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Abstract. The purpose of the present study is to evaluate the environmental impact of a past surface spill of ground-
water with high hydrocarbon content by clarifying the extent of contamination in the soil layer near the borehole R10 
– Septemvriytsi. The overall tendency for increase of the hydrocarbon content in depth indicates the desorption pro-
cesses after the disappearance of the surface spill and the subsequent gradual migration of the contamination in depth.
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Въведение
През ХХ век в Северна България са прокара-
ни множество сондажи (над 1500) за търсене и 
проучване на нефт и газ, с дълбочина от някол-
костотин до над 5000 m (Stoyanov et al., 2015). 
Сондажните изработки са имали различни пред-
назначения, напр. търсене и разкриване на гео-
ложки структури, оконтурване на вече открити 
залежи от въглеводороди, мониторинг и експло-
атация на установените находища и др. Някои 
от тях са разкрили подземни води, чиито напор е 
бил над земната повърхност. Тъй като впослед-
ствие голяма част от тези сондажи не са били 
ликвидирани, на места са възникнали разливи 
на земната повърхност, които крият опасност 
от замърсяване на повърхностните и плиткоза-
лягащите подземни води и почвите. В редица 
случаи, вследствие на изтощаване на запасите 
на подземните води, водното ниво се е понижи-
ло под терена и тези сондажи вече не се считат 
за такива на самоизлив (Trayanova, Benderev, 
2018, a, b). Такъв е и случаят със сондаж R10 – 
Септемврийци, където понастоящем нивото на 
подземните води е под терена, но в миналото се 
е наблюдавал самоизлив на води с високо съдър-
жание на въглеводороди. Целта на настоящото 
изследване е да бъде оценено екологичното въз-
действие на съществувалия в миналото разлив, 
като бъде изяснен обхвата на замърсяването в 
почвения слой в близост до сондажа.

Обект на изследване
Сондаж R10 – Септемврийци е разположен в 
Северна България, на около 4 km северозападно 
от центъра на с. Септемврийци (област Монта-
на) на кота 146 m н.в. По време на сондажните 
работи са преминати 3 напорни водоносни хо-
ризонта: горнокреден (варовици), средноюрски 
(пясъчници) и среднотриаски (варовици и до-
ломити), като крайната му дълбочина е 4400 m. 
Водите на двата по-горни водоносни хоризонта 
са изолирани чрез циментация и на повърхност-
та се дренират води само от среднотриаския 
водоносен хоризонт (разкрит в интервала 3934– 
4348 m). Те са с обща минерализация от 6 g/l и 
общо съдържание на въглеводороди (C1–C5) от 
около 19 000 mg/l. При последното полево об-
следване на сондажа (януари 2019 г.) бе устано-
вено, че от него вече няма самоизлив и нивото 
на подземните води е на 0,30 m под терена.

Методика и получени резултати
С цел да се оцени актуалното състояние на еколо-
гичното влияние на съществувалия в миналото по-
върхностен разлив са взети почвени проби по два 
профила, разположени на различно разстояние – 
съответно на 3 и 4 m от сондажа. Дълбочината на 
опробване е 1 m, като са взети проби от пет раз-
лични интервала. За определяне на съдържанията 
на въглеводороди в почвените проби е приложена 
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газова хроматография чрез пламъчно-йонизацио-
нен детектор (FID Gas Analysis), като за целта е 
използван хроматограф SCION 456-GC. Получе-
ните резултатите от лабораторните изпитвания са 
представени като изменение на съдържанията на 
въглеводороди в дълбочина в почвения профил 
(фиг. 1). Цялостната тенденция за нарастване на 
съдържанията в дълбочина говори за протичането 
на постепенна миграция на замърсителите в дъл-
бочина и на процеси на десорбция след намалява-
не и прекратяване на повърхностния разлив. Фак-
тът, че на по-голямо разстояние от сондажа общо 
се наблюдават по-високи концентрации, вероятно 
се дължи на запълване на шахтата около изкопа с 
атмосферни води от валежи и снеготопене, което 
по-лесно се отразява на промените на концентра-
цията на въглеводородите по-близо до сондажа. 
Прави впечатление аналогичното поведение на 
етана, пропана и бутана, при които в най-горния 
хумусен слой се наблюдават по-високи съдържа-
ния, докато на дълбочина от 0,4 до 0,6 m се наблю-
дава рязко намаляване, дължащо се вероятно на 
засилена десорбция спрямо тези въглеводороди в 
съответния слой.

Заключение
Проведените предварителни изследвания показ-
ват промените в съдържанията на въглеводоро-
ди в почвения слой вследствие на миграция на 
старото замърсяване с въглеводороди в дълбо-
чина, дължащи се на протичащите процеси на 

десорбция и опресняване. За по-пълно изясня-
ване на обхвата на замърсяването и процесите, 
протичащи при миграцията на отделните въгле-
водороди, е необходимо провеждането на до-
пълнителни изследвания, обхващащи по-голяма 
дълбочина и по-голяма площ около сондажа.
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Фиг. 1. Местоположение и изглед на R10 – Септемврийци и съдържание на въглеводороди в почвения профил в близост 
до сондаж R10 – Септемврийци: C1 – метан, C2 – етан, C3 – пропан, C4 – бутан, C5 – пентан


