонска характеристика и особености на залежа
ПГХ “Чирен” е привързано към Чиренската навлачна локална структура, която е част от
източната понижена част на Западния Предбалкан. Разположена е в най-издигнатата част
на Мраморенската антиклинала, северно от Милинкамъкския блок.
В геоложко отношение газовият залеж на Чиренската структура е привързан към
триаските и долноюрските седименти, представени от пясъчници и алевролити на долния
триас, варовици, доломити и туфити на средния и горния триас, пясъчниците на хетанжсинемура и варовиците на плийнсбаха. Теригенно – карбонатните пластове представляват
сложен по своя строеж колектор, който се отнася към порово-пукнатинния тип.
Структурата е с наличие на изолиращ екран от глинесто-мергелни скали над залежа.
Като особеност на геоложкия строеж на капана се явяват разломите, част от които
преминават през резервоара, покривката и достигат повърхността. Изследваните зони
са в рамките на сегашния или предполагаемия след евентуалното разширение на
хранилището водо-газов контакт.
4.3 Сондажен фонд
Експлоатационната дейност на ПГХ “Чирен” се осъществява чрез 24 броя сондажа – 20
вертикални и 4 наклонено – насочени експлоатационни сондажа, прокарани в периода
1962 – 2017 г. Освен експлоатационните сондажи има и още 14 наблюдателни, за
контролиране на текущия водо-газов контакт. Местоположението на сондажите, както и
основните тектонски нарушения, е показано на Структурната карта на ПГХ Чирен по
Плийнсбахския хоризонт (Приложение 1).
5. СЪСТАВ И ФИЗИКОХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪГЛЕВОДОРОДНИТЕ
ФЛУИДИ В ПГХ “ЧИРЕН”
През периода на цикличната експлоатация на газохранилището, периодично са вземани
газови проби и на същите е провеждан пълен химичен анализ. Количество метан в
състава на газа от последния проведен анализ е - 96.14 % , а етан е – 2,14 % и др.
Останалите по-тежки въглеводороди са общо 0,255 %. Относителната плътност на газа
спрямо въздуха е 0,6982 кг/нм3 . Калоричността на газа е 8056 ккал/м3 . В таблицата подолу (Табл. 2) са посочени всички показатели на природния газ в Чиренското газохранилище от последния проведен химически анализ през 2018 г.
Табл. 2
№

СЪСТАВ НА ГАЗА В ПГХ ЧИРЕН

ДИМЕНСИЯ

СТОЙНОСТ

1

Азот

%

0,6637

2

Въглероден двуокис

%

0,1621

3

Метан

%

96,1351

4

Етан

%

2,1351

5

Пропан

%

0,6644

3

6

И - бутан

%

0,1020

7

Н – бутан

%

0,0982

8

И – пентан

%

0,0174

9

Н – пентан

%

0,0129

10

Нео – пентан

%

0,0000

11

Хексан +

%

0,0092

12

Сероводород + Меркаптани

г/нм3

0,0002

13

ρ плътност

кг/нм3

0,6982

14

Висша калоричност

ккал/нм3

9 069

15

Ниска калоричност

ккал/нм3

8 182

16

Точка на роса Н2О

о

-22,30

С

При сепарирането на газа от всички продуктивни хоризонти се отделя газов кондензат,
чието количество е в определена зависимост от термодинамичните условия. При
експлоатацията на газокондензатното находище, кондензатният фактор се изменя от 44,6
см3 /м3 в началото до 5,2 см3 /м3 в края през през 1974 г. Кондензатният фактор
постоянно се променя , като намалява и в момента е 0,5 см3 /м3. Относителното тегло при
20 о С е 0.7697, което го характеризира като лек нефт. Началото на кипене е 156 о С и
след 5 мин се изпаряват 98 % от въглеводородите. Кондензата има метанов характер –
79 % и това предопределя ниското му октаново число / около 40 / на получаваните
бензинови фракции. Ароматните въглеводороди са около 3,5 % от съдържанието им в
кондензата.
6. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МИГРАЦИЯ НА ГАЗ КЪМ ПОВЪРХНОСТТА НА ЧИРЕНСКАТА
СТРУКТУРА
Предпоставки за провеждане на наземен газов анализ:
6.1 Техническо състояние на сондажите
В процеса на добив и нагнетяване на природен газ в ПГХ, експлоатационните колони на
сондажите и циментовия пръстен зад тях са подложени на въздействието на променящо
се налягане. Това създава условия за евентуално влошаване на техническото състояние
на експлоатационните колони и тяхната херметичност.
6.2 Наличие на разломи и напукани зони в скалите над газонаситения
резервоар
По време на експлоатацията на находището се допуска, че са съществували условия за
нарушаване на геомеханичната стабилност на резервоара и неговата херметичност.
Наличието на такива процеси може да доведе до миграция на газ по разломи или
напукани зони, като газа може да достигне и до земната повърхност. Вероятността за
подобни процеси може да се увеличи, ако пластовото налягане при евентуално бъдещо
разширение надвиши налягането на залягащия над екрана водонаситен пласт
(горноюрски - долнокреден- карбонатен комплекс).
7.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. Територията на тектонските нарушения, обекти на изследване, да бъде съобразена с
предложената от Възложителя. Всички координати на останалите обекти, разположени
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на площта за изследване, ще бъдат предоставени от Възложителя.
7.2. По време на подготовката и изпълнението на измерванията и анализите,
Изпълнителят трябва да осигурява пълен достъп, по всяко време на представител/и/ на
Възложителя за супервизия на дейностите.
7.3. Обобщаване на резултатите и представянето им в доклад, включващ:
7.3.1. Прокарване на Почвени мониторингови сондажи – представяне на карта на
разположението и схема на конструкцията на ПМС;
7.3.2. Анализ на методите за изследване на почвения въздух;
7.3.3. Преглед на извършените дейности;
7.3.4. Представяне на oтчет за данните от изследванията на установените в почвения
въздух въглеводороди;
7.3.5. Заключения, изводи и препоръки за периодичността на вземане на проби и
извършване на анализи;
7.3.6. Изпълнителят трябва да предаде доклада в 2 екземпляра на хартиен носител и 2
екземпляра в електронен вид на български език.
7.4. Изпълнителят няма право да дава информация относно резултатите получени при
изследванията, предмет на поръчката, на трети страни.
7.5. За определяне съдържанието на въглеводороди от алкановия хомоложен ред C1 – С5
се вземат и изпитват газови проби по методи съгласно български или международни
стандарти, или по валидирани вътрешноведомствени методи.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
8.1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, с предмет идентичен или
сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира вземане на минимум
60 броя проби, извършване на анализ и изработване на снимка, с отразени състоянието на
наситеност на почвата с въглеводороди и наличието на зони, наситени с високо
съдържание на въглеводороди от алкановия хомоложен ред от С1 до С5.
Под зони, наситени с високо съдържание на въглеводороди от алкановия хомоложен ред
от С1 до С5, се разбират находища и хранилища на въглеводороди, каквито са: газови и
нефтени находища, въглищни басейни, водоносни структури, тектонски единици, минни
изработки, сметища, хвостохранилища, терени, находящи се над газопроводни участъци
от газопреносни мрежи.
8.2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,
необходими за изпълнение на поръчката.
Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване: специализиран
софтуер за проучване, изследване и обработка на данните, както и за изработване на
структурна карта, с отразяване на зоните с високо съдържание на метан.
8.3. Към предложението за изпълнение на поръчката да бъде представена програма за
прокарване на почвените мониторингови сондажи и изпълнение на изследванията с
описания на предлаганите методи за извършване на изследванията, предмет на
поръчката. Програмата следва да обхване изцяло задачите за изпълнение на поръчката,
посочени от възложителя, прибори и последователност на изпълнение на операциите.
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8.4. Към предложението за изпълнение на поръчката, участникът следва да изготви и
представи типов проект на сондажите, съгласно изискванията, посочени в т. 3.1.
9. Срок за изпълнение на поръчката: Не повече от 150 (сто и петдесет)
календарни дни, считано от датата на която изпълнителят е уведомен писмено от
възложителя за получен достъп от ДАНС за лицата, отговорни за изпълнение
предмета на договора.
10. Място за изпълнение на поръчката: ПГХ „Чирен” – с. Чирен, общ. Враца, обл.
Враца.
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