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ГЕНЕТИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНО ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ В 
НАХОДИЩА “БЕЛИ ПЛАСТ” И “ГОРНА КРЕПОСТ”, БЪЛГАРИЯ 
 
Светлозар Бакърджиев1, Милослав Кацаров2 

 
1Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София; zarcobak@mgu.bg 
2Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 1000 София; m_katsarov@abv.bg 
 
РЕЗЮМЕ. В контекста на науката за полезните изкопаеми, изясняването на източниците на веществото за натрупването на полезното 
изкопаемо е твърде важен и в повечето от случаите се доуточнява от новопостъпила информация. Във връзка с това, в настоящето 
изследване е направен цялостен анализ на информацията за източниците на вулкански материали, чиято последваща преработка е 
довела до образуването на зеолитовите находища “Бели пласт” и “Горна Крепост”. За целта в работата са представени резултатите от 
тримерното геостатистическо моделиране за находищата по данни за стратиграфията им и пространственото разпределение 
(геохимията) на елементите Na, K и Ca.  

 
GENETIC INTERPRETATIONS THROUGH THREE DIMENSIONAL COMPUTERS MODELING IN “BELI PLAST” AND “GORNA 
KREPOST” DEPOSITS, BULGARIA 
Svetlozar Bakardjiev1, Miloslav Katsarov2 

1University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; zarcobak@mgu.bg 
2Ministry of Economy, Еnergy and Tourism, 1000 Sofia; m_katsarov@abv.bg 
 
ABSTRACT. In the context of the natural resources science, the question for clarification of the sources of the substance for the accumulation of 
ores and minerals is very important and in most cases it will be corrected by the new information. In this regard, the study provides a 
comprehensive analysis of information for the sources of volcanic material, which further processing has led to the formation of “Beli Plast” and 
“Gorna Krepost” zeolite deposits. For that purpose, this study presents the results of 3D model of the fields on the basis of the data for their 
stratigraphy and spatial distribution (geochemistry) of the elements Na, K and Ca. 

 
Въведение 
   Въпросът за генезиса на зеолитовите находища, 
намиращи се в района на Родопите, по-конкретно в 

близост до селата “Широка поляна”, “Бели пласт”, “Мост”, 
“Страхил войвода” е все още дискусионен. В науката за 

полезните изкопаеми главната задача на генетичния 
анализ е построяването на генетичен модел на 
изследваното находище (обект) и проверка на неговата 
правилност. Самията факт, че е необходимо да се 
изследват и интерпретират  геологогеохимичните данни за 
повече от едно находище, намиращи се в близост, прави 
задачата нелесна. Към всяко от находищата се налага да 
се построява в пълна степен интерпретативен модел и 
едва след това да се преминава към генерализиране на 
генетична хипотеза, обяснаваща поведението на един или 
повече от изследваните компоненти. Голямо значение тук 
придобиват априорните ни знания за съществото на 
изследваното явление, като по литературни данни те са 
следните: 
 
   Търсещо–проучвателните работи сочат, че изследваната 
ивица между селата Широка поляна, Бели пласт, Мост, 
Кокиче до Страхил войвода, в северната и 
североизточната си част, е била в обхвата на крайбрежния 

фациес на олигоценското море (по геоложки 
съображения), а дълбоките части на шелфа са били в 
южната и югоизточна посока. За това свидетелства пети 
олигоценски хоризонт, който основно е представен в 
находища “Бели пласт” и “Горна крепост”,  докато при 
находище  “Мост” този пласт липсва. При находище “Бели 
пласт” вероятно басейнът е бил със спокойни и тихи води, 
като е протичала глинесто карбонатна седиментация. За 
това свидетелствата т. нар. “Пети хоризонт”, който е 
представен от глинести и органогенни варовици. Първите 
са светлосиви със слабобелезникав оттенък. Изградени са 
от калцит и глинести минерали. Срещат се и останки от 
организми, запълнени с калцит, както и единични прерези 
на диатомеи и спикули от спонгии. Теригенната съставка е 
незначителна и е представена от кварц, санидин, биотит, 
плагиоклаз, късчета от зеолитити, риолити и метаморфити. 
Органогенните варовици са бели, плътни. Изградени са от 
скелетните фораминифери, корали и колониални 
водорасли (Брънкин и др., 1982). Органогенните останки са 
изградени от микрозърнест калцит.  
 
   Пети хоризонт при находище “Горна крепост” основно е 
представен в северната и североизточната части от 
находището. Там се разкриват бели органогенни варовици 

mailto:zarcobak@mgu.bg
mailto:zarcobak@mgu.bg
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с обилна фауна. Те залягат несъгласно върху туфите от 
първия и третия хоризонти (Конкин и др., 1993). Всички 
изследвани находища имат свои особености по своя 
веществен състав и генезис, като колкото находищата са 
по-големи, толкова те са по-уникални. 
 

Избор на методика за построяване на 
геоложкия модел 
   Данните, по които е съставен геоложкия модел, са взети 
от прокараните сондажи за най-различни нужди, като за 
изследваните ареали те имат различни дължини. 
Пространственото положение на сондажите за находища 
“Бели пласт” и “Горна крепост” е визуализирано в 
програмата Rock Works. С изключение на няколко 
сондажа, всички сондажи покриват с относително 
равномерна плътност изследваните ареали.  
 
   Повечето от количествените методи за литолого-
стратиграфска корелация се основават на процедурата на 
сравнение по двойки, между всеки два съседни сондажа по 
даден профил. При всички подобни сравнения основно се 
допуска, че пластовете между двете литолого-
стратиграфски нива имат хоризонтално положение. В 
изследваните от нас обекти това не е така, т.е пластовете 
са наклонени, при това, по някои от публикуваните в 
литературата профили, генералният наклон в източна 
посока на пластовете е значителен.   
 
   Съгласно Hawkins (1984) търсенето на максимална 
съгласуваност между множеството междуформационни 
граници, които са фиксирани надеждно чрез прокарани 
сондажи, трябва да се основава на някои допускания. 
Например, ако вече съпоставянето е извършено, то 
мълчаливо се предполага, че два и повече отделни 
разреза представляват една и съща история на 
седиментообразуването. Ясно е, че надеждността на 
литостратиграфската корелация  трябва да зависи от 
направените допускания.  
 
   На конкретни примери на разрези Olea (1988; 1999) 
препоръчва по-адаптивен алгоритъм за лито-
стратиграфска корелация, в който се използват и данни, 
характеризиращи т. нар. геоложко подобие. Същото 
определя т. нар. “lithoblend” алгоритъм, който се основава 
на търсенето на най-доброто съчетаване (blend) както 
между отделните сондажи, така и между отделни, 
предполагаемо напречни на залягането, профили. 
Получените по този алгоритъм цифрови модели се 
характеризират с хоризонтално разположение на 
пластовете, като литостратигравските несъгласия, 
прекъсвания и пр. се отразяват с “неиздържаност” на 
пластовете. 
 
   Анализът на данните от изследваните обекти показва, че 
литостратиграфските им разновидности нямат 
хоризонтално или близко до хоризонталното залягане на 
долнището, респективно горнището на конкретния литотип. 
Освен това, на малки разстояния, дори и в съседни 
сондажи, се наблюдават съществени разлики в 
дебелините на пластовете. 
 
 

   Съгласно Maurer (2000) и други изследователи, трябва 
да се прави разлика между построяването на контурните 
линии на пластовете между произволно избрани два 
сондажа и построяването на литостратиграфски или в 
общия случай геоложки модел. В първия случай 
процедурата се нарича корелация, а във втория случай 
моделиране, което в зависимост от наличната 
информация може да се развие в т. нар. симулация, която 
от своя страна се реализира поетапно между всички или 
избрани двойки сондажи. Следва, че литостратиграфската 
корелация между сондажите е задължителен елемент от 
общата методология на моделирането, тъй като чрез нея е 
възможно да се определят общите тенденции в 
седиментацията. В този контекст, например в програмата 
RockWorks 2008, се предлагат алгоритми за 
последователно наслагване (stacked) на изоповърхности 
(Building Stacked 3D Surfaces). Основното, което трябва да 
реши изследователят, е изборът между независимото 
построяване на изоповърхностите, например чрез 
геостатистическите методи или чрез търсене на моделно 
съответствие между подходящо избрана, т. нар. 
“компетентна” (wrap-surface) повърхност и останалите 
повърхности. Очевидно е, че вторият подход има 
съществени предимства при построяването на литоложкия 
модел, тъй като “допуска” включването в модела и на 
други насочващи “wrap”-елементи, като структурни 
несъгласия. 
 
   В търсенето на максимална устойчивост на цифровия 
модел спрямо “компетентна” (wrap-surface) повърхност и 
стекованите към нея изоповърхности, е необходимо да се 
приложи подходящ геостатистически метод или 
комбинация от методи. Съгласно възможностите на 
използваната програмна среда, пространствената 
структура на модела трябва да отразява долните и горни 
граници на формациите, като при един от вариантите на 
моделирането, границата се представя като повърхност, 
която задължително “минава” през всички сондажни 
колонки, в които присъства съответната формационна 
разновидност. По този начин става ясно, че изборът на 
методика  за построяването на тази повърхност е важен, 
тъй като трябва да се съблюдават изискванията за 
конкордантност на формационните единици.  
 
   За доуточняване на концепция за генезиса на 
зеолитовите находища в изследвания район, в настоящата 
работа са използвани възможностите на тримерните 
модели за находища “Бели пласт” и “Горна крепост” по 
данни за литологията, стратиграфията и пространственото 
разпределение (геохимията) на елементите Na, K и Ca. 
 
   Във връзка с неясноти около източниците, продуцирали 
пирокластиката в посочения район и потоците на тяхното 
натрупване, е необходимо да се построят тримерни 
пространствени модели. До момента на настоящето 
изследване, такива модели не са създавани. Целта е чрез 
коректното построяване и калибриране на моделите, да се 
определи посоката на течение на пирокластичните потоци. 
Това, би определило и евентуалния вулкански център с 
оглед различните хипотези (Янев, 1980; Yanev, 1995; 2006; 
Moskovski et al., 2006; Йорданов и др., 2007).  
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Калибриране на модела към първичната 
информация 
   Калибровката представлява важна част от моделното 
решение. За конкретното изследване, за калибриране са 
използвани най-близките точки с налична информация. За 
дискретните нива на съответната формационна единица  
са използвани единствено данните от котите на сондажите. 
С оглед предположението за стационарния характер на 
модела, като задоволителна е приета разликата от 0.01-
0.9 m между моделните и действителните коти на 
границите между литостратиграфските граници. Тази 
опция, например в програмата RockWorks e менюто 
Stratigraphy, като е обявена като Tickness cutoff, намиращо 
се в разширеното меню – Hide thin zones. Изборът на 
„добра стойност” за този параметър е много важен, тъй 
като чрез него се управлява степента на “разкъсаност” 
между съответните формационни повърхности. 
Теоретичните и практическите аспекти на калибрирането 
са развити и представени най-добре от Hill (1998), в 
съответния труд. За съжаление, конкретната компютърна 
реализация в програмните модули UCODE и MODFLOWP 
е непригодна за нашите данни, тъй като модулите са 
предимно пригодени за работа с хидрогеоложки данни. 
Моделите бяха направени с помощта на програмата 
RockWorks 2008 на основата на статистическо моделиране 
по данните получени от националния Геофонд и други 
информационни източници 
 

Базови условия 
   В прагматичен аспект е по-удобно пресмятането на 
модела да се извърши в програмната среда от типа на  
RockWorks или друга подобна, за да се ползват директно 
впечатляващите възможности на програмните среди за 
визуализация на дву- и тримерни моделни визуализации. 
При избор на метода “обратно пропорционален на 
разстоянията” (IDW-метод) в опцията GRIDDING 

INVERSE_EXPONENT е посочена пресметнатата по 

калибрирането стойност на  =1.18, вместо посочената по 

умълчаване стойност на INVERSE_EXPONENT = 2.0. Това 
е възможно най-точното приближение, предвид неособено 
големия брой изходни данни и очквания гладък характер 
на търсените повърхности. 
 
 

Резултати и интерпретация 
 
Параметризация на моделите 
   Тримерната визуализация е реализирана предимно с 
възможностите на  програмната среда RockWorks, като 
алтернативно може да се използва и друга среда, 
например Open GL, SlicerDicer и др.  
 
 Стратиграфски модел на ареала на находище “Бели 
пласт”  
   Построен е на базата на информацията от 83 сондажа по 
Брънкин и др. (1982). В модела са включени формациите 
“Приабон”, “Олигоцен” – представен от “Първи”, “Трети” и 
“Пети” хоризонт и “Кватернер”. За стратиграфския модел 
са обработени и въведени 359 броя данни на индексите на 
стратиграфските хоризонти.  
 

 Литоложки модел на ареала на находище “Бели 
пласт”  
   Построен е на базата на информацията на 83 сондажа по 
Брънкин и др. (1982). В модела са включени следните 
литоложки единици: пласт №1 – мергели гълъбово сиви; 
пласт №2 – мергели с прослойки от черни туфи; пласт №3 
– песъчливо мергелно варовита глина; пласт №4 – 
песъчлива глина; пласт №5 – глинест клиноптилолитов 
зеолит; пласт №6 – клиноптилолитови зеолити 
(бледозелени); пласт №7 – клиноптилолитови зеолити с 
флинт; пласт №8 – клиноптилолитови зеолити 
(бледозелени); пласт №9 – клиноптилолитови зеолити 
(розови); пласт №10 – алтернация на туфи, туфобрекчи, 
стъклени туфи; пласт №11 – варовик; пласт №12 – почвен 
слой.  За литоложкия модел са въведени и обработени 522 
броя по интервални описания на индексите на 
литоложките пластове на просондираните скали по данни 
от геоложките журнали на сондажите.  
 

   Геохимичният модел по разпределението (Na, K и Ca) в 
находище “Бели пласт”, построен на базата на 
информацията на 83 сондажа по Брънкин и др. (1982), като 
за този модел са въведени данните от анализите на  171 
броя данни. За находище “Горна крепост” триизмерният 
геостатистически модел (по Na, K и Ca) е построен на 
базата на информацията на 266 сондажа (Конкин и др., 
1993). За този модел са въведени данните от анализите на 
2900 броя проби. 
 

   Пространственото положение на устията на сондажите 
за двете находища е крайно неравномерно и на места 
силно групирано (клъстерирано). При параметризацията на 
тези модели, например в средата на RockWorks, е 
препоръчително да се активира опцията “Declusterng” при 
възможно най-високи на стойности на деклъстерните 
стойности. В опциите на “Declusterng” има възможност за 
интерактивто следене на процеса на деклъстеризация. 
Оптималния вариант на степента на деклъстеризация се 
избира в близост до “загубата на устойчивост” на модела 
построен по всички данни. От друга страна, 
“неблагоприятното” разположение на сондажите в план 
“пречи” при построяването профили, разрези и “оградени” 
(Fence) диаграми. Изплитняване на морския басейн в 
север североизточна посока за района на находище “Бели 
пласт” (фиг. 1) е установено на представения модел чрез 
използван алгоритъм Полиномен тренд от трета степен 
(Trend Polynominal 3st Order). Този метод позволява да се 
набележат общи и локални пространствени тенденции по 
координирани данни. В резултат на извършения анализ се 
установи, че тенденция на удебеляване на пети хоризонт 
/представен от глинести и органогенни варовици/ има в 
север североизток, което показва, че бреговата линия на 
басейна се е намирала в същата посока. 
 

   За определяне на посоката на движение на 
пирокластичните потоци е използван идеализираният 
модел на т. нар. “проста единица” на течение в смисъла на 
Smith (1960). Проста единица на охлаждане се образува, 
когато един или няколко потока се охладят като едно цяло, 
без да има резки изменения в температурата. Наблюдава 
се характерна зоналност в простата единица на охлаж-
дане: 1 – неспечена зона, най-външна и най-ниско темпе-
ратурна; 2-частично спечена зона и 3-плътно спечена зона, 
най вътрешната и най-високо температурна (фиг. 2). 
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Фиг. 1. Пространствен модел на стратиграфските еденици за 
находище “Бели пласт” с приложен алгоритъм “Trend Polynominal 
3st (Order) 

 
Фиг. 2. Идеализирана латерална и вертикална схема на зоните на 
спичане в проста единица на охлаждане (Smith, 1960). 1 – неспечена 
зона; 2 – частично (слабо) спечена зона; 3 – плътно (силно) спечена 
зона 
 

   Идеализираният модел на течение, в смисъла на 
концепцията на Smith (1960)  е използван за теоретична 
рамка в дисертационния труд на Милаковска (1995) за 
обяснение на произхода на зеолитите в района на селата 
Кралево, Малък Извор и Долно Ботево, Хасковски окръг. 
На фигура 3  е показан стратиграфски модел на находище 
“Бели пласт”, като същия е създаден за съпоставка с 
простата единица на охлаждане, предложена от Смит 
(Smith, 1960). За пара-метризирането на модела е 
използван хибриден модел за геостатистическа обработка. 
Представения на фигурата първи хоризонт е изграден от 
клиноптилолитови зеолити, като същия съответства на 
третата плътно спечена и най-високо температурна зона 
от простата единица на течение на Smith (1960). Поради 
тази причина в тази част на разреза на находище “Бели 
пласт” вулканското стъкло е напълно променено в 
клиноптилолит. Горните нива на първи и долните на трети 
хоризонт отговаря на 2-ра и 1-ва зона поради факта, че 
този сегмент от разреза е представен от туфи, туфобрекчи 
и стъклени туфи, т.е. в зоната имаме непроменено 
вулканско стъкло. На фигури 4 и 5 е показан 
стратиграфски модел на находище “Бели пласт”. За 
създаването на модела е използван “интерполиран модел 
на геоповърхност” “Interpolated Geo-Surface Model” като е 
използван Closest Point Algorithms (фиг. 4) и Trend 
Polynominal 1st Order (фиг. 5). 

 
Фиг. 3. Пространствен модел на разпространението на 
стратиграфските единици за находище “Бели пласт” (Hybrid 
Algorithms - Inverse Distance and Trend Polynominal 1st Order) 
 

 
Фиг. 4. Пространствен модел на разпространението на 
стратиграфските единици за находище “Бели пласт” (Interpolated 
Surface Model, алгоритъм Closest Point) 

 

 
Фиг. 5. Пространствен модел на разпространението на 
стратиграфските единици за находище “Бели пласт” (Interpolated 
Surface Model, алгоритъм Trend Polynominal 1st Order) 
 

   Чрез геостатистическия пространствен модел на 
находище “Бели пласт” представен на фигура 6, чрез 
използване на “Straight-Line Correlation” е определена 
посоката на движение на пирокластичните потоци 
асоциирайки модела с простата единица на течение на 
Smith (1960) идеализиран на фигура 2.  

 
Фиг. 6. Пространствен модел на разпространението на 
стратиграфските еденици за находище “Бели пласт” 
(“Straight-Line Correlation”) 
 

   Видно е, че дебелината на първи хоризонт намалява в 
северозападна посока, като дебелината му се увеличава в 
изток-югоизточна посока. Това показва че пирокластичния 
поток се е движел в северозападна посока. 
 
   Посоката на движение на пирокластичните потоци, както 
и посоката на изплитняване на морският басейн се 
определят естествено по литоложките и стратиграфски 
признаци. Те се сравняват за евентуална пространствена 
привързаност с построените по същата параметризация 
тримерните геохимични модели по съдържания на 
елементите Na, K и Ca, чието поведение в пространството 
е един от важните компоненти на хипотезата за 
автоклавно образуване на зеолитите. В тази хипотеза, (вж. 
Алексиев, Джурова, 1984), основният фактор, който 
направлява и контролира дифузията на елементите Na, K 
и Ca е градиентът на тяхната концентрация в 
хидротермалния разтвор. Според авторите най-мобилни 
се оказват алкалните и алкалоземните елементи. 
Транспортът им се осъществява в две посоки: Na — 
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надолу а на Са и К – нагоре. Основният фактор, който 
направлява и контролира дифузията на елементите е 
градиентът на концентрацията им в разтвора.  
 
   В контекста на горната хипотеза, в дълбоките части на 
утайката, при значително налягане и температура, започва 
образуване на аналцим, което е решаващ фактор, 
стимулиращ дифузионното пренасяне на Na от по-
високите, към по-ниските нива. С напредване на този 
процес за останалите елементи и по-специално за 
Са и К също се създава градиент на концентрация, който 
обуславя противоположна посока на движение и определя 
при необходимите температура и налягане образуването 
на клиноптилолитната зона. Още по нагоре температурата 
и налягането се понижават,  дифузията на елементите се 
ограничава и процесът на изменение и зеолитизация на 
вулканското стъкло затихва. По тези причини горните 
части на пирокластичната утайка остават почти или 
напълно лишени от зеолити.  
 
   На фигура 7 е представен пространствен модел на 
промишлeните сортове клиноптилолитова суровина от 
находище “Горна крепост” чрез използване на алгоритъм 
Trend Polynomials 3st (Order). Зеолитовата суровина в 
изследваните находища е поделена на три разновидности 
– Ca, K и Na промишлени сортове, като за критерий е 
възприет йонообменият капацитет по алкални и 
алкалоземни йони в прахови проби (вж. Кацаров, 2008). 

 
Фиг. 7. Пространствен модел на разпространението на 
промишлените сортови зеолитова суровина за находище “Горна 
крепост”, алгоритъм Trend Polynominal (3st Order) 
 

   На фигура 8 е показан пространствен модел на 
промишлените сортове за находище “Горна крепост”, като 
за създаването на модела е използван Closest Point 
Algorithms. На фигура 9 е представен модел създаден чрез 
използване на хибриден алгоритъм за геостатистическа 
обработка Inverse Distance и Trend Polynominal (1st Order). 
Разликата при двата модела е незначителна. От моделите 
следва, че посоката на удебеляване на Ca-сорт 
клиноптилолит е север-североизток и поради това, че чрез 
дифузионното предвижване на Ca към по горните нива на 
разреза, още веднъж показва, че плитката част от шелфа, 
респективно бреговата линия на морския басейн, се е 
намирала в тази посока.  

 
Фиг. 8. Пространствен модел на разпространението на 
промишлените сортови зеолитова суровина за находище “Горна 
крепост”, алгоритъм Closest Point 

 
Фиг. 9. Пространствен модел на разпространението на 
промишлените сортови зеолитова суровина за находище “Горна 
крепост” (Hybrid Algorithms – Inverse Distance and Trend Polynominal 
1st Order) 
 

   Анализът на геохимичните модели по Na е с посока на 
увеличаване на ореола в посока изток югоизток, което 
показва, че в тази посока са ниските нива от разреза. От 
друга страна, поради това, че контурите по Na преминават 
в по-дълбоките части на утайката, където се очакват по-
високото налягане и температура е естествено, тази зона 
да се асоциира с т. нар. “трета” плътно спечена зона, 
съответствуваща на най-високотемпературната от 
простата единица на течение по Smith (1960). Поради 
факта, че тази зона се удебелява в изток-югоизточна 
посока, то логически се определя северозападна посока за 
движението на пирокластичните потоци. 
 

   Съгласно геоложките и теоретични данни на Sparks 
(1976) и Sparks & Huang (1980) спичането на надземния 
горещ поток, който е проникнал през разделителната 
повърхност въздух-вода е възможен и в подводни условия. 
Спичането е възможно при условия, които позволяват 
навлизането на потока във водата и запазване на 
температурата от няколко стотни градуса, без да се 
разруши. За да се реализира процеса е необходимо да 
има голям обем на пирокластичния поток, съответната 
дълбочина на водния басейн, подходяща за процеса 
плътност, за редукция на вискозитета на стъклените 
късчета при високо налягане. В тези условия, при 
придвижване на потока във водната среда, 
хидростатичното налягане ще нараства с градиент от 1 bar 
на 10 m дълбочина. В тези условия се създава подходящо 
налягане между вътрешната част на потока и външния 
хидростатичен натиск, което обуславя проникването на 
вода в пирокластичния поток. Според Sparks (1976) и 
Sparks & Huang (1980) пирокластичните потоци са 
несортирани и съдържат пепелни частици и поради това, 
са с ниска проницаемост, което, от своя страна, ги 
предпазва от образуване на област на голям контакт с 
проникнала вода и бърз топлинен обмен. Според авторите, 
проникналата вода в топлите пирокласти се превръща 
веднага в пара, което води до повишаване на вътрешното 
налягане. Парата е с по нисък вискозитет от водата и 
затова може да се придвижи към вътрешните части на 
потока, като по този начин, по време на движение на 
потока във вътрешноста на системата, се поддържа  
закрита система за външното налягане. С повишаване на 
налягането, парата може да бъде погълната от стъклените 
късчета, което води до увеличаване на водното 
съдържание в стъклото, което води до по-нисък вискозитет 
на същото, а това е физически фактор, който улеснява 
спичането. Изчисленията на вискозитета на стъклените 
късчета в зависимост от дълбочината сочат, че същия 
намалява в дълбочина въпреки охлаждането. При 
разтварянето на водата потокът ще се уплътни по-бързо 
във водна среда, отколкото в наземни условия. 
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Публикувани материали на Cas & Wright (1992) показват, 
че е допустимо  отлагането в плиткоморски условия на 
големи по обем и дебелина, плътни пемзови и пироклас-
тични потоци. Същите могат да покрият части от шелфа, 
което ще доведе до намаляване на дълбочината на мор-
ския басейн. Предполага се още, че потоците ще запазят 
идентичността си при навлизане във водната среда. 
 

   Тези механизми на отлагане предполагат създаването на 
затворена за външно хидростатично налягане система, с 
приблизително еднакви физикохимични параметри на 
голямо пространство и в голям обем. Изследвания от 
авторите район обхваща площ от около 30km2, което 
позволява да се приложат различни техники за 
регуляризация на пространствената променлива.  
 

   Прилагането на геостатистически методи показва, че 
клиноптилолитовите зеолити в тази част са образувани на 
голямо пространство, в което са протичали процесите на 
зеолитизация. По тази причина предложения от Aleksiev & 
Djourova (1975) “геоавтоклавен” модел на образуване на 
зеолитовите скали в изследвания район има съпоставима 
геометрия и геохимични параметри със зоналността в 
простата единица на охлаждане. Високо температурните 
части на пирокластичните отложения са изцяло 
зеолитизирани, а в по-нискотемпературните части, с по-
ниско налягане, материалът е частично или слабо 
зеолитизиран.  
 

Заключение 
  Триизмерните геостатистически модели на елементите 
Na, K и Ca показват, че пирокластичният поток се е 
транспортирал в северозападна посока, а посоката на 
изплитняване на морският басейн може да се определя 
косвено чрез геохимичните модели. 
 

   Получените резултати от тримерните пространствените 
модели са съпоставими с използвания идеализиран модел 
на проста единица на течение в смисъла на Smith (1960)  и 
с предложения от Aleksiev & Djourova (1975) “геоавто-
клавен” модел. Обилието на пирокластичен материал е 
главната причина за образуването на зеолитовите 
находища “Бели пласт”, “Горна крепост” и “Мост”. 
Източникът на пирокластичния материал е от Зимовинския 
вулкански комплекс и Чифлишки вулкански подкомплекс. 
 

   Решаващо влияние върху образуваннето на зеолитовите 
минерали са имали физикохимичните условия в геоавто-
клавна система, която се индицира с устойчиво присъствие 
в отделни зони на елементите Na, K и Ca, като тези 
елементи и техните съотношения могат да се разглеждат 
като индикаторни за минералого-геохимичния състав на 
зеолитите. Въз основа на тези изследвания е решена 
обратната задача, като по данните от пространствените 
взаимоотношения между зоните се разпознават етапите и 
особеностите на площната проява на вулканогенно 
седиментната дейност в изследвания район. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА М-ФАКТОРНИЯ КРИГИНГ ПРИ РЕДУЦИРАНЕ НА 
НЕСТАЦИОНАРНИТЕ ЕФЕКТИ, ВЛИЯЕЩИ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ 
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РЕЗЮМЕ. М-факторният кригинг има възможност за изява на нестационарните ефекти в пространствените данни. Тази иновативна 
технология е приложима при изявата на обекти чрез цифровата обработка спектрални космически и аеро изображения. Този вид кригинг 
дава по-добри възможности при геостатистическия процес на филтриране на данните. Като резултат сигналът и шумът се по-добре 
разделени. Това се илюстрира при прилагането на М-факторния кригинг за редуцирането на шумът, резултат от атмосферната динамика. 
При оптимизацията параметрите на геостатисческия модел, М-факторния кригинг гарантира по-добра съвместимост геостатистическия 
модел и данните. В изявената структура на разпределение на шума може да има нестанционарни области породени например от 
сигналната абсорбция, геоложката структура, пространствената вариация на отношението сигнал към шум, отразени в геометричните 
отношения на шума. В тази работа се въвежда М-факторния кригинг (техника на плъзгащото се средно в геостатистиката) в 
геостатистическите модели, в което се отчитат нестационарни ефекти при дистанционните методи за обработка и интерпретация на 
космически и аеро изображения.  

 
USING THE M-FACTORIAL KRIGING FOR REDUCE NONSTATIONARY EFFECTS AFFECTING ТО SPATIAL DATA  

Svetlozar Bakardjiev, Kamen Popov, Dimitar Bakardjiev, Kalin Rouskov 

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; zarcobak@mgu.bg 
 
ABSTRACT. M-Factorial Kriging approach enables to capture nonstationary effects affecting spatial data. This innovative approach, which can be 
applied on remote sensing technology – digital processing of space and aero images. M-Factorial Kriging models ensure a better efficiency of the 
resulting geostatistical filtering process. As a consequence, signal and noise are better separated. This is illustrated by applying M-Factorial Kriging 
to reduce a noisy result of atmospheric dynamics. By optimizing spatially varying model parameters, M-GS guarantees a better adequacy between 
geostatistical model and data. In the framework of noise attenuation issues, sources of non-stationarity relate for example to signal absorption, 
geological structuration, spatial variations of signal-to-noise ratio or varying geometrical features of noise. In this article we introduce M-Factorial 
Kriging models (Moving average techniques in geostatistics), which allow accounting for non-stationary effects that are encountered within remote 
sensing data sets.  

 
Въведение 

През последното десетилетие в дистанционните 
методи, се появиха опити за геостатистическо филтриране 
на различни видове пространствени данни, най-често  това 
са спътникови  спектрални снимки, имащи различен 
оперативен контекст. За съжаление, първите опити за 
директно прилагане на обикновения, т.нар. Факторен 
кригинг към тези данни се оказа не особено ефективно, тъй 
като получените решения често се основават на 
предположението за стационарност, като основна 
случайна функция, което ограничава тяхната ефективност, 
особено когато се изучават големи площи – стотици и 
повече квадратни километра, в които са налице сложни 
структурни модели.  В тази статия ще се въведат М-
Факторните кригинг модели, които позволяват да се 
отчитат пространствени структури, които са срещани в 
спектралните набори от данни. В рамките на 
филтрирането на шума спадат  източниците на не-
стационарност, като например неусвояване на сигнал, 

трудности при геоложкото структуриране, пространствени 
вариации на съотношението сигнал-шум или различни 
“лъжливи” геометрични характеристики на шум. 
 

Теория 
Предлаганата по-долу теория на спектралния анализ е 

предназначена за по-широк кръг от специалисти, които не 
са математици, т.е. много от математически методи, 
ползвани за обработка на спектралните изображения са  
представени на чисто идейно ниво, почти без използване 
на формули, но при желание и необходимост 
математическата теория може да бъде намерена в 
цитираната литература. Прието е моделът на спектралния 
анализ да ползва някакъв корелационен коефициент за 
пресмятане на пространствената близост на наблюдения 
през равно разстояние в пространството, което се нарича 
се нарича автокорелация за “лаг" к. Стационарен спектър 
се нарича спектър, чиито автокорелации  зависят само от 
лага, но не и от избора на наблюденията, или, с други 
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думи, това е спектър, за описанието на който е 
безразлично откъде ще започне да се анализира. 
Естествено и математическото  очакване на наблюденията 
в един стационарен трябва да е постоянно. Това изискване 
не позволява наличие на тренд, например, линеен тренд, в 
спектъра. Предполагаме също така, че връзката между 
наблюденията (корелацията) намалява с отдалечаването 
им едно от друго. Въз основа на подобно предположение е 
създадената от Matheron (1973) теория на вариограмния 
анализ. 

 
Задачата за оценка на параметрите на тренда в 

данните, съвпада със задачата на регресионния анализ, но 
в практически аспект, много рядко се казва, че такъв модел 
е адекватен – грешките се оказват зависими. Защо е така? 
За разлика от класическия регресионен анализ тук се 
търси модел (най-често това някакъв набелязан на 
земната повърхност обект) за поведението на един и същ 
обект. За стохастичните модели е характерно, че в 
грешката се включва влиянието на голям брой неотчетени 
фактори. При анализа на спектрални изображения, част от 
тях са присъщи на обекта, т.е. те се влияят през цялото 
време и се отразяват на всички наблюдения, най-често 
тези фактори са свързани с движението на въздушните 
маси в земната атмосфера и различното поведение на 
земната растителност по време на климатичните цикли. 
Това е главната причина за зависимостта. В моделите на 
спектъра се строят модели, които отчитат тази особеност. 
Така при оценяване на някакъв конкретен спектър f се 
налага да се използват методи, отчитащи и взаимната 
корелация на грешките. Това налага подробно да се 
изучават пространствените зависимости, различните й 
форми и прояви. На това е посветена математическата 
теория на случайните процеси.  

 
Стандартен анализ на спектрите. Моделът, който 

стои в основата на стандартния анализ на спектрите, е 
наслагване на спектри. Главната задача е да се определят 
амплитудите и честотите на тези колебания. Прието е този 
тип задачи да се нарича спектрален анализ. Без да даваме 
точно определение на понятието спектър, тук ще 
отбележим само, че една съществена негова 
характеристика на спектъра е представянето на 
амплитудата на колебанията като функция от честотите. 
Особено пълно, този подход е представен в. Вторият 
подход е основан на понятието авторегресия — като 
предиктори се използват по-близо или по-далече 
разположени в пространството наблюдения. Тези два 
подхода са тясно свързани и е трудно да бъде намерена 
точна граница между тях. Тук ще се ограничим със 
представянето на теорията на спектралния анализ. 
Синоними на това понятие са “хармоничен анализ” и 
“честотен анализ”. По-обстойно, и математически 
издържано описание може да се намери в (Rue, Held, 
2005). 

 
Много по-удобна е техниката, наречена 

“трансформация на Фурие”, чрез която се проявяват 
всички, в общия случай, “скрити” съставящи колебания. 
Всяко колебание, например за едномерния случай, се 
характеризира с три числа: честота, амплитуда и фаза, и 
се описва с тригонометричната функция A.sin.(W.t + B). 
Амплитудата A показва максималното отклонение от 

равновесното положение, W е честота на колебание, а 
фазата В — отклонението от нулата в началния момент. 
Алгоритмите за дискретно преобразование на Фурие 
позволяват изчисляването на амплитудите и фазите на 
колебания с честоти, кратни на минималната. Наборът от 
така получените  амплитуди се нарича периодограма и е 
основа за статистическите методи в спектралния анализ. 
За съжаление в периодограмата е отразена твърде силно 
случайността  на наблюденията. Оценките на отделните 
амплитуди в спектъра на реда – теоретичния набор от 
амплитуди, са неизместени и стават почти независими с 
увеличаване броя на наблюденията, но дисперсията им не 
намалява.  

 

Пространствена автокорелационна функция 
Зависимостта на пространствената автокорелация от 

лага се нарича пространствена автокорелационна 
функция. С други думи, моделът в спектралния анализ се 
задава с автоковариационната функция на реда C(k) = E 
Xh). X(h+k).Този модел има еквивалентно представяне в 
спектрална форма. При това, теоретичният му спектър е 
непрекъсната функция и целта на спектралния анализ е 
оценка и интерпретация на този спектър. В частност 
спектърът на “белия шум” (поредица от независими 
наблюдения) е константа, а ковариацията му — нула 
(освен при к=0). Наличните в спектъра значими 
периодични колебания се отразяват в спектъра с големи 
стойности, в определени честоти (пикове). Състоятелна 
оценка за автокорелацията на стационарен спектър е 
извадъчната пространствена автокорелация — тя се 
пресмята като корелационен коефициент на наблюдения, с 
еднакво отместване.  

 
По този начин, построяването на оценките на спектъра 

е възможно да става с помощта на пресмятането на 
локални вариограми, пресметнати по данни, попадащи в т. 
нар “плъзгащи се прозорци”, които традиционно се ползват 
при изглаждането на данните. От това следва, че 
основният начин да се направи от вариограмата 
статистически добра оценка за спектъра е изглаждането. 
Естествено това действие трябва да се прави внимателно. 
Не бива да забравяме, че основната цел на анализа е 
откриването в спектъра на различни нерегулярности, 
пикове и пр. Едно твърде силно изглаждане би заличило, 
разбира се, всички особености, които са предмет на 
анализа. Оценката на спектъра е твърде капризен 
инструмент, който в голяма степен зависи от верността на 
направените предположения. За нещастие, на практика, 
рядко можем да бъдем сигурни в тяхната вярност. Налага 
се многократно да се манипулира спектъра от данни, да се 
преобразува, докато се получат удовлетворителни 
резултати.  

 
Филтрацията е операция, която произвежда нов 

спектър, всяка стойност на който, в дадено пространство е 
(една и съща) линейна функция от стойностите на 
изходния спектър. Свеждането спектъра чрез филтър до 
бял шум е не само добро описание, но и с успех може да 
се използва за идентификация на геоложки и други обекти. 
Понякога, най ефективни са най-простите диференчни 
филтри, една реализация на които е представена по-долу 
на фигура 1.  
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Фиг. 1. Филтър (плътната линия) и данните, по които е 
получен 

 
Подходящо избраните филтри позволяват да се 

определи по точно спектъра от химически елементи, 
респективно минерали, които се намират на повърхността 
на релефа. Наличието линеен тренд в спектъра рязко 
повдига ниските честоти в спектъра и може да скрие най-
интересното в него. Това прави отстраняването му 
задължително. Така със средствата на спектралния анализ 
може да се опише модела (I), като разлагането на 
спектъра в сума от детерминиран компонент и 
стационарен “шум". 

 
При съвместното изследване на два спектъра, 

например спектри на еталони на скални разновидности и 
спектри от сателитни изображения, обикновено се поставя 
задачата за установяване на връзката помежду им. Както и 
в обикновената статистика, много често в това понятие не 
се влага причинно-следствен смисъл. В случая, трябва да 
се изясни доколко единият спектър е близък на другия и 
как. Влиянието в пространството вече не може да се 
опише така просто, както в обикновената регресия. 
Естествено е проявите на предиктора, в конкретно избрана 
област да оказват своето, в общия случай неизвестно, 
въздействие върху отклика, при това, с някакво не веднага 
установимо отместване. Главната задача е построяването 
на математически модел на изследвания обект и проверка 
на неговата правилност. Самият факт, че се изследват 
повече от един спектър, прави задачата нелесна. Към 
всеки от спектрите се налага да бъдат прилагани в пълна 
степен методите на едно- двумерния анализ и едва след 
това да .е преминава към многомерния анализ. Голямо 
значение тук придобиват априорните ни знания за 
изследвания обект или явление, например хидротермална 
промяна на скалите. Действително, като се приложи към 
някакъв спектър, например линеен филтър, това, което се 
получава, също може да се разглежда като спектър. С 
други думи, в двумерния случай се търси този оптимален 
филтър на предиктора, който го прави максимално близък 
до отклика. При такъв филтър, приложен към спектъра, той 
ще даде остатък, максимално близък до бял шум. Веднъж 
получен и “одобрен от изследователя”, този филтър би 
могъл да се разглежда като модел на изследвания 
спектър. Линейните филтри притежават забавното 
свойство инвертируемост, т.е.  обратното преобразование 
на един линеен филтър е също линеен филтър. В някой 
програмни пакети за обработка на спектрални 
изображения от спътникови снимки, тази възможност се 
ползва за “калибриране” на филтъра към обработката на 
съответния спектър. 

 
В двумерния случай, за целта служи крос спектъра на 

изследваните спектри. Тъй като в случая той е комплексна 
функция ще трябва да се изучава като две функции от 
честотата – предавателна функция и фаза. Първата 
функция има смисъл на коефициент на усилване на 
филтъра, прехвърлящ първия спектър във втория – 

предиктора в отклика, при това разглеждан като функция 
от честотата. С това се показва какъв ще бъде 
амплитудният спектър на филтрирания с този филтър 
бял шум. Предавателната функция може да се разгледа  
като параметър на филтъра. Спектърът на отклика се 
получава, като умножим спектъра на предиктора с 
предавателната функция на филтъра. Така тя може да се 
тълкува и като честотно зависим регресионен коефициент. 
Интересна в този смисъл е и функцията кохерентност, 
която за свой аналог има обикновения корелационен  
коефициент, но като функция от честотата. За разлика от 
предавателната функция, която отразява насочената 
връзка предиктор – отклик, кохерентността е симетрична 
по отношение на двата спектъра и показва доколко те са 
близки, но това е валидно само за определена честота.  
 

М-факторен кригинг 
В геостатистиката, когато искаме да отразим 

поведението на разликите между стойностите на даден 
признак на изследваната променлива, в зависимост от 
разстоянието между пробите, се прибягва до използването 
на вариограми.Това разстояние между пробите се 
означава с h. Вариограми (първоначално наричан полу-
Вариограми) измерват пространственото съотношение в 
стационарна поле, което е изразимо в термините на (авто) 
ковариационната функция. За да се обвърже кригинга към 
първичната информация е необходимо вариограмата да 
се моделира, който да удовлетвори точни и математически 
дефинирани условия. 

 
Съществува закономерност в поведението на 

вариограмата, която показва, че с увеличаването на 
разстоянието(h), пропорционално се намалява влиянието 
на дадена проба в изучаваното пространството на обекта. 
Разбира се при оценка на даден природен ресурс е прието 
да се представят средните стойности. Наблюденията 
върху пробите, които се наричат още точкова 
пространствена променлива, могат да се представят като 
точка, но това представяне, при всички случаи, зависи и от 
други параметри като: форма, обем и други 
пространствени характеристики на пробите. Съвкупността 
от средните стойности, която е регуляризирана по обем е и 
функция на геометрическата база. Ако една 
пространствена променлива е регуляризирана, то тя със 
сигурност ще има различно поведение в сравнение с 
изходната променлива, имаща точкова геометрична база. 
Естествено е, качеството на една регуларизация да зависи 
от структурната характеристика на изследваната 
променлива , като анизотропия, хомогенност и пр. В някои 
случаи ефекта на регуларизацията може да се постигне и 
чрез някои от видове изглаждане, но понякога при самото 
регуляризиране е възможно да се загуби част от 
информацията. Един от ефектите на този процес е, че при 
използването на полувариограма, регуляризацията 
съдържа в себе си ограничения за изглаждането, поради 
ограничеността на локалните граници на влияние на 
тегловната функция от полувариограмата, което води до 
по-реалистични нива на регуларизацията. Този й ефект 
може да се приложи при например при разлики в избора на 
теглата за стратиграфски нива. Изборът е обаче 
субективен и се определя от анализа за различните нива. 
Например при хидротермално променени скали, нивата се 
определят от границата между непроменените и 
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променените площи. Друг ефект от регуляризацията е 
поведението на хистограмите – изместването и промяната 
им при сравнения, получени от оригинални и 
регуляризирани данни. Редно е при представянето на 
оценка на изследваната пространствена променлива да се 
въведе  термина стационарност – ако в дадена област на 
изследване на променливата отклоненията от реалните 
стойности са положителни, то в друга област те са 
адекватно отрицателни. Под отклонения се разбира, че 
очакваната стойност на произволна функция, може да 
бъде константа или може да зависи от координатите на 
локацията. За да бъде дадена функция неподвижна или, за 
да задоволява съществената хипотеза, отклонението 
трябва да бъде константа. Съществува обаче случай, в 
който тази стационарност няма да бъде изпълнена, при 
положение, че при изследвания обект се установява тренд. 
Терминът тренд е най-ясен геометрически при анализи на 
наклона на земната повърхност (релефа). 

 
.За по-удобно при представянето на данни е добре 

изследваната променлива да се представи като сума от 
две компоненти – съвкупност от събраните данни и 
непредсказуема грешка, отчитаща отклонението от 
истинската стойност, представена от тях. Целта на 
редуцирането на грешката е тази непредсказуема грешка 
да се редуцира максимално, като основния начин да се 
направи това е методът на пълзящото средно, тоест да се 
прокара осредняваща линия (крива) през стълбовете на 
една хистограма, която се приема за приближения на 
плътността. В най-простия случай това е начупена крива, 
която минава през средата на всеки от стълбовете на 
хистограмата (за крайните стълбове се взема отстъп от 
половин стъпка т.е. изместваме се встрани с половин 
ширина на стълб от хистограмата). По-удобно е да се 
използват гладки плътности. Това се постига като вместо 
отсечки, свързващи стълбовете, за целта се използват 
сплайн-функции (най-често кубични сплайни). Сплайн-
функциите са полиноми върху отделни интервали, които 
приемат равни стойности на границата между тези 
интервали и освен това удовлетворяват допълнителни 
условия за гладкост на свързването. Интуитивно казано, 
при прехода между два интервала стойностите трябва да 
се "слепват" и преходът да е достатъчно гладък, като 
последното зависи от реда на сплайна.Този процес 
осигурява голяма гладкост на усредняването – важно 
условие в много задачи свързани с геологията. Методът на 
пълзящото средно има следните свойства:         намалява 
се нерегулярността в колебанията; изместват се някои 
максимални/минимални стойности по изгладените 
стойности; не подлежат на изглаждане началните и 
крайните стойности в интервала-дължината на реда 
намалява. 

 
Процедурата по изглаждане може да се повтаря 

многократно с цел изкривяванията от самия процес да се 
сведат до минимум. 

 
Двумерното изглаждане на данни се състои в 

преместване на правоъгълно прозорче.Търси се средното 
аритметично и средно претеглено по всички данни, 
влизащи в участъка,заграден от прозорчето, като 
получената стойност се присвоява на точка с координати 
центъра на прозорчето. 

След като сме премахнали данните с груби грешки в 
стойностите, следващия етап в първичната обработка на 
данни е да получим възможност да пресмятаме 
стойностите в междинните точки между измерванията. 
Съвкупността от методи, използвани за тази цел се нарича 
интерполация на данните. 

 
Традиционно в картографията за преобразуване на 

точково разположена информация и представянето и чрез 
изолинии се използва графична интерполация. Kато 
пример може да се посочи изчертаването на изохипси при 
картографиране на релефа. Този начин позволява 
климатичните станции да се използват като бази за 
интерполация и да се създадат тематични карти на 
съответния климатичен елемент, които се изобразяват с 
изолинии (изотерми, изохиети и др.) и поясно оцветяване. 
По тази причина графичната интерполация е придобила 
широка популярност като начин за картографиране на 
климатични елементи. Този метод може да се прилага 
успешно при равнинни територии, където климатичните 
характеристики се променят плавно и отразяват добре 
изявата на географската зоналност. За получаване на 
достоверни резултати в планинските райони е необходима 
мрежа от достатъчен брой климатични станции (бази за 
интерполация). 

 
Такава необходимост възниква винаги, когато търсим 

екстремуми в последователности от непрекъснато 
изменящи се данни, които не се намират точно при 
стойностите на аргумента, за който имаме измервания. 
Понякога искаме да разполагаме не само с някакви 
стойности на самата последователност, но и с нейните 
производни в междинни точки или интеграли в някакъв 
интервал от стойности на аргумента. Във всички такива 
случаи ние трябва да разполагаме с някакъв алгоритъм за 
интерполация. Тя не се използва само при обработка на 
експериментални данни, но и при моделирането на данни, 
когато в някои случаи пресмятането на пълния модел в 
достатъчен брой точки изисква много изчисления. Тогава 
съчетаването на пълни пресмятания в ограничен брой 
точки с подходяща интерполационна процедура може да 
ускори многократно, решаването на дадения проблем. 

 
Формално задачата за интерполацията се формулира 

така: Дадена е съвкупност от реални абциси {xi  i=1,... n} и 
стойности на ординатите {уi  i=1,...n}. Задачата на 
линейната интерполация се състои в това да се построи 
графика на функцията f(x), такава че f(xi)= уi , за всяко i и 
f(x)  да има някакви приемливи стойности между 
стойностите на xi . 

 
Разбира се същината на този процес е дефинирането 

на “разумно” поведение на интерполиращата функция в 
междинните точки. Очевидно зададените точки могат да 
бъдат интерполирани по безброй много начини, тоест 
трябва да имаме критерий за избор на точки между тях. 
Обикновено критериите се формулират като-простота и 
гладкост на представянето-например f(x) да бъде 
диференцируема и да има непрекъснати производни до 
определен ред в целия интервал, или да бъде възможно 
най-гладка в този интервал,да бъде полином на най-
малката степен и прочее. 
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Факторен кригинг 
Факторният кригинг е основан на вариограмната 

филтрираща техника Georges Matheron (1973, 1982). 
Ползва се простия адитивен модел, където изучаваната 
пространствена променлива се моделира от произволна 
функция, Z (x), която е разделена при условията на 
независимите фактори: 

Z(x) = Z1 (x) + Z2 (x) + ... 
 
Проблемите с шума могат лесно да се обработват в 

рамките на този модел, доколкото зашумената част от 
данните може да се счита за независима от 
допълнителната част на сигнала: 

Z (x) = ZNOISE (x) + ZSIGNAL (x) 
 
По такъв начин (М – Факторен кригинг) чрез оценяване 

на ZSIGNAL(x) позволява да се профилтрира компонентата на 
шума от данните. 

 
M-Факторен кригинг модел се предлага да подобри 

ефективността на геостатистически процес на филтриране 
на спектрални, геофизичини и др. данни и  като следствие 
това, отношението сигнал и шум е по-разделено.   

 

 
 

Фиг. 2  Илюстративна схема на скрининга на данните 

 

Разширяване на вариограмния подход 
През последните години, в геостатистическото 

филтриране се прилага нова схема на кригинг  техника, 
която е показана на фиг. 2. С това нововъведение се 
обработват данни в различни контексти, като данните за 
контрол на растителността], сеизмични скорост (Le, Zidek, 
2006), узаконяване на парцели, придобиване артефакти от 
геоложкия строеж, отстраняване от пречупване данни 
(Strebelle et al., 2002), D повторяемост в геофизичните 
изследвания и пр. Въпреки, че техниката се оказва 
ефективна за намаляване на шума, същата изглежда а 
ограничена, при силно зашумени данни, при които шумът е 
силно корелиран със сигнала (виж фиг. 3). 

 
Разширяване границите на метода. С тази статия се 

показва как Moving-GeoStatistics (MGS) технология, 
съчетана с обикновения, Факторен кригинг е оптимален 
начин за намаляване на шума, който е “замърсяваща” 
компонента в пространствените данни. Подходът, 
наречена M-факторен Кригингg, се очаква да бъде е 
априори по-универсален.  

 
Обикновеният факторен кригинг и М-факторен кригинг 

могат да се изпробват за филтриране на шума от 
количеството на зашумените данни. 

 

 
Фиг. 3. Илюстрация на М-факторен кригинг за редуциране на 
шума (Magneron  et al., 2008). В случай b e показана общата за 
цялата площ вариограма в двете основни посоки; в случай c 
и d е показано поведението на вариограмните модели в 
прозорците А и В. вижда се, че моделите се различават 
силно от основния, което индикация за хетерогенност  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Фиг. 4. Реализация на М факторен кригинг в спътникови 
спектрални изображения; в случая вляво  са показани 
сегментирани граници на аномалии, а в случая вдясно 
несегментирани  

 

 
 

Фиг. 5. Търсене на области с еквивалентни корелационни 
контури чрез реализация на М факторен кригинг в 
спътникови спектрални изображения; вляво е показано част 
от нестационарно спектрално изображение, в което (вдясно), 
чрез М факторния кригинг са показани областите с 
приблизително еднакви параметри на вариограмните модели 

 
Чрез метода на обикновения факториел кригинг, 

общата експериментална вариограма подготвя 
вариограмният модел (фиг. 3А,В), който в последствие се 
използва за филтриращия процес. 
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Заключение 
Moving-Geostatistics (M-GS) е иновативна технология, 

която е напълно посветена на локалната оптимизация на 
параметрите включени във вариограмно базирани модели. 
Чрез оптимизация на пространствено променливите 
параметри на модела, М-GS гарантира по–добро 
съответствие между геостатистическия модел и данните. 
Това е илюстриране на фиг. 4, където е показана 
изчистена от шува сегментация.  

 
Съществуват няколко подхода за изчисление на така 

оптимизирани параметри, наречени М-параметри. Най-
простият се състои в изчисляване само на локалните 
вариограмни параметри в съседните зони на полето на 
данните и интерполация на получените параметри, за да 
може да бъдат достъпни за всяка една точка от мрежата. 
По-усъвършенствани алгоритми, които се разработват в 
момента се базират на автоматично утвърждаващи 
техники и морфологиченанализ. Те опростяват 
определянето на М-параметрите и водят до обещаващи 
резултати в редица реални случаи, в които са били 
изпробвани. 

 
В комбинация с факторния кригинг, M-GS отваря пътя 

към оптималното геостатистическо филтриране на шумни 
данни. Методът на обикновения факторен кригинг 
възприема моделните параметри като постоянни 
параметри. В противовес, М-факторния кригинг счита 
моделните параметри (както и някои изчислими 
параметри) като пространствено променливи параметри, 
които трябва да бъдат оптимизирани. 

 
При прилагането на факторен кригинг за спектрално 

намаляване на шума се изисква правилно включване на 
структурната усложненост, наследена от голямото 
количество спектрални данни. Това прилагане ще 
редуцира риска от лошо напасване на модела и локалните 
характеристики на данните, което иначе би довело до 
неочаквани филтрационни резултати. По-подробно тези 
проблеми могат да намерят в следните публикации 
(Cresie, 1993; Hu, 2000; Cressie, Johannesson, 2008). 

 
М-факторния кригинг методът ще позволява да се 

уловят нестационарните ефекти влияещи на 
пространствените данни. Този иновативен подход, който 
може да се приложи идентифициране на различни 
нерегулярности в спектъра, аномалии, т.е. ще  води до по-
точно извличане на шума и по-добро установяване на 
сигнала. Тези възможности са показани ни фиг. 5, където е 

видно локалното пространствено корелационно поле на 
сигнала. Качественото увеличение може да бъде особено 
приложимо за обработка на мултиспектрални 
изображения, насочена за целите на запазването на 
мощността на сигнала, който е необходим за правилната 
интерпретация на изучаваните обекти. 

 
М-факторният кригинг се възползва от локално 

оптимизираните моделни параметри и води до по-добро 
намаляване на шума и запазване на сигнала чрез взимане 
в предвид локалните характеристики на две компоненти 
(шум и сигнал) в геостатистическия модел. 
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ГЕОЛОЖКО, МИНЕРАЛОЖКО И ФИЗИКО-МЕХАНИЧНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА 
КАОЛИНИТ-МОНТМОРИЛОНИТОВИ ГЛИНИ ОТ НАХОДИЩЕ “МАДЖАРИ” (ИЗТОЧНИ 
РОДОПИ) КАТО ПОТЕНЦИАЛНА СУРОВИНА ЗА КЛИНКЕРНА КЕРАМИКА 
 
Стоян Джамбазов1, Огнян Малинов2, Албена Йолева1 

 
1Химикотехнологичен и металургичен университет, 1756 София; djam@uctm.edu  
2”Гравелита” ООД, 1505 София 

 
РЕЗЮМЕ. Находище “Маджари” се намира в североизточни Родопи, в района на с. Маджари. Геоложкият строеж на находището е 
представен от кисели олигоценски вулканогенни и вулканогенно-седиментогенни скални образувания на Перперешкия трахириолитов 
комплекс, покрити трансгресивно от олигоцен-миоценските седименти на Вълчеполската моласова задруга. В пределите на находището 
туфозните олигоценски скали са засегнати от двукратна нискотемпературна хидротермално-метасоматична аргилизация от каолинит-
монтморилонитов тип, формираща сиви до сивозелени и червенокафяво обагрени глинести литотела. Движението на флуидните 
разтвори в южното слабо наклонено на север-североизток бедро на постседиментационното Бряговско-Вълчеполско структурно 
понижение се е контролирало както от стръмни запад-северозападни и североизточни разломни структури от разседно-отседен тип, така 
и от стратоидни зони на разуплътнение и флазиране с южна вергентност. В резултат на стратоидния структурен контрол продуктивните 
литотела в находището имат подчертан псевдослоист облик с редуване на червенокафяви (набогатени с хематит) и сиви до сивозелени 
нива с дебелини от 4 до 10 m. Въз основа на съдържанието на Al2O3 в глинестата суровина в находището са отделени два вида каолинит- 
монтморилонитови глини. Глина “Редолит-1” е основна със съдържание на Al2O3 20-29%, а глина “Редолит-2” е средно кисела, със 
съдържание на Al2O3 16-20%. Глините са с червен цвят след изпичане и са подходящи за участие в състави на керамични маси за 
производство на клинкерни тухли и плочки по методите на полусухо пресуване и пластично формоване.  

 
GEOLOGICAL, MINERALOGICAL AND PHYSICAL-MECHANICAL CHARACTERIZATION OF KAOLINITE-MONTMORILLONITE 
CLAYS FROM THE MADZHARI DEPOSIT (EASTERN RHODOPES) AS RAW MATERIAL FOR CLINKER CERAMICS  
Stoyan Djambazov1, Ognyan Malinov2, Albena Yoleva1 

1University of Chemical Technology and Metallurgy, 1756 Sofia; djam@uctm.edu 
2Gravelita Ltd., 1505 Sofia 
 
ABSTRACT. The Madzhari deposit is located in northeastern Rhodope Mountains near the Madzhari village. The geological structure of the 
deposit is presented mostly by acid Oligocene volcanic and volcanic-sedimentary rocks that belong to Perperek trachiryolite complex, covered 
transgressively by the Oligocene-Miocene sediments of the Valchepol molasse. In the area of the deposit the tuffose Oligocene rocks are altered by 
kaolinite-montmorillonite type of low-temperature hydrothermal-metasomatic argillisation. The rocks are turned grey to grey-green or red-brown. 
The fluid flow in the southern limb of the post-sedimentary Bryagovo-Valchepol structural descension, which is dipping gently to NNE, is controlled 
by steeply dipping to WNW and NE directed normal and strike-slip fault structures as well as by parallel extension zones dipping to south. Due to 
the parallel pattern of the structures the producible lithological bodies in the deposit have pseudo-bedding occurrence such as the alternation of 4 to 
10 m thick red-brown (hematite-rich) and grey to grey-green levels. Based on the Al2O3 contents in the clay raw material in the deposit, there are 
two types of kaolinite-montmorillonite clays defined. Redolite-1 clay is acid with Al2O3 content between 20-29%, where Redolite-2 clay is semiacid 
with Al2O3 contents as low as 16-20%. The clays are red coloured after firing and are suitable for ceramic compositions for the production of clinker 
bricks and tiles using semi-dry pressing and plastic molding methods. 

 
Въведение 

В североизточните Родопи, в района на с. Маджари са 
установени червенообагрени каолинит-монтморилонитови 
глини, които Горанов (1960; 1982) разглежда като 
преотложена изветрителна кора в основата на 
Вълчеполската моласова задруга, а Тодорова (1970; 1972) 
– като площна сиалитна изветрителна кора. 

 
Анализът на резултатите от геоложкото проучване на 

находище “Маджари”, извършени от “Гравелита” ООД, 

показват, че каолинит-монтморилонитовите глини в 
находището са продукт на седиментна и полициклична 
приразломна нискотемпературна хидротермално-
метасоматична дейност. На аргилизация са подложени 
кисели вулкански и вулканогенно-седиментогенни туфозни 
скали с олигоценска възраст.  

 
В настоящата разработка се представят данни за 

геоложките особености на находището, генезиса и 
характеристиката на каолинит-монтморилонитовите глини. 
Въз основа на определените физико-механични свойства е 

mailto:djam@uctm.edu
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установено, че каолинит-монтморилонитовите глини с 
техноложко наименование глина “Редолит” са подходяща 
суровина за клинкерна керамика. 

 
Експеримент и резултати 
Методика на изследване. Геоложкият строеж на 
находище “Маджари” е изучен посредством проучвателни 
работи, включващи картировка, изкопни и сондажни 
дейности. По две профилни линии са прокарани 5 броя 
сондажи с дълбочини от 16.00 до 19.80 m с диаметър на 

сондиране 110 mm по целия ствол на сондажа. 
Достоверността на проучването е гарантирана от високия 
процент извадена ядка 85-95%. Съобразно целите на 
проучването опробването на сондажните и изкопните 
изработки е извършено на секции в зависимост от 
дебелината на подсечените литотела. Химичният състав 
на суровината е изучен посредством AE SICP анализ след 
алкално стапяне и разтваряне с киселина, класически 

химични методи на изсушена при 105С проба. 
Минералният състав на суровините е определен 
посредством рентгенодифрактометричен анализ (XRD) с 

използването на дифрактометър DRON-3М с Со-К -

лъчение (=1.7903 , 28 mA ток и 40 kV напрежение) и 
дифрактометър D2 Phaser (Bruker AXS), работещ с Ni-

филтрувано Cu рентгеново лъчение в интервала 5-70 2 

при условия 30 kV и 10 mA. Физико-механичните свойства 
на изследваните суровини, като нормална формовъчна 
влажност, пластичност, въздушна и огнева свиваемост, 
механична якост на сурово и след изпичане при 900, 1000 

и 1100С, както и водопоглъщаемостта са определени по 
стандартни методики за изследване на керамични 
материали. 
 
Геоложки строеж. В геоложкия строеж на находище 
“Маджари” (фиг. 1) участват олигоценски и олигоцен-
миоценски скални образувания, отнасящи се към 
Перперешкия трахириолитов комплекс (Георгиев, 
Милованов, 2003; 2006) и Вълчеполската моласова 
задруга, номинирана от Горанов (1982) като Вълчеполска 
моласова свита. 
 

Перперешки трахириолитов комплекс (t Pg31). В 
областта на находище “Маджари” комплексът е 
представен от пачките на туфозните рифови варовици (Р6) 
и грубопепелните туфи (Р7). Туфозните рифови варовици 
са най-старите скали, разкриващи се в областта на 
находището. Афльориментите им са много ограничени, а в 
дълбочина се явяват долна граница на разпространение 
на грубопепелните туфи, респективно и на продуктивните 
каолинит-монтморилонитови глини. Пачката на 
 

 

 
Фиг. 1. Специализирана геоложка карта на находище “Маджари” 
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грубопепелните туфи покрива нормално варовиците от 
предходната пачка. Тя е представена от седиментни, 
седиментно-вулканогенни и интрузивно-вулканогенни 
скални разновидности. Дебелината на пачката съобразно 
съвременния ерозионен срез е в диапазона от 0 m 
(западно от находището) до около 40 m (източно от него). 
Покрива се трансгресивно от Вълчеполската моласова 
задруга. В основата на пачката се установяват глинести 
седименти с дебелина до 5.3 m (С-ж 4). В най-долната си 
част те са представени от сивозелена блещива глина, 
включваща деформирани сантиметрови лещи, набогатени 
с органика (фиг. 2). Над нея следва твърда кафяво-
червена блещива глина с реликтови петна от предходната. 
Върху глинестите седименти следва незакономерна 
алтернация на туфозно-седиментни скали (псамитни и 
пепелни туфи, туфозни пясъчници и гравелити, а СЗ от 
находището – и на туфозни конгломерати). Подводният 
характер на седиментацията се бележи от набогатяването 
на отделни туфозни пластове с оолитно-пизолитни 
желязосъдържащи агрегати, формиращи на места 
самостоятелни стратоидни литотела с дебелина до 40 cm 
(фиг. 3). Специфична особеност за пачката на 
грубопепелните туфи в находище “Маджари” е наличието 
на отчетливи секущи тела от лавобрекчи в гърлов 
(туфизитен) фациес (фиг. 1 и 4). 
 

 

Фиг. 2. Навлачен тектонски контакт на сивозелена 
монтморилонитова глина с туфозните рифови варовици С-
4/19.5 m 
 

 

Фиг. 3. Оолитно-пизолитен пласт с желязо-хидроксидна 
минерализация 

Вълчеполска моласова задруга (vp Pg32-Ng1). В 
областта на находище “Маджари” Вълчеполската 
моласова задруга е представена от дребно до 
среднокъсов конгломерат, включващ прослойки от глини, 
пясъци и гравелити. Седиментите й лежат с отчетлив 
трансгресивен контакт върху аргилизираните на места 
грубопепелни туфи (пачка Р7) от Перперешкия 
трахириолитов комплекс. Максималната остатъчна 
дебелина на теригенните седименти, явяващи се 
разкривка на проучените продуктивни каолинит-
монтморилонитови глини, е 3.5 m (С-ж 2). 
 

 

Фиг. 4. Лавобрекчи в гърлов (туфизитен) фациес: а) 
субвертикален интрузивен контакт с псамитни туфи; б) 
текстурен облик на лавобрекчите 
 

Структурно-тектонска характеристика. Структурно-
тектонските особености в областта на находище 
“Маджари” са от съществено значение, тъй като са един от 
основните фактори за локализацията на каолинит-
монтморилонитовата глинеста суровина. В регионален 
план находището се намира в южното слабо наклонено на 
С-СИ бедро на силно асиметричната Бряговска 
синклинала (Карагюлева, 1955; непубликувани данни). 
Вследствие на отчетлив тектонски натиск от север към юг, 
в изграждащите я скални комплекси се наблюдава 
реактивиране на систематични разломни структури от 
разседно-отседен тип с посоки З-СЗ/И-ЮИ и СИ/ЮЗ, както 
и формиране на такива от навлачен тип (фиг. 5). 
 

 

Фиг. 5. Макрофлазерна текстура в навлачна зона по 
туфозните рифови варовици; 300 m южно от находище 
“Маджари” 
 

Находище “Маджари” е привързано към отчетлив 
тектонски възел, формиран от пресичането на 
субвертикални З-СЗ и СИ разломни структури, в съчетание 
с етажирани стратоидни зони на флазиране (фиг. 1). 
Хидротермалните прояви по тези зони имат отчетлив 
полихронен характер и са представени от неколкократно 
проявени нискотемпературни хидротермално-
метасоматични процеси (аргилизация и окварцяване) (фиг. 
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6). Движенията по тектонските зони продължават и през 
неотектонския етап, за което свидетелстват окси-
редукционните процеси, извършващи се по систематични 
пукнатинни системи в червенообагрените каолинит-
монтморилонитови глини, както на повърхността, така и в 
дълбочина (фиг. 7-8). 

 
Генезис на каолинит-монтморилонитови глини. 
Системният подход при изучаването на находище 

“Маджари” показа, че продуктивната глинеста суровина е 
формирана в резултат на полициклична дейност. Тя 
включва глинеста седиментация от монтморилонитов тип, 
приразломно проявена нискотемпературна 
хидротермално-метасоматична аргилизация от каолинит-
монтморилонитов и каолинит-хематитов тип, както и 
супергенни окси-редукционни изменения по глинестите 
материали.

 
 

Фиг. 6. РФА на глинестите минерализации в находище “Маджари”; С-4/19 – седиментен монтморилонитов тип; С-4/11 – каолинит-
монтморилонитов тип по псамитни туфи; С-2/12 – каолинит-монтморилонитов тип по лавобрекчи; М-3 – опал-кристобалит-
каолинитов тип по псамитни туфи; С-4/16 – хематит-каолинитов тип по седиментни глини; С-3/9,7 – каолинит- хематитов тип по 
аргилизирани туфи; М-1 – каолинит-апатитов жилен тип; М-2 – десилифицирани и деоксидирани каолинит-хематитови 
аргилизити по туфозни скали 
 

  

Фиг. 7. Окси-редукционно избелване на червени каолинит-
хематитови глини в приповърхностна линейна пукнатинна 
зона 

Фиг. 8. Окси-редукционно избелване на червени каолинит-
хематитови глини в секущи пукнатинни системи в дълбочина 
С-1/6.0 m 



25 

В находище “Маджари” нормални глинести седименти 
се установяват в основата на пачката на киселите 
грубопепелни туфи. Минералният им състав е представен 
от монтморилонит с незначително участие на халуазит и 
каолинит (фиг. 6, С-4/19). Седиментацията им се е 
осъществила в плитководен басейн, съдейки по наличието 
на маломощни лещи от органика в тях. Глините са 
сивозелени силно блещиви, вследствие на нашистяването 
им в навлачна структура, засегнала и тяхната подложка от 
органогенен варовик. 

 
Най-мащабна проява в находището има 

нискотемпературната хидротермално-метасоматична 
аргилизация. Вследствие на движението на флуидните 
потоци по субвертикални и свързани с тях стратоидни 
разломни структури, част от туфозните скали от пачката на 
киселите грубопепелни туфи са претърпели дълбока 
промяна. Първоначално във формирания структурен възел 
от З-СЗ и СИ разломни структури вулканогенно-
седиментогенните и вулкано-интрузивни скали са 
засегнати от валова (фиг. 1), а встрани от него – и от 
специфична жилно-щокверкова аргилизация (фиг. 9). 

 

 

Фиг. 9. Жилно-щокверкова аргилизация по псамитни туфи 
 

Минералният състав на тези аргилизити е представен 
от каолинит, монтморилонит, опал-кристобалит, хематит и 
апатит, в които като реликтови минерали съобразно 
изходните туфозни скали се фиксират илит, кварц и калиев 
фелдшпат. В зависимост от изходните туфозни скали, 
каолинит-монтморилонитовите глини имат сивобял цвят за 
аргилизираните туфи с преобладаваща витрокластична 
компонента или сивозелен – за пасмитните туфозни 
разновидности. На по-късен етап от хидротермалния 
процес, вследствие на набогатяване на флуидните 
разтвори с железни йони и движението им по 
реактивирани стратоидни зони, се е стигнало до 
формирането на две отчетливо пигментирани в червено 
нива с дебелина от 4.1 m (долно) до над 8.4 m (горно). 
Рентгеноструктурните изследвания показват, че червеният 
цвят се дължи на минерала хематит (фиг. 6, С-4/16 и С-
3/9.7). Като финална фаза на хидротермалния процес в 
находището се разглеждат установените субвертикални 
жили от каолинит-апатитова минерализация, пресичащи 
както видимо непроменените туфи, така и 
червенообагрените каолинитови глини (фиг. 6, М-1; фиг. 
10). 

 

Фиг. 10. Жилна каолинит-апатитова минерализация пресича 
червени каолинит-хематитови глини 

 

В резултат на неотектонска активизация по разломните 
структури в находището и движението по тях на 
пукнатинни инфилтрационни води се налблюдават 
специфични окси-редукционни изменения (частична 
десилификация и деоксидация) (фиг. 6, М-2) по отношение 
на изходната минерализация (фиг. 6, С-3/9,7), както в 
приповърхностните разкрития в областта на сондаж №1, 
така и в дълбочина (фиг. 7). Вследствие на миграция на 
желязото, червенообагрените каолинитови глини са 
пукнатинно избелени. Зона на валово избелване с 
дебелина до 1 m по червената каолинитова глина се 
установява и непосредствено под теригенните седименти 
на Вълчеполската моласа. Частичната десилификация се 
изразява от разграждането на опал-кристобалитовата 
компонента. За постседиментационния процес на 
избелване свидетелства наличието на реакционна 
приконтактна лимонитизация по долнището на теригенните 
седименти само в областта на съвременния ерозионен 
срез. 

 

Минерален състав, химични и физико-
механични показатели на каолинит-
монтморилонитови глини 
Минерален състав. В резултат на седиментационни и 
нискотемпературни хидротермално-метасоматични 
процеси в находище “Маджари” полезното изкопаемо е 
представено от каолинит-монтморилонитови глини. За 
охарактеризиране на суровината в керамично отношение е 
изучен нейният фазов състав в температурния диапазон 

100-1100С (фиг. 11). 
 
Химичен състав. По отношение на основните 
скалообразуващи оксиди полезното изкопаемо в 
находището е с променлив състав (табл. 1). Въз основа на 
съдържанието на Al2O3 в глинестата суровина са отделени 
два вида каолинит-монтморилонитови глини, изграждащи 
отчетливо разграничени литотела (фиг. 1). Глина “Редолит 
1” е основна със съдържание на Al2O3 20-29%, а глина 
“Редолит 2” е среднокисела, със съдържание на Al2O3 16-
20%. Завишените съдържания на Fe2O3 са причина за 
наситено червения цвят след изпичане. 
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Фиг. 11. РФА на глина “Редолит-1” в диапазона 

100-1100С 

 
Таблица 1. Химичен състав на глина “Редолит” в находище “Маджари” 

 Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO TiO2 ЗН 

“Редолит-1” 20.11-28.51 
24.00 

48.91-63.25 
56.69 

2.03- 9.14 
4.98 

0.28-1.74 
0.74 

0.13-1.12 
0.37 

0.26-1.01 
0.56 

8.31-15.34 
10.97 

“Редолит-2” 16,84-19,81 
19.44 

62.96-68.27 
64.02 

2.85-4.84 
4.11 

0.67-1.25 
1.00 

0.25-0.84 
0.50 

0.19-0.54 
0.33 

7.29-9.05 
8.44 

 
Физико-механични свойства. Основните физико-
механични свойства на глина “Редолит-1” в сурово и 
изпечено състояние са изучени посредством стандартни 
керамични методики (табл. 2). 
 
Таблица 2. Физико-механични свойства на глина 
“Редолит-1” 

В сурово състояние 

Относителна влажност, % 21.7 
Абсолютна влажност, % 27.7 
Пластичност по Пфеферкорн, % 24.5 
Въздушна свиваемост, % 4.4 
Коефициент на чувствителност при сушене, % 1.7 
Механична якост на огъване, МРа 1.5 

В изпечено състояние 

Механична якост на огъване, МРа 

- 900С 

- 1000С 

- 1100С 

 
2.76 
4.22 
5.99 

Обща свиваемост  

- 900С 

- 1000С 

- 1100С 

 
5.2 
9.0 

14.0 

Водопоглъщаемост 

- 900С 

- 1000С 

- 1100С 

 
22.5 
18.1 
13.5 

 

Заключение 
Извършените геологопроучвателни работи по 

глинестите суровини от находище “Маджари” показаха, че 
каолинит-монтморилонитовите глини са формирани в 
резултат на седиментна и полициклична хидротермално-
метасоматична дейност по олигоценските седиментно-
туфозни скали на Перперешкия трахириолитов комплекс. 
Установени са два типа глини в зависимост от 

съдържанието на Al2O3 в тях: глина “Редолит-1” със 
съдържание 20-28% и глина “Редолит-2” – 16-20%. 
Определените физико-механични свойства на глина 
“Редолит-1” показват, че глината е основна, 
среднопластична, с невисока въздушна свиваемост. 
Поради високото съдържание на Al2O3 тя е труднотопима – 
условие за образуване на мулит, гарантиращ висока 
механична якост на керамичните маси, в които ще се 
влага. След изпичане глината има наситеночервен цвят и 
е подходяща за участие в състави на червени керамични 
маси за клинкерни тухли и плочки. 
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ИЗТОЧНОМИЗИЙСКАТА МОНОКЛИНАЛА 
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РЕЗЮМЕ. Природните резервоари в мезозойския разрез от източната окрайнина на Мизийската платформа (Варненска и 
Източномизийска моноклинала) имат регионален (долнотриаски, среднотриаски и горноюрско-долнокреден) и зонален (средно-
горноюрски) характер. Техният строеж, разпространение и физични показатели са твърде разнообразни. Това е свързано със структурно-
тектонските особености на изучаваната територия и разномащабните фациални преходи на изграждащите ги седименти. Триаските 
природни резервоари имат локално разпространение, поради конседиментационното им развитие в депресионни участъци. В горната 
част на горнотриаско-средноюрския труднопроницаем комплекс е разположена средноюрската зонална проницаема задруга. Горноюрско-
долнокредният природен резервоар има широко разпространение. Фациалните особености в проницаемия комплекс обуславят 
влошаване на колекторните му показатели от северозапад на югоизток. Покриващият го долнокреден регионален труднопроницаем 
комплекс отсъства в значителна част от изучаваната територия. В тези участъци ролята на покривка изпълняват горнокредни 
труднопроницаеми глинесто-карбонатни наслаги. В горнокредния комплекс интерес представлява зоналната колекторна задруга в 
горната част на разреза.  
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ABSTRACT. The natural reservoirs in the Mesozoic section from the eastern margin of the Moesian Platform (Varna and East Moesian 
monoclines) are with regional (Lower Triassic, Middle Triassic and Upper Jurassic-Lower Cretaceous) and zonal (Middle-Upper Jurassic) character.  
Their structure, spreading and physical parameters are very variable. This fact is in direct connection with the structural-tectonic characteristics of 
the studied territory and the large-scale changes of the building sediments. The Triassic natural reservoirs are locally distributed because of their 
consedimentation development in depression areas. The Middle Jurassic zonal permeable formation is situated in the upper part of the Upper 
Triassic-Middle Jurassic hardpermeable complex. The Upper Jurassic-Lower Cretaceous natural reservoir is wide-spread. The facial feature in the 
permeable complex determines the reservoir parameters for the worse from north-west to south-east. Lower Cretaceous regional hardpermeable 
complex, that covers it, doesn’t occur in the significant part of the studied territory. In these regions the cover consists of the Upper Cretaceous 
hardpermeable clayey-carbonate sediments. The zonal reservoir formation from the upper part of the section in the Upper Cretaceous complex is of 
great interest. 

 
Въведение 

Изследваният район включва източната част на 
Мизийската платформа (Варненска и Източномизийска 
моноклинала), определени като “континентална окрайнина” 
(Боков, Чемберски, ред., 1987). Тази част на платформата 
на запад е ограничена от Северобългарския свод, на север 
– от Добруджанския масив и на юг - от Долнокамчийското 
понижение. Източната граница условно е прокарана по 
ръба на шелфа.  

 
Природните резервоарни системи в разреза на 

Мезозоя от Североизточна България, в която попада и 
част от изследваната територия, са били предмет на 
изучаване от различни изследователи. Основните 
резултати от тези изследвания са обобщени в 
монографични издания и научни публикации (Калинко, 
ред., 1976; Боков, Чемберски, ред., 1987; Боков и др., 1998; 

и др.). Подобни специализирани обобщения за 
българската част от акваторията на Черно море отсъстват. 
Определен обем информация се съдържа във фондови 
разработки, третиращи нефтогазоносната перспективност 
на акваторията.  

 
Характеристиката на природните резервоарни системи 

в крайбрежната част се основава на голям обем 
информация, поради което направените оценки имат 
висока степен на надежност. Оценките по отношение на 
акваторията имат по-скоро прогнозен характер. Те са 
базирани на ограничения брой сондажни данни и на 
интерпретацията на сеизмичната информация, с 
използване на методите на екстраполацията и геоложката 
аналогия. При характеристиката на колекторните и 
изолиращите качества на скалите са използвани 
общоприетите за Северна България класификационни 
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схеми (Балинов, 1975; Венева, 1980; Йорданов и др., 
1985). 

 
Дефиниране и характеристика на природните 
резервоари 

В мезозойския разрез на Североизточна България са 
дефинирани следните регионални преобладаващо 
проницаеми (РПК) и преобладаващо труднопроницаеми 
(РТК) комплекси: долнотриаски РПК; долнотриаски РТК; 
среднотриаски РПК; горнотриаско-средноюрски РТК; 
горноюрско-долнокреден РПК, долнокреден РТК (Боков, 
Чемберски, 1987). Те формират три регионални природни 
резервоара (РПР): долнотриаски, среднотриаски и 
горноюрско-долнокреден. В изучаваната територия 
посочените комплекси и природни резервоари имат редица 
специфични особености, свързани с тяхното развитие, 
стратиграфски обхват, строеж и литолого-физични 
показатели. Независимо от това, при характеристиката на 
резервоарните системи в мезозойския разрез техните 
наименования са запазени. 

 
Долнотриаски регионален природен резервоар 

В изграждането на природния резервоар участват 
долнотриаският РПК и ограничаващите го пермски РТК 
(регионална подложка) и долнотриаски РТК (регионална 
покривка) (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Долнотриаски регионален природен резервоар: 1 – 
сондаж; 2 – изопахита на долнотриаския РТК (регионална 
покривка), m; 3 – тектонско нарушение; 4 – разпространение 
на долнотриаския РТК; 5 – разпространение на 
долнотриаския РПК; 6 – брегова линия  
 

Долнотриаският регионален проницаем комплекс има 
ограничено разпространение в изучаваната територия 
(фиг. 2). Неговото присъствие се проследява в 
Безводишкия блок, Ушаковската депресия и южната част 
на Калиакренско-Тюленовската депресия. Липсва в 
Шабленско-Българевската грабеновидна зона (ШБГЗ). 
Изграден е от теригенните наслаги на Червеноцветната 
пясъчникова задруга (ЧПЗ). Разрезът е представен от 
пясъчници с прослойки от алевролити и аргилити. 
Дебелината му в шелфа сe изменя от 0 до 40 m, докато в 
крайбрежните райони тя надвишава 120 m. По данни от 
сондажи в Добруджанския район пясъчниците се отнасят 
към порния тип колектори и се характеризират с нисък 

вместимостен и филтрационен потенциал (ІV клас). За 
останалите райони, поради сходство в характеристиката 
на проницаемия комплекс се предполага, че колекторите 
са аналогични (ІV клас, порен тип). 

 
Долнотриаският регионален труднопроницаем 

комплекс покрива долнотриаския РПК или лежи върху 
пермския РТК (в малки участъци от ШБГЗ и Калиакренско-
Тюленовската депресия) (фиг. 1). В стратиграфския му 
обем са включени седиментите на Добруджанската свита 
(спат). Комплексът е изграден от многократно редуване на 
аргилити, различно варовити, прехождащи в мергели и 
варовици. Дебелината му в шелфа се изменя от 0 до 60 m, 
а в Добруджанския район достига 240 m. В разреза 
преобладават скали с ниски и твърде ниски изолиращи 
качества (клас D в Добруджанския район и клас Е в ШБГЗ). 
Данни за качествата на РТК в акваторията отсъстват. 
 

 

Фиг. 2. Карта на долнотриаския регионален проницаем 
комплекс: 1 – сондаж; 2 – изопахита, m; 3 – тектонска 
граница; 4 – тип на колектора (порен); 5 – клас на колектора 
по проницаемост (ІV); 6 – брегова линия 

 
Пермският регионален труднопроницаем комплекс е 

изграден от долнопермски вулканогенно-теригенни скали 
(Наневска свита), към които в отделни участъци се 
приобщават горнопермски глинесто-теригенни скали 
(Търговищенска и Тотлебенска свита). В акваторията е 
разкрит от един сондаж (Р-1 Нанево). Дебелината му 
варира в широки граници – от 0 до над 1000 m. По 
изолиращи качества скалите са твърде разнообразни 
(класове С, D и Е), което е свъзрано с присъствието в 
разреза на проницаеми пластове. 

  
Среднотриаски регионален природен резервоар 

В състава на природния резервоар участват 
среднотриаският РПК и ограничаващите го долнотриаски 
РТК (регионална подложка) и горнотриаско-средноюрски 
РТК (регионална покривка) (фиг. 3). 

 
Среднотриаският регионален проницаем комплекс е 

разпространен в депресионните участъци, където 
присъства долнотриаския РПК, с известно разширение в 
северната част на Каварненско-Тюленовската депресия и 
в ШБГЗ, както и стеснение в Безводишкия блок (фиг. 4). В 
шелфа той е отделен основно по сеизмични данни 
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(разкрит е от сондажи само в района на Галата). 
Комплексът е изграден от карбонатните (варовици и 
доломити) наслаги на Дойренска свита (основно аниз). 
Дебелината му се променя от 0 до 500 m, като тя е по-
малка в района на Безводишкия блок. Среднотриаските 
карбонатни колектори от приморската част (ШБГЗ) са 
добре изучени. Те са представени от различни типове – 
пукнатинни, порно-пукнатинни и порно-каверново-
пукнатинни. Порно-пукнатинният тип е с висока порна 
вместимост (от 5 до 25%) и е привързан главно към 
долната и средна част на проницаемия комплекс. По 
филтрационни показатели колекторите са отнесени към ІV 
клас. От тях получените притоци са от пластова вода и 
вода с разтворен газ (Р-114 Калиакра, Р-40 Тюленово др.), 
а нефтените прояви са във вид на петна, капки и 
пигментации (Р-123 и Р-124 Шабла). 

 

 

Фиг. 3. Среднотриаски регионален природен резервоар: 1 – 
сондаж; 2 – изопахита на горнотриаско-средноюрския РТК 
(регионална покривка), m; 3 – тектонско нарушение; ареал на 
разпространение на труднопроницаемите скали: 4 – с долно-
средноюрска възраст; 5 – с горнотриаска възраст; 6 – 
разпространение на среднотриаския РПК; 7 – линия на 
изклинване на долно-средноюрските труднопроницаеми 
скали; 8 – брегова линия 
 

 
 

Фиг. 4. Карта на среднотриаския регионален проницаем 
комплекс: 1 – сондаж; 2 – изопахита, m; 3 – тектонска 
граница; 4 – тип на колектора (порно-каверново-пукнатинен); 
5 – клас на колектора по проницаемост (ІV); 6 – брегова 
линия 

По аналогия с описаните типове колектори в ШБГЗ се 
предполага, че в Каварненско-Тюленовската и 
Ушаковската депресия в триаския карбонатен комплекс 
присъства подобен тип резервоарни скали. 

  
Долнотриаският регионален труднопроницаем 

комплекс (Добруджанска свита), който служи за покривка 
на долнотриаския РПК, изпълнява ролята на подложка на 
среднотриаският РТК. 

 
Горнотриаско-средноюрският регионален труднопро-

ницаем комплекс има широко разпространение в 
изучаваната територия (фиг. 3). Пълнотата на разреза и 
неговата дебелина варират в широки граници. Пълният 
профил включва седиментите от средния триас до 
средната юра (от ладинския до батския етаж).  

 
Комплексът е представен основно от трудно-

проницаеми седименти. Триаските наслаги са изградени от 
глинести варовици с прослойки от мергели и аргилити 
(Тюленовска свита), пъстри аргилити с прослойки от 
глинести алевролити и пясъчници (Калиакренска свита), 
мергели, варовици и доломити (Шабленска свита). Долно-
средноюрските седименти глинесто-теригенни седименти 
са представени от глини и аргилити в редуване с 
алевролити и пясъчници (Континентална долноюрска 
задруга и Есенишка свита). В северозападните участъци 
на изучаваната територия труднопроницаемият комплекс 
отсъства. 

 
Дебелината на комплекса варира в широки граници. Тя 

е най-голяма в района на ШБГЗ и Ушаковската депресия 
(до 2000 m, където литостратиграфският обем е пълен). 
Най-малка (под 50 m) е в района на присъствие само на 
средноюрски труднопроницаеми наслаги (фиг. 3). 
Изолиращите му свойства са слабо изучени. По аналогия с 
проведени изследвания в други райони се предполага, че 
триаските скали имат добри изолиращи качества – клас В 
(Калиакренска и Шабленска свита). Тюленовската свита 
притежава по-ниски качества – D клас, поради 
присъствието на повече теригенни прослойки в разрезите. 
За юрския разрез липсват специализирани изследвания. 
Труднопроницаемите глинести скали (Есенишка свита) са 
неиздържани площно и имат локално значение като 
изолиращи. Освен това, значителното им опесъчаване 
влошава техните качествата.  

 
В горната част на горнотриаско-средноюрския 

труднопроницаем РТК се съдържат самостоятелно 
обособени колекторни пластове и пачки. Те се покриват от 
глинести горноюрски наслаги (Провадийска свита), които 
са труднопроницаеми. Налице е изявена пространствена 
зоналност, която позволява да се дефинира зонален 
природен резервоар в средно-горноюрския разрез. 

 
Средно-горноюрски зонален природен резервоар  

В състава на природния резервоар участва 
средноюрската зонална колекторна задруга (ЗКЗ), 
ограничена от горнотриаско-средноюрският регионален 
труднопроницаем комплекс (подложка) и горноюрската 
зонална труднопроницаема задруга (фиг. 5).  
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Средноюрската зонална колекторна задруга включва 
пясъчници и алевролити (Есенишка свита), песъчливи и 
биодетритни варовици (Добричка свита) и афанитови, 
слабо глинести варовици (Султанска свита). Дебелината й 
най-често е между 10 и 40 m, като достига до 80 m в 
южната част на Варненската моноклинала и вероятно в 
северната част на Източномизийската моноклинала. 
Фациалната и петрофизичната нееднородност на 
седиментите предопределя нееднородността в 
разпределението на вместимостните и филтрационните 
свойства. Една част от пясъчниците и алевролитите се 
отнасят към порния тип колектори. Те са по-едрозърнести 
до гравелитни в южната част на Варненската моноклинала 
(Р-1 Елизаветино, Р-1 Варна). Глинесто-теригенните и 
глинесто-карбонатните скали се отнасят към пукнатинния 
тип колектори. На места от задругата са получени притоци 
от минерализирана пластова вода с разтворен газ (Р-114 
Калиакра, Р-69 Близнаци).  

 

 

Фиг. 5. Средно-горноюрски зонален природен резервоар: 1 – 
сондаж; 2 – изопахита на горноюрската труднопроницаема 
задруга (покривка), m; 3 – тектонско нарушение; 4 – линия на 
изклинване на наслагите; 5 – разпространение на 
средноюрската проницаема задруга и клас на колектора по 
проницаемост (ІV); 6 – ареал на разпространение на 
горноюрската труднопроницаема задруга; 7 – брегова линия 

 
Горноюрската зонална труднопроницаема задруга 

има значителна разпространение. Тя е изградена от глини 
и аргилити  (Провадийска свита). Дебелината й е между 10 
и 40 m, като рядко надвишава 60 m (фиг. 5). Липсват 
специализирани изследвания за изолиращите качества на 
скалите, но по литоложки белези може да се приеме, че са 
добри. Изолиращата задруга изклинва в северозападните 
участъци на изучавания район, поради което колекторната 
задруга се приобщава към горележащия горноюрско-
долнокреден проницаем комплекс. 

 
Горноюрско-долнокреден регионален природен 
резервоар 

В изграждането на природния резервоар участват 
горноюрско-долнокредният РПК и ограничаващите го 
горноюрска зонална труднопроницаема задруга (подложка) 
и долнокреден РТК (покривка) (фиг. 6). 

 

Горноюрско-долнокредният регионален проницаем 
комплекс има широко разпространение (фиг. 7). 
Възрастовият му обхват е оксфорд-валанжин. В 
северозападните участъци на изучавания район към него 
се приобщава средноюрската зонална колекторна задруга. 
В Долнокамчийското понижение карбонатният проницаем 
комплекс фациално прехожда в труднопроницаеми 
флишоидни наслаги. 

 
Карбонатните колектори, изграждащи комплекса, се 

характеризират със значително разнообразие по 
отношение на техния веществен състав, структурно-
генетични особености и петрофизични качества. Това е 
обусловено от латералния преход от плитководни към по-
дълбоководни условия на седиментация. 

 

 

Фиг. 6. Горноюрско-долнокреден регионален природен 
резервоар: 1 – сондаж; 2 – изопахита  на долнокредния РТК 
(регионална покривка), m; 3 – тектонско нарушение; 4 – линия 
на изклинване на наслагите; 5 – граница между различни по 
проницаемост колекторни скали; 6 – ареал на 
разпространение на долнокредния РТК; 7-8 – 
разпространение на горноюрско-долнокредния РПК; 9 – 
брегова линия 

 

 
 

Фиг. 7. Карта на горноюрско-долнокредния регионален 
проницаем комплекс: 1 – сондаж; 2 – изопахита, m; 3 – 
тектонска граница; 4 – линия на изклинване на наслагите; 5 – 
граница между различни по проницаемост колектори; тип на 
колектора: 6 – порно-каверново-пукнатинен; 7 – порно-
пукнатинен; клас на колектора по проницаемост: 8 – I; 9 - IV ; 
10 – отсъствие на колектори; 11 – брегова линия 
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В северозападната част на разглежданата територия 
карбонатните колектори (Чернооковска, Дриновска и 
Каспичанска свита) са представени от варовици (предимно 
органогенни и рифогенни) и доломити. Дебелината им най-
често съставлява 300-450 m, като в отделни участъци 
превишава 700 m. Вместващото пространство е 
представено от различни морфогенетични типове 
празнини (каверни, пори и пукнатини). Колекторите са от 
смесен тип - порно-каверново-пукнатинен. Ефективните 
макро- и микропукнатини са развити повсеместно и 
способстват формирането на високи филтрационни 
свойства на седиментите – І клас. Добрите резервоарни 
качества на карбонатния комплекс са доказани в ШБГЗ, 
където се намира Тюленовското нефтено находище. 

  
В югоизточна посока, поради фациален преход, 

горноюрско-долнокредните седименти се отнасят към 
глинесто-карбонатния комплекс (Николова, Дончева, 2004). 
Сред структурните скални разновидности силно 
преобладават глинестите варовици и доломити. 
Дебелината на комплекса се изменя в границите от 100 до 
750 m, а в зоната на склона (по сеизмични данни) той 
изклинва. Колекторите се характеризират с променливи 
филтрационни и акумулационни свойства. Те са отнесени 
към порно-пукнатинния тип, а по филтрационни показатели 
– към ІV клас. В долната част на разрезите комплексът е 
по-глинест и колекторите са от по-нисък клас. 

 
Долнокреденият регионален труднопроницаем 

комплекс има значително разпространение (фиг.6). 
Възрастовият му обхват е хотрив-апт. В състава на 
комплекса преобладават мергелите и глинестите 
варовици, прехождащи в глинести и варовито-глинести 
алевролити и пясъчници. Техните количествени 
съотношения и дебелина са силно променливи в посока от 
север на юг. Отнесени са към различни латерално 
прехождащи литостратиграфски единици – Разградска и 
Спасовка (в северозападната част на изучавания район), 
Горнооряховска (в централната и южната част) и 
Камчийска (в Долнокамчийското понижение) свита.  

 
Дебелината на комплекса варира в широки граници – 

от единици метри на север до 900 m и повече на юг. 
Ограниченият обем от данни за изолиращите показатели 
на долнокредните труднопроницаеми седименти показва, 
че в северните райони те се характеризират с понижени и 
средни качества – класове С и D. На юг стойностите на 
оценяваните параметри се повишават и изолиращият 
потенциал нараства. Отрицателно влияние върху 
изолиращите качества на труднопроницаемите седименти 
оказва неравномерно разпределените, различни по 
характеристика и площно разпространение, проницаеми 
прослойки. 

 
Долнокредният РТК отсъства в значителна част от 

Източномизийската и Варненската моноклинала (фиг.6). В 
тези участъци ролята на покривка се изпълнява от 
горнокредните труднопроницаеми наслаги (Новаченска 
и/или Мездренска свита). Това са тебешироподобни 
варовици, глинести варовици и мергели. С високи 
изолиращи качества са скалите на Новаченската свита. Те 
изпълняват ролята на покривка в Тюленовското 
газонефтено находище. 

Природни резервоари в горнокредния комплекс 
Строежът на горнокредния комплекс е твърде сложен, 

което е свързано с различната пълнота на разрезите и 
сложните фациални преходи. В него присъстват 
проницаеми и труднопроницаеми седименти, чието 
разпространение и пространствено поведение е трудно да 
се проследи. Това затруднява еднозначното му 
дефиниране като преобладаващо проницаем или 
преобладаващо труднопроницаем в границите на 
разглежданата територия.  В югоизточната (акваториална) 
част на Варненската моноклинала в горната част на 
комплекса уверено се отделя горнокредна зонална 
колекторна задруга. Тя е представена от теригенно-
карбонатни проницаеми скали - варовити пясъчници и 
органогенни варовици (Добринска и Кайлъшка свита). 
Заедно с палеоценските карбонатни колектори 
(Комаревска свита) задругата изгражда продуктивния 
хоризонт на газовото находище Галата. Възможно е 
нейното присъствие на изток от Калиакренската разломна 
зона (южната част на Източномизийската моноклинала).  
 

Заключение 
На базата на проведените изследвания могат да се 

направят следните изводи. 
 
В мезозойския разрез от Варненската и 

Източномизийската моноклинала на Мизийската 
платформа дефинираните регионални (долнотриаски, 
среднотриаски и горноюрско-долнокреден) и зонални 
(средно-горноюрски) природни резервоари закономерно 
продължават от сушата в акваториалната част на 
платформата. Техният строеж и разпространение са 
твърде разнообразни поради структурно-тектонските 
особености на изучаваната територия и разномащабните 
литолого-фациалните преходи на изграждащите ги и 
ограничаващите ги отгоре и отдолу седименти. 

 
Триаските природни резервоари имат локално 

разпространение, обусловено от конседиментационното 
им развитие в депресионни участъци. 

 
Средно-горноюрският зонален природен резервоар се 

характеризира с фациална и петрофизична 
нееднородност. Неговата покривка в северозападната част 
на района изклинва и скалите-колектори се приобщават 
към горележащия горноюрско-долнокреден регионален 
проницаем комплекс. 

 

Горноюрско-долнокредният природен резервоар се 
характеризира със сложни фациални преходи в 
изграждащите го проницаеми и труднопроницаеми скали, 
които обуславят особеностите в пространственото им 
разпределение. От северозапад на югоизток колекторните 
свойства на проницаемия комплекс се влошават. 
Покриващият го долнокреден регионален трудно-
проницаем комплекс отсъства в значителна част от 
Източномизийската и Варненската моноклинали и ролята 
на покривка се изпълнява от горнокредни трудно-
проницаеми глинесто-карбонатни наслаги. 

 
В горнокредния комплекс се предполага присъствието 

на зонални и локални колекторни и изолиращи задруги. 
Интерес представлява зоналната колекторна задруга в 
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горната част разреза, която е развита в югоизточните 
участъци на  Варненската моноклинала. Тя участва в 
изграждането на продуктивния хоризонт на газовото 
находище Галата.  
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ГЕОЛОГОСТРУКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КАРИЕРА 
“ЮРТДЕРЕ” (ДИМИТРОВГРАД). I. ГЕОЛОГОСТРУКТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
Венелин Желев, Антонио Лаков, Георги Айданлийски, Теменуга Георгиева 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; vjjelev@yahoo.com, lakov_geot@mgu.bg, ajdansky@mgu.bg 
 
РЕЗЮМЕ. Кариерата “Юртдере” се намира в южния край на Димитровград. В нея се добиват палеогенски варовици, представляващи 
пачка в задругата на първия кисел вулканизъм. Тя се разкрива в южната периферия на Загорския грабен, на границата му с Родопите, в 
обхвата на Маришката разломна зона. Извършените геолого-структурни изследвания в кариерата са с цел определяне блоковия модел 
на скалния масив и оценка стабилността на бортовете на кариерата. Установена е периклиналата на една антиклинала и 
центриклиналите на две плитки синклинали със субмеридионална посока. Във варовиците е развита ортогонална пукнатинна система, 
включваща една субхоризонтална и две субвертикални пукнатинни групи. Закономерната ориентировка на трите ортогонални пукнатинни 
групи дава основание да се предположи, че те са свързани с глобалната ортогонална разривна мрежа, съществувала в края на 
палеогена, по време на савските деформации. Установени са множество разломи, маркирани главно от тектонска глина. Изследвана е 
тяхната морфология, кинематика и ориентировка. Разломите са развити главно по двете субвертикални пукнатинни групи от 
ортогоналната система. Установени са леви и десни отседи. Те сключват остър ъгъл 43o и най-вероятно са спрегнати, т. е. образувани са 
при един общ план на напреженията, с главно свиващо напрежение изток-запад. Логично е с този план да се свърже и образуването на 
субмеридионалните гънки.  

 
GEOSTRUCTURAL AND ENGINEERING-GEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE “URTDERE” QUARRY (DIMITROVGRAD).  
I. GEOSTRUCTURAL INVESTIGATIONS 
Venelin Jelev, Antonio Lakov, George Ajdanlijsky, Temenuga Georgieva 

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; vjjelev@yahoo.com, lakov_geot@mgu.bg, ajdansky@mgu.bg 
 
ABSTRACT. The “Urtdere” quarry is situated in the southern part of the town of Dimitrovgrad. Paleogene limestones are mined here, representing 
a packet in the formation of first acid volcanism. It occupies the southern periphery of Zagore graben, along its boundary with the Rhodopes, in the 
embrace of the Maritsa fault zone. The geostructural investigations aim determination of the block model of the rock massif and evaluation of bench 
stability. One anticline and two shallow synclines with submeridional trend have been established. Limestones are featured by an orthogonal joint 
system including one subhorizontal and two subvertical joint groups. The regular trend of the three orthogonal joint groups gives reason to suppose 
that they are related to the global orthogonal rupture network existing at the end of Paleogene, during the Sava deformations. Multitude of faults 
marked by tectonic clay is documented. Their morphology, kinematics and trends are studied. The faults are developed mainly along the two 
subvertical joint groups of the orthogonal system. Sinistral and dextral strike-slip faults are observed. Most likely they are conjugated due to the 
acute angle 43o between them.  Consequently, they are formed in a common stress-field with principal compression East-West trend. It is logically 
to refer to this stress-field the formation of the submeridional folds as well.   

 
Въведение 
Кариерата “Юртдере” се намира в южния край на  
Димитровград, южно от панорамния път на града. 
Геоморфоложки районът попада в южната периферия на 
Горнотракийската низина. В кариерата се добиват 
палеогенски (олигоценски) варовици от една пачка от 
органогенни варовици от задругата на първия кисел 
вулканизъм (Боянов и др., 1989, 1993). Тя се разкрива в 
южната периферия на Загорския грабен от 
Горнотракийския комплексен ров, на границата му с 
Родопите, в обхвата на интензивно тектонски 
преработените скали на Маришката разломна зона. 
Районът е изграден от метаморфни, вулкански и 
седиментни (морски и континентални) скали, включващи 
докамбрийски и триаски високостепенни метаморфити, 
палеозойски зеленошистни метаморфити, палеогенски 

морски седименти и вулканити, неогенски и кватернерни 
континентални наслаги.  
 

Цел и задачи 
Целта на извършените геологоструктурни и 
инженерногеоложки изследвания в кариера „Юртдере” е да 
се оцени стабилността на бортовете на отделните стъпала 
(хоризонти) на кариерата и на скалния масив като цяло, с 
оглед определяне на геоложкия риск, свързан с 
височината на стъпалата и ъгъла на откоса на бортовете. 
Постигането на тази цел изисква решаването на няколко 
задачи: 

 Геологоструктурна картировка на бортовете. 

 Геологоструктурна документация на характерни 
точки с оглед извеждане ориентировката на основните 

mailto:vjjelev@yahoo.com
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систематични пукнатинни групи и определяне на гъстотата 
им. 

 Инженер-геоложки измервания на характера на 
пукнатините. 
 

Материал и методика  
Теренни изследвания. Геологоструктурните и 
инженерногеоложките изследвания се проведоха  в три 
етапа. 
 

Първи етап – рекогносцировка на бортовете на 
кариерата с цел определяне на представителни разкрития 
за извършване на геологоструктурните и 
инженерногеоложките изследвания; 

 
Втори етап – фотодокументация с геологоструктурна 

интерпретация и инженерногеоложки измервания на 
характерни точки. Полевата документация включва 
заснемане на части от бортовете по възможност в две 
неуспоредни сечения, измерване ориентировката на 
пукнатинните групи, определяне гъстотата на пукнатинните 
групи с оглед изясняване блоковия модел на масива, 
определяне състоянието на стените на пукнатините и 
измерване на твърдостта на запълнителя с чук Schmidt тип 
L (фиг. 2, т. 390).  

 
В част от документираните точки ориентировката на 

бортовете съвпада приблизително с ориентировката на 
една от субвертикалните пукнатинни групи, което не 
позволява определянето на гъстотата на тази пукнатинна 
група. В такива случаи, при изчисленията е приемана 
гъстотата на тази група, определена в най-близката точка. 
Гъстотата на болшинството от пукнатините е определяна 
на терена, като само е демонстрирана и допълнена за 
някои точки от фотодокументацията. Определянето на 
гъстотата е извършвано нормално на разпространението 
на пукнатините, като е определян броят им на линеен 
метър.  

 
Трети етап – картиране на главните разломни структури. 

Основните критерии за разпознаване на разломните 
структури са разместване на характерни стратиграфски 
нива (пластове), тектонска глина по пукнатинните 
(разривни) структури, тектонски огледала (харниши) с 
бразди на триене и оксидация на разломните повърхнини. 

 
При теренните изследвания е използван структурен 

геоложки компас на немската фирма Фрайберг, а за 
определяне местоположението на точките е използван 
GPS приемник (GPSmap 60CSx) на фирмата Garmin, който 
позволява определяне на X и Y координатите с точност 
под 5 m. Тъй-като тези приемници и GIS-програмите не 
поддържат официалната българска координатна система, 
на терена координатите са определяни в системата UTM 
(WGS84), а след това са трансформирани в официалната 
българска координатна система. 

 
Камерална работа.  Тя включва следните процедури: 

- обработка на теренните данни и съставяне на геолого-
структурна карта на кариерата (фиг. 1); 

- съставяне на структурни диаграми за ориентировката 
на пукнатинните групи: построени са 29 структурни 
диаграми в отделни точки и една обобщена диаграма за 

пукнатините и разломите в цялата кариера (фиг. 1); 
използвана е равноплощната стереографската мрежа на 
Schmidt, като данните са представени върху долна 
полусфера; статистическата обработка на масовите 
измервания на пукнатините е извършена с програмата 
StereoNett вeрсия 2.46 на J. Duyster (фиг.  1); 

- оформяне на фотодокументацията и интерпретиране 
на пукнатинния модел, получен на диаграмите и в 
разкритията (фиг. 1-2); 

- изчисляване на SCR (Surface Condition Rating), SR 
(Structure Rating) и GSI (Geological Strength Index).     
 

Резултати 
Събраните теренни данни от геологоструктурното 
картиране са представени на фигура 1, представляваща 
геологоструктурна карта, съставена въз основа главно на 
собствени данни. Тази карта се различава съществено от 
картата в М 1:100000 (Боянов и др., 1989). Според нашите 
данни, геологоструктурната обстановка в района на 
кариерата е следната.  
 
Литостратиграфия. По-голямата част от площта на 
кариерата е заета от органогенни и ядчести (на места 
кластични) варовици от задругата на първия кисел 
вулканизъм (Боянов и др., 1989). Подложката й не се 
разкрива на повърхността. С рязък литоложки контакт тя 
се покрива от глините на Ахматовската свита (миоцен-
плиоцен). Последната има съвсем ограничено 
разпространение в рамките на кариерата – запазена е в 
югоизточната й част под формата на малко петно. Най-
вероятно тук тя запълва голяма карстова форма (фиг. 1). 
Във варовиковата пачка могат да се отделят поне две 
стратиграфски нива. Долното включва органогенни 
(рифови) варовици, а горното – ядчести варовици (фиг. 2, 
т. 367 и 376). Органогенните варовици се разкриват в 
централната част на южния борт на кариерата, в ядката на 
антиклинална структура (фиг. 1). Ядчестите варовици 
изграждат северния борт и периферните участъци на 
южния борт, като са запазени в две синклинални 
структури.  
 
Гънкови структури. Слоестостта (ss) във варовиците е 
много ясно изразена. Тя е нормална, като потъва на 
северозапад, север и североизток с наклони, вариращи от 
5 до 18o. По слоестостта са конструирани структурни 
контурни линии (фиг. 1), които очертават много ясно 
периклиналата на една антиклинала и центриклиналите на 
две синклинали. Осите на тези гънки са с посока около 18o 
и потъват полегато 10-12o на ССИ.  
 
Пукнатини. Първите впечатления за строежа на 
варовиковия масив в кариерата са за интензивна 
напуканост без закономерна ориентировка. Извършените 
изследвания обаче показаха, че това е привидно и се 
дължи на ядчестия характер на голяма част от варовиците, 
който в съчетание с първичните пукнатини и разломите 
създава впечатление за интензивна и безразборна 
напуканост. Това впечатление се подсилва и от няколкото 
частично взривени полета, които образуват големи 
купчини от натрошени варовици в основата на стъпалата. 
Статистическите измервания на пукнатините в 29 точки и 
обобщената диаграма на руптурите в кариерата (фиг. 1) 
показват, че във варовиците е много добре развита 
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ортогонална пукнатинна система, включваща една 
субхоризонтална и две субвертикални пукнатинни групи. 
Пукнатините от тези групи имат систематичен характер и 
са ориентирани закономерно в пространството. В отделни 
точки са развити и несистематични пукнатини, но те имат 
локален характер и значение. 
 

Систематичните пукнатинни групи имат следните 
характеристики:  

- j1 e субхоризонтална (полегата) и съвпада със 
слоестостта ss. В долните части на разреза (долните 
хоризонти) тя е затворена, трудно различима, поради 
което гъстотата й е сравнително малка. В горните части на 
разреза, близо до земната повърхност, гъстотата й се 
увеличава, което се дължи на намаляването на 
литостатичния натиск и увеличаване влиянието на 
ерозията. Тази група (=ss) е полегата (5-18o), като в 
отделните точки потъва на СЗ, С и СИ. Както бе споменато 
по-горе, тези вариации се дължат на факта, че в рамките 
на кариерата слоестостта оформя периклиналата на една 
антиклинала и центриклиналите на две плитки синклинали. 
Не се наблюдава оксидация или други изменения по тази 
пукнатинна група. В едно разкритие (Фиг. 2, т. 390) по една 
от пукнатините на групата е развита бяла тектонска глина 
(25-30 сm), маркираща разлом на отлепване.  

- j2 е субекваториална и субвертикална. Посоката й 
варира от ЮЗ-СИ до СЗ-ЮИ, а наклонът е в двете посоки, 
като преобладава южният. Статистическата й 
ориентировка, изведена за всички руптури в кариерата, е 
160/78. Морфологията на двете субвертикални пукнатинни 
групи е аналогична. Пукнатините са гладки и издържани. 
Гъстотата им варира, като се увеличава в близост до 
разломните зони, които са успоредни на тях. Пукнатините 
от горните хоризонти са отворени и оксидирани. 
Преобладават незапълнените пукнатини – единични са 
случаите на тънък калцитен или глинест пълнеж.  

- j3 е субмеридионална и субвертикална. Посоката й 
варира от СЗ-ЮИ до СИ-ЮЗ, а наклоните й са около 90o, 
като варират в двете противоположни посоки, дори и в 
една и съща точка. Статистическата й ориентировка, 
изведена за всички 176 руптури, измерени в кариерата, е 
255/85. В много точки пукнатините от тази група са 
окислени.  Преобладават незапълнените пукнатини – 
много рядко се наблюдават тънки (mm) калцитни 
прожилки. На места се наблюдават и тънки глинести 
примазки. Гъстотата на тази пукнатинна група зависи от 
местоположението й в разреза – тя е най-голяма в горните 
стратиграфски нива,  в близост до земната повърхност. 
Ориентировката на двете субвертикални пукнатинни групи 
j2 и j3 съвпада и с ориентировката на двете основни 
разломни групи.  

 
Трите ортогонални пукнатинни групи обуславят много 

ясен призматичен строеж на варовиците (фиг. 2, т. 389). 
Призмите представляват паралелепипеди с дълги 
вертикални и къси хоризонтални стени. Съотношението 
къса/дълга стена зависи от развитието на 
субхоризонталната пукнатинна група j1, съвпадаща със 
слоестостта ss, т.е. близо до повърхността то е малко, а в 
дълбочина се увеличава. 

Закономерната ориентировка на трите ортогонални 
пукнатинни групи дава основание да се предположи, че те 
са свързани с глобалната ортогонална разривна мрежа, 

съществувала в края на палеогена, по време на савските 
деформации.  

  
Останалите пукнатини, документирани в отделните 

точки, са несистематични и имат случаен (локален) 
характер. Те са използвани при определяне на блоковия 
модел в конкретните разкрития (точки). Към тази група се 
отнасят и т. нар. гравитачни тензионни пукнатини на 
скъсване, наблюдавани на много места в откосите на хор. 
100. Те са резултат от освобождаването на големи 
пространства от скалния масив в процеса на 
експлоатацията, което води до неговото разтоварване. То 
от своя страна предизвиква гравитационно отваряне и 
„закукване” на пукнатините по посока на свободното 
пространство и образуване на нови пукнатини с неравни 
повърхнини. Те са коси на борта и на главните 
субвертикални систематични групи, но са по-полегати и 
винаги наклонени към свободното (иззетото) пространство 
(фиг. 1, т. 355, 374, 393 и др.).  

 
Важно значение за устойчивостта на откосите на 

стъпалата имат и взривните пукнатини (фиг.  2, т. 402). Те 
са техногенни, резултат от взривяването на варовиковия 
масив и се наблюдават на разстояние до 2 m от горния 
ръб на стъпалата. Пукнатините са широко отворени в 
горната си част (до 30 сm) и бързо изклинват в дълбочина. 
Генералната им посока е успоредна на ръба на борта, но 
много често те повтарят конфигурацията на главните 
пукнатинни групи.  

 
Разломи. Изследвана е морфологията, кинематиката и 
ориентировката на разломите, и е направена съпоставка с 
ориентировката на пукнатините.  
 
Морфология на разломите. Най-широко 
разпространение имат разломите, маркирани от тектонска 
глина (фиг. 2, т. 354) с дебелина от сm до 2 m. По 
повърхнините на тези разломи обикновено се наблюдава 
оксидация. По някои от разломите са развити и тектонски 
брекчи. По-редки са разломите, по които се установяват 
тектонски огледала (харниши) с бразди на триене и 
минерална линейност по калцита.  

 
Кинематика на разломите. Болшинството от разломите 
са маркирани от тектонска глина и/или тектонска брекча и 
оксидирани повърхности. Те не разместват слоестостта и 
по тях липсват бразди на триене, т. е. няма критерии за 
установяване на кинематиката им. Само в единични 
случаи може да се установи разседна компонента по 
разместване на слоестостта. Разседите са с малка 
вертикална амплитуда – 20-30 сm. Единични са и случаите 
на разломи с харнишови повърхности с бразди на триене 
(фиг. 1, т. 350 и 380; фиг. 2, т. 352). Наблюдаваните бразди 
на триене са субхоризонтални и маркират ляво или дясно 
отсядане. В рамките на кариерата се наблюдава и разлом 
на междуформационно плъзгане (разлом на отлепване). 
Той е установен в т. 390 (фиг. 2, т. 390) и се маркира от 20-
25 сm тектонска глина, развита между два варовикови 
пласта с различна компетентност. Горната граница на 
разломната зона е рязка, а долната – преходна.  
Ориентировка на разломите. Статистическата 
обработка на данните за разломите и всички разривни 
структури (разломи и пукнатини) показва (фиг. 1, 
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обобщената диаграма), че разломите са развити главно по 
двете субвертикални пукнатинни групи (j2 и j3) от 
ортогоналната пукнатинна система. Разломите, съвпадащи 
с  j1 (ss) са много редки. Съществува обаче още една 
добре изявена пукнатинна група (j4=16/84), която съвпада с 
ориентировката на разломите от Маришката разломна 
зона. В две изолирани едно от друго разкрития (фиг. 1, т. 
354 и 380) са установени отседни движения – ляво 
отсядане по f=j4 и дясно отсядане по f=j2. Двете сключват 
остър ъгъл (около 43o) и най-вероятно са спрегнати, т. е. 
образувани са при един общ план на напреженията, като 
главното свиващо напрежение е било в посока запад – 
изток. Логично е с този план да се свърже и образуването 
на гънките, които имат субмеридионална посока (фиг. 1).  

 
Карстификация. Карстовите явления са повсеместно 
развити в кариерата, но се наблюдават по-отчетливо в 
централната част на южния борт на хор. 100, където в 
ядката на антиклинална структура се разкриват по-долните 
части на разреза. Те се маркират от карстови кухини, 
запълнени с почва, на места смесена с варовикови късове. 
Карстовите кухини са привързани предимно към разломни 
зони, но се наблюдават и такива, развити по слоестостта.     
 

Заключение  
Извършените геологоструктурни изследвания показаха, че 
при разработването на варовиковия масив в кариера 
“Юртдере”, пукнатинният блоков модел и по-точно 
ориентировката на главните разривни нарушения не е 
използван рационално. Тук шлицовете рядко съвпадат с 
някоя от двете субвертикални пукнатинни групи, а 
северния и южния борт са коси на тях. Това създава 
гребеновиден релеф на откосите, който от своя страна 
води до образуването на опасни скални клинове. На места 
откосите на стъпалата съвпадат с разломни структури, 
успоредни на j4 и на Маришката разломна зона (фиг. 1), но 
това е в много малки участъци.   
 

В голяма част от кариерата, наклонът на бортовете 
съвпада приблизително с наклона на j2 или j3. В отделни 
случай обаче, пукнатинната група потъва срещу наклона 
на борта, като се образуват висящи блокове и корнизи, 
представляващи риск за работниците в кариерата и за 
машините.  
 

 Друг проблем е много голямата височина на стъпалата – 
20 m между хоризонти 100 и 120. Колкото и добре да 
изглежда статистически изведения блоков модел, той е 
теоретичен. На практика, в отделните разкрития 
пукнатините от една група варират, като създават опасни 
клинове. Освен това, освобождаването на големи 
пространства от скалния масив води до неговото 
разтоварване, а то от своя страна предизвиква 
гравитационно отваряне и “закукване” на пукнатините по 
посока на свободното пространство. С този процес е 
свързано и образуването на гравитачни тензионни 
пукнатини (jt – пукнатини на скъсване). Те са с неравни 
повърхнини, коси са на главните систематични групи и 
винаги са наклонени към освободеното (извзетото) 
пространство.   
 

Друга потенциална опасност,  свързана както с 
технологията на прокарване на взривните сондажи, така и 
с добивните работи, е процесът на карстификация. 
Карстовите явления са повсеместно развити в кариерата, 
но се наблюдават по-отчетливо в централната част на 
южния борт на хор. 100, където в ядката на антиклинална 
структура се разкриват по-долните части на разреза. Те се 
маркират от карстови кухини, запълнени с почва, на места 
смесена с варовикови късове. Карстовите кухини са 
привързани предимно към разломни зони, но се 
наблюдават и такива, развити по слостостта. Някои от 
карстовите кухини са със значителни размери и трябва да 
се имат предвид при проектирането на взривните сондажи 
и при експлоатацията.  
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Тектонска 

глина 

ЮИ 

354 

СЗ 

376 

390 389 

j1=ss 

j2 j3 
j1=ss 

j2 

j3 

f 

СИ ЮЗ ЮЗ СИ 

367 

Фиг. 2. Фотодокументация на характерни разкрития от кариера „Юртдере”: горе – органогенни (рифови) варовици, 
богати на корали, бивалвии, гастроподи и ехиниди (т. 367 и 376); среда – първични пукнатини (j1=ss, j2 и j3), 
оформящи ортогонална система  (т. 389 и т. 390) и разлом на отлепване (f), развит по ss=j1 (т. 390); долу – взривни 
пукнатини в южния борт (т. 402) и субвертикален разлом, маркиран от тектонска глина и оксидирана повърхност с 
бразди на триене (т. 354) 
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ГЪНКОВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В МЕЗОЗОЙСКИТЕ СКАЛИ НА ГОЛО БЪРДО, 
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ  
 
Елица Илиева, Иван Димитров 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; elicailieva@mgu.bg; idim68@abv.bg 
 
РЕЗЮМЕ. Стратиграфията на мезозойските седименти в Голо бърдо е много добре разработена, като някои от установените за този 
район стратиграфски взаимоотношения и наименования се разпростират върху големи области от територията на страната. При 
стратиграфските изследвания са приемани нормални суперпозиционни взаимоотношения между скалните единици. Мезозойските скали в 
района на Голо Бърдо участват в големи изправени и отворени регионални гънки със северозапад-югоизточна посока на шарнирите. 
Новите структурно-геоложки наблюдения показват, че в действителност суперпозицията на седиментите не е съхранена навсякъде, а се 
наблюдава преобърнат пласторед свързан с ранни лежащи гънки. На около 700 m южно от Старо село в горноюрски седименти се 
наблюдава преобръщане на пластовете, което може да послужи за илюстрация на гънковата интерференция в района. Шарнирът на 
лежащата гънка (F1) се проследава на повече от 100 m в посока северозапад. Гънката е разместена от стръмен разлом с посока изток-
североизток и е пренагъната от отворени гънки (F2 и F3). Статистическия анализ на пренагънатите пластове показва устойчиво, полегато 
потъване на бета оста ( ) на лежащата гънка на югоизток. В изследваните разкрития се наблюдават линейности, които потъват на 
северозапад, югоизток и югозапад. Тези линейности по всяка вероятност са разновъзрастни и отразяват кинематиката на различни 
нагъвателни събития.  

 
FOLD INTERFERENCE IN THE MESOZOIC ROCKS OF GOLO BARDO, WESTERN BULGARIA  
Еlitsa Ilieva, Ivan Dimitrov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; elicailieva@mgu.bg; idim68@abv.bg 
 
ABSTRACT. The stratigraphy of the Mesozoic rocks in Golo Bardo is very well studied as some of the stratigraphic relationships and names from 
this region are spread over large part of the country. During the developing of this stratigraphic scheme normal superposition was considered. In 
Golo Bardo region the Mesozoic rocks participate in large upright and open regional folds with hinges striking to northwest-southeast. Recent 
structural observations have shown that in reality normal superposition is not preserved everywhere but inverted bedding caused by recumbent 
folds is present. About 700 m to south of Staro selo the Upper Jurassic sediments participate in recumbent fold, which exposes the geometric 
properties of the fold interference in the region. The hinge of the recumbent (F1) fold can be traced for more than 100 m to northwest. The fold was 
displaced by east to northeast striking steep fault, and it is refolded by open (F2 and F3) folds with hinges plunging shallowly to southeast and 

 Lineations plunging to 
northwest, southeast and southwest are observed in the study area. Most likely they are of different age and reflect the kinematics of different 
folding events. 

 
Въведение 

Настоящото изследване има за цел да представи нови 
данни за структурата на седиментните скали от областта 
Голо бърдо. За тази област са предлагани мащабни 
тектонски схеми с участието на значителни навличания, но 
в действителност в литературата се срещат съвсем малко 
детайлни описания на конкретни структури.  
 

С цел изясняване на строежа на седиментния разрез в 
хода на настоящото изследване, бяха проведени детайлни 
структурно геоложки изследвания на пътни изкопи от 
магистрален участък, отстоящ приблизително на 700 m 
южно от с. Старо село. Отличната разкритост позволява да 
се направи детайлен анализ на структурата. Пред-

ставеното в тази работа изследване е базирано на 
структурно-геоложко картиране на разкрития, при което 
точките на наблюдение са позиционирани с GPS. 
Измервани са плоскостни и линейни структурни елементи, 
а геометричното моделиране е изпълненo с помощта на 
CAD софтуер и стереографски софтуер. 

 
На изготвената структурна карта се открояват главните 

геометрични и времеви взаимоотношения. На този етап 
изследването не е довършено, като предстои 
наблюденията от разкритията при Старо село да се 
обвържат с наблюдения от други разкрития от района, така 
че да се потвърди регионалното разпространение на 
установените структурни взаимоотношения.  

 

mailto:elicailieva@mgu.bg
mailto:idim68@abv.bg
mailto:elicailieva@mgu.bg
mailto:idim68@abv.bg
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Фиг. 1. Геоложка карта на района по Загорчев и др. (1991) с малки изменения. Местоположението на изследваните разкрития e 
показано със стрелка. Q – Алувиални и делувиално-пролувиални образувания; prQh – Пролувиални седименти; n-ksJ2-3 - 
Централнобалканска флишка група – неразчленени Нешковска и Костелска свити; gJ3 – Гинска свита; pJ2 - Полатенска свита; gr-
pJ2 – обединени Градецка и Полатенска свити; kmT3 - Комщицка свита; rdT2-3 – Русиновделска свита; рaT2 – Радомирска свита; 
boT2 – Боснекска свита; l-mg T1-2 – обединени Любашка и Могилска свити; paT1-2 – Панчаревска свита; мvT1 – Мърводолска свита; 
sPz – Струмска диоритова формация (описанията на стратиграфските единици се намират в литературните източници; 
разломите показани на картата са с неизяснена кинематика) 
 
 

 
 

Фиг. 2. Осови следи на гънки формиращи интерференционния рисунък в описаните разкрития (поглед на югоизток) 
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Изследването разкри сложна картина на гънкова 
интеренференция, при която нагъвателни събития с 
различна възраст се наслагват частично коаксиално, така 
че по-късните събития замаскират ефектите от по-ранните 
събития. От особен интерес е фактът, че шарнирът на 
установената ранна лежаща гънка е субпаралелен на 
шарнирите на по-късни изправени гънки със северозапад-
югоизточна посока на осите, които доминират в целия 
район.  
 

Стратиграфия на областта 
Геоморфоложки изследваната област се доминира от 

разкритията на устойчиви на ерозия триаски доломити, 
които оформят верига от възвишения с посока 
северозапад-югоизток. В района на настоящото 
изследване се разкриват кватернерни, юрски, триаски и 
палеозойски скали (фиг. 1). Данни за стратиграфията на 
областта се намират в редица литературни източници. 
Основен изследовател на Триаса в района е Тронков 
(1968; 1975; 1981). Юрските седименти са разгледани в 
множество научни публикации на Сапунов (1969), Сапунов 
и др. (1985), както и работите на Николов и Сапунов (1979), 
Додекова и др. (1984) и др. 
 

Първи сведения за областта дават Е. Бончев (1931), С. 
Димитров и Ц. Димитров (1931), които разглеждат 
тектонския строеж на Задвитошката област, както и Г. 
Бончев (1936), който описва гънкова интерференция в 
съседни райони. Структурно-геоложки изследвания на 
района са извършени от Моев (1967а, б). Съвременните 
тектонски представи за областта са представени в редица 
работи на Загорчев (1980; 1981; 1984; 1991; 1994; и др.). 
Мезозойските седименти в изследваната област не са 
метаморфозирани. Смята се, че са засегнати от няколко 
алпийски нагъвателни фази, но точния брой на фазите, 
регионалният им обхват и времето на проява са 
дискусионни. Неотдавна Илиева и Желев (2010) 
установиха тектонски клин от палеогенски седименти с 
вулканити в триаските седименти, като го свързаха със 
савските деформации. В регионално отношение строежа 
се доминира от големи гънки с посока на осите 
северозапад-югоизток.  
 

Структурно геоложка обстановка  
В изследваните разкрития (фиг. 2-3) се наблюдават 

шарнирните части на лежаща гънка със значителни 
размери. Местоположението на разкритията на шарнирите 
е показано на фигура 3 със знак за преобърнат пласторед. 
Всички теренни данни водят до извода, че в двете 
разкрития се наблюдава шарнирът на една и съща 
лежаща гънка, която е нагъната от по-късни гънки. 
Първата наблюдавана гънкова деформация (F1) е 
представена от лежащата гънка. Тъй като очевидно 
пластовете в бедрата на лежащата гънка са пренагънати 
от по-късни нагъвателни фази заслужава да се анализират 
геометричните ефекти на пренагъването.  

 
Стереографският анализ на данните (фиг. 4) 

недвусмислено показва, че в разкритията се очертава 

куполовидна структура. Куполът се изразява в групирането 
в центъра на стереографската мрежа на част от полюсите 
към пластовете (фиг. 4а и 4д). Съответно циклографските 
следи на полегато потъващите пластове от 
периклиналните части попадат равномерно по 
периферията на мрежата. Куполовидният строеж е 
определен от това, че върху ранното нагъване (F1) са 
наложени поне две изправени гънки (F2 и F3), чиято 
интерференция води до наблюдаваното периклинално 
потъване на полегатите пластове.  

 
Втората нагъвателна фаза (F2) е представена от 

изправени гънки с полегато потъващи на северозапад или 
югоизток шарнири. Третата нагъвателна фаза (F3) е 
представена от съвсем отворени гънки с посока на 
потъване на шарнирите на североизток. Възстановяването 
на първичната геометрия и възрастта на гънките е 
свързано с известна трудност, поради непълнотата на 
разкритията. За целта е нужно да се направи корелация на 
структурите в регионален мащаб и да се използват косвени 
данни за възрастта на аналогични деформации от други 
разкрития. 

 
 

 
 
Фиг. 3. План на главните структурни елементи наблюдавани 
в пътните откоси югоизточно от с. Старо Село, Пернишко  
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Фиг. 4. а) Стереографска проекция на 36 пластови повърхности измерени в разкритията показани на фиг. 2 и 3 
(интерпретираните позиции на осовите повърхнини на трите дискутирани в текста гънкови геометрии са показани с дебели 
криви); б) Пластове в бедрата от северното разкритие на лежащата гънка (фиг. 3), шарнирът е показан със стрелка; в) Пластове 
в бедрата от южното разкритие на лежащата гънка; г) Пластове от бедрата на F2; д) Пластове, маркиращи сводовото 
(периклинално) потъване на гънковата интерференционна форма (F2-F3); е) Линейности, измерени в изследваните разкрития 
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Гънки F1 
Шарнирът на преобърнатата гънка от северното 

разкритие има посока на потъване и наклон 138/9о (фиг. 
4б). Наблюдаваната част от преобърнатото крило на 
гънката има успореднени страна и наклон 50/73о, а 
отгорележащото крило е със страна и наклон 191/16о. Тъй 
като преобърнатото крило е само частично разкрито около 
шарнира (фиг. 5), то ориентировката на осовата 
повърхнина не може да се намери точно. С приближение 
може да се приеме, че осовата повърхина е паралелна на 
лежащото крило, тоест в изледваната част на гънката то 
има ориентировка около 190/16о.  

 
В южното разкритие (фиг. 4в) отново се наблюдава 

само шарнирната част на преобърнатата гънка. Шарнирът 
има посока на потъване и наклон 134/4о. Поради почти 
пълното съвпадение на ориентацията на шарнирите, 
топографското превишение на разкритията и на 
геометричните стилове на преобърнатите гънки от двете 
разкрития няма съмнение, че става дума за една и съща 
гънка с посока на потъване на шарнира 134-138о и наклон 
4-9о. За размерите на тази гънка може да се съди по 
хоризонталното отстояние между северното и южното 
разкритие, което е около 100 m. Може да се очаква, че в 
действителност гънката е много по-голяма. 

 
Двете разкрития, в които се наблюдават шарнири на F1 

са разместени от разлом (фиг. 3 и 6). Приразломното 
огъване на пластовете показва, че разломът най-вероятно 
е разсед, чието висящо крило е потънало на юг. 
Амплитудата на пропадане към настоящия момент не е 
ясна. Възможно е по този разлом да има и отседна 
компонента, но тя не е установена, поради липсата на 
подходящи маркери на преместването. 

 

 
 

Фиг. 5. Разкритие на лежаща гънка F1 (поглед на юг) 
 
 

 
 

Фиг. 6. Разлом, разделящ стръмно потъващи (в лявата част 
на фотографията) от по-полегато потъващи пластове (поглед 
на изток; в план местоположението на разлома е показано на 
фиг. 3); полегато потъващите пластове в лявото (висящо) 
крило на разлома оформят отворена гънка F3 
 

Гънки F2 
Върху лежащото бедро на преобърнатата гънка, преди 

разломяването, е наложено и по-късно отворено нагъване 
с шарнир потъващ на югоизток. Това нагъване представя 
главната алпийска гънкова система с посока на осите на 
северозапад или югоизток, която понастоящем контролира 
разпределението на седиментните свити в Голо бърдо. 
Описаното в наблюдаваните разкрития нагъване може да 
се разглежда като паразитна гънка от по-нисък порядък 
развита в бедрото на Староселската синклинала (Моев 
1967а и б). 
 
Гънки F3 

Това са отворени гънки с посока на потъване и наклон 
на шарнира около 45/5-10о. Тези гънки заедно с F2 
формират куполи с полегато потъващи периклинални 
части и удължени на северозапад-югоизток шарнири. На 
обобщените стереографски проекции от тези разкрития, 
куполите се изразяват в един почти непрекъснат пояс от 
пластове с наклон до около 10о (фиг. 4д). Поради 
интерференцията, в едър мащаб тези гънки се 
разпознават трудно на стереографските проекции. В 
случая обаче такава тънка се наблюдава и директно в 
изследваните разкрития. На фигура 6 в дясно от центъра 
се вижда полегатото бедно на една такава синформа, 
което извън обхвата на фотографията достига шарнирната 
част на гънка F3. 
 
Линейности 

Установени са линейности в две направления (фиг. 4е). 
Като L1 означаваме линейността, потъваща на югозапад, а 
с L2 означаваме линейността, потъваща полегато на 
северозапад и на югоизток.  

 
Първата линейност не е отчетливо свързана с гънкови 

шарнири. Тя има късно-диагенетен характер, тъй като се 
определя от осите на синседиментни ондулации и ядра на 
внедряване. Локално тя е нагъната в шарнирите на F1 и 
F2.  
 

Втората линейност (L2) има характер на наребряване 
от харнишов тип. Тя е паралелна на осите на гънките от F2 
фазата, като потъва на северозапад и югоизток в съгласие 
с периклиналното потъване на удържения купол. По тази 
причина приемаме, че е синхронна с това нагъване и може 
да се използва за структурно-геоложки реконструкции. 
 

Заключение 
В резултат на направените изследвания се установи, 

че суперпозицията на седиментите в изследвания район 
най-вероятно не е съхранена навсякъде, а се наблюдава 
преобърнат пласторед, свързан с ранни лежащи гънки. В 
изследваният район са установени три гънкови фази от 
които най-голямо значение за стратиграфските 
интерпретации и картирането имат първите две. Шарнирът 
на лежащата гънка (F1) се проследава на около 100 m в 
посока северозапад. Гънката е разместена от стръмен 
разлом с посока изток-североизток и е преогъната от 
отворени гънки (F2), чиито шарнири потъват полегато на 
югоизток. Статистическия анализ на преогънатите 
пластове показва устойчиво полегато потъване на бета 
оста (β) на югоизток.  
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Върху първите две гънкови фази е наложена трета 
фаза (F3), представена от отворени гънки с посока на 
шарнирите на североизток. В резултат на гънковaта 
интерференция е формирана структура с куполовиден 
строеж. В изследвания район се наблюдават линейности, 
които потъват на северозапад и югоизток, както и такива, 
потъващи на югозапад. Тези линейности по всяка 
вероятност са с различна възраст и отразяват 
кинематиката на различни нагъвателни събития.  

 
Разкритите структурни взаимоотношения хвърлят 

светлина върху един малко познат аспект от геологията на 
областта, а именно наличието на лежащи гънки. 
Значението на тези гънки все още не е разбрано напълно.  
 

Едно важно следствие от установените 
взаимоотношения е, че в района се срещат антиформи и 
синформи с напълно сменена суперпозиция. Когато в 
ядрото на такава антиформа ерозията е напреднала 
дотолкова, че да разкрие долното (преобърнатото) бедро, 
то встрани от ядрото, по посока на синформата пластовете 
вместо да стават по-млади в действителност стават по-
стари. Този ефект може да има значение при детайлното 
картиране в мащаб по едър от 1:25000 в случаите когато 
се проучват полезни изкопаеми.  
 
Благодарности. Изследванията са финансирани чрез 
изследователски проект № ГПФ-139/2010 г. на МГУ “Св. Иван 
Рилски”.  
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РЕЗЮМЕ. Геоложкият феномен “Гарванец” се намира в землището на с. Долни Пасарел, Софийска област, по десния бряг на р. Искър и 
оформя ивица с дължина 700 m и ширина 216 m и посока ЗСЗ-ИЮИ. Обектът представлява естествен ансамбъл от скални композиции, 
образувани в анизките захаровидни силно брекчирани доломити на Боснекската свита в югоизточната част на Лозенска планина. 
Ансамбълът е представен от 4 групи скални фигури, наподобяващи пирамиди, кули, хора и животни, с височина от няколко метра до 
няколко десетки метра. Според класификацията на геоложките феномени “Гарванец” попада в групата на обектите с естетическа 
стойност, а според оригиналната българска методика за оценяване на геоложки феномени той се отнася към феномените с национално 
значение. Намиращите се в непосредствена близост до геоложкия феномен редица културни, исторически, туристически и 
хидротехнически забележителности (манастирът “Св. Св. Петър и Павел“, руините “Европейско кале“ и “Равулско кале“, паметникът на 
лобното място на капитан Димитър Списаревски, хижа “Пейова бука“, екопътека “Лозенска планина”, яз. “Пасарел”) създават отлични 
предпоставки за превръщането му в привлекателен и масово посещаван туристически обект.  

 
THE GEOLOGICAL PHENOMENON “GARVANETS” NEAR DOLNI PASAREL VILLAGE, SOFIA DISTRICT 
Krasimira Karsheva, Boris Valchev 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; b_valchev@mgu.bg 
 
ABSTRACT. The geological phenomenon “Garvanets” is situated in the land estate of Dolni Pasarel Village, Sofia District, on the right riverside of 
Iskar River forming a 700 m long and 216 m wide strip with WNW-ESE direction. The site is a natural assemblage of rock compositions formed in 
the Anisian sugar-like tectonically brecciated dolomites of the Bosnek Formation in the Southeast part of Lozenska Mountain. The assemblage is 
represented by 4 groups of rock sculptures resembling pyramids, towers, people and animals up to some scores of meters in height. According to 
classification of the geological phenomena, “Garvanets” is referred to the geosites of aesthetic value, and according to the methodology for 
estimating of geological phenomena it corresponds to the criteria for geosites of national importance. There are cultural, historical, tourist and 
hydrotechnical landmarks (“St. St. Peter and Pavel” Monastery, “European Kale” and “Ravulsko Kale” Ruins, the memorial of Captain Dimitar 
Spisarevski, “Peyuva Buka” Chalet, “Lozenska Mountain” ecotrail, “Pasarel” Dam) in the surroundings of the geological phenomenon, that let it to 
become an attractive and mass visited tourist site.  

 
Увод 

Геоложкият феномен “Гарванец“ представлява естествен 
ансамбъл от скални композиции, намиращи се в 
югоизточната част на Лозенска планина, в землището на с. 
Долни Пасарел по десния бряг на р. Искър, където 
оформят ивица с посока ЗСЗ-ИЮИ, широка около 216 m и 
дълга около 700 m (фиг. 1). Ансамбълът се намира на 720 
m надморска височина и е представен от множество скални 
фигури, наподобяващи пирамиди, кули, хора и животни, с 
височина от няколко метра до няколко десетки метра, 
оформени в анизки захаровидни доломити. Според 
класификацията на геоложките феномени „Гарванец” 
попада в класа на геоморфоложките и категорията на 
обектите с естетическа стойност. 
 

Досега феноменът не е обявяван за защитена площ и не 
фигурира в Регистъра и кадастъра на геоложките 
феномени в България. Настоящата статия има за цел да 
представи накратко геоложкия строеж на района, да 
направи характеристика на геоложкия феномен и да 

популяризира възможностите за включването му в 
туристически маршрути. 

 

 

Фиг. 1. Пътна схема за достъп до геоложкия феномен 
“Гарванец”  
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Данни за геоложкия строеж на района 
 
Стратиграфия 

В района на геоложкия феномен се разкрива пъстра 
палитра от докамбрийски високостепенни метаморфити, 
къснопалеозойски теригенни седиментни скали, мезозойски 
карбонатни, теригенно-карбонатни и теригенни седиментни 
скали, къснокредни интрузивни скали, къснопалеогенски 
вулканити, неогенски слабоспоени скали и континентални 
кватернерни утайки (фиг. 2). Най-старите скали в района 
са представени от високостепенните метаморфити на 

неразчленената Арденска група (Архай – Долен 
Протерозой), разкриващи се на северозапад, запад, 
югозапад и юг от с. Долни Пасарел и изграждащи източните 
части на Плана планина. Единицата (въведена в 
Централните Родопи от Кожухаров, 1984) е изградена 
основно от двуслюдени мигматизирани гнайси, които са 
около 90% от нейния състав. В резултат на мигматизацията 
гнайсите са превърнати в ивичести и порфиробластни 
мигматити. Като тънки прослойки се срещат биотитови и 
мусковитови гнайси, на места с гранат, амфибол-биотитови 
гнайси и амфиболити (Кожухаров и др., 1980).

 

 
 

Фиг. 2. Геоложка карта на района на геоложкия феномен “Гарванец” в М 1:100 000 (по Илиев, Кацков, 1990; Загорчев и др., 1991, с 

изменения): 1 – алувий (Холоцен): руслови и отложения на заливните тераси: чакъли, пясъци, глини; 2 – делувий (Плейстоцен–

Холоцен): несортирани пясъци и чакъли; 3 – брекчоконгломерато-пясъчникова задруга (Горен Плиоцен–Еоплейстоцен): пясъци 

и чакъли с жълтеникав цвят; 4 – задруга на глинестите пясъчници и глини с Чукуровски въглищен пласт (Горен Миоцен); 5 – 

дацити и радиодацити (Долен Олигоцен); 6 – габра и анортозити (Горна Креда); 7 – Черниосъмска, Нешковска, Гинска, Яворецка, 

Полатенска и Градецка свита (Горен Плийнсбах-Долен Валанжин): аргилити и мергели, пясъчници, алевролити, аргилити – 

флиш; сиви и червеникави плътни варовици, розови ядчести варовици; кварцитизирани пясъчници, гравелити и конгломерати, 

песъчливи до глинести биодетритни варовици; 8 – Боснекска свита (Аниз): захаровидни брекчирани доломити; 9 – Панчаревска 

свита (Долен Аниз): конгломерати, пясъчници и песъчливи доломити; 10 – Лозенска свита (Долен Триас): червени и пъстри 

кварцови пясъчници, конгломерати, глинести пясъчници, алевролити и аргилити; 11 – Равулянска свита (Горен Перм): 

пясъчници; 12 – Търнавска свита (Долен Перм): червени брекчоконгломерати, пясъчници и гравелити; 13 – Габренска свита 

(Горен Стефан–Долен Перм): песъчливи алевролити, аргилити и мергели; 14 - Червениградска свита (Горен Стефан): 

конгломерати, пясъчници и алевролити; 15 – неразчленена Арденска група (Архай–Долен Протерозой): мигматизирани ивичести 

и очни гнайси, неиздържани прослойки от амфиболити, гнайси и гнайсошисти; 16 – разлом; 17 – предполагаем разлом; 18 – 

нормална литостратиграфска граница; 19 – несъгласна (трансгресивна) граница; 20 – слоестост и фолиация; 21 – 

местоположение на геоложкия феномен 
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Къснопалеозойските скали оформят две тесни ивици 
на север-североизток (с посока СЗ-ЮИ) и на изток (с посока 
С-Ю) от с. Долни Пасарел. Представени са от Червени-
градската, Габренската, Търнавската и Равулянската свита 
(въведени официално от Янев, 2009).  

Червениградска свита (Горен Стефан). Характеризира 
се с редуване на конгломерати, пясъчници и по-рядко 
алевролити с типичен кафеникавочервен до тъмночервен 
цвят. Разполага се с бърз литоложки преход върху 
разкриващата се извън района Байневишка свита. 
Разкрива се под формата на три отделни петна югоизточно 
от с. Долни Пасарел по левия бряг на р. Искър. 

Габренска свита (Горен Стефан-Долен Перм). 
Изградена е основно от алевролити (до 48%) и пясъчници 
(до 45%). В подчинено количество присъстват аргилити, 
конгломерати и гравелити. Наблюдават се и карбонатни 
конкреции. Следва с бърз литоложки преход над 
Червениградската свита. Възрастта на единицата е 
определена с помощта на спорово-поленовия анализ.  

Търнавска свита (Долен Перм). Включва червени на 
цвят несортирани до слабо сортирани брекчоконгломерати, 
пясъчници и гравелити. Разполага се с постепенен преход 
над Габренската свита. Разкрива се като малко петно 
североизточно от Долни Пасарел. 

Равулянска свита (Горен Перм?). Представена е от бели 
и розовочервени полимиктови и мезомиктови пясъчници и 
ненаситени конгломерати, сред които се срещат отделни 
пачки от алевролити и по-рядко от аргилити. Възрастта на 
единицата е определена по стратиграфски съображения и 
по аналогия с Ноевската и Киселичката свита в Краището и 
Риковската свита в Северозападна България. Покрива с 
бърз литоложки преход Търнавската свита.  

 
Мезозойските седиментни скали в района на 

геоложкия феномен са представени от 9 свити, изграждащи 
една широка ивица с посока СЗ-ЮИ северно, 
североизточно и източно от с. Долни Пасарел.  

Лозенска свита (Долен Триас). Въведена е от Тронков 
(1981). Изградена е от червени и пъстри кварцови 
пясъчници, конгломерати, глинести пясъчници, алевролити 
и аргилити. Поделена е на Чупетловски, Русамскидолски и 
Загазенски член, разположени суперпозиционно. Покрива 
несъгласно Равулянската свита.  

Панчаревска свита (Долен Аниз). Въведена е от Тронков 
(1981). Включва слабо сортирани пясъчници, 
брекчоконгломерати, доломитови пясъчници и песъчливи 
доломити и аргилити. Разполага се с рязка литоложка 
граница върху Загазенския член на Лозенската свита.  

Боснекска свита (Аниз). Въведена е като официална 
литостратиграфска единица от Тронков (1975). Състои се 
от сиви дебелопластови до неясно слоести зърнести и 
захаровидни доломити, които са силно брекчирани. Следва 
с постепенен преход над Панчаревката свита.  

Градецка свита (Горен Плийнсбах-Горен Байос). 
Въведена е от Сапунов (1969). Включва основно шуплести 
кварцови пясъчници, по-ограничено присъстват 
кварцитизирани гравелити и конгломерати. Разполага се 
несъгласно върху различни нива на Триаската система.  

Полатенска свита (Аален-Долен Калов). Въведена е от 
Stefanov (1966), а рангът и е посочен от Сапунов (1969). 
Изградена е от варовити пясъчници, биодетритни 
варовици. Следва с рязка литоложка граница над 
Градецката свита.  

Яворецка свита (Калов-Долен Титон). Въведена е от 
Николов, Сапунов (1970). Състои се от средно- и 
дебелопластови сиви микритни варовици. Понякога в 
горната част на свитата присъстват варовици с 
интракласти. Разполага се трансгресивно върху 
Полатенската свита. 

Гинска свита (Горен Калов-Среден Титон). Въведена е 
от Николов, Сапунов (1970). Характеризира се с 
присъствието на розови и сиви ядчести варовици. Следва 
нормално над Яворецката свита.  

Нешковска свита (Среден Кимеридж-Горен Титон). 
Въведена е от Николов, Сапунов (1970). Основава се на 
тънко- и среднопластови пясъчници, мергели и аргилити, 
които се намират в ритмична смяна помежду си. Разполага 
се с бърз литоложки преход над Гинската свита.  

Черниосъмска свита (Среден Кимеридж-Долен 
Валанжин). Въведена е от Николов, Сапунов (1970). 
Характеризира се с присъствието на флишко редуване на 
пясъчници, алевролити и аргилити. Покрива съгласно 
Нешковската свита.  

 
Къснокредните интрузивни скали са представени от 

първата наставка на Витошкия плутон – габра и анортозити 
(Загорчев и др., 1994), разкриващи се на малка площ 
непосредствено на юг и югозапад от язовир Пасарел.   

 
Къснопалеогенските вулканити се разкриват под 

формата на малка ивица с посока С-Ю непосредствено на 
север от язовир Пасарел. Представени са от дацити и 
риодацити с ранноолигоценска възраст (Загорчев и др., 
1994).  

 
Неогенските скали включват слабоспоени седименти, 

обединени в неофициални литостратиграфски единици 
(Кацков, Илиев, 1993): задруга на глинестите пясъчници и 
глини и брекчоконгломерато-пясъчникова задруга.  

Задруга на глинестите пясъчници и глини (Горен 
Миоцен). В основата си е изградена от пъстроцветни 
глинесто-песъчливи пачки с тънки прослойки от 
конгломерати. Следват пластове с овъглени дървесни 
късове и прослойки от черни глини, преминаващи в дебел 
(40 m) въглищен пласт (Чукуровски въглищен пласт), върху 
който се наблюдават бели глини в алтернация със сиви до 
охрьозножълтеникави песъчливи глини и глинести 
пясъчници. Задругата се разполага нормално върху 
разкриващата се извън района конгломерато-пясъчниково-
глинеста задруга. Горна граница не е установена. 
Единицата се разкрива на север, североизток и изток от 
Долни Пасарел.  

Брекчоконгломерато-пясъчникова задруга (Горен 
Плиоцен-Еоплейстоцен). Изградена е главно от 
жълтеникави пясъци и чакъли. Лежи несъгласно върху 
пъстра подложка. Покрива се от различни генетични типове 
кватернерни отложения. Задругата се разкрива на неголяма 
площ юг-югоизточно от Долни Пасарел. 

 
Кватернерните седименти са представени основно от 

алувий и по-рядко от делувий (Кацков, Илиев, 1993).  
Делувиалните образувания (Плейстоцен-Холоцен) 

включват несортирани чакъли и пясъци. В района на 
геоложкия феномен те имат съвсем ограничено 
разпространение – могат да се наблюдават единствено 
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югоизточно от с. Долни Пасарел, от южната страна на 
шосето София-Самоков.  

Алувиалните образувания (Холоцен) се наблюдават в 
надзаливните I и II тераса по р. Искър източно от с. Долни 
Пасарел. Представени са от чакъли, пясъци и глини. По-
високите речни тераси са ерозионни и са лишени от 
алувий.  

 
Тектоника 

В тектонско отношение районът на геоложкия феномен 
“Гарванец” попада в обхвата на Западното Средногорие и 
по-точно в рамките на Ихтиманския блок (Бончев, 1971), в 
непосредствена близост до неговата югозападна граница - 
Искърско–Яворишкия разлом (Бояджиев, 1962; 1971). 
Самият геоложки феномен се разкрива в ядката на 
Пасарелската синклинала (Димитров, 1937; Йорданов, 
1966), която е редуцирана и нарушена от надлъжни и 
диагонални разломи с разседен и разседно-отседен 
характер (Василев, 2004). Фрагменти от ядката и северното 
бедро на синклиналата се разкриват непосредствено на 
север, североизток и изток от с. Долни Пасарел. Ядката е 
изградена от седиментите на Панчаревската и Боснекската 
свита, които се разкриват в долината на р. Искър. 
Запазеното северно бедро, с най-чести наклони на 
пластовете 40°-60° на ЮЗ и Ю, се моделира от 
седиментите на Червениградската, Габренската, 
Търнавската, Равулянската и Лозенската свита.  
 

Характеристика на геоложкия феномен 
Морфология 

Скалният ансамбъл, изграждащ геоложкия феномен 
“Гарванец”, присъства на топографските карти без име 
(фиг. 3). Разположен е на 1.2 km ИСИ от с. Долни Пасарел 
и е развит в захаровидните силно брекчирани доломити на 
Боснекската свита (фиг. 4). Гъстотата на скалните фигури, 
оформящи ивицата на феномена, е неравномерна. От 
северозапад на югоизток могат да се различат 4 групи (фиг. 
3; табл. I, фиг. 1). До означените като група 1, 2 и 3 се 
достига лесно по широк черен път от с. Долни Пасарел, 
като по този начин скалните фигури могат да бъдат 
наблюдавани непосредствено.  

 

 

Фиг. 3. Геоложкият феномен “Гарванец” се намира на 1.2 km 
ИСИ от центъра на с. Долни Пасарел, Софийско (фрагмент от 
топографска карта в мащаб 1:25000, картен лист К-9-34-Б-г) 

Група 1 се състои от безразборно разположени скални 
пирамиди и по-рядко скални колони (табл. I, фиг. 2-4) с 
височина от 2-3 до 5-6 m, като най-високите форми се 
намират в най-горната част на склона. На северозапад 
групата е ясно ограничена от Гарванов дол с посока ЮЗ-
СИ, а югоизточната и граница се маркира от тясна ивица, в 
която липсват скални фигури. В непосредствена близост до 
устието на Гарванов дол, изолиран от останалите фигури, 
може да се наблюдава скален блок с височина 1.5 m 
наподобяващ глава на животно (табл. I, фиг. 5).  

 
Група 2 заема централно положение в цялостния 

ансамбъл и включва най-впечатляващите скални фигури. 
Представена е от много добре оформени скални пирамиди, 
като по-голямата част от тях са подредени в редове 
напречно на склона и оформящи два ясно различими 
гребена в централната и югоизточната част на групата 
(табл. I, фиг. 6, 7). Повечето пирамди имат обща основа 
(табл. II, фиг. 1-4, 8), а височината на някои от тях достига 
до 15 m. На югоизток групата е ограничена от тясна ивица 
без скални фигури.  

 

 
 

Фиг. 4. Захаровидните доломити, изграждащи Боснекската 
свита, са силно брекчирани 

 
Група 3 включва сравнително малък брой фигури, но тук 

се намират две от най-внушителните – масивни скални 
блокове с прави отвесни стени, издигащи се на височина 
15-20 m (табл. II, фиг. 5, 11). Ансамбълът се допълва от 
няколко добре оформени скални пирамиди, разположени в 
северозападната част на групата (табл. II, фиг. 9, 10). На 
югоизток скалните фигури нямат ясно обособена форма и 
ансамбълът затихва постепенно, ограничен от безименен 
дол с посока С-Ю.  

 
Група 4 е отделена с отстъп на СЗ от останалите три от 

тесния, относително дълбок и обрасъл Гарванов дол, което 
затруднява достъпа до нея. Тук скалните фигури, 
представени от няколко неголеми пирамиди, са 
разположени в горния край на стръмния десен склон на 
дола (фиг. 5).  
 

Съгласно разработената оригинална българска методика 
за оценяване на геоложки феномени (Синьовски и др., 
2002) “Гарванец” попада в групата на обектите с 
национално значение.  
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Фиг. 5. Скални пирамиди с височина до 5-6 m от ансамбъла 
на група 4, разположена в десния склон на Гарванов дол 

 
Генезис 

Решаваща роля за извайването на скалните композиции 
на геоложкия феномен “Гарванец” имат три фактора: 
литоложки, тектонски и екзогенен. Скалните фигури са 
оформени сред устойчивите на въздействието на 
екзогенните процеси доломити. От друга страна, 
пластовете са силно наклонени до вертикални (80°-90°), 
като в тях е развита система от преобладаващо вертикални 
пукнатини. Те са благоприятствали вертикалното 
проникване на повърхностните води и в крайна сметка са 
наложили вертикалната ерозия на скалните пластове. По 
този начин те са способствали вертикалната дезинтеграция 
и оформянето на отделени един от друг вертикални 
блокове, т. е. това е началният етап от оформянето на 
самите скални фигури. На тази основа на преден план 
излиза ролята на екзогенните процеси – разрушителната 
дейност на водата и вятъра, слънцето, климатичните 
особености, температурните флуктуации, растителната 
покривка, които са довели до възникването на едно 
значително морфоложко разнообразие.  

 
Възможности за популяризиране 

Освен самия геоложки феномен, в района на с. Долни 
Пасарел могат да бъдат посетени редица културни, 
исторически, туристически и хидротехнически забележи-
телности: манастирът “Св. Св. Петър и Павел“, руини 
“Европейско кале“, руини “Равулско кале“, паметната плоча 
на лобното място на капитан Димитър Списаревски (фиг. 
6), хижа “Пейова бука“, екопътека “Лозенска планина“, яз. 
Пасарел.  
 

Възможността за популяризиране се състои във 
възстановяване, поддържане и, при подходящи условия, 
укрепване и разширяване на съществуващи туристически 
пътеки и организиране на велосипедни и пешеходни 
маршрути в района. Организирането на маршрутите ще 
има две основни функции. От една страна, те ще 
представляват алтернативно средство за транспорт. От 
друга страна, маршрутите ще съчетават посещението на 
историческите и културните обекти с още атрактивни 
дейности. Целта е в по-широк мащаб да се направят 
популярни едни от най-значимите природни забележи-
телности, попадащи на територията на Лозенска планина. 
Изграждането на нови екопътеки ще създаде нови 

възможности за туризъм и отдих на територията и, 
привличайки по-голям брой посетители и запознаването им 
с характерната за района флора и фауна. 
 

 
 

Фиг. 6. Паметната плоча на лобното място на капитан 
Димитър Списаревски – първата „жива торпила” в историята 
на българската авиация, загинал във въздушен бой при 
защитата на София на 20 декември 1943 година 

 
 

Заключение 
Скалите, изграждащи геоложкия феномен “Гарванец“, са 

устойчиви ерозионни образувания, които не се нуждаят от 
специални мерки за защита. Ерозионните процеси няма да 
променят съществено облика им през следващите няколко 
стотици години. При добри грижи и настойчиво 
популяризиране, както и предвид близостта до град София, 
може да се очаква, че феноменът ще се превърне в масово 
посещаван туристически обект. С оглед на тези 
перспективи е наложително включването му в защитена 
територия, поставянето на указателни табели с данни за 
феномена, както и забраняването на добива на чакъли и 
пясъци от надзаливните речни тераси в самото подножие 
на феномена по десния бряг на река Искър източно от с. 
Долни Пасарел (фиг. 7).  

 

 
 

Фиг. 7. Малка кариера за чакъли в подножието на геоложкия 
феномен “Гарванец” по десния бряг на р. Искър до черния 
път, идващ от с. Долни Пасарел 
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Препоръчана за публикуване от 
Катедра “Геология и палеонтология”, ГПФ 

 
 
 
ТАБЛИЦА I 
 
1 – Геоложкият феномен “Гарванец” – поглед от юг (от шосето София-Самоков);  
2 – скални пирамиди с височина 6-7 m в северозападната част на група 1;  
3 – добре оформени скални пирамиди с височина 2-3 m в западната част на група 1; 
4 – скална пирамида и скални колони с височина 3 m в западната част на група 1; 
5 – скален блок, наподобяващ глава на животно, с височина 1,5 m, намиращ се в непосредствена близост до 
устието на Гарванов дол; 
6 – скален гребен, оформен от поредица от пирамиди в западната част на група 2; 
7 – двойка скални пирамиди с обща основа и височина над 10 m (фрагмент от фиг. 6). 
 
ТАБЛИЦА II 
 
1-4 – скални пирамиди с обща основа, изграждащи част от ансамбъла на група 2; 
5 – скален блок с прави отвесни стени и височина над 15 m в ансамбъла на група 3; 
6 – скален гребен, изграден от скални пирамиди в източната част на група 2; 
7 – скални колони с височина над 10 m в източната част на група 2; 
8 – група от скални пирамиди и колони в централната част на група 2; 
9, 10 – добре оформени скални пирамиди в северозападната част на група 2; 
11 – масивен скален блок с височина 20 m от ансамбъла на група 3. 
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ПРОИЗВОДСТВО НА АМОНИЕВ СУЛФАТ ОТ ТЕХНОГЕНЕН ГИПС 
 
Петър И. Петров 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; ppetrov@mgu.bg     
 
РЕЗЮМЕ. Цел на разработката е производство на  амониев сулфат от техногенен гипс. Тя е насочена към внедряване на патентования 
полезен модел на автора "Инсталация за производство на амониев сулфат от гипс“. Амониевият сулфат съдържа около 20% азот и има 
сивкав или жълтеникав цвят, с добра разтворимост и относително по-слаба хигроскопичност. Амониевият сулфат се използва предимно 
за предсеитбено торене на култури, които са по-слабо чувствителни към повишена киселинност на почвата (овес, картофи и др.). Той се 
употребява главно като изкуствен тор за алкални почви. Гипcът се получава при пречистване с варовик на богати на серен диоксид 
газове, изхвърляни в атмосферата от топлоелектрическите централи. Сега гипсcът се изхвърля в хвостохранилища, утайници, понижения 
на релефа, като замърсява околната среда. В утайника ("черното езеро”) той не потъва, а остава на повърхността и се разнася от 
ветровете и стеле над равнината, която побелява. Малка част от гипса се използва за производството на строителни материали – 
хоросанова мазилка, гипсова мазилка и цимент. В ТЕЦ-2 и ТЕЦ-4 работят заводи (цехове) за гипсокартон, който  консумират част от 
техногенния гипс. Полезният модел, представлява схема за получаване на амониев сулфат от гипс. Схемата за производство на амониев 
сулфат се състои от абсорбционна колона, карбонизираща колона, смесител, конверсионен реактор, филтър, пита, гранулатори и 
сушилни. В нея главна част е конверсионният реактор, където става превръщане на гипса в амониев сулфат и калциев карбонат при 
реакция с амониев карбонат при температура 700C. Конверсионния реактор представлява цилиндрично тяло завършващо на конус в 
долната част. 

 
PRODUCTION OF AMMONIUM SULPHATE FROM TECHNOGENIC GYPSUM  
Petar I. Petrov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”,1700 Sofia; ppetrov@mgu.bg     
 
ABSTRACT. Objective of development is the production of ammonium sulphate from technogenic gypsum. It is aimed at implementing the patented 
utility model of the author "Production of ammonium sulphate from gypsum". Ammonium sulfate contains 20% nitrogen and has a grayish or 
yellowish color, with good solubility and relatively low hygroscopicity. Ammonium sulphate is mainly used for sowing fertilization of cultures that are 
less sensitive to soil acidity (oats, potatoes, etc.). It is used mainly as a fertilizer for alkaline soils. Gypsum is produced by treatment with lime-rich 
sulfur dioxide gas emitted from power plants. Now the cast is thrown into ponds, cesspools, falls of relief as environmentally friendly. In settler 
("black lake") it is not sinking, but remains on the surface and spread by winds over and stealth plane wither. Small proportion of gypsum is used in 
the manufacture of building materials – stucco, plaster and cement. In the TPP-2 and TPP-4 operate plants for plasterboard which consume part of 
the technogenic gypsum. The utility model represents a scheme to obtain ammonium sulfate from gypsum. The scheme for production of 
ammonium sulphate from gypsum consists of an absorption column, carbonization column, mixer, conversion reactor, filter cake, granulators and 
dryers. It is a major part of the conversion reactor, where it is cast in the conversion of ammonium sulphate and calcium carbonate by reaction with 
ammonium carbonate at 700C. The conversion reactor is a cylindrical body ending in a cone bottom.  

 
Цел на разработката е производство на  амониев 

сулфат от техногенен гипс. Тя е насочена към внедряване 
на патентования полезен модел на автора “Инсталация за 
производство на амониев сулфат от гипс“. Амониевият 
сулфат съдържа около 20% азот и има сивкав или 
жълтеникав цвят, с добра разтворимост и относително по-
слаба хигроскопичност.  

 
Амониевият сулфат се използва предимно за 

предсеитбено торене на култури, които са по-слабо 
чувствителни към повишена киселинност на почвата (овес, 
картофи и др.). Той се употребява главно като изкуствен 
тор за алкални почви. В почвата се освобождават 
сулфатни йони и бисулфатни форми, понижава се рН 

баланса чрез като същевременно се внася азот. Той се 
използва и като земеделски адювант спрей за 
водоразтворими инсектициди, хербициди и фунгициди. 
Там той се обвързва с катиони на калций и желязо, които 
се намират в двете клетки, както водата и растенията. Тя е 
особено ефективна като помощни средства за 2.4-D 
(амин), глифозат, хербицид. Използва се при изготвянето 
на други амониеви соли.  

 
В биохимията утаяването на амониев сулфат е общ 

метод за пречистване на протеини. Като такъв, амониев 
сулфат също е вписан като съставка за много ваксини за 
САЩ на Центъра за контрол на заболяванията. 
Амониевият сулфат е хранителна добавка. Наситен 

mailto:ppetrov@mgu.bg
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разтвор на амониев сулфат в тежка вода D2O се използва 

като външен стандарт на сяра. Той е използван и в 
композиции със забавители на пламък действа много 
подобен диамониев фосфат. Като забавители на пламък, 
той понижава температурата на горене на материала и 
намалява максималния размер на загуба на тегло.  

 
      Амониевият сулфат е ценен хранителен източник на 
азотни и серни съединения  за отглеждане на растенията. 
Нараства търсенето на сяра като храна за растенията в 
сулфатна форма  за достигане на високи добиви. Също 
така, тенденция за използване на торове с високо 
съдържание на азот е компенсиран с сяра съединения от 
традиционните торове.  
 

Агенцията по Опазване на околната среда (ООСА) 
успешно контролира изпълнение на действия, които ще 
принудят старите заводи да инсталират пречистващи 
инсталации (Mcllvaine, 2002). От варовиците в 
Старозагорско най-подходяи са палеогенските в 
Чирпанските възвишения (Петров, 2010б). Употребата на 
техногенния гипс зависи от физикохимичните му свойства 
(Harben, 1991; Петров, 2010а; 2010в).  

 
САЩ, Индия и Китай са големи потенциални пазари на 

амониев сулфат (Murray, 2009). Настоящият пазар на 
амониев сулфат в САЩ е около два милиона тона 
годишно. Предвижда се, че 5-10 млн. тона на нови 
производства амониев сулфат може да се изисква за тор  
на всяка година, за да компенсирате загубата на сяра от 
увеличението на киселинния дъжд. В торния промишлен 
сектор може  да приеме допълнителен източнек на торове 
амониев сулфат за доставка на сяра. В момента цените на 
едро за гранулиран амониев сулфат варира от $75 до $130 
за тон.  
 
 

Област на техниката 
Полезния модел може да се приложи в 

топлоелектрическите централи, където се натрупва голямо 
количество отпадък гипс при пречистване на димните 
газове с варовик.                                                                                                                                                                                                                  
 
 

Предшестващо състояние на техниката 
Гипсът се получава при пречистване с варовик на 

богати на серен диоксид газове изхвърляни в атмосферата 
от топлоелектрическите централи. Сега гипса се изхвърля 
в хвостохранилища, утайници, понижения на релефа като 
замърсява околната среда. В утайника (”черното езеро”) 
той не потъва, а остава на повърхността и се разнася от 
ветровете и стеле над равнината, която побелява. Малка 
част от гипса се използва за производството на строителни 
материали – хоросанова мазилка, гипсова мазилка и 
цимент. В ТЕЦ-2 и ТЕЦ-3 работят заводи (цехове) за 
гипсокартон който  консумират част от техногенния гипс. 

 
Сега количеството на гипса е 1 млн. t годишно, но 

скоро след като заработят останалите 6 блока на ТЕЦ-2 
ще се изхвърлят още 1.5 млн. t годишно. Повече ще 
изхвърлят останалите 2 ТЕЦ-а след като заработят в тях 
пречиствателните инсталации. Общо ще има над 5 млн. t/ 
год. гипс от централите в Тракийската низина. 

Лабораторните изследвания са извършени при 
температура на сместа до 70оC, и поддържана през целия 
процес.  

(NH4)2CO3 + CaSO4 → (NH4)2SO4 + CaCO3  

 
Разтворът, който съдържа амониев сулфат се отделя 

от твърдите вторичен продукт, калциев карбонат, чрез 
филтрация. Филтратът плюс изплакване, общо около 600 
мл от течността, е концентрирана до обем от около 150 мл 
на баня с постоянна температура на водата.Остатъчният 
концентрат е оставен на стайна температура за 
кристализация на амониев сулфат. 

 
 

Техническа същност 
Този полезен модел описва схема за процеса на 

третиране на гипс/отпадъчен продукт/ с цел получаване на 
амониев сулфат, които може да се използва като тор и 
антипирен (вещество за импрегниране на дървото за да не 
гори). Схемата за производство на амониев сулфат от 
гипс, се състои от абсорбционна колона, карбонизираща 
колона, смесител, конверсионен реактор, филтър, пита, 
гранулатори и сушилни. Полезният модел се отнася до 
схема за производство на амониев сулфат от гипс, в която 
основна част е конверсионен реактор. В него се извършва 
превръщане на гипса в амониев сулфат. 

 
Процесът за производство на амониев сулфат чрез 

реагиращи гипс и амониев карбонат, е предложен за първи 
път през 1809 година (Higson, 1951) и е известна като 
Mersberg процес. Инсталация в Англия (Higson, 1951) 
използва този процес, но не е сигурно дали тези 
съоражения все още са в експлоатация. Процесът е 
смятан за икономически атрактивен в области, където сяра 
липсва, или е много скъпа. Една от причините за разходите 
за процес е, че реакцията се осъществява в поредица от 
реактори с дългото време на престояване. В началото на 
1960 година конверсионния реактор (TVA) започва да 
работи по процеса Mersberg като регенериране стъпка 
след производството на амониев фосфатв опитни  
инсталации (Blouin et al., 1970; Meline et al., 1971). 

 
Конверсионният реактор представлява цилиндрично 

тяло завършващо на конус в долната част, а в горната има 
по-малък цилиндър. Той е обвит в топлинен кожух за 
автоматично поддържане на 70оС и за създаване на 
оптимални условия на процесите в него. 

 
Полезният модел се отнася до схема за производство 

на амониев сулфат от гипс, в която филтърът се използва 
за сепариране на амониевия сулфат от калциевия 
карбонат. Той представлява калциево карбонатен филтър. 

 

 

Описание на приложената фигура 
Полезният модел, представлява схема за получаване 

на амониев сулфат от гипс. Схемата за производство се 
състои от абсорбционна колона, карбонизираща колона, 
смесител, конверсионен реактор, филтър, пита, 
гранулатори и сушилни. В нея главна част е 
конверсионният реактор, където става превръщане на 
гипса в амониев сулфат и калциев карбонат при реакция с 
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амониев карбонат при температура 700C.  
 
Конверсионния реактор представлява цилиндрично 

тяло завършващо на конус в долната част. В горната част 
има по-малко цилиндрично тяло в което от смесителя се 
подава добре хомогенизиран гипс и амониев карбонат. 
Сместта се пуска в реактора от дъното на малкото 
цилиндрично тяло. Тя пада към дъното, където се 
активира от рамков дистрибутор. Реакторът е обвит с 
нагряващо наметало, поддържащо автоматично 
температура 700С  . 

 
Реакторът работи подобно на избистрител, като 

поддържа чиста течност в горната зона и сгъстена рядка 
каша в долната зона. Избистрената течност се отделя от 
тавана на реактора и вкарва в долната част като се 
нагнетява и извежда в циркулация нагоре. Този движещ се 
нагоре поток посреща малките кристали и способства за 
тяхното порастване в по-големи агломерати. Тези по-тежки 
агломерати се утаяват на дъното, където образуват 
сгъстена каша. Те се изпомпват към калциев карбонатен 
филтър за сепарация на вторичния продукт калциев 
карбонат от течния амониев сулфат. 

 

Примери за изпълнение 
Полезният модел работи по следния начин. Чрез 

схемата за производство на амониев сулфат от гипс, се 
реализират процеси в следната последователност:  

 
1. Подготовка на разтвор от (NH4)2CO3  като: 
а. първо в абсорбционна колона се смесва амоняк с 

миеща течност (слаб разтвор на амониев сулфат); 
б. получения високо амонизиран разтвор се подава в 

карбонизиращата колона, където се смесва с CO2 до 
получаване на амониев карбонат. 

 
2. В смесител се подава гипс и амониев карбонат, 

които се разбъркват с цел хомогенизиране на разтвора. 
 
3. Хомогенизираната смес се внася в захранващия 

цилиндър на конверсионния реактор.   
 
4. Следва превръщане на гипса в амониев сулфат и 

калциев карбонат чрез реакция с амониев карбонат 
(NH4)2CO3  при tемпература 700С.  

 

5. Филтруване на разтвора през калциев карбонатен 
филтър, при което се получава: 

а. пита от калциев карбонат, която се гранулира и 
суши; 

б. филтрат от амониев сулфат, който се утаява, 
гранулира и суши. 

6. Миещата течност (слаб разтвор на амониев сулфат), 
която се вкарва в абсорбционната колона. 

 
 
Изводи 

Представена е детайлизация на полезния модел за 
производство на амониев сулфат. Този полезен модел 
описва схема за процеса на третиране на гипс (отпадъчен 
продукт) с цел получаване на амониев сулфат, които може 
да се използва като тор и антипирен (вещество за 
импрегниране на дървото, за да не гори). В него основна 
част е конверсионен реактор, където се извършва 
превръщане на гипса в амониев сулфат. 

 
Реакторът работи подобно на избистрител като 

поддържа чиста течност в горната зона и сгъстена рядка 
каша в долната зона.  
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MУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ ОТ СКАЛНИ И ФОСИЛНИ ОБРАЗЦИ ОТ ГЕОЛОЖКИЯ 
ФЕНОМЕН “ПОБИТИ КАМЪНИ”, ВАРНЕНСКО 

 
Димка Синьовска, Димитър Синьовски 
 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; sinsky@mgu.bg 

 
РЕЗЮМЕ. “Побитите камъни” са една от най-известните геоложки забележителности на България. Те представляват уникални 
микробиални карбонатни колони, развити сред еоценските пясъци на Дикилиташката свита в околностите на град Белослав, Варненско. 
Високата им естетическа и научна стойност е причина за широката им популярност сред българските граждани и гостите на нашето 
черноморско крайбрежие, поради което са обект на непрекъснат туристически поток. Техният геоложки строеж, произход и възраст са 
били предмет на десетки научни публикации. Независимо от подробните анализи, засега няма еднозначна оценка на тяхната 
геоконсервационна стойност. “Побитите камъни” са популярен геоложки феномен с изключително висок геотуристически потенциал, част 
от който е и възможността за съхранението им в музейни колекции. Добра предпоставка за това е микробиалният им характер. 
Бактериално-водорасловите миниатоли са с най-различни форми и размери, което позволява транспортирането на по-малки екземпляри 
и съхранението им в музейна среда. Предмет на настоящата статия е образователната стойност на бактериално-водорасловите 
биохерми и съпътстващите ги вкаменелости. Освен вертикалните колони, Дикилиташката свита съдържа неизчерпаеми количества от 
нумулитиди, което прави районът на “Побитите камъни” едно от най-големите находища на отлично запазени големи фораминифери в 
света. Това създава предпоставка за изработване на музейни миниколекции с висока разменна стойност при международен обмен на 
фосили. 

 
MUSEUM EXPOSURE OF ROCKS AND FOSSILS FROM THE GEOLOGICAL PHENOMENON “UPRIGHT STONES”, VARNA 
DISTRICT  
Dimka Sinnyovska, Dimitar Sinnyovsky 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”,1700 Sofia; sinsky@mgu.bg 
 
ABSTRACT. The “Upright Stones” are one of the most famous geological landmarks in Bulgaria. They are unique microbial carbonate columns, 
developed among the Eocene sands of the Dikilitash Formation in the vicinity of Beloslav town, Varna district. Their aesthetic and scientific value is 
the reason for their wide popularity among Bulgarian citizens and guests of our Black Sea coast and are therefore subject to continuous tourist flow. 
Their geological structure, genesis and age have been subject of dozens of scientific publications. Despite the detailed analysis, so far there is no 
unambiguous assessment of their geoconservation value. The “Upright Stones” are popular geological phenomenon with extremely high 
geotouristic potential, part of which is the possibility of storage in museum collections. A good prerequisite for this is their microbial origin. Bacterial-
algal miniatols of different shapes and sizes allow the transport of smaller specimens and their preservation in a museum environment. The subject 
of the present paper is educational value of the bacterial-algal bioherms and accompanying fossils. Besides the vertical columns, Dikilitash 
Formation contains inexhaustible amount of nummulitids making the region of the “Upright Stones” one of the largest deposits of perfectly 
preserved large foraminifers in the world. This creates prerequisites for the development of museum minicollections with high exchange value in 
international exchange of fossils. 

 
Въведение 

“Побитите камъни” (“Варненските колони”) са един от 
емблематичните геоложки феномени на България и по 
своята импресивност могат да бъдат сравнени единствено 
с Белоградчишките скали. Според текста на заповедта, с 
която са обявени за природна забележителност те са 
“защитен природен обект с международно значение за 
опазване на уникални геоложки образувания”, а съгласно 
досието на геотопа в Регистъра и кадастъра на геоложките 
феномени в България те са оценени като обект с глобална 
научна и естетическа стойност (Начев, Синьовски, 2006). 
Независимо от това защитените площи не са под 
специална охрана и достъпът до тях е неограничен, с 

изключение на група “Център” до старото шосе за Варна, 
която се използва като туристическа атракция. 

 
Най-добрите разкрития на “Варненските колони” се 

намират в старата кариера за пясък северно от гр. 
Белослав, Варненска област, където са експонирани 
всичките нива. Тя е осеяна с отчупени и натрошени по 
време на добива стълбове, които са натрупани по 
западния борд на кариерата. В случай, че се пристъпи към 
почистване на кариерата и подготвянето й за посещение 
от туристи, тези материали биха могли да се 
транспортират в музеи и училища за популяризиране на 
българското геоложко наследство. 
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В настоящата статия се разглеждат възможностите за 
оформяне на музейни колекции и паркови експонати с 
образци от “Побитите камъни”.  

 
Кратки исторически сведения 

“Побитите камъни” представляват естествени 
бактериално-водораслови карбонатни колони, образувани 
преди около 50 млн. г. в долноеоценските пясъци на 
Дикилиташката свита в околностите на град Белослав, 
Варненска област. Те са уникални геоложки образувания и 
по своята степен на запазеност и представителност нямат 
подобен аналог в света. Обявени са за природна 
забележителност “Комплекс побити камъни” през 1995 г., а 
през 2002 г. са прекатегоризирани като защитена местност 
“Побити камъни” с площ 253.3 ха, включваща 18 групи с 
посочени граници в рамките на горския фонд на Държавно 
лесничейство Суворово и Държавно лесничейство Варна. 
Част от тези групи попадат в природен парк Златни 
пясъци.  

 
За произхода на “Побитите камъни” съществуват над 10 

хипотези. Самите те са предмет на изследване и 
тълкуване в над 70 публикации за повече от 170 години. 
Най-напред руският офицер Тепляков (1833) ги определя 
като “останки от дворци или храмове”. По-късно те са 
приемани за изветрителни, конкреционни или 
инфилтрационни образувания, както и за коралови 
рифове, вкаменени гори, и т. н. (Бакалов, 1921, 1922; С. 
Бончев, 1934, 1938; Давиташвили, Захариева-Ковачева, 
1963а, 1963б, 1975; Мандев, 1970, 1971, 1972). Според 
най-последователния изследовател на “Побитите камъни” 
– Иван Начев (Начев и др., 1986а, 1986б; Начев, Начев, 
2001а, 2001б), те са микробиално-карбонатни или 
бактериално-водораслови миниатоли, нарастващи на 
песъчливото дъно на кюизкото море, подобно на 
съвременните миниатоли в залива на акулите в 
Австралия.  

 
Напоследък се реновира и метано-дериватната теория 

(De Boever et al., 2006, 2008, 2009а, 2009б), внушена за 
пръв път от Botz et al. (1993) и Walther (1993, 1994), според 
която ключова роля за образуването им има отлагането на 
калциев карбонат при преминаването на въглеводородни 
флуиди през пясъците, отложени на дъното на еоценското 
море. 

 
Скалите съдържат калциспонгии, бентосни 

фораминифери – нумулити, милиолиди, оперкулини, 
дискоциклини, единични и колониални корали, бивалвии 
(Оstrea rarelamella), червеи (анелиди) и главоноги 
(наутилуси). Съставът на варовиковите миниатоли е 
предимно от нумулити, които са разположени хаотично или 
образуват лещи. Районът се характеризира и със 
специфична съвременна флора, представена от редки 
растителни видове като диворастящи кактуси, планинска 
роза, флокс, акация и др., някои от които са включени в 
“Червената книга на България” като редки и застрашени 
видове. Фауната също е специфична за ландшафта. В 
площите живеят лисици, зайци, гущери, жаби, змии, 
скорпиони и др. 

Общи данни за геоложкия строеж на района  
“Побитите камъни” се намират в района на Варненската 

депресия, в най-източната част на Мизийската платформа 
и са развити сред еоценските пясъци на Дикилиташката 
свита, чието име е въведено от Гочев (1933) като 
“Дикилиташки пясъчници”, а рангът е определен от 
Аладжова-Хрисчева (1984). Изградена е от белезникави 
кварцови пясъци, алеврити и силицитизирани пясъчници с 
прослойки от нумулитни варовици и водораслови 
варовици, образуващи биохерми с неправилна форма и с 
форма на вертикални колони. Долната граница 
представлява постепенен преход от глинестите пясъци на 
Белославската свита, а горната е бърз литоложки преход 
към песъчливите варовици на Аладънската свита или 
рязка литоложка граница с мергелите на Авренската свита. 
Свитата съдържа многобройни представители на големите 
фораминифери – нумулитиди, както и анелиди, бивалвии и 
рядко главоноги (наутилуси). Въз основа на изобилното 
фосилно съдържание стратиграфският обхват на свитата е 
определен в рамките на Кюизкия етаж на Долния Еоцен 
(48.6-53 млн. г.). Лектостратотиповият разрез се намира в 
ЮЗ край на гр. Белослав, където дебелината й е 42 m. 
Разкрива се широко на север от Белославското езеро и по-
ограничено на юг от него, между Белослав и р. Камчия 
(фиг. 1).  
 

Произход на “Варненските колони” 
Произходът на варовиковите колони в района на град 

Варна е дискутиран от различни автори. Най-
правдоподобна изглежда хипотезата на Начев и др. 
(1986а; 1986б) за микробиалния произход на колоните. 
Доказателство за това са запазените обширни полета с 
миниатоли, представляващи дъното на еоценското море, 
които могат да се видят западно от селата Слънчево и 
Банево (фиг. 2). Произходът им е описан подробно от 
Начев и Начев (2001а; 2001б), според които те 
представляват микробиално-карбонатни колони – 
“Варненски бактериално-водораслови колони”, в широк 
смисъл – рифоидни постройки, биохерми или циментирани 
аглутихерми. Вместващите скали в долната и средната 
част на Кюизкия етаж, където са развити водорасловите 
колони, са главно безкарбонатни пясъци и алеврити. 
Според авторите се срещат две основни морфоложки 
форми – колони и куполи. Колоните са изградени от 
микробиален карбонат с различни примеси, а вместващите 
скали са безкарбонатни пясъци и алеврити. Външната 
карбонатна зона в колоните е от песъчливи и алевритни 
варовици, варовити пясъчници и алевролити. Вътрешната 
зона е от пясъци и алеврити, аналогични с вместващите 
скали. Куполите са аналогични по състав с колоните. Те се 
състоят от строматолити, онкоиди и ихнофосили. 
Строматолитите са микробиални и ламинирани текстури, 
развити в основата на колоните. Наблюдава се редуване 
на светли и тъмни ламини, обусловени от сезонно 
карбонатонатрупване. Онкоидите са сферични до 
неправилни и гроздовидни тела с диаметър до 20 сm. 
Строежът им се характеризира с ядра и тъмни и светли 
(сезонни) концентрично-зонални ламини. Ихнофосилите са 
тръбообразни тела с диаметър 1-2 сm и дължина до 20 сm.  
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Фиг. 1. Геоложка карта на района в М 1:100 000 (по Чешитев и др., 1992, с изменения и допълнения ): 1 – съвременни образувания 
(Кватернер): пясъци, глини, торф, льосовидни глини; 2 – Галатска свита (Тархан-Сармат): пясъци с прослойки от глини, 
пясъчници и рядко конгломерати; 3 – Русларска свита (Горен Еоцен-Олигоцен): глини,  глинести алевролити и пясъчници с 
манганопроявления; 4 – Авренска свита (Еоцен): мергели с тънки прослойки от пясъчници; 5 – Аладънска свита (Долен Еоцен, 
Среден Кюизки подетаж): нумулитни варовици; 6 – Дикилиташка свита (Долен Еоцен, Долен-Среден Кюизки подетаж): кварцови 
пясъци и пясъчници с водораслови биохерми и прослойки от нумулитни варовици; 7 – Белославска свита (Долен Еоцен, Горен 
Илердски подетаж) – глинести пясъци с тънки прослойки от варовити пясъчници, песъчливи глини и мергели; 8 – Комаревска 
свита (Среден-Горен Палеоцен): песъчливо-алевритови варовици с литотамниеви водорасли; 9 – Могиленска, Добриндолска, 
Венчанска, Шуменска и Мездренска свита (Турон-Мастрихт): пясъчници, глауконитни пясъчници и варовици, органогенни 
варовици, пишеща креда; 10 – Горнооряховска свита (Хотрив-Барем): мергели с редки пясъчникови пластове; 11 – геоложка 
граница; 12 - разломи: а – установен, б – предполагаем; 13 – магистрала; 14 – местоположение на защитените площи 
 

 
 

Фиг. 2. Западно от с. Слънчево е запазен уникален плиткоморски ландшафт с безброй миниатоли, образувани на дъното на 
еоценското море преди повече от 50 млн. г. 
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Те са развити до 1-2 m над основата на колоните и са 
обусловени от жизнената дейност на тинеядни организми и 
са вертикални, наклонени и по-рядко хоризонтални.  

 
Повечето от защитените територии са разположени 

северно от Белославското езеро. Бившата кариера 
Белослав е най-представителното разкритие на колоните. 
Тя се намира северно от кота 135,1 Канарата на около 0,5 
km от шосето Белослав-Повеляново.  

 
Тук, при изземването на пясък през седемдесетте 

години, са унищожени голямо количество колони, но 
същевременно е направено уникално разкритие, което 
показва всичките 5 нива на тяхното образуване. По 
западния склон на кариерата са натрупани фрагменти от 
карбонатни колони, които са останали след закриването на 
кариерата (фиг. 3).  
 

 
 
Фиг. 3. По западния склон на бившата кариера за пясък Белослав са 
натрупани фрагменти от разрушени колони 

 

Геоконсервационна стойност на 
“Варненските колони” 

Побитите камъни са уникален природен геоложки 
феномен. Те са впечатляващо природно чудо, което няма 
пълен аналог, описан в световната литература. Тяхната 
глобална геоконсервационна стойност (Начев, Синьовски, 
2006) се определя главно от високата им научна стойност. 
Това е основната причина за наличието на толкова голям 
брой защитени площи.  
 

В настоящата статия се разглежда друг аспект на този 
геоложки феномен – тяхното значение за обогатяването на 
музейните колекции на геоложките музеи в България. От 
тази гледна точка “Побитите камъни” могат да бъдат 
неизчерпаем източник на музейни експонати не само за 
геоложките музеи, но и за училищните колекции, при това 
без да се нарушават забраните за разрушаване и 
изземване на колоните в защитените територии. 
Достатъчно е да се предприемат дейности за разчистване 
на кариера Белослав и привеждането й във вид удобен за 
организирани туристически посещения. Потенциалните 
образци могат да се разделят условно на две групи: ръчни 
образци (скални и фосилни) и образци от самите колони.  

 
Основният проблем за съхранението на представителни 

за “Варненските колони” образци (цели колони) е тяхното 
транспортиране, тъй като теглото им е от порядъка на 
тонове. Независимо от всичко, ако започне разчистване на 
кариерата тази възможност трябва да стане обществено 

достояние, като се осигури по-дълъг период от време, в 
рамките на който заинтересованите институции да намерят 
средства за транспортиране на колоните.  
 

 

 
 

Фиг. 4. Дикилиташката свита е неизчерпаем източник на 
палеогенски големи фораминифери, предимно нумулити 

 
 

 
 

Фиг. 5. Колекция в Музея по Геология и палеонтология, 
посветена на характерния полупустинен ландшафт на 
защитените територии “Побити камъни” с най-характерните 
скали, конкреции, фосили и екзотични представители на 
местната флора – диворастящи кактуси 
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Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски” вече е 
положил началото на т. нар. “музей на открито”, чрез 
експониране на редки скали в парковото пространство 
между сградите на Геологопроучвателния и Минно-
технологичния факултет. При осигуряване на подходящ 
транспорт няколко представителни екземпляри от 
“Варненските колони” могат да се превърнат в едни от най-
атрактивните образци на този бъдещ музей.  

 
Другата по-осъществима версия за опазването и 

популяризирането на “Варненските колони”, е 
експонирането на музейни колекции от ръчни скални 
образци и фосили. Дикилиташката свита е изключително 
богата на големи фораминифери и е неизчерпаем 
източник на нумулити, дискоциклини и асилини (фиг. 4).  

 
Подобна колекция, изобразяваща характерния 

полупустинен ландшафт на защитените територии с най-
характерните скали и фосили, вече е оформена в Музея по 
Геология и палеонтология (фиг. 5). В нея фигурират скални 
образци от варовиците, оформящи колоните, както и 
фосилни представители на еоценската дънна фауна.  

 
Едни от най-интересните образци са гроздовидните 

онкоиди (фиг. 6) и строматолитите. Онкоидите са 
сферични карбонатни образувания с концентричен строеж 
и размери от няколко милиметра до 15-20 cm. Зародишите 
на онкоидите са от кластичен кварц, автогенни минерали 
(пирит), биодетрит или малки черупки (Начев, Начев, 
2001). Строматолитите са куполни микробиални 
ламинирани текстури, които са широко разпространени в 
колоните. Те са много подходящи за музейно експониране, 
тъй като илюстрират едни от най-древните биогенни 
текстури в седиментните скали на земята. 
 

 
 

Фиг. 6. Гроздовидни онкоиди от защитената територия 
“Слънчево-запад” 

 
Най-характерните фосилни представители, освен 

големите фораминифери, са добре запазените черупки на 
бивалвии от вида Ostrea rarelamella. Те се срещат в 
карбонатните пластове между отделните нива на колоните 
в Дикилиташката свита, а в Белославската свита има 
чудесно запазени отделни екземпляри (фиг. 7). 

 

 
 

Фиг. 7. Отлично запазена лява валва от мидата Ostrea 
rarelamella 

 
Освен скалните образци, масово срещаните големи 

фораминифери и острейните черупки, в импровизираната 
витрина са включени и представители на екзотичната 
съвременна флора – диворастящи кактуси, цъфтящи с 
наситени жълти цветове през месец юни всяка година 
(фиг. 8).  

 

 
 

Фиг. 8. Диворастящи кактуси в защитена територия 
“Белослав-запад” 

 
Едновременно с музейната експозиция, по настоящия 

проект за “Побитите камъни” е съставено и подходящо 
слайд-шоу, което би могло да се представя в Музея по 
Геология и палеонтология заедно с други подобни 
презентации за Белоградчишките скали, Мелнишките 
пирамиди, Искърския пролом и други геоложки феномени.  
 

Заключение 
    Организирането на музеи на открито е една от многото 
инициативи, свързани с популяризирането на геоложкото 
наследство. Минно-геоложкият университет „Св. Иван 
Рилски” е едно от първите висши училища, които са 
положили основите на подобна инициатива. Областите на 
геоложкото образование в университета дават 
неограничени възможности за създаване на геоложка 
експозиция на открито, която да бъде аранжирана по 
подходящ начин, за да популяризира геоложкото 
наследство на България и да привлича посетители от 
всякакви професии и възрасти. 
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“БОРОВ КАМЪК” – НАЙ-ИМПОЗАНТНИЯТ МОНОЛИТ СРЕД БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ 
СКАЛИ 

 
Димитър Синьовски, Ирена Василева, Румен Иванов, Ивайло Вутев 
 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; sinsky@mgu.bg 

 
РЕЗЮМЕ. “Боров камък”, известен още като “Боровишки камък” или “Скала Боровица”, се намира до едноименното село Боровица, близо 
до град Белоградчик. Той представлява самостоятелен геотоп извън защитената територия на Белоградчишките скали. Със своите 113 m 
“Боров камък”” е най-високата скала в района и попада в категорията “butte”, използвана в западните щати за означаване на скални 
монолити от типа на “Ръкавиците” в “Долината на монументите” в щата Юта. Той е обявен за природна забележителност още през 1976 
г., но не е популярен като “Ученичката”, “Мадоната”, “Монасите” и други скалните скулптури от известните Белоградчишки скали. Това се 
дължи на отдалечеността от скалния ансамбъл, разположен непосредствено до града. Освен своя импозантен вид “Боровишката скала” 
има интересна, но частично запазена история. От северната страна са съхранени кръгли дупки, за които се предполага че са останки от 
древен римски мост, съединяващ скалата със скалния венец на север. Непосредствено до скалата се намира средновековна църква, 
която е в процес на реставрация. Тези исторически забележителности повишават геоконсервационната стойност на скалата, а 
предстоящото й включване в разщирената площ на геопарк “Белоградчишки скали” и изграждането на туристическа инфраструктура ще 
допринесе за бързото й популяризиране и включване в атрактивни геопътеки. 

 
“PINE STONE” – THE MOST IMPRESSIVE BUTTE IN THE BELOGRADCHIK ROCKS 
Dimitar Sinnyovsky, Irena Vassileva, Rumen Ivanov, Ivaylo Voutev 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; sinsky@mgu.bg 
 
ABSTRACT. “Pine Stone”, also known as “Borovitsa Stone” or “Borovitsa Rock”, is located near the village Borovitsa near the town of 
Belogradchik. It is a separate geosite outside the protected area of Belogradchik Rocks. With its 113 m Pine Stone is the highest rock in the area 
and falls under the category "butte", used in western states to indicate the rock monoliths such as "Gloves" in Monument Valley, Utah. It was 
declared a natural landmark back in 1976 but was not popular aс the “Schoolgirl”, the “Madonna”, the “Monks” and other rock sculptures of famous 
“Belogradchik Rocks”. This is due to the remoteness of the rock assemblage, situated close to the town. Besides its imposing shape “Borovitsa 
Rock” has an interesting but partially preserved history. On the north side are stored round holes, which suggest they are remnants of an ancient 
Roman bridge connecting the rock with rocks arc in the north. Adjacent to the rock is situated a medieval Christian church, which is under 
restoration. These historical landmarks increase the geoconservation value of the rock, and its inclusion in the expanded protected area of the 
Geopark “Belogradchik Rocks” and construction of tourist infrastructure will contribute to rapid promotion and inclusion in geotrails. 

 
Въведение 

“Боровият камък”, известен още като “Боровишки камък” 
или “Скала Боровица” е величествен скален монумент с 
естетическа стойност, разположен северно от с. Боровица, 
Видинска област (43.59074, 22.73084). Той е част от 
скалния ансамбъл на Белоградчишките скали и е изграден 
от червени континентални пясъчници, образувани преди 
около 220 млн. г. През 1976 г. е включен под номер 250 в 
Държавния регистър на природните забележителности 
като самостоятелна защитена територия от 0,7 ха, извън 
защитената територия на Белоградчишките скали. 
Предмет на заповедта за защита на тогавашното 
Министерство на горите и опазването на природната среда 
е “Скално образувание “Боровия камък” – пясъчник с 
находище на 15 черборови дървета в землището на с. 
Боровица”. За съжаление през лятото на 2000 г. боровете 
са станали жертва на опустошителен пожар и сега има 
малки дървета само по склоновете на скалата от 
северната й страна и между двете й части. Независимо от 

това, “Боровият камък” е запазил своята импозантност и 
заедно със заобикалящите го по-ниски скални групи 
изглежда като умален модел на знаменитите “Ръкавици” в 
Монюмънт вали, Аризона. 

 
В досието на геотопа, в Регистъра и кадастъра на 

геоложките феномени на България, той е описан под 
наименованието “Боровия камък”. Под същото име е 
публикуван и в Списанието на МОСВ “Геология и 
минерални ресурси” (Синьовски, 2004).  

 
В последната статия за Белоградчишките скали 

(Tronkov, Sinnyovsky, 2011) той е отнесен към 
морфоложката категория “butte”, използвана в 
американската специализирана литература за означаване 
на скалните монолити в “Долината на монументите” в 
щатите Юта и Аризона. 
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Геоложки строеж на района 
“Боровият камък” се намира в Западнобалканската 

структурна зона и е оформен сред скалите на 
конгломератно-пясъчниковата задруга, която е част от 
Петроханската теригенна група или т. нар. 
Бунтзандщайнов фациес на Долния Триас (фиг. 1), 
разпространен широко в целия Западен Балкан. Тя се 
разкрива в ядката на Белоградчишкия антиклинорий и е 
изградена от едрокъсови до валунни, полигенни, червено-
виолетови конгломерати с добре заоблени късове от 5 до 
30 cm и грубозърнести пясъчници и гравелити, чието 
количество се увеличава нагоре в разреза. Дебелината на 
тази единица е между 200 и 550 m. В района на с. 

Боровица лежи дискордантно върху пермските 
брекчоконгломерати на Карловишката свита. Долната 
граница не се разкрива, но е непосредствено под основата 
на геоложкия феномен.  

 
 

Характеристика на геоложкия феномен 
    “Боровият камък” представлява една наистина 
величествена скала, образувана от ерозията през 
последните няколко милиона години. Макар да е елемент 
от пейзажа на Белоградчишките скали, той се отличава 
със своите внушителни размери – височина 113 m, 
дължина 180 m, и широчина около 120 m.  

 
 
Фиг. 1. Опростена геоложка карта на района на скалния феномен “Боров камък”, по Ангелов и др. (2006): 1 – Кватернер: алувиални и делувиални 
наслаги; 2 – Димовска свита (Долен Неоген): пясъци и пясъчници; 3 – Ургонска варовикова задруга (Барем-Апт): органогенни варовици; 4 -
Западнобалканска карбонатна група (Горна Юра – Долна Креда): сиви и бежови ядчести и интракластични варовици; 5 – Риксенска, Кичерска, 
Полатенска и Бовска свита (Средна Юра): конгломерати, пясъчници, аргилити и песъчливи варовици; 6 – Искърска карбонатна група (Среден 
Триас): варовити пясъчници, варовици и доломити, Сливовнишка свита (Долен Триас): грубозърнести и гравелитови пясъчници и 
конгломерати; 7 – Петроханска теригенна група, конгломератно-пясъчникова задруга (Долен Триас): червено-виолетови пясъчници и 
конгломерати; 8 – Карловишка и Зелениградска свита (Стефан-Долен Перм): брекчоконгломерати, пясъчници, аргилити, туфи, туфити, лави, 
лавобрекчи; 9 – Боровишка свита (Стефан): конгломерати, пясъчници и аргилити; 10 – Белоградчишки плутон (Горен Карбон?): порфирни 
биотитови гранити; 11 – Девон?: алевролити, диабази и диабазови туфи; 12 – Средогривски метаморфити (Ордовик?): метаморфозирани 
конгломерати, пясъчници, алевролити и шисти; 13 – геоложка граница; 14 – разсед; 15 – възсед; 16 – местоположение на геотопа 

 



 

64 

 
 
Фиг. 2. С импозантните си размери (113 m височина) и отвесни стени 
“Боровият камък” напълно отговаря на термина “butte”, използван в 
западните щати на САЩ за означаване на единични скали с 
вертикални или стръмни склонове, подобни на “Ръкавиците” в 
“Долината на монументите” в Юта и Аризона 

 
С тези си параметри скалата отговаря напълно на 

термина “butte”, използван в западните щати на САЩ за 
означаване на високи единични скални монолити с отвесни 
или стръмни склонове от типа на “Ръкавиците” в Долината 
на монументите в щатите Юта и Аризона (фиг. 2).  

 

 
 
Фиг. 3. Неповторимата красота на “Боровия камък” се подчертава от 
зелената растителност в основата му. Изгледът му от запад показва, 
че е разделен на две, като югоизточната част е по-голяма по площ и 
височина, а северозападната е по-заострена 

 
“Боровият камък” е разделен на две, като югоизточната 
част е по-голяма по площ и височина, а северозападната е 
малко по-ниска и с по-заострено било (фиг. 3). Названието 
е много старо и произхожда от боровете по билото му, 
които очевидно са го украсявали от дълбока древност. 
Оттам е и названието на самото село Боровица. Тези 
скали са със същата възраст, както по-импозантния и 
много по-популярен американски скален ансамбъл. 
Сравнението изниква спонтанно и съвсем не е пресилено. 
“Боровият камък” и заобикалящите го по-малки групи 
стърчащи скали, наистина буди възхищение у 
непредубедения наблюдател, и ако не е потънал в 
зеленина, спокойно може да бъде объркан с аризонските 
пейзажи.  

 
На изток от “Боровия камък” се открива впечатляващ 

ландшафт, който не отстъпва по красота на скалите в 
защитената местност при град Белоградчик (фиг. 4).  

 
 

Фиг. 4. На изток от “Боровият камък” се открива впечатляващ 
ландшафт, който не отстъпва по красота на скалите в защитената 
местност при град Белоградчик 

 
Тези безименни скални композиции, издигащи се на 

север от шосето за Боровица и Белоградчик, впечатляват 
с разнообразните си форми, които вероятно в бъдеще ще 
носят имената на герои от нашето време. 

 

 
 
Фиг. 5. Романтичната долина западно от “Боровия камък” е 
изпълнена с по-малки скални монументи, всеки от които, ако се 
намираше на друго място, би представлявал отделна природна 
забележителност 

 
Особено красива и романтична е долината западно от 

скалата, която представлява изключително сполучливо 
съчетание между природен ландшафт и скални форми.  

 

 
 

Фиг. 6. Безименна скала в западната част на долината  
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Тя е изпълнена с по-малки скални монументи, всеки от 
които, ако се намираше на друго място, би представлявал 
природна забележителност (фиг. 5-6). Тук обаче сред 
общия скален ансамбъл и особено в сянката на Скала 
Боровица, те са останали безименни. 
 

От историческа гледна точка районът също е много 
интересен, макар че няма запазени останки от древни 
крепости или манастири. На 3 km надолу по течението на 
Стакевска река, където се събират трите притока на р. 
Лом, е историческата местност “Фалковец” (лат. falco - 
сокол, ястреб).  
 

 
 
Фиг. 7. Момината скала или Торлака при Фалков мост  
 
   Тук се намират най-източните разкрития на 
Белоградчишките скали, които започват с “Момината 
скала” при Фалков мост (фиг. 7) и продължават със скални 
гъби (фиг. 8) и други естествени скални форми, характерни 
за цялата 18 километрова ивица между Фалков мост и 
Сбеговете, сред които и най-известните монументи около 
град Белоградчик. 
 

 
 
Фиг. 8. Скални гъби западно от Момината скала при Фалков мост 
 

    В местността Фалковец е имало голямо римско селище с 
цветущ за времето си поминък, а по Фалков дол дори е 
имало въглищна мина. През него и на запад покрай 
“Боровия камък”, точно под скалния венец от триаски 
варовици, е минавал пътят за Рациария. Селището е 
унищожено от хунско нашествие през 441-447 г.  
 

В района на “Боровия камък” има добре запазена 
средновековна църква, която подлежи на реставрация по 

проект за опазване на културното и историческо 
наследство на България. Църквата, основана още през 
средните векове, се вписва чудесно в красивия ландшафт 
на района и би била чудесна туристическа атракция (фиг. 
9). По проекта се предвижда асфалтиране на пътя до нея, 
с което ще се улесни и достъпът до “Боровия камък”. 
Изграждането на подходяща инфраструктура ще 
допринесе за популяризирането на природната 
забележителност, а включването му в бъдещите геопътеки 
на разширената територия на геопарка ще привлича част 
от туристическия поток от град Белоградчик.  
 

 
 
Фиг. 9. Средновековната църква при “Боров камък” подлежи на 
реставрация и скоро до нея ще има асфалтов път, който ще улесни 
достъпа до геоложкия феномен 
 

На острата скала зад “Боровия камък” е имало 
наблюдателна кула, която е имала зрителна връзка с 
Рациария (Арчар) на р. Дунав. Намерени са и 4 кръгли 
хоризонтални дупки с дълбочина 50 cm, за които се 
предполага че са следи от древно мостово съоръжение. 
Под самия “Боров камък” е имало леярна, в която са 
намерени римски монети от II-III век. 

 
Легенди не са известни, с изключение на едно 

художествено произведение в книгата “Шепот от вековете” 
(Джонов, 1969), наречено “Боров камък”. В него е 
пресъздадена драма от древността, чиито главни 
действащи лица са двамата влюбени Борис и Елица, които 
бягайки от гнева на бащата на момичето потънали в 
скалата и на тяхно място израстнали бор и елха. Според 
местното население обаче, това е изцяло художествена 
измислица. 
 

Заключение 
Независимо от своята импозантност, “Боровият камък” 

не е туристически обект, тъй като остава в сянката на 
Белоградчишките скали. Той се вижда прекрасно от 
шосето за Белоградчик и се възприема като част от този 
ансамбъл. В основата си скалите са потънали в 
храсталаци и ниски гори, което придава красота на 
ландшафта, но спира по-нататъшното моделиране на 
скалната приказка. Настоящият проект за възстановяване 
на средновековната църква на с. Боровица и 
асфалтирането на пътя до нея ще допринесе за 
популяризирането на геоложкия феномен. Включването му 
в разширената територия на бъдещия геопарк 
“Белоградчишки скали” ще го направи част от първия 
български геопарк и ще повиши значително неговата 
геоконсервационна стойност. Той със сигурност ще бъде 
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поставен във фокуса на бъдещите мероприятия, свързани 
с туристическата дейност в геопарка и заедно с останалите 
скални монументи в района на с. Боровица може да се 
превърне в емблема на Белоградчишките скали. 
 
Благодарности. Настоящата публикация е резултат от работата 
по Договор 02-72 с Национален фонд “Научни изследвания”. 
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ПРИМЕР НА ГЪНКОВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ДИАБАЗ-ФИЛИТОИДНАТА ФОРМАЦИЯ 
ОТ СОФИЙСКА СТАРА ПЛАНИНА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИКАТА НА 
ГЕОЛОЖКОТО ПРОУЧВАНЕ 
 
Станислав Стойков, Димитър Съчков, Иван Димитров 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; sstoykov@mgu.bg 
 
РЕЗЮМЕ. В тази работа се описва гънковата интерференция в находище на метабазалти, разположено в долината на р. Искър, 
северозападно от гара Бов. В находището се разграничават лежащи гънки със субхоризонтални осови повърхнини и изправени гънки с 
осови повърхнини с посоки СЗ-ЮИ и СИ-ЮЗ. Наслагването на последните две гънкови геометрии води до формиране на 
интерференционна картина от тип купол и басейн. Сложната гънкова интерференция затруднява търсенето и проучването и налага 
провеждането на детайлен структурен анализ с цел събиране на допълнителна информация за тримерното разпределения на скалните 
тела. Наличието на сложна тримерна повърхност в горнището на полезната изкопаемо изисква прилагането на нови компютъризирани 
методи за изчисляване на запасите. 

 
AN EXAMPLE OF A FOLD INTERFERENCE PATTERN IN THE DIABASE-PHYLLITOID FORMATION FROM THE SOFIISKA 
STARA PLANINA AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE GEOLOGICAL PROSPECTING PRACTISE 
Stanislav Stoykov, Dimitur Suchkov, Ivan Dimitrov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; sstoykov@mgu.bg 
 
ABSTRACT. Fold interference pattern is described in this work in a metabasalt deposit, located in the valley of Iskar river, southwest of Bov railway 
station. Recumbent folds, as well as upright folds with NW-SE and NE-SW striking axial surfaces are recognized in the deposit. The superposition 
of the last two fold geometries results in a ridge and basin interference pattern. The interference complicates the prospecting efforts and demands a 
detailed structural analysis for collection of additional special data about the rock bodies’ distribution. The existence of a complex 3D surface 
restricting the base of the valuable minerals requires new computerized methods for reserve calculation. 

 
Увод 
   В публикацията са дискутирани резултатите от 
геоложкото проучване и изчисляването на запаси от 
базалт в Диабаз-филитоидния комплекс от Софийска 
Стара планина.  
 
   Релефа в иследвания обект се доминира от дълго 
седловидно било с посока 156о ЮИ. Топографията е 
обусловена в голяма степен от литоложката изменчивост 
на скалите и от ориентацията на гънковите оси. Поради 
необходимостта от спазване на конфиденциалност в 
текста не са показани детайли от реалната топография и 
взаимоотношенията и с геоложките граници. Показаният 
на последната фигура цифров топографски модел на 
горнището на полезното изкопаемо и топографската 
повърхнина на хълма е реален за мащаба използван в 
този текст. Основният проблем при проучването е 
гънковата интерференция, поради която в находището се 
разкриват два второстепенни купола разделени от 
синформи. За преодоляване на структурната изменчивост 
при изчисляването на запасите е приложен метод на 
изчисляване, базиран на структурно–геоложко 
моделиране. Запасите са изчислени чрез изваждане на 

повърхнини в среда на GIS софтуер. В текста са 
дискутирани прилаганите у нас практики при 
изчисляването на запаси на нерудни полезни изкопаеми.  
 

Геоложка обстановка 
   В находището се разкриват от долу нагоре (фиг. 1): 1) 
дълбокоморски базалти с масивна, на места хаотично 
текстура; 2) черни до тъмно-зеленикави филити с вероятно 
смесен – вулканогенно-седиментен произход, също 
отложени в дълбокоморска обстановка; 3) слоести 
дребнозърести кварцити с лошо запазени, но 
разпознаваеми турбидитни седиментни структури. 
 
   Вероятно кварцитите предстявляват дълбокоморски 
турбидитен поток или турбидитно ветрило (lobe), което е 
покрило филитите в кратък период на събитийно 
седиментоотлагане. Понастоящем кварцитите са 
неравномерно ерозирани и се разкриват като “шапки” по 
билото.  
 
   Изброените по-горе скали са част от Диабаз-
филитоидния Комплекс (ДФК) на територията на България 
(напр. Haydoutov, 1989, 2002). Този комплекс е изграден от 
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интензивно деформирани фрагменти от древно океанско 
дъно, които са транспортирани и тектонски обединени 
след първоначалното им отлагане.  
 
Основни литоложки разновидности района на 
находището 
   Метабазит (диабаз): тъмнозелена, дребнокристалинна, 
плътна и здрава скала, с масивна текстура и бласто-
офитова, бластодолеритова структура.  
 
   Диабазова брекча: тъмнозелена, скала с кластичен 
характер, плътна и здрава. Тя е с брекчевидна текстура и 
псефитова, в отделните класти – офитова, порфирна с 
вариолитов характер структура.  
 
   Кварцит: тъмносива, дребнокристалинна скала, плътна 
и здрава. Тя е с масивна текстура и хетерогранобластна 
структура.  
 
   Филит: глинест шист до филит - метапелит. Той 
представлява тъмносива до черна, криптокристалинна 
скала, с фино изразен кливаж, пресечена мрежовидно от 
фини кварц-карбонатни прожилки. Текстурата е кливажна, 
а структурата – гранолепидобластна. Тя се характеризира 
с добре изразена фолиация – резултат от субпаралелното 
подреждане на серицитовите люспи. Метаморфните 
процеси са много слабо изразени и са засегнали основно 

глинестите продукти, които са преобразувани в 
хидрослюди и серицит и оформят метаморфната 
фолиация, която в се определя като кливаж. Скалата е 
слабо пластично деформирана с образуване на издържани 
гънки с милиметрови размери. По осите на някои от тях се 
оформя слаб кренулационен кливаж. 
 
   Аргилит: глинест шист до филит (slates) – метаалев-
ропелит – тъмносива до черна, криптокристалинна скала, с 
фино изразен кливаж, пресечена мрежовидно от фини 
кварц-карбонатни жилки. Текстурата е кливажна, а 
структурата – бластоалевритова, гранолепидобластна.  
 
   Скалите от находището са засегнати от метаморфизъм в 
ниските нива на зеленошистния фациес съпроводен от 
деформация. В резултат на метаморфизма и тектонското 
въздействие повечето от първичните пластови повърхнини 
в скалната последователност са заличени. Оформен е 
кливаж (цепителност) главно във филитите. В Кварцитите 
кливажа също присъства, но поради липсата на минерали 
с плочест хабитус той е по-слабо подчертан. Мета-
базалтите са много устойчиви на метаморфно въздействие 
и не показват следи от регионално-метаморфен кливаж 
въпреки, че са засегнати от хидротермална промяна, 
хидравлично брекчиране и други типове деформация.  
 
 

 
 

 
 

Фиг. 1. Опростена геоложка карта на района на проучването 
 
. 
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Структурно - геоложка ситуация 
   Елементи на действителна пластовост бяха измерени 
само на две места и то в кварцитите. Всички останали 
плоскостни текстури (фиг. 2) са от метаморфен и 
деформационен произход. Всички скали от находището са 
деформирани в хода на няколко деформационни събития. 
Нагъването е многократно и интензивно. Всички контакти 
са криви повърхнини, чиято геометрия зависи от 
геометрията на гънките.  
 

 
 
Фиг. 2. Стереографски проекции в долна полусфера: а) 
полюси и циклографски следи в стереографска проекция на 
37 плоскости от находището на метабазалти (измервана е 
предимно филитна фолиация, която играе ролята на псевдо-
пластовост; използвани са и три достоверни измервания на 
пластовост в кварцитите); б) измерени в разкрития шарнири 
на малки гънки, маркирани с квадратчета и определени на 
място осови повърхнини на малки гънки, показани като 
вертикални плоскости 

 

   По време на проучването не бяха установени надеждни 
критерии за горнище и долнище на пласт. Тъй-като 
скалната последователност е интензивно нагъната и се 
наблюдават дребни гънки с хоризонтални осови 
повърхнини то е напълно възможно изброения по горе 
порядък в стратификацията да не е истинския. Тоест, 
възможно е пластореда да е преобърнат, така че в 
дълбочина да се редуват, базалти, филити и кварцити. В 
мащаба на находището обаче тази скална 
последователност се запазва, затова се приема условно за 
работна схема на проучването. 
 
   Базалтите не представляват едно хомогенно тяло, а са 
тектонска смес от субвулкански тела (дайки) и вулкански 
потоци с различна едрина на зърната и различна степен на 
кристализация. Като цяло обаче те са хомогенни и държат 
тектоностратиграфско ниво. Сред метабазалтите се 
срещат единични пирокластични прослойки, които са в 
последствие изветрели, метаморфозирани и превърнати 
във филити. Този „вулкански” филит при деформацията е 
“изстискан” в джобове с неголеми размери и по правило 
формира тела с непостоянна дебелина. Поради 
пластичността на филитите в бедрата на гънките те са 
изстискани и на практика отсъстват, а в шарнирите са 
събрани в по-дебели лещи. Няколко тънки базалтови тела 
се срещат и след филитите. Те са будинирани и се 
разкриват локално.  
 
Ниско-метаморфна (филитна) фолиация  
   От съседни райони на Стара планина (напр. Ангелов и 
др., 1992) е установено, че метаморфния кливаж на 
филитите от ДФК е формиран преди Перма. Основните 
гънки, които наблюдаваме сега в находището са по-млади, 
вероятно алпийски, тъй като кливажа е нагънат от тези 
гънки. Във всички части на находището този кливаж има 
различна ориентация, като се открояват две направления 
(фиг. 2а). Едното е по-добре подчертано и е на 
северозапад. Другото – по-слабо проявено е на 
североизток. И двете направления на кливажа се 
интерпретират като грубо-паралелни на бедрата на гънки.  
Поради проявата на деформационна транспозиция, може 
да се приеме, че филитната фолиация показва наклона на 
бедрата на гънките. Това подобие обаче е само частично, 
тъй като ориентацията на фолиацията (кливажа), не може 
да съвпада напълно с тази на литоложката слоестост. 
 
Късен (непроникващ) кливаж 
   Кливаж който е развит по-късно от филитната фолиация 
се наблюдава в отделни образци. Най-често това е 
кренулационени кливаж, изразен в микронагъване и 
преориентиране на плочестите минерали на ниско-мета-
морфната фолиация. Късния кливаж има стръмни наклони. 
Обикновенно такъв кливаж се разклонява ветриловидно в 
шарнирите на алпийските гънки. До момента не са 
установени надеждни доказателства, че този кливаж е 
нагънат, но за съжаление измерванията ни не са 
достатъчни за да го охарактериризираме по-детайлно.  
 
Линейности 
От интерес за проучването е линейност на пресичане, 
локално подложена на микронагъване. Тя е генетично 
свързана с късния непроникващ кливаж и е резултат на 
гънковата интерференция (наслагване на гънки с различна 
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геометрия и възраст). Тази линейност потъва на 
североизток или на югозапад. Най-вероятна тази 
линейност е паралелно на шарнирите на късни гънки. 
 
Гънки 
   В находището са наблюдавани: 
   F1 – Дребни гънки с полегати до хоризонтални осови 
повърхнини. Тези гънки огъват филитната фолиация. 
Възрастта на тези гънки е неясна. Може да се предположи, 
че освен дребни гънки в тези скали се срещат и големи по 
размери лежащи гънки. 
  
   F2 – Големи притиснати (вероятно изоклинални) гънки с 
посока на осовите повърхнини запад-северозапад. Дългото 
било на което е разположено находището в значителна 
степен съответства по ориентация на една такава 
синформна гънка. Тъй като F2 е деформирана от по-късни 
гънки то ориентацията на бедрата и на осовата и 
повърхнина се променя вълнообразно, съгласно 
геометрията на по-късните гънки. Филитната фолиация 
показана на фиг. 2а, най – добре представя тази гънка, 
чрез добре оформен пояс. Измерени са и малки изправени 
гънки (фиг.2б) с посока на шарнирите изток-запад или 
северозапад-югоизток, които също могат да бъдат смятани 
за продукти на тази нагъвателна фаза.  
 
   F3 – Това са големи, но отворени гънки с посока на 
осовите повърхнини на север-североизток. Тези гънки 
нагъват по-ранната генерация F2. Шарнирите на F3 
потъват стръмно и се маркират на места от 
микролинейността описана в текста. 
 
Гънкова интерференция 
   Видимата в момента геометрия на находището се 
определя от наслагването на F2 и F3. Дори и да е имало 
по-ранни големи гънки сега геометрията им не може да се 
установи, поради по-късната преработка. Старите гънкови 
бедра са изстискани и преориентирани до паралелизъм с 
бедрата на F2 и F3.  
 
   Наслагването на F2 и F3 формира структура подобна на 
тип купол и басейн (Ramsay, 1967), коята може съвсем 
грубо да се визуализира с кора за яйца. Куполите са 
издигнати антиформи, в ядката на които излиза базалта, а 
басейните са синформи, подобни на чаши, в които филита 
слиза на дълбочина под нивото на р. Искър.  
 
   За дълбочината до коята стига филита в синформите 
може да се съди и по елементите на кливажа, измерени в 
разкрития. Находището попада в обхвата на една голяма 
синформа от северозапад, последвана от антиформа и 
още една синформа от югоизток. На стереографската 
проекция гънковата интерференция се изразява в широк 
пояс от нормали към плоскости и в това, че следите на 
пластовете формират удължен свод с посока на 
удължението северозапад-югоизток. Удължението на 
свода се определя от факта че основната F2 гънкова 
форма, участваща в интерференцията е с посока на 
шарнира северозапад-югоизток. 
 
   Неблагоприятно за проучването е обстоятелството че 
голямата пренагъната F2 гънка е била синформа. Затова и 
филита и кварцита, които запълват ядрото и се разкриват 

във вътрешността на хълма и като слизат в дълбочина 
изяждат запасите от метабазалт.  
 

Методика на изчисляване на запасите от 
метабазалт  
   Находището е проучено чрез канави и сондажи. 
Прокарани са общо 8 сондажа. Средната дължина на 7 от 
сондажите е около 80 m, а един сондаж е прекратен 
преждевременно, поради скъсване на лоста. 
 
   Основната информация за разпределението на филита и 
базалта обаче е натрупана чрез описване на разкрития, 
чрез които се интерпретира местоположението на 
границата филит-метабазалт. Тази граница е основната 
маркираща повърхност в находището. Приема се, че под 
тази граница се разкрива метабазалт, а над нея филит, 
като разбира се обемът на метабазалтa е ограничен и от 
топографската повърхност на хълма.  
 
   Както вече бе споменато в най-горната част на разреза 
се разкриват и кварцити, но в случая тяхното 
местоположение не се взема под внимание. Понеже 
филита е деформиран пластично, кварцита в него е 
разместен по непредсказуем начин. Освен това кварцита е 
отнесен от ерозията върху голяма част от изследваната 
площ. Може да се предположи, че в северозападната част 
на находището кварцита също слиза в дълбочина, като 
филита, но не е желателно да се правят опити за точна 
оценка, поради това, че контакта филит - кварцит е доста 
разместен. 
 
   След установяването на максималния възможен брой 
точки от контактната повърхност филит-кварцит по нея е 
изготвен триизмерен цифров модел на находището (Фиг. 
3). Обемът на филитите и кварцитите, които се явяват 
откривка се определя, като обем заключен между 
топографската повърхнина и контактната повърхност 
филит-базалт. Обемът на полезното изкопаемо 
(метабазалт) се определя, като се извади контактната 
повърхност от долна ограничителна плоскост, определена 
по минно-технически съображения.  
 
Проблеми при изчисляването на запасите 
   Основните проблеми са както следва: 

 Формата на тялото, съдържащо полезната 
изкопаемо е твърде сложна, поради гънковата 
интерференция; 

 Находището се намира в хълм с дълго и остро 
било, като ерозията е срязала различни нива от 
стратиграфския разрез; 

 Полезното изкопаемо не се отличава със 
значителна пазарна цена. Поради тази причина 
разходите за проучването са ограничени. 
Геоложката изменчивост е установена с малък 
брой сондажи, които не дават достатъчно ясна 
представа за разпространението на маркиращата 
контактна повърхност в находището.  

 

Дискусия  
Установена практика за изчисляване на запасите 
   Към настоящия момент за изчисляване на запаси от 
инустриални минeрали и скали в България се използват 
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прости геометрични методи. Тези методи са навлезли в 
българската литература, чрез руски учебници и отраслови 
ръководства (напр. Прокофыев, 1973; Красулин, 1978; и 
др.). Тези методи у нас са утвърдени и наложени от 
членовете на Държавната комисия по запасите ДКЗ, 
понастоящем СЕК, които изискват максимално прост 
подход при изчисленията, позволяващ бърза проверка на 
резултатите. Основните използвани у нас методи са 
методът на геоложките блокове и методът на 
вертикалните разрези, като даже методът на вертикалните 
разрези се счита за твърде сложен.  
 
   По отношение на тези два метода може да се спомене, 
че те са подходящи само за находища със слаба геоложка 
изменчивост. Методът на вертикалните разрези обаче 
позволява по-детайлно анализиране на находища със 
слоест строеж и наклонени разделителни повърхности, 
тоест подходящ е за по-сложни находища.  
 
   Въпреки своите очевидни предимства прекомерното 
опростяване на подхода на изчисляване има и очевидни 
недостататъци. Основният недостатък е, че в условия на 
находища с голяма изменчивост тези два метода са 
твърде неточни. Нещо повече! Методът на геоложките 
блокове не стимулира аналитичното геоложко мислене. 
Този метод на практика може да се приложи без за целта 
да е изготвена геоложка карта на находището.  
 
   Основен проблем при изборът на метод за изчисляване 
и при последващата защита на този метод пред 
държавните регулативни органи или инвеститорът е 
оценката на изменчивостта. В литературата, включително 
и у нас, са предложени редица методи за оценка на 
изменчивостта (напр. Боев, Топалов, 2002), но те по една 
или друга причина не са наложени в практиката. Вероятно 
това е така, поради факта, че всички находища се 
различават по своя строеж и следователно изискват 
различни подходи за оценка на сложността им.  
 
   По отношение на структурният компонент на 
изменчивостта може да се каже, че находище, което е в 
скали претърпели многократно нагъване и гънкова 
интерференция със сигурност трябва да се квалифицира 
като сложно.  
 
Метод на изчисляване на запасите от метабазалти 
   В условията на дискутираното находище простите 
линейни методи за изчисляване на запасите не са 
подходящи. Същевременно малкият брой сондажи не 
позволява да се оконтурат достатъчно добре бедрата на 
синформите от кората за яйца (фиг. 3), формирана от 
гънковата интерференция. Методите на детайлното 
структурно картиране обаче позволяват да се увеличи 
количеството на значими данни без да се прибягва до 
неприемливо голям брой от сондажи.  
 
   Необходимите данни са координатите на точки от 
маркиращата повърхност филит-метабазалт. Тези точки 
могат да се намерят чрез картиране и построяване на 
криви структурни контури на разкритието на контактната 
повърхност. Допълнителни данни за разпространението на 
скалите в дълбочина може да се получат и чрез 

проектиране на бедрата на гънките, отново чрез 
структурни контури.  
 
   В резултат на горните процедури, за проучваното 
находище са събрани данни от 30 допълнителин геоложки 
точки, които заедно с данните от сондажите позволяват да 
се реконструира контактната повърхнина (фиг. 3а и 3б).  
 

 
 
Фиг. 3. а) Повърхност разделяща филити от метабазалти и 
топографската повърхност на хълма разположена над нея, 
поглед на североизток; б) Повърхност разселяща филити и 
метабазалти и разположена над нея топографска повърхност 
на хълма, поглед на север (тримерните модели са 
разработени с помощта ARC GIS  за площта показана на фиг. 
1)  

 

Изводи 
    Скалите от изследваното находище са 
метаморфозирани преди перма. Те са нагънати от лежащи 
гънки, които в последствие са пренагънати от две 
нагъвателти фази с изправени гънки. С ранното нагъване и 
метамофизъм е свързана метаморфна филитна 
фолиация, а с късните изправени гънки е проявен локално 
развит кливаж. Късните гънки нагъват филитната 
фолиация. Наслагването на изправените гънки води до 
интерферентна картина от тип купол и басейн, която 
значително усложнява геоложкото проучване. 
Изчисляването на запасите от метабазалт не може да се 
осъществи с необходимата точност, като се използват 
прости линейни методи. За да се преодолее този проблем 
е изграден тримерен цифров модел, на който са 
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представени повърхността на релефа на хълма и 
контактната повърхност филит-базалт. Изчисляването на 
обемите се извършва автоматично чрез изваждане на 
повърхнини в GIS или CAD среда. Находището илюстрира 
често срещан проблем при проучването на индустриални 
минерали у нас, а методът използван за изчисляването на 
запасите може да се приложи и при други случаи на 
значителна геоложка изменчивост.  
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РЕЗЮМЕ. В работата са разгледани геоложкия строеж, структурната позиция, вместващите скали, околорудните хидротермални промени 
и минералния състав на епитермалното златно рудопроявление Чернигово, Кърджалийско. Рудопроявлението се намира на около 20 km 
западно от гр. Кърджали и е локализирано в интензивно метасоматично променени висококристалинни скали от Рупчоската група. 
Петрографските изследвания  регистрират присъствието на интензивно тектонски обработени слюдени гнайси и наложена върху тях 
метасоматична промена от интензивно аргилизитов тип. Минералният състав на аргилизитите включва  кварц, серицит, глинести 
минерали, кафяви хидрослюди, андалузит, диаспор, адулар, алунит? и рутил. В скалата с интензивно развита адуларова минерализация 
се установява и най- голямо количество рудни минерали. Рудната минерализация е наблюдавана в полирани препарати от образци от 
находището, лабораторно извлечени концентрати и отпадък, разделени на фракции и изследвани в стереомикроскоп и споени брикети. 
От рудните минерали преобладават пирит и железни хидроокиси, рядко се срещат халкопирит, сфалерит, галенит, пиротин, както и 
минерали като илменит, рутил, магнетит и хематит. Златото в рудопроявлението присъства под формата на електрум със съдържание на 
Ag от 28.35 до 39.91 тегл. %, (по данни на рентгеноспектралния микроанализ). Наблюдават се почти изключително свободни златинки, 
като срастъци са установени в единични случаи с кварц и пирит. Размерите на златинките са обикновено фини до 20-50 µm, като по-
големи – до 100-200 µm се срещат сравнително рядко. Въз основа на получените минераложки данни за присъствието на злато в 
рудопорявление Чернигово, може да се заключи, че малкия брой наблюдавани срастъци на злато с други минерали би бил предпоставка 
за гравитационно извличане на златото, като по-финните златинки могат да се сепарират с апарат Knelson с подходящи за случая 
параметри. 
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ABSTRACT. The paper presents geological features, structural position, host rocks, hydrothermal alterations and mineral composition of 
epithermal gold ore occurrence Chernigovo, Kardjali district. The ore occurrence is located 20 km west from the town of Kardjali and it is in 
intensively metasomaticaly altered high metamorphic rocks from the Rupchoska group. Petrographic studies found presence of intensively 
tectonicaly re-worked mica gneiss and metasomatic alteration of advanced argillic type overlapped on them. Mineral composition of argillic 
metasomatites includes quartz, sericite, clay minerals, brown hydromica, andalusite, diaspore, adularia, alunite(?) and rutile. Adularia mineralisation 
is intensively developed in the rock and it contains largest part of ore minerals. Ore mineralisation is studied in polished sections prepared from 
samples from the ore occurrence as well in concentrates and tailings obtained in laboratory and separated in different fractions studied in 
stereomicroscope and in cemented polished briquettes. Pyrite and Fe-hydroxides predominate among ore minerals, chalcopyrite, sphalerite, 
galena, pyrrhotite, ilmenite, rutile, magnetite and hematite are rarely found. The gold is present as electrum (Ag content within 28.35 to 39.91 wt. %, 
data from microprobe studies). It is observed mainly as free nuggets, and interqrowths with quartz and pyrite are very rare. The size of gold grains 
usually is fine – up to 20-50 µm, larger grains 100-200 µm are rarely observed. Based on mineralogical data obtained, it is concluded that the gold 
in ore occurrence Chernigovo is suitable for gravitation extraction and the fine nuggets could be extracted trough Knelson device with proper 
regime of work. 

 
Въведение 
 
   Рудопроявление Чернигово е открито през 2001 година 
от GRAMEX и е предварително оценено като епитермална 
система от нискосулфиден тип, развита в метаморфния 
фундамент. Проучването му е извършено от ГОРУБСО 
Кърджали АД в периода 2005-2010 година. 

Геоложки строеж на района на рудопроявлението 
 
   В района на рудопроявлението се разкриват скалите на 
две свити – Богутевска и Въчанска от Рупчоската група на 
Родопска надгрупа (Кожухаров и др., 1995), a съгласно 
Геоложката карта на България в М1:50000, к. л. Ардино 
това са скали от Ардинска тектонска единица (Sarov et al., 
2007) (фиг. 1). 

mailto:sbs@mgu.bg
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Фиг. 1. Геоложка карта на района на рудопроявление Чернигово (по данни на ГОРУБСО Кърджали АД). Родопска надгрупа, 
Рупчоска група: 1 – vč Pє D Въчанска пъстра свита (биотитови гнайси с прослойки от разнообразни шисти и гнайси, мрамори и 
амфиболити);  2 – bog Pє D Богутевска плагиогнайсова свита (мигматизирани биотитови и амфибол-биотитови гнайси, с 
прослойки от биотитови гнайсошисти, левкократни мусковитови гнайси, мрамори и амфиболити); 3 – мрамори и калкошисти 
във всички свити; 4 – амфиболити във всички свити; 5 – послойни пегматити; 6 – аргилизитов тип метасоматити; 7 – 
метасоматичен кварц; 8 – разломи; 9 – разломи и пукнатини (посока и наклон) 
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   Богутевската плагиогнайсова свита (bog Рє D) е изградена 
от средно- до дребнозърнести амфибол-биотитови гнайси 
с амфиболитови прослойки. Сравнително рядко се срещат 
двуслюдени разновидности. Почти всички скали са 
засегнати от по-късни мигматизационни процеси, 
вследствие на което на отделни места те придобиват 
текстурни особености на послойни, ивичести, ленточни или 
порфиробластични мигматити. Мрамори се срещат рядко и 
се проследяват на къси разстояния при незначителна 
дебелина (до 2-З m). Рядко се установяват двуслюдени и 
биотитови гнайсошисти. Скалите на свитата съдържат 
послойни и секущи мигматични пегматоидни жили. 
 
   Въчанската пъстра свита (vč Рє D) се разполага нормално 
конкордантно, с постепенен преход върху Богутевската. 
Изградена е предимно от дребнозърнести биотитови 
гнайси (на места с гранат и графит), сред който се срещат 
различно дебели прослойки от двуслюдени гнайси до 
гнайсошисти, гранат-кианитови гнайси и шисти, 
левкократни, бедни на слюда гнайси до типични 
аплитоидни лептинити, мрамори, амфиболити, калцифири, 
железоносни кварцити, гондити, калкошисти и по-рядко 
амфибол-биотитови и амфиболови гнайси. В свитата 
присъстват и продукти на базичен до ултрабазичен 
магматизъм, представен от послойни тела и лещи на 
метасерпентинити, дребнозърнести гранатови орто-
амфиболити. Всички скали са пресечени, или в тях 
послойно са инжектирани мигматични пегматоидни жили.  
 
   Рудна зона №1 по посока е проследена на около 2300 m. 
В крайните северозападни и югоизточни части на рудна 
зона № 1 е безрудна. Орудяването асоциира със съгласни 
с метаморфните скали тела, изградени от окварцени 
метаморфити и кварцити – образувани вероятно при 
метасоматично заместване. 
  
   В централната част е проследено и оконтурено рудно 
тяло с дължина около 500 m, с генерална посока на 
северозапад (295-340°) и потъващо на североизток под 
ъгли между 40 и 70° (преобладаващо около 40°). Средната 
му истинска дебелина варира от 3.60 m до 10.20 m, а 
средното съдържание на злато е около 5 g/t. Рудната зона 
е изградена от метасоматично променени скали сред 
биотитовите гнайси. Във всички тях е пресечена кварцова 
брекча, изградена от тъмно- и светлосив кварц, често 
обилно пиритизиран. 
 
   Рудна зона №2 е на около 350 m източно от рудна зона 
№ 1 и е изградена от окварцени метаморфити и кварцити.. 
Генералната и посока е северозапад (240-305°) и наклон 
на североизток под ъгли от 33 до 76°. Представлява ивица 
от аргилизирани, лимонитизирани и неравномерно 
окварцени (в отделни интервали – до кварцити) скали с 
ширина от 3.50 до 35.50 m. В по-голямата си част взетите 
проби показат само следи от злато. 
 
 

Материал и методика 
 

   Проведени са микроскопски изследвания на дюншлифи 
за определяне петрографските особености на вмест-
ващите скали, изследване на полирани препарати за 
определяне на състава на рудната минерализация, както и 

допълнителни минераложки изследвания върху получени 
продукти от лабораторно набогатяване на пробите с оглед 
изявяване на особеностите на присъстващото в 
рудопроявлението злато.  

 
   Допълнителната обработка на образците включва 
извличане на изкуствен шлих за провеждане на 
минераложки анализ. За целта останалите след 
изработването на полирани препарати късчета от 
сондажна ядка бяха обединени в две проби, които са 
обработени по методика описана по-долу. Проба 1 е 
съставена от 3 образци  представляващи сондажна ядка 
от един интервал (57.20-58.70 m от сн. 263), 
характеризиращ се с изключително високо съдържание на 
Au. Проба 2 е съставена от късчета сондажна ядка от 7 
образци от различни сондажи, които се характеризират с 
макроскопски видима интензивна силификация и повишени 
съдържания на Au (≥ 4.5 g/t). 
 
   По-нататък двете проби са разтрошени, подложени на 
мокро смилане в топкова мелница до получаване на 
фракция –0.25 mm, и обработени на концентрационна 
маса, като от Проба 1 (изходно тегло 880 g) и от Проба 2 
(изходно тегло 1890 g) са получени съответно изходен 
концентрат 1 (26.49 g) и изходен концентрат 2 (79.04 g). 

 
   Изходните концентрати от обогатяването на 
концентрационна маса са разделени с тежка течност 
(бромоформ – CHBr3, относително тегло – 2.9 g/cm3), като 
са получени съответно лека фракция 1 (22.23 g), лека 
фракция 2 (73.25 g) и тежка фракция 1 (4.26 g), тежка 
фракция 2 (5.79 g). Тежка фракция 1 и тежка фракция 2 са 
обработени с магнит и са отделени магнитни фракции, 
съответно 1-v (0.58 g) и 2-v (0.56 g). Остатъците са 
обработени с “редкоземен” (NdFeB) изключително силен 
магнит, като са получени слабомагнитни фракции, 
съответно 1-iv (0.38 g) и 2-iv (0.52 g). След това са 
отделени електромагнитни фракции – 1-iii (0.65 g) и 2-iii 
(0.99 g). Неелектромагнитните остатъци са обработени на 
концентрационна масичка Micropanner, като са получени 
съответно неелектромагнитен отпадък – 1-ii (2.63 g) и 2-ii 
(3.64 g) и неелектромагнитен концентрат – 1-i (0.07 g) и 2-i 
(0.08 g). 
 
   Получените фракции (от 1-i до 1-v и от 2-i до 2-v) са 
изучавани с помощта на бинокулярен стереомикроскоп 
“Olympus SZ61” в неполяризирана светлина при 
увеличения до 45х, след което от всяка от тях са 
изработени брикети чрез спояване с полиестерна смола, 
които са полирани и изследвани в поляризирана отразена 
светлина с микроскоп “Meiji 9430”. Количествени 
определения за състава на самородното злато са 
осъществени със сканиращ електронен микроскоп JEOL 
JSM 35 CF с рентгеноспектрален анализатор Tracor 
Northern TN 2000 EDEX в лабораторията на “ЕВРОТЕСТ - 
КОНТРОЛ” АД, София. 
 
 

Резултати от проведените изследвания 
 
Петрографски характеристика на вместващите скали 
   Изследаваните микроскопски скални образци са 
представени от две групи скали: 1) слюдени гнайси и 2) 
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интензивно метасоматично променени скали – изменение 
тип напреднала аргилизация от формация вторични 
кварцити – аргилизити (Heald et al., 1987; Жариков и др., 
1998; срв. Каназирски, 2011). Микроскопските 
характеристика на слюдените гнайси ги определят като 
интензивно крехко деформирана регионалнометаморфна 
скала – гранатсъдържащ слюден гнайс, преобразуван до 
тектонска брекча, който по пукнатини е интензивно 
импрегниран с хидротермална минерална асоциация 
представена основно от кварц, малко микроклин, глинести 
минерали, хидрослюди и железни хидроокиси. 
 
   В някой образци скалата е изградена от отделни скални 
отломки (литокласти) с гнайсов състав с размери от 0.5 до 
5.2 mm. Същите са със слабо заоблени форми и са 
изградени от плагиоклаз (от едри порфиробласти с 
размери до 3.0 mm до дребни индивиди – 0.4 mm), К-
фелдшпат (микроклин) с пертитов строеж, кварц, бяла и 
кафява слюда, дребни (до 0.3 mm) зърна гранат с добре 
заоблени контури и единични зърна титанит, руден 
минерал и циркон.  
 
   Част от тези отломки се характеризират с ясно изразена 
фолиация, резултат от субпаралелното подреждане на 
слюдите. В повечето от тях скалообразуващите минерали 
носят белези на крехки до крехко-пластични деформации – 
напукване до дезинтегриране на крехките фелдшпати, 
кварц и гранат, силно огъване и разнищване на слюдите 
(фиг. 2а).        Интензивно са импрегнирани с железни 
хидроокиси. 
 
   В секторите, където скалните отломки отсъстват се 
установяват участъци от силно катаклазирана скала – 
отделни минерални отломки (кварц със сегментарен 
строеж, фелдшпати (силно променен – серицитизиран 
плагиоклаз и свежи и бистри зърна плагиоклаз и 
микроклин), които “плуват” сред фино одребнена скална 
маса с участие на криптокристални глинести минерали и 
хидрослюди. 
 
   Наложените хидротермални процеси в скалата са 
проявени главно като: интензивно импрегниране на вече 
крехко-пластично деформираната скала с кварц (основно), 
К-фелдшпат (микроклин) – единични бистри зърна без 
белези на катаклаза; запълване на пукнатини с образуване 
на кварцови жили и гнезда, в които се наблюдава 
крустификационен тип кварц (фиг. 2b) и кварцови агрегати 
с радиално-лъчеста структура. 
 
   Слюдените гнайси са интензивно брекчирани  и 
окварцени, а в някои участъци ортогнайсите са 
преобразувани до протомилонити. 
 
   По-голямата част от изследваните образци  
представляват метасоматити – напреднал аргилизитов тип 
изменение. Метасоматичната минерална асоциация е 
представена от кварц, серицит, глинести минерали, 
кафяви хидрослюди, андалузит, диаспор, адулар, алунит?, 
рутил и рудни минерали. В скалата с интензивно развита 
адуларова минерализация се установява и най- голямо 
количество рудни минерали. Метасоматичната промяна е 
интензивна и напълно е заличила минералния състав и 
структурните особености на скалата, по която е развита. 

Отделни агрегати от желязи-титанови продукти и 
дребнокристални агрегати от рутил, напомнят на 
псевдоморфози по порфирна генерация от фемичен 
минерал. От скалата са добре запазени зърна от 
акцесорен апатит.  
 
   В този тип вместваща скала могат да се отделят три типа 
отломки, разграничени по интензивност на метасоматична 
промяна. Първата група отломки е дребнокристалинна и е 
изградена от близо 99% кварц, съдържащ фини прашести 
рудни продукти. Втората група отломки е с хетерозърнест 
характер и е изградена от кварц, неравномерно 
представени агрегати от финолюспест серицит, фино 
впръснат реликтов апатит и дребнокристален бистър 
метасоматичен апатит, неправилни по форма зърна 
андалузит, единични индивиди диаспор и равномерно 
впръснат руден минерал. Рудният минерал е застъпен в 
идиоморфни кристали в квадратни прерези с размери от 
0.3 до 0.05 mm (фиг. 2c) или в дребнопрашести агрегати.  
    
   Третата група отломки е с призматичнозърнеста текстура 
и е изградена от едрокристален хидротермален кварц и в 
нея не се установява рудна минерализация. Границите 
между отделните отломки са запълнени от дребно- до 
среднозърнести карбонатни агрегати (фиг. 2d). За всички 
скали е характерно повсеместно развитие на жилен кварц 
с последваща карбонатизация.   
 
 
Рудна минерализация 
 
Изследване на полирани препарати от сондажна ядка 
   За изследване на минералния състав на 
рудопроявлението са подбрани десет образеца, от които 
са изготвени полирани препарати за изследване на 
рудните минерали. Като цяло рудната минерализация 
може да се характеризира като изключително бедна, в 
микроскоп при отразена светлина в аншлифите се 
установява предимно пирит и железни хидроокиси. Като 
единични зърна с много малки размери присъстват 
халкопирит, галенит, марказит, англезит?, магнетит и са 
установени няколко зърна с характерния за самородното 
злато наситено жълт цвят и високо отражение. 
 
   Пиритът се среща в повечето от изследваните 
препарати. Най-често той е под формата на съвсем фини 
(до 20-30 µm) единични зърна с идиоморфни очертания 
(фиг. 2f) или хипидиоморфни очертания, разположени в 
групи от няколко (фиг. 2е), понякога концентрирани в 
горната част на идиоморфни метасоматични кварцови 
кристали. По-рядко се среща като относително по-големи 
(до 300-400 µm) агрегати с изометрични или удължени 
очертания, рядко агрегатите на пирита са натрошени и 
споени от по-късни нерудни минерали.  
 
   В отделни агрегати от железни хидроокиси пирит (заедно 
с халкопирит понякога) присъства като реликти от 
първичните по-големи агрегати. По-големите пиритови 
агрегати се характеризират с често присъствие на фини 
включения от железни хидроокиси или първичен магнетит 
и нерудни минерали (фиг. 2f). 
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Фиг. 2. Микрофотографии на препарати от рудопроявление Чернигово (a, b, c, d, – проходяща светлина; h, i – стереомикроскоп; 
e, f, g, j, k, l – отразена светлина; ширина на видното поле a, b – 2.0 mm, c, d – 0.6 mm; e, f, g, j, k, l – 425 μm; h – 2.9 mm; i – 2.5 mm):  
a – класти от мусковит с белези на разнищване и кварц сред интензивно окварцен матрикс; b – жила от хидротермален кварц; c – 
фино впръснат руден минерал (черно) сред аргилизитов тип метасоматит; d – литокласти (бяло) сред карбонатен матрикс; e – 
удължен агрегат от пирит (Py) с включения от железни хидроокиси (FeOH) в съседство (горе, ляво) до агрегат от железни 
хидроокиси (FeOH); f – сравнително голям агрегат от пирит (Py) с включения от магнетит (Mgt) и нерудни минерали (черно); g – 
включение от галенит (Ga), частично променен в англезит (Angl) сред нерудни минерали; h – 7 златинки с различни размери (Au), 
долу отляво надясно – зърно халкопирит, срастък от пиритни кристалчета, зърно галенит и зърно сфалерит; i – 13 златинки с 
различна големина, зърната вдясно вероятно са електрум, по-долу, за сравнение халкопирит (Chpy) и пирит (Py); j – лошо 
полирано зърно пирит (в центъра – Py), вляво от него самородно злато (Au-електрум – микросондов анализ № 2); k – зърно 
самородно злато (Py), срастнало с пирит (Py); l – едро зърно самородно злато (Py), вляво – много зле полирано зърно пирит 
(Py). На златинката е направен микросондов анализ (анализ № 3), показващ сравнително високо съдържание на Ag, което 
определя минерала като електрум. Съкращения: Au – самородно злато,  Chpy – халкопирит, FeOH – железни хидроксиди, Ga – 
галенит, Mgt – магнетит, Py – пирит, Angl – англезит 
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   Галенит се среща само в единични случаи. Относително 
по-голямо зърно е показано на фиг. 2g, но и там неговите 
размери не надхвърлят 100 µm. Очертанията му са 
изометрични, по периферията личи промяна във вторични 
минерали, вероятно англезит(?). 
 
   Железните хидроокиси са повсеместно разпространени в 
изследваните препарати. Срещат се като неправилни 
агрегати с размери до 150-250 µm, по формата им може да 
се предполага, че са развити предимно по първични 
пиритни агрегати (фиг. 2f). Железните хидроокиси се 
характеризират със сив до светлосив цвят и ниско 
отражение. Допълнителни изследвания за тяхната видова 
принадлежност не са правени, но въз основа на оптичните 
им свойства може да се предполага присъствие на гьотит и 
хидрогьотит. 
 
     Халкопиритът се среща като единични зърна с много 
малки размери – най-често до 50-80 µm. Асоциира главно 
с пирита, често в съседство с халкопирит се установяват 
впръслеци от пирит, понякога двата минерала се срещат в 
срастъци или като реликти сред агрегати от железни 
хидроокиси. По форма халкопиритовите зърна са 
неправилни или трапецовидни, често повърхноста им е 
лошо полирана. Не са установени вторични медни 
минерали, развити по халкопирита.  
 
   Марказит също така е наблюдаван съвсем рядко. 
Оформя малки (до 30-50 µm) зърна с неправилна форма, 
показва жълт със слаб сив отенък цвят, както и слаба 
анизотропия. Вероятно е образуван при промяна на пирит. 
 
   Самородното злато се наблюдава като малки включения 
(до 10-20 µm). Наблюдаваните златинки са с неправилна, 
общо взето изометрична форма, или пластинковидни с 
назъбени краища, по-рядко слабо удължени. Те 
присъстват сред нерудни минерали, не се установяват в 
асоциация с пирита или другите сулфиди, срещани в 
препаратите. Цветът им в отразена светлина е яркожълт, 
отражението им е много високо и по своите оптични 
белези могат да се характеризират като самородно злато. 
 
 
Изследване на минералите в различните фракции на 
изкуствения шлих 
 
   В неелектромагнитата фракция от извлечения 
изкуствен шлих при наблюдения в стереомикроскоп се 
установяват следните рудни минерали: пирит, халкопирит, 
галенит, сфалерит и самородно злато.  
    
   Пиритът преобладава като най-често разпространен 
руден минерал в концентрата. Срещат се разнообразни по 
форма зърна и късчета от пирит (фиг. 2h и 2i), както и 
срастъци на пирит с нерудни минерали, най-често кварц. В 
много от наблюдаваните случаи пиритът е под формата на 
добре оформени кубични кристали с размери до няколко 
стотин µm. 
 
   Галенитът (фиг. 2h) и сфалеритът имат също така 
съвсем ограничено разпространение във фракцията. 
Наблюдавани са като единични зърна с малки размери, 

рядко формира срастъци от добре оформени кристали с 
кубичен хабитус . 
 
   Самородното злато е наблюдавано като отделни зърна с 
различни по големина размери. Преобладават златинки с 
по-фини размери, така например на фиг. 2h в горната част 
на фотографията са заснети 7 златинки, от които 5 са с 
размери до 50 µm, а само 2 са с размери около и над 100 
µm. Формата на златинките е като цяло изометрична, при 
по-фините по размери и слабо удължена при по-едрите. 
Възможно е удължената форма да е и резултат от 
механична деформация по време на смилането на 
пробата. При по-фините златинки е запазена 
дендритовидна структура. На фиг. 2I са показани 13 
златинки с разнообразна форма и размери. В пробата не 
са установени срасътъци на златинки с други минерали. 
 
   Установените златинки в полирени брикети от 
концентрата се отличават с фини размери, като 
преобладаващата част от тях са в диапазона 20-50 µm по 
дългата ос. В един случай се установява и чувствително 
по-голяма сдвоена златинка (фиг. 2-l) с размери 80-100 µm 
по дългата ос. Установените златинки са с изометрични 
или удължени форми, очертанията им в някои случаи са 
слабо заоблени. Обикновено се срещат изолирано една от 
друга, по рядко в групи от по три-четири. Не образуват 
срастъци с други минерали.  
 
   На четири от златинките в този концентрат са направени 
количествени рентгеноспектрални анализи, при които се 
установява наличие на самородно злато с минимален 
примес (1.04 тегл. %) от сребро (Табл. 1, ан. 1), като 
преобладава електрум със съдържание от 39.91 до 28.35 
тегл. % сребро (Табл. 1, ан. 2, 3, 4). В три от анализите 
присъстват минимални количества мед (0.1-0.37 тегл. %), 
което не е необичайно за фазите със състав Au-Ag. 
 
 
Таблица 1. Количествени рентгеноспектрални анализи 
на електрум (1, 2, 3 и 4) от рудопроявление Чернигово 

Анализ, 
№ 

Съдържания (тегл. %) 

Au Ag Cu Сума 

1 98.93 1.04 0.16 100.13 
2 71.80 28.35 0.10 100.25 
3 61.19 39.91 - 100.10 
4 65.70 34.00 0.37 100.07 

Кристалохимични формули: 1 – Au0.97Ag0.02Cu0.01; 2 – 
Au0.58Ag0.42Cu0.003; 3 – Au0.46Ag0.54; 4 – Au0.51Ag0.48Cu0.01 

 
 
   Сред останалите рудни минерали преобладават пиритни 
зърна, най-често в близки до квадратни прерези и размери 
достигащи до 300-400 µm. Халкопирит се установява в 
единични случаи, като сравнително по-големи късчета  с 
удължена форма и заоблени очертания.  
 
   Галенит е установен само в един случай под формата на 
фрагменти от кубичен агрегат, в който отчетливо личи 
специфичната цепителност на минерала. 
 
   В останалите фракции от изкуствения шлих не се 
установява присъствие на самородно злато с изключение 
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на единична златинка попаднала в електромагнитната 
фракция на Проба 2 (фиг. 2k). Нейната поява може да се 
обясни с факта, че тя е в срастък с пирит, в който се 
установяват фини включения от илменит. В 
електромагнитната и магнитната фракция по правило 
преобладават минерали като железни хидроокиси, 
магнетит, хематит, илменит, рутил и по-рядко пирит. 

 
 
Изводи 
 
   Обобщавайки резултатите от изследване на проби от 
рудопроявление Чернигово могат да се направят следните 
изводи и обобщения. 
    
   В рудопроявлението са представени два типа скали  –
слюдени гнайси и  интензивно метасоматично променени 
скали, като вторите се срещат относително по-често. 
Изменениета могат да се определят като “напреднала 
аргилизация” от формация вторични кварцити – 
аргилизити. В участъците с по-интензивно развита 
адуларова минерализация се установява и най-голямо 
количество рудни минерали. Установява се и характерно 
повсеместно развитие на жилен кварц с последваща 
карбонатизация.  
 
   Независимо, че са наблюдавани ограничен брой 
препарати от вместващите скали в рудопроявлението, 
преобладаващият тип промяна (напреднала аргилизация 
от формация вторични кварцити), наличието на адулар и 
крустификационен тип кварц насочва към характерните 
белези на епитермалния тип златорудни находища. На 
следващ етап от изследванията е необходимо 
провеждането на допълнителни петрографско изучаване 
на района за установяване на площното разпространение 
на хидротермалните промени. 
 
   По отношение на формата на присъствие на рудните 
минерали и по-специално на златото в минерализацията 
могат да се направят следните изводи.  
 
   Въз основа на изследване на полирани препарати, 
концентрати, отпадък и различни фракции, получени след 
смилане на пробите и изследване в стереомикроскоп и 
споени брикети, се установява, че рудната минерализация 
е представена сравнително ограничено като количество и 
видово присъствие. От рудните минерали преобладават 
пирит и железни хидроокиси, рядко се срещат халкопирит, 
сфалерит, галенит, пиротин, както и минералите илменит, 
рутил, магнетит и хематит, които могат да се разглеждат и 
като акцесорни по отношение на вместващите скали. 
 
   Златото в изследваните полирани препарати се 
установява сравнително рядко, под формата на фини 
златинки с неправилни очертания и размери най-често до 
20-50 µm. Обикновено златинките са включени в кварц, не 
се наблюдават срастъци с други рудни минерали.  
 
   След обработка на пробите (извличане на изкуствен 
шлих) са установени сравнително по-голям брой златинки, 
които по правило се концентрират в неелектромагнитната 

фракция, извлечена от общия обем представени за 
изследване проби. 
 
   Може да се отбележи, че се наблюдават почти 
изключително свободни златинки, като срастъци с пирит са 
установени в единични случаи. Размерите на златинките 
са обикновено фини (до 20-50 µm), като по-големи – (до 
100-200 µm) се срещат сравнително рядко. Тук следва да 
се подчертае, че размерите и формата на наблюдаваните 
златинки в получените фракции е възможно да са 
изменени в сравнение с първоначалните, в следствие на 
обработката на пробите. В по-малките по размери 
златинки отчетливо личат дендритовидни структури в 
периферните части. 
 
   По химически състав, златинките са два типа. При 
направените количествени рентгеноспектрални анализи се 
установяват както състави от почти чисто самородно злато 
(Табл. 1, ан. 1) така и фази със състав типичен за 
електрума (съдържание на сребро от 28.35 до 39.91 
тегл.%). Съдейки по отношението Au:Ag от направените 
четири анализа може да се предполага, че електрумът 
преобладава като фаза в състава на присъстващите в 
рудопроявлението златинките.    
    
   Въз основа на получените минераложки данни за 
присъствието на злато в рудопорявление Чернигово, може 
да се заключи, че малкият брой наблюдавани срастъци на 
злато с други минерали би бил предпоставка за 
гравитационно извличане на златото, като по-финните 
златинки могат да се сепарират с апарат Knelson с 
подходящи за случая параметри. За определянето на тези 
параметри, както и получаването на допълнителни данни 
за преобладаващата форма, размери и химични 
особености на носителите на злато в рудопроявлението е 
целесъобразно провеждането на допълнителни 
лабораторни и полупромишлени изследвания върху 
представителни проби от рудопроявлението, съпроводени 
с минераложки контрол на получените продукти. 
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ABSTRACT. The aim of this paper is the structural study of the Panagyurishte ring morphostructure by interpretation of satellite stereo-images. 
Two types of data are used. The first type is stereo-images, acquired directly by the ASTER instrument and the second type is combination of the 
Landsat 7 ETM+ imagery with digital elevation model, acquired by the space shuttle (STRM DEM). All data is prepared in anaglyph format to 
ensure the stereoscopic visualization capability. Specialized remote sensing software is used and the interpretation is done within geographic 
information system environment. The Panagyurishte ring morphostructure is clearly defined by the relief and the drainage systems as well as by the 
linear structures. Typical radial-concentric development of the lineaments and streams is observed. The radial structures are very clear, while the 
concentric faulting is not so well developed. The NW-SE faults predominate in its northwestern parts, while the NE-SW faults are more typical for 
the northeastern and southwestern areas. The southeastern part of the morphostructure is lowered and covered by young sediments, which mask 
the spreading of the faults. Two main superimposed fault systems are determined – longitudinal and diagonal, which define the block type 
development of the morphostructure. They are represented by mutually conjugated fault groups, which partially inherit the radial-concentric faulting 
in the individual parts of the morphostructure. The superimposed longitudinal E-SE oriented fault system cross the central parts of the 
Panagyurishte ring morphostructure. The later diagonal faults cut and displace the longitudinal faults. The diagonal faults most obvious inherit the 
radial structures along the periphery of the morphostructure. The areas of intersection between the faults from different systems and groups are 
characterized by increased permeability and they control the development of hydrothermal ore-forming processes. 

 
ДЕШИФРИРАНЕ НА ПАНАГЮРСКАТА КРЪГОВА МОРФОСТРУКТУРА ПО СПЪТНИКОВИ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 
Камен Попов 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София;: kpopov@mgu.bg 
 
РЕЗЮМЕ. Статията разглежда структурните изследвания на Панагюрската кръгова морфоструктура чрез интерпретация на сателитни 
стереоизображения. Използвани са два типа стереоизображения. Първият тип са директно заснети от инструмента ASTER, а вторият тип 
представлява комбинация от Landsat 7 ETM+ изображения и цифров модел на релефа, заснет от космическата совалка (SRTM DEM). За 
получаване на стереоскопичен ефект, всички данни са подготвени във вид на анаглифни изображения. Използван е специализиран 
софтуер за дистанционни изследвания, а интерпретацията е извършена в среда на географска информационна система. Панагюрската 
кръгова морфоструктура се очертава ясно както от релефа и дренажните системи, така и от линейните структури. Наблюдава се 
характерно радиално-концентрично развитие на линеаментите и потоците. Радиалните структури са ясно обособени, докато 
концентричното разломяване има по-ограничено развитие. В северозападните участъци преобладават СЗ-ЮИ ориентираните разломи, 
докато СИ-ЮЗ разломи са по-характерни за североизточните и югозападните участъци. Югоизточната част на морфоструктурата е 
понижена и покрита от млади наслаги, което маскира разпространението на разломите. Обособяват се две основни наложени разломни 
системи – надлъжна и диагонална, които определят блоковия строеж на морфоструктурата. Те са съставени от взаимно спрегнати групи 
разломи, които частично унаследяват радиално-концентричното разломяване в отделните части на морфоструктурата. Централните 
части на Панагюрската кръгова морфоструктура са разсечени от наложената надлъжна И-ЮИ ориентирана разломна система. По-
късните диагонални разломи секат и разместват надлъжните разломи. Диагоналните разломи най-отчетливо унаследяват радиалните 
структури по периферията на морфоструктурата. Участъците на пресичане на разломите от различните системи и групи се 
характеризират с повишена проницаемост и имат контролиращо значение за развитието на хидротермалните рудообразуващи процеси. 

 
Introduction 

The Panagyurishte ring morphostructure is located in the 
Central Sredna Gora Mountain (Fig.1) as characteristic of its 
geological setting it is that it is part of the Apuseni-Banat-
Timok-Srednogorie magmatic and metallogenic belt (Popov et 
al., 2000; 2002). The morphostructure covers Sushtinska 
Sredna Gora Mt., also known as Panagyurishte Sredna Gora 
Mt. It is analytically defined and described on cosmic 
photographs and topographic maps by Popov and Spiridonov 

(1990). Spiridonov (1999) presents detailed description of the 
characteristic morphological features, geological setting and 
geophysical data related to this ring morphostructure. This 
paper aims to represent a new study of the morphological 
features of the Panagyurishte ring structure based on medium 
to high resolution satellite and space shuttle data. Stereo 
images from ASTER instrument as well as anaglyphs prepared 
from Landsat 7 satellite and space shuttle relief data (SRTM 
DEM) were used to recognize and map the fault-like 
lineaments and to determine their predominant orientations.  
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Fig. 1. Overview map of the central parts of Sredna Gora Mountain 

 
Computerized analysis of the drainage basins on the 

SRTM DEM was used also to study and prove the radial and 
concentric character of the stream systems in the area.  

 
The previous investigations (Popov, Spiridonov, 1990; 

Spiridonov, 1999) determined a larger area of the 
Panagyurishte ring morphostructure including parts from 
Ihtiman Sredna Gora Mt. to the west. Based on the interpreted 
radial and concentric features, the study presented in this 
paper suggests that the area of Panagyurishte ring 
morphostructure is limited between the Topolnitsa and 
Stryama rivers and coincides with the Panagyurishte Sredna 
Gora Mt., as the Ihtiman Sredna Gora Mt. could be considered 
as neighbor and separate ring morphostructure with similar 
geological setting. The southern limits are not very clear 
because the Panagyurishte morphostructure lowers in 
elevation and it is covered by younger Neogene and 
Quaternary deposits.  

 
Geological Setting 

The oldest and widely exposed rocks in the study area 
build the Pre Cambrian (?) high-grade metamorphic complex 
and are present by gneiss and amphibolite assigned to the 
Boturche and Ardino groups (Katskov, Iliev, 1993; Fig. 2). The 
Upper Carboniferous – Permian South Bulgarian granites are 
also widespread in the central and northern parts of the 
morphostructure and they are intruded within the Pre Cambrian 
rocks. The Triassic dolomite and dolomite limestone from 
Bosnek Formation are limited outcropped at the northwest.  

 
The Upper Cretaceous rocks are important part in the 

geology and metallogenic characteristic of the region. They cut 
the western parts of the area. Turonian Coal-bearing formation 
(breccia conglomerate, conglomerate, sandstone) and 

Sandstone formation (sandstone, aleurolite) build the base of 
the Upper Cretaceous section. The effusive rocks from several 
volcanoes set up the Lower Senonian Panagyurishte volcano-
sedimentary group (K. Popov, 2001). They are presented by 
andesitic and dacitic variations mainly. The comagmatic 
subvolcanic to hypoabyssal intrusives and dykes cut the 
effusive rocks, as the Elshitsa pluton located in the 
southwestern part of the morphostructure forms the biggest 
intrusive body. The volcanic and intrusive rocks are overlaid by 
Upper Cretaceous sediments of Mirkovo Formation (clayey 
limestone) and Chugovitsa Formation (marl, clayey limestone, 
calcareous sandstone). 

 
The Upper Cretaceous and older rocks are transgressively 

covered by Paleogene, Pliocene and Quaternary sediments. 
The conglomerates and limited quantities of sandstone from 
Paleogene Conglomerate formation is exposed mainly along 
Kalavashtitsa river valley. Widespread in the southeastern and 
southern areas of the Panagyurishte ring morphostructure are 
the Pliocene gravelite, sandstone and sandy aleurite from 
Ahmatovo Formation, whereas the Breccia conglomerate – 
sandstone formation is limited in the southwestern parts along 
Topolnitsa River. The Quaternary boulder, gravel, sand and 
clay are deposited in the Upper Thracian Plain mainly and 
along the river valleys and at the foot of mountainsides.  

 
Although the Upper Cretaceous magmatic and tectonic 

activity have important role, the main contribution to the current 
landscape appearance belongs to the Laramian deformations. 
The Chelopech syncline (Antonov, Moev, 1978; Katskov, Iliev, 
1993) is followed along the southern slopes of Stara Planina 
Mountain, northern from the Panagyurishte ring structure. The 
Srednogorie anticlinorium (Bonchev, Karagyuleva, 1961) is 
spread over the northern, northeastern and eastern areas of 
the ring morphostructure, where its core from Pre Cambrian 
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metamorphic and Paleozoic intrusive rocks is exposed. The 
stripe of Upper Cretaceous rocks set up the Baylovo-
Panagyurishte synclinoruim (Boyadjiev, 1965). The Pre 
Cambrian metamorphic and Paleozoic intrusive core of the 
Ihtiman block-anticlinorium (Karagyuleva et al., 1974) is 
developed to the southwest and the Neotectonic Upper 
Thracian depression is located to the south and southeast.  
 

Data used 
Three types of remote sensing data were used in this 

study: ASTER and Landsat7 imagery and SRTM relief data. 
Two types of stereo-images are compound by these data. 

 
The ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer) is an optical instrument on board 
of the TERRA satellite, launched in December 1999 on sun-
synchronous orbit at 705 km altitude. It receives imagery in 
three wavelength ranges: visible to near infrared (VNIR), short 
wave infrared (SWIR) and thermal infrared (TIR) and 
snapshots Earth’s surface with ground resolutions of 15, 30 

and 90 m respectively (ASTER Ref. Guide, 2003). Its images 
comprise 4+1 bands in VNIR, 6 bands in SWIR and 5 bands in 
TIR ranges. ASTER is a cooperative effort between US 
National Aeronautics and Space Administration NASA, Japan's 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and Japan's 
Earth Remote Sensing Data Analysis Center (ERSDAC) 
(http://asterweb.jpl.nasa.gov/). The advantage of ASTER 
system which is used in this paper is the capability to capture 
stereo-image pairs in near infrared range by its nadir and 
backward looking sensors acquiring 3n and 3b bands 
respectively.  

 
The Landsat 7 ETM+ instrument was launched by NASA in 

April 1999 on board of the Delta II vehicle. The ETM+ sensor 
acquires data in 3 visible, 2 near infrared, 1 mid-infrared, 1 
thermal and 1 panchromatic band (Fig. 3). The image 
resolutions are 15 m for panchromatic, 30 m for visible and 
infrared and 60m for thermal bands. The satellite circles on 
sun-synchronous orbit at altitude of 705 km, and the typical 
scene size covers 170 km x 185 km (http://landsat7.usgs.gov/). 

 

 

 
 

Fig. 2. Simplified geological map of the Sushtinska Sredna Gora Mountain (based on the Metallogenic Map of Bulgaria in scale 1 : 500000 
by P. Popov and K. Popov, unpubl., and on the Geological Map of Bulgaria, scale 1 : 100000 by Katskov and Iliev, 1993): 1 – Quaternary 
deposits, 2 – Ahmatovo Formation (Pliocene), 3 – Conglomerate formation (Paleogene), 4 – Mirkovo and Chugovitsa Formations (U. 
Santonian-Maastrichtian), 5 – Intrusive complex of Ca-alkaline and sub-alkaline intrusives (Santonian-Campanian), 6 – Panagyurishre 
volcano-sedimentary complex (Coniasian-Santonian), 7 – Coal-bearing formation and Sandstone formation (Turonian), 8 – Bosnek 
carbonate Formation (Triassic), 9 – South Bulgarian granite (U. Carboniferous-Permian), 10 - High-grade metamorphic rocks (Pre 
Cambrian ?), 11 – rivers and dams, 12 – faults, 13 – outer border of the Panagyurishte ring morphostructure, 14 – mountain ridge of the 
morphostructure 
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Fig. 3. Landsat 7 ETM+ panchromatic image of the Panagyurishte Sredna Gora Mt. and the ring morphostructure 

 

 
 

Fig. 4. SRTM Digital Elevation Model of the Central Sredna Gora Mt. area. The white shades represent higher altitudes and the dashed 
line shows the border of the interpreted ring morphostructure area 



85 

The relief data used in this paper is acquired during the 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) in February 2000. 
The SRTM used C-band radar data to obtain a near-global 
scale digital elevation model (DEM) with ground resolution of 
about 90 m (Fig. 4). To acquire topographic (elevation) data, 
the SRTM instrument was outfitted with two radar antennas. 
One antenna was located in the shuttle's payload bay, the 
other on the end of a 60-meter mast that extended from the 
instrument once the shuttle was in space. SRTM is an 
international project spearheaded by the US National 
Geospatial-Intelligence Agency (NGA) and the National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) 
(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/). 

 
Image processing and interpretation 

The present study is based mainly on the interpretation of 
stereo-images obtained by 3n and 3b bands of ASTER 
instrument. Several ASTER L1B and L1A scenes acquired in 
2003 and 2007 respectively were used to ensure the cloud free 
cover of the studied area. The ASTER images were provided 
by the Land Processes Distributed Active Archive Center (LP 
DAAC) at the U.S. Geological Survey. In general, it is enough 
to geo-reference individual 3n and 3b band pairs with the 
ground control points included in ASTER HDF data file and 
prepare an RGB image with 3n/3b/3b band combination to 
receive on screen stereo effect visible with red/cyan 3D stereo 
glasses. The ASTER anaglyph image should be rotated 90° 
counter clockwise to see in 3D. The creation of epipolar image 
pair with usage of additional tie points to co-register 3n and 3b 

bands provides more control on the stereo image preparation 
process and more precise and contrast visual 3D effect for the 
interpretation. Epipolar stereo images with about 30 tie points 
were mainly used in this study as the tie points were 
automated collected by correlation between 3n and 3b bands 
and were manually checked for errors.  

 
Different and also useful method is the generation of 

pseudo stereo images by combination of image with relief data. 
Landsat 7 optical images which don’t have built in stereo 
capabilities and SRTM terrain data were used in this paper to 
produce anaglyph image of the studied area. The Landsat 7 
ETM+ images were provided by the European Commission 
Joint Research Centre, Institute for Environment and 
Sustainability in frame of the Image 2000 & Corine Land Cover 
2000 Project (http://image2000.jrc.ec.europa.eu/). The Product 
1 level ortho-rectified panchromatic and multispectral Landsat 
7 ETM+ scenes were used. The RGB 321 multispectral band 
combination was applied to obtain near natural color composite 
image of the area with 25m ground resolution. It was pan-
sharpened with the panchromatic band to obtain natural color 
image with resolution of 12.5 m. The last one was combined 
with the SRTM DEM to produce anaglyph image of the Central 
Sredna Gora Mt. area.  

 
All ASTER and Landsat 7 images and SRTM relief data 

were georeferenced to UTM zone 35N WGS-84 projection. 
The figures in this paper are in this projection as well.  

 

 

 
 

Fig. 5. Linear and ring morphostructures interpreted on the stereo images. 1 – outer border of the Panagyurishte ring morphostructure, 2 
– mountain ridge delineating the concentric morphostructure, 3 – lineaments, 4 – ring morphostructures of minor order 
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Both ASTER and Lansat7 anaglyph products were used in 
the interpretation of lineament features in the Panagyurishte 
morphostructure. The task was to draw the faults and other 
distinguishable linear morpho structures in the area and to 
assess their predominant orientations. The stereo 
interpretation was visually done on screen with stereo glasses 
in ArcGIS software and the outlined linear features are shown 
on figure 5. Many of the drawn lineaments could not be 
considered as truly proved faults as the displacements are not 
observed on the images, because of the vegetation and soil 
cover and the working scale. Nevertheless, lots of the 
lineaments coincide with known faults determined by 
geological mapping. Figure 6 displays bidirectional rose 
diagram of the lineaments which fall within the border of the 
Panagyurishte ring morphostructure. 
 

 
 

Fig. 6. Bidirectional rose diagram of the lineaments’ directions in 
the Panagyurishte ring morphostructure 
 

Two main lineament systems with diagonal (NE and NW) 
and longitudinal directions are defined by the stereo 
interpretation. The two diagonal NE and NW conjugated 
groups predominate at the periphery of the ring morpho 
structure demonstrating its radial and concentric faulting. The 
longitudinal fault system cuts the central to western part of the 
ring morphostructure where it is related to the Upper 
Cretaceous volcanism and subsequent tectonic activities. The 
longitudinal system is composed by two mutually conjugated 
groups with WNW and ENE directions. It is supposed that the 
major faults in the area are older and reactivated during the 
Upper Cretaceous and later tectonic activities. The longitudinal 
faults are displaced by the diagonal faults in some places. 
Numerous massive sulphide and porphyry copper deposits in 
Panagyurishte Ore Region (Popov et al., 2003) were formed in 
the places of intersection of the faults from these systems and 
groups, where the dense faulting contributes to the intensive 
development of hydrothermal activity.  

 
Several small concentric morphostructures of minor order 

were interpreted on the stereo images as well (Fig. 5). Some of 
them are located in the central parts of the Panagyurishte ring 
morphostructure and they are formed by some volcano-
intrusive structures as the Pesovets, Petelovo and Tangur 
volcanoes (K. Popov, 2001; 2005). Other mark the elevated 
mountain areas formed during the raising of rocks.  
 

 

 

 
 

Fig. 7. Stream network model in the Panagyurishte ring morphostructure and neighbor areas: 1 – outer border of the ring 
morphostructure, 2 – mountain ridge delineating the concentric morphostructure 
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Drainage system analysis 
The SRTM digital elevation model covering Central Sredna 
Gora Mt. area (Fig. 4) was used for computerized hydrological 
modeling of the stream pattern. The applied processing 
sequence is based on flow direction analysis and flow 
accumulation modeling tools, which are included in the ESRI’ 
ArcGIS Hydrology toolset (ESRI, 2011). The flow direction tool 
creates a raster file from each DEM cell to represent its 
steepest downslope neighbor. Using flow direction model, the 
flow accumulation tool creates a raster model of accumulated 
flow into each DEM cell. Based on flow accumulation model, 
the stream network vector file was build (Fig. 7) to represent 
the drainage system properties. The information about 
directions of stream segments was processed and presented 
as rose diagram on Figure 8. 

 
 

Fig. 8. Rose diagram of the stream directions within the 
Panagyurishte ring morphostructure 

 
As it is shown on Figure 7, the interpreted border of the 

ring morphostructure coincide with the concentric spreading of 
Topolnitsa and Stryama rivers and the watersheds of Luda 
Yana, Kalavashtitsa and Pyasuchnik rivers reflect the 
formation of the inner parts of the morphostructure. The main 
streams of both Topolnitsa and Stryama rivers form the 
concentric outer frame of the ridge of morphostructue, as the 
feeders in their drainage basins are radially oriented along the 
outer flank of the ridges. The drainage basins of the upper 
courses of Luda Yana, Kalavashtitsa and Pyasuchnik rivers 
are radially oriented also and delineate the inner flank of the 
main concentric ridge of the morphostructure. The radial and 
concentric orientations of the streams is obvious for almost 
whole morphostructure area except in the southeastern part, 
where it is masked by the younger sediment cover and the 
rivers courses are oriented to SE direction.  

 
The presence of several peaks in the streams’ directions 

statistical distribution shown on rose diagram (Fig. 8) proves 
the radial character of the morphostructure. The most 
frequently observed direction is SE coinciding with the 
downstreams of the main rivers. The other maximums occur in 
ESE, WNW, SSW, NNE and SW in reflect to the radial 
character of the upstream drainage networks.  

 

The results of the performed drainage analysis show that 
the radial and concentric development of stream pattern clearly 
expresses the Panagyurishte ring morphostructure developed 
in Central Sredna Gora Mt. area.  
 

Conclusions 
The nowadays medium to high resolution satellite data 

provides advanced and powerful tools for medium to detail 
scale geological interpretations. The capabilities to produce 
stereo images vastly assist the structural recognition of the 
remotely sensed data. Presented here the structural 
interpretation of the lineament morphistructures in the 
Sushtinska Sredna Gora Mountain confirms the development 
of the Panagyuristhe ring morphostructure between the 
Topolnitsa and Stryama rivers. Radial and concentric 
lineaments forming two main groups with diagonal (NE and 
NW) and longitudinal directions were outlined, as they 
correspond to the main fault systems determined by the 
geological investigations in the area.  

 
The performed drainage system analysis proves the radial 

and concentric development of the streams which clearly 
delineates the ring morphostructure. The streams orientations 
are somewhat identical to the lineaments orientations, as the 
SE, N-S and longitudinal streams are often observed.  

 
The present appearance of the studied ring morpho 

structure is due to the Laramian deformations mainly when the 
Paleozoic South Bulgarian granites were raised and the 
Srednogorie anticlinorium and Baylovo-Panagyurishte 
synclinoruim were formed. Less intensive and mainly block 
type displacements were developed during the Tertiary, and 
the ring morphostructure was covered by young sediments of 
the Upper Thracian Plain to the south and southeast. The 
Paleozoic South Bulgarian granites are relatively low in density 
and light which is marked as negative anomalies on the 
gravimetric maps (Radichev, Dimovski, 2006). The mutually 
conjugated fault systems define the block type development of 
the morphostructure. Numerous massive sulphide and 
porphyry copper deposits were formed in the places of faults 
intersection, where the dense faulting contributes to the 
intensive development of hydrothermal activity (Popov et al., 
2003).  

 
The recognition of lineament features on stereo images 

contributes to the mineral prospecting and exploration as the 
known copper deposits are related to the post volcanic tectonic 
and hydrothermal activity in the area and are spatially attached 
to the intensively faulted zones of interception of different fault 
systems.  
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ABSTRACT. Ferruginous Sandstone Deposits (FSD) of Batn Al Ghul Area, Southern Jordan are studied in detailed for the first time in this work. 
These deposits occur as summit capping on residual hills or ridges which run subparallel to the main faults in the area. They represent the upper 
parts of a formerly continuous late weathering surface of Cretaceous Kurnub Sandstone and Batn Al Ghul groups. The iron rich packages are 
concordantly interbedded with silica-clastic rocks. Up to 15-20 cm thick ferribands are distributed randomly throughout the undifferentiated 
Kurnub/Batn Al Ghul groups. Most of the silica-clastic of these groups are dominated by reddish brown and yellowish brown colors. The ferribands 
are ferruginized by impregnation of iron oxides and oxihydrooxides. Petrographic examinations revealed that the ferruginous sandstones are 
composed of quartz grains and iron oxides mineralization. The results of X-ray diffraction analyses indicate that the main oxide mineral is goethite, 
while the hematite and limonite oxides are amorphous. Chemical analyses of selected bulk samples of ferruginous sandstone indicate that the 
Fe2O3 content ranges from 4.24 to 44.46%, whereas through SEM the Fe2O3 content is up to 53.65%. The ferribands and iron crusts predominantly 
occur at the contact of different lithologies, e.g. sandstone/claystone contact, and are not associated with sediments of particular environmental 
facies types.  
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РЕЗЮМЕ. Находищата на ръждивокафяви пясъчници (FSD) от района на Бат ал Гул, Южна Йордания се изучават детайлно за първи път 
с настоящата работа. Тези находища са представени като покриваща шапка на остатъчни хълмове или хребети, развити субпаралелно на 
главните разломи в района. Те представляват горните части на предишна късна изветрителна повърхност на кредните пясъчници 
“Курнуб” и групите Бат Ал Гул. Богатите на желязо пачки са конкордантно прослоени със силифицирани скали. Ожелезнени слоеве 
дебели до 15-20 m се разполагат често върху недеферинцираните групи Курнуб/Бат Ал Гул. Повечето от  силифицираните класти в тези 
групи се доминират от червено-кафяви или жълто-кафяви цветове. Ожелезнените слоеве са богати на импрегнации от железни оксиди и 
хидрооксиди. Петрографските изследвания разкриват, че ожелезнените пясъчници са съставени от кварцови зърна и железноокисни 
минерализации. Резултатите от рентгеноструктурния дифракционен анализ индикират, че главните окисни минeрdли са гьотит, докато 
окисите хематит и лимонит са аморфни. Химичните анализи на избрани проби от ожелезнени пясъчници показват съдържание на Fe2O3 в 
диапазона от 4.24 до 44.46%, докато чрез SEM анализи съдържанието на Fe2O3 е до и около 53.65%. Железосъдържащите прослойки и 
железни кори преимуществено са разпространени на контакта на скали с различен литоложки състав, например пясъчници-глини и не 
асоциират със седименти със специфични фациални типове на отлагане. 

 
Introduction 
Ferruginous Sandstones Deposits (FSD) belong to the red 
beds sediments that posses red coloration due to the presence 
of finely divided ferric oxides, chiefly hematite. The origin and 
significance of their distinctive coloration has been debated for 
more than a century. Most of the red beds represent iron-
stained or cemented clastic environment (Pay, 1983). 
According to Dawson (1848), Barrell (1908; 1916), Krynine 
(1949; 1950), and Van Houten (1961) red beds are common in 
both modern and ancient sedimentary environments. Reviews 

of the geological literature on the red beds have previously 
been undertaken by Van Houten (1964; 1968; 1973), Turner 
(1980) and Pye (1983), while work on the nature of iron oxides 
in soils and sediments has been summarized by Schwertmann 
and Taylor (1977) and Kogbe (1978). The abundance of the 
ferrugenized sandstone has been known for a long time in 
Jordan (Burdon, 1959; Bender, 1974; Abed, 1982; Powell, 
1989a, b; Masri, 1998; Moumani, 2002). The ferruginous 
sandstones are widespread in Jordan within the Cambrian, 
Ordovician, Triassic, Jurassic and Cretaceous sediments. The 
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ferruginous sandstones described in this study occur in the 
upper part of the early Cretaceous Kurnub Sandstone (KS) and 
Batn Al Ghul (BG) groups. The KS and BG groups are up to 
220 m thick in south of Jordan and rests unconformably on the 
Paleozoic strata (Fig. 1).  The iron rich packages are 
concordantly interbedded with silica-clastic rocks, relatively up 
to 6 m thick, whereas 15-20 cm thick ferribands are distributed 
randomly throughout KS and BG groups. Most of silicaclastics 
of theses groups are dominated by red, reddish brown and 
yellowish colors.  The ferribands predominantly occur at the 
contact of different lithologies and the sediments are 
ferruginized by impregnation of iron oxides and 
oxihydrooxides. Due to the scientific and economic importance 
of these deposits, this paper focuses on the FSD of the KS/ BG 
groups in Batn Al Ghul/southern  part of Jordan, with the aim to 
identify their mineralogy, petrography, geochemistry and 
genesis.  
 

Geological Setting 
      The study area is mainly covered by Kurnub Sandstone 
and Batn Al Ghul groups (early –upper Cretaceous), which 
rests with a regional angular unconformity on the Ordovician 
rocks. The KS/BG groups are up to 220m thick and consist 
mainly of white, yellow and pink cross-bedded sandstone 
intercalated with grey and green silty mudstone with bivalves, 
plant fossils and Thalassinoides burrows. The upper 26 m of 
BG group are composed of greenish grey silty clay intercalated 
with sandy limestone beds bearing chert nodules and thin 
lamina of light grey chert. The KS/BG groups are overlain by 
35 m of the Amman Silicified Limestone Formation 
(Campanian) (Fig. 1). 
 
      Structurally, faults are the most important structural 
element present in the study area with a regional dip of the 
Cretaceous strata is gently oriented toward north-north-east. 
Impregnation of the sandstone by iron oxides is a dominant 
feature along the main faults in the area. The ferruginous 
sandstone beds of the study area form a capping of 
considerable thickness on top of the KS\BG formations. A band 
of pale clayey material is usually found between the 
ferruginous sandstone and unaltered rock in many localities. 
Based on grain size differences and the palaeohydrologic 
regime, the laying or hanging bed displays a several 
centimeter to decimeter thick ferribands varies from reddish 
brown, yellow, brownish yellow to black, most likely 
representing different iron-oxides phases like hematite (α-
Fe2O3; reddish to black colors) and goethite (α-FeOOH); 
brownish-yellow color) (Scheffer, Schachtschabel, 1992; 
Baaske, 1999; 2003). It could be observed that there were 
several levels of the ferruginous sandstone indicating several 
episodes of laterization. Up to 6 m thick iron rich silicaclastics 
are dominated by reddish brown and yellowish brown colors. 
Thin layers of up to 15-20 cm thick ferribands are distributed 
randomly throughout BG group and not associated with 
sediments of particular environmental facies types. According 
to Baaske (2003) the ferribands (iron-crusts) predominantly 
occur at the contact of different lithologies. Most of the 
sediments are ferrugenized by impregnation of iron oxides and 
oxihydrooxides. 
 

Analytical Methods 
      The analytical work includes macroscopic inspection of the 
sediments in the field. Petrographic and mineralogical studies 

were also carried out. For this purposes different thin and 
polish section of FSD were performed using polarizing optical 
microscope type Leica-DMLP. Mineral composition was 
obtained employing X-ray diffraction (XRD) using a Philips 
1370 X-ray diffractometer, using Co- Cu X-ray tube. Major and 
trace elements were examined by X-ray fluorescence (XRF) 
and Scanning Electron Microscope (SEM). The SEM utilized is 
Jeol 6060 instrument-high vacuum, equipped with a link 10000 
Energy Dispersive Spectrometry (EDS) system and coupled 
with back-scattered electron (BSE) and secondary electron 
image (SEI) microanalyses. The later were used to identify the 
elementary analysis content of the iron oxides and their 
distribution in the parent rocks using line-scan, point and map 
methods. 
 
 

 

Fig. 1. Graphic log of the early Cretaceous Kurnub Sandstone 
and Batn al Ghul groups overlain unconformably by Amman 
Silicified Limestone Formation of the study area (after Masri, 
1998), and location of the study area 
 

       

Field Work and Sampling 
      The results presented in this work are based on detailed 
measurements and sampling of selected samples from 
different localities in the study area. According to the field 
observation two main types of colors of FSD can be 
recognized; the reddish-brown to black as hematite and the 
yellowish brown as limonite.  The sandstone with reddish 
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brown-black colors is very dense (2.9 SG), hard, well 
cemented, compacted and relatively have thick beds up to 6m, 
form a capping of the top of hills and ridges of the CKS and BG 
groups/Harad Formation. Globular texture like bunches of 
grapes accumulations are coming at the surface of the 
sandstone beds (Fig.  2).  

 

Fig. 2.  Globular, like bunches of grapes accumulations texture 
of ferruginous oxides with reddish black color at the top of the 
Kurnub Sandstone Group in the study area 
 

      The yellowish brown ferruginous sandstone is typically 
thinly bedded or laminates, soft, poorly sorted and have 
continuous rich reddish iron crust up to 15-20 cm thick within 
BG groups/Harad Formation (Fig. 3).  
 

 

Fig. 3. Ferribands of iron oxides with reddish brown color 
(Hematite) within ferruginous sandstone 
 

      This type of FSD is found with other varicolored sandstone 
and is often laterally extensive and can be followed several 
tens of meters at the base of the geological succession. 
Limonite occurs in oolitic form in some iron formation, 
associated with the iron silicate facies. It is composed of a 
mixture of yellow to dark brown ferric hydroxides.   

 
Results and Discussion 
      Petrographic examinations revealed that the FSD are 
composed mainly of quartz grains impregnated or cemented by 
iron oxides mineralization. The sandstones are of quartz 
arenite type and are usually well cemented by iron oxides that 
are dominant in the most types of sandstones. Quartz grains 
are mostly rounded to subrounded and well sorted.  It is 
believed that these sandstones are mineralogically and 
texturally mature. The source of quartz grains is most probably 
formed by the Paleozoic Nubian Sandstones and not directly 
by the Pre-Cambrian basement rocks (Abed, 1982). Cement 
consists of iron oxides of different colors and it is vary from 
red-black, yellow, brownish to violet that makes the color of 
KS/BG rocks varicolored. This can be shown at different 
sedimentary stages during the cementation of the sandstones. 
Most of the studied samples show microcrystalline or 
structureless interior, while some samples show an obscure 
mottling in thin sections. 
 
      X-Ray Diffraction (XRD) results revealed that the major 
minerals are quartz and iron oxides, i.e. as goethite, while 
hematite and limonite are amorphous. Meanwhile, trace of 
calcite and clay (smectite) are present in some samples of the 
lower part of KS/BG groups. X-Ray Fluorescence (XRF) of 
selected bulk samples indicate that the main facies of the FSD 
is composed of SiO2, Fe2O3 and Al2O3 with minor and trace 
oxides of MnO, TiO2, CaO, P2O5, MgO and Na2O. The Fe2O3 
content ranges from 4.24 to 44.46%, SiO2 from 54.69 to 
93.80%, and Al2O3 ranges from 0.49 to 3.94% (Table 1). 
 
      On the basis of bulk geochemical affinity and rock 
association, it could be argued that the relatively high values of 
Fe2O3 (i.e. 44.46%) are related to FSD with reddish brown and 
black colors of both KS and BG groups, particularly to the 
Harad Formation. This is due to high enrichment and 
impregnation of the iron oxides. The low percent of Fe2O3 of 
less than 10% is related to the yellowish brown FSD occurring 
in lower layers of both groups. 

Table 1. Chemical analyses of selected samples of ferruginous sandstone (samples with stars after Abu Snober, 1995) 
Sample ID Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O P2O5 SiO2 Al2O3 MgO Na2O L.O.I 

l- KH 20.10 0.05 0.23 1.19 0.04 0.25 70.50 3.22 0.21 0.001 4.20 
2-KH 8.79 0.01 0.11 0.25 0.001 0.10 88.00 0.96 0.1 0 0.001 1.70 
3-KH 8.90 0.01 0.10 0.44 0.001 0.10 87.60 1.05 0.08 0.001 1.70 
4-KH 8.36 0.01 0.14 0.26 0.001 0.10 88.40 1.10 0.09 0.001 1.50 
5-KH 9.08 0.01 0.11 1.64 0.001 0.12 86.30 1.02 0.10 0.001 1.60 
6-KH 4.24 0.08 0.08 0.13 0.001 0.05 93.80 0.77 0.05 0.001 0.90 
1-HR 31.50 0.17 0.06 1.57 0.001 0.46 60.90 0.30 0.13 0.001 4.90 
2-HR 37.30 0.06 0.07 2.19 0.004 0.32 52.80 0.78 0.34 0.001 6.10 
3-HR 39.20 0.09 0.09 0.59 0.001 0.86 53.20 0.63 0.26 0.06 5.01 
4-HR 17.90 0.13 0.20 2.39 0.05 0.14 72.50 1.53 0.26 0.02 4.90 
AN*278 33.43 0.01 0.03 1.58 0.002 0.04 60.22 0.49 0.13 0.06 3.69 
AN*279 29.95 0.01 0.09 0.78 0.003 0.3 60.28 3.94 0.18 0.62 2.94 
AN*280 44.46 0.01 0.94 2.31 0.03 0.03 54.69 0.73 0.15 0.62 6.21 
AN*281 11.83 0.01 0.42 1.85 0.23 0.02 76.04 0.59 0.44 0.62 2.30 
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     SEM, coupled with EDS system, BSE and SEI 
microanalysis were used to identify the composition of 
individual ferruginous sandstone grains and to obtain more 
details about the mineral content, in addition to the major, 
minor and trace elements of these deposits (Table 2). These 
results were obtained from the cement, matrix and coated 
ferruginous grains. The SEM results indicate some differences 
in chemical composition of both types of FSD as shown in 
Table 2. In the BSE-image-mode of SEM, the groundmass of 
the studied samples consist of fine to medium grained sand 
(0.1-0.5 mm), and most of the sand is coated and impregnated 
by iron oxides.  
 
      Based on SEM microscopy results, the iron oxides in the 
ore occurs in three forms (Fig. 4): The first form coated and 
impregnated ferruginous sand grains; The second as matrix 
with low crystallinity coming as small globules and the third 
form is coming as cryptocrystalline cement between  the sand 
grains. The dominant form of iron oxides is the coating and 
impregnation of the sand grains, while the two others are less 
common. The line scan have been taken as base for the 
element distribution and give a clear picture for the presence of 
the elements associated with the sandy and iron oxide facies. 
The high peaks are reflected the percent content of the 
element distribution and reflect their high or low intensity in the 
studied samples. SEM-EDS analyses confirm that the 
ferruginous sandstone facies is mostly made of Si, Fe, Al, in 
addition to O (Fig. 4). 
 
      Small amounts of C, K and P are also present. The 
accumulations of the major elements involved in iron oxides 
facies show that the Fe content has a random distribution 
(Table 2). The Fe content in the matrix varies from 10.49 % to 
53.65%, while in coated sands is up to 18.79%. The Al content 
is up to 0.32%. The Si content is quite high in the groundmass 
and very low in the cement. It varies from 2.56% (in the 
cement) to 45.77% (in the groundmass) (Table 2).  
 
      The distribution of the “O” show continuous presence 
through the line scan, but there is an absence of the elements 
of Fe and Al at some stages of the line scan. Most of the “O” in 
the studied samples could be associated with the elements of 
Si, Fe and Al to form the oxides of SiO2, Fe2O3 and Al2O3, 
respectively. Small amounts of “C” is present in some samples 
and could be related to the processes of coating of the 
samples by carbon, while small amounts could be related to 
carbonate materials such as calcite, that is coming as cement 
material in some cases. The presence of K, P and F in some 
samples is related to accessory and clastic minerals like 
glauconite and apatite, respectively, whereas presence of Cl is 
related to halite mineral.  
 

 

Fig. 4. SEM-EDS line scan in the matrix of the ferruginous 
sandstone (upper part of the photo) and the crystalline sand 
grain (the lower part of the photo) illustrates the major elements 
distribution 

 

Genesis  
      Several hypotheses have been put forward the mode of 
formation or origin of the ferruginous sandstones. However, a 
widely accepted model exists may be summarized as the 
precipitation model. This model is based on the assumption 
that the minerals occurring within ferruginous sandstones 
packages are the result of direct precipitation or of early 
diagenetic origin of precipitated ferric/ferrous oxyhydroxides 
(Arno, Alexander, 2005). Jones (1948) considered that the 
ferruginous sandstones coming as crusty deposits that resulted 
from superficial alteration of post lithological age. Pettijohn 
(1957) recognized that such deposits has been considered to 
be derived either from the breakdown of ordinary rocks during 
the normal cycle of weathering or by hydrothermal waters or 
lava. According to Faure (1966) the crusty laterites and 
ferruginous sandstones are of superficial deposits of 
autochthonous and allochthonous origin. Ferribands can also 
be originated from subsurface enrichments of iron oxides 
resulting from soil processes (Germann et al., 1990), as well 
as, iron precipitation due to lateral influx of groundwater 
(Velton, 1988). According to Pay (1983) the red beds of FSD 
are divided according to their origin into in-situ/chemical red 
beds and detrital red beds. In-situ red beds form due to 
chemical precipitation or pedogenic and diagenetic processes, 
while detrital red beds result from re-sedimentation of older red 
beds after transport processes. 

 
Table 2. Element analyses study of the various types of ferruginous sandstones particles in percent using SEM-EDS-system 

Element Line scan                 Cement 1                          Cement 2               Coated sand                Groundmass 

O 40.97 31.11 35.55 46.28                         46.96 
Al  0.15 0.62   0.89   0.32 0.77 
Si 39.87 2.56 11.88 34.58                         45.77 
Fe 10.01 53.65 45.69 18.79  6.49 
C  5.05 5.03   5.03     -     - 
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Masri (1998) assumed that the depositional environment in the 
study area was represented by coeval meandering or low 
sinuosity fluvial facies, which intercalated with marginal marine 
facies in Batn Al Ghul area. The crusty laterites are most 
probably allochthonous, whereas ferruginous sandstones are 
most likely autochthonous. Meanwhile, both are of continental 
origin. It can be argued that due to the occurrences of FSD 
along and subparallel to the major faults in the study area 
could affect the upward migration of ferrous iron in solution and 
deposition of ferric compounds in the upper part of KS/BG 
groups. This is supported with the enrichments of the iron 
content in cement and matrix of these deposits, in addition to 
the presence of the reddish to black coloration. The ferribands 
or iron crusts predominantly occur at the contact of different 
lithologies, i.e. sandstone/claystone contact. Meanwhile, color 
mottled sediments occur in many parts of the lithological 
sections could be related to coastal plain facies association 
(Baaske, 1999; 2003). The oxidation and downward leaching 
of the glauconites that exist in the uppermost part of the 
Cretaceous Kurnub Sandstone Formation was the source of 
this iron coloration as mentioned by Abed (1982). In these 
cases, the occurrences of red colors is attributed to extensive 
post-depositional dissolution of iron bearing detrital grains and 
subsequent precipitation of hematite or its red precursor ferric 
oxides (Walker, 1974; 1976). The presence of goethite is the 
dominant reactive oxy-hydroxide phase in lake sediments (Van 
der Zee et al., 2003). Forms of pedogenic features include the 
formation of small iron oxides concretions or nodules are also 
present in both types of FSD that indicate alternating oxidizing 
and reducing conditions caused by variable soil drainage as 
mentioned by Bown and Kraus (1981) and Kraus and Gwinn 
(1997).  
 

Conclusion 
      Ferruginous Sandstone Deposits (FSD) of Batn Al Ghul 
area/Southern Jordan are studied in detailed for the first time in 
this work. They represent the upper part of a formerly 
continuous late weathering surface of Cretaceous Kurnub 
Sandstone (KS) and Batn Al Ghul (BG) groups. 
 
      The iron rich packages are concordantly interbedded with 
silica-sandstone rocks relatively up to 6 m thick, whereas 15-
20 cm thick ferribands are distributed randomly throughout KS 
and BG groups. Most of the rock units are dominated by 
reddish brown and yellowish colors. Petrographic examinations 
revealed that the FSD are composed of quartz grains and iron 
oxides mineralization. Most of the ferruginous sandstones are 
well cemented quartz arenites. Quartz and iron oxides 
(goethite) are the main constituents of the ferruginous 
sandstones as identified by XRD, while the oxides of hematite 
and limonite are amorphous. XRF analyses of selected bulk 
samples indicating that the Fe2O3 content ranges from 4.24 to 
44.46%, whereas through SEM the Fe2O3 content is up to 
53.65%. It can be assumed that the depositional environment 
was represented by coeval meandering or low sinuosity fluvial 
facies, which intercalated with marginal marine facies in Batn 
Al Ghul area. It could be argued that the source of the iron in 
the study area can be attributed to extensive post-depositional 
dissolution of detrital grains, i.e. iron bearing heavy minerals 
like glauconite. Occurrences of FSD along and subparallel to 
the major faults in the study area could affect the upward 
migration of ferrous iron in solution and deposition of ferric 

compounds in the upper part of the sequences of KS/BG 
groups. 
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CAMPANIAN-MAASTRICHTIAN BENTHIC FORAMINIFETAL ASSEMBLAGES FROM THE 
LYUTIDOL FORMATION IN LYUTI DOL VILLAGE SURROUNDINGS, MEZDRA REGION 
(WESTERN BULGARIA) 
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ABSTRACT. The Lyutidol Formation (Campanian-Maastrichtian) is of great interest from stratigraphical (litho-, bio- and chrono-), sedimentological, 
paleontological and paleogeographical point of view, because it crops out in a tectonically complicated region (between the Lyuti Dol and Skravena 
Villages), in the border area between the Western Balkan and the Fore Balkan tectonic zones, building up an allochthonous sheet, which is part of 
the Balkan Frontal Strip. Its age and stratigraphical position, as well as the fossil content (echinids, inoceramids, calcareous nannoplankton, 
planktic foraminifera, ammonites), have been discussed in several works. The present article aims to elucidate the taxonomical composition and 
structure of benthic foraminiferal assemblages from three sections and four single outcrops in the Lyuti Dol Village surroundings. The studied 
samples contain moderately diverse faunas with comparatively low species abundance. Assemblages are dominated by hyaline or agglutinated 
taxa (Gyroidinoides girardanus, Osangularia sp., Gaudryina. cretacea, G. pyramidata, Arenobulimina sp., Bolivina incrassata, Cibicidoides sp., 
Marssonella indentata, M. oxycona, Nodosaria. limbata, Quadrimorphina allomorphinoides) with broad stratigraphic range, which not allow us to 
use the data for biostratigraphical analyses. On the other hand, benthic assemblages could be used successfully for paleoecological and 
paleogeographical reconstructions. 

Key words. Campanian, Maastrichtian, benthic foraminifera, Lyutidol Formation, Western Bulgaria.  

 
КАМПАН-МАСТРИХТСКИ БЕНТОСНИ ФОРАМИНИФЕРНИ АСОЦИАЦИИ ОТ ЛЮТИДОЛСКАТА СВИТА В РАЙОНА НА С. 
ЛЮТИ ДОЛ, МЕЗДРЕНСКО (ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ) 
Борис Вълчев 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София 1700; b_valchev@mgu.bg 
 
РЕЗЮМЕ. Лютидолската свита (Кампан-Мастрихт) представлява сериозен интерес от стратиграфска (лито-, био- и хроно-), 
седиментоложка, палеонтоложка и палеогеографска гледна точка, тъй като тя се разкрива в тектонски усложнен район (между селата Люти 
дол и Скравена) на границата между две тектонски зони – Предбалканската и Старопланинската. Свитата изгражда една алохтонна 
пластина, част от Старопланинската челна ивица. Нейната възраст, стратиграфска позиция и палеонтоложко съдържание (ехиниди, 
иноцерамиди, варовит нанопрланктон, планктонни фораминифери, амонити), са били обект на редица публикации. Настоящата статия има 
за цел да хвърли светлина върху таксономичния състав и структурата на бентосните фораминиферни асоциации от три разреза и четири 
единични разкрития в околностите на с. Люти дол. Изследваните проби съдържат умерено разнообразна фауна, представена от 
сравнително малък брой екземпляри. Асоциациите са доминирани от таксони с хиалинна или аглутинирана черупка (Gyroidinoides 
girardanus, Osangularia sp., Gaudryina. cretacea, G. pyramidata, Arenobulimina sp., Bolivina incrassata, Cibicidoides sp., Marssonella indentata, M. 
oxycona, Nodosaria. limbata, Quadrimorphina allomorphinoides) с широк стратиграфски диапазон, което не позволява използването им за 
биостратиграфски анализ. От друга страна бентосните асоциации могат да бъдат използвани успешно за палеоеколожки и 
палеогеографски реконструкции. 

Ключови думи. Кампан, Мастрихт, бентосни фораминифери, Лютидолска свита, Западна България.  

 
Introduction 
The Lyutidol Formation is of great interest from stratigraphical 
(litho-, bio- and chrono-), sedimentological, paleontological and 
paleogeographical point of view, because it crops out in a 
tectonically complicated region (between the Lyuti Dol and 
Skravena Villages), in the border area between the Western 
Balkan and the Fore Balkan tectonic zones, building an 
allochthonous sheet, which is part of the Balkan Frontal Strip 
(Sinnyovsky, 2009). Its age and stratigraphical position have 
been discussed in several works (Bonchev, 1932; Stoyanov, 
Nenov, 1975; Cheshitev, 1971; Batandjiev, 1971; Tzankov, 
1989; Aladjova-Hrischeva et al., 1991; Tzankov et al., 1990; 
Tzankov et al., 1995; Sinnyovsky et al., 1990; Sinnyovsky, 
Hristova-Sinnyovska, 1993). In paleontological aspect the unit 

has been studied by means of calcareous nannoplankton 
(Sinnyovsky in Sinnyovsky et al., 1990; Sinnyovsky, Hristova-
Sinnyovska, 1993; 1996; Sinnyovsky, 2001, 2007; Sinnyovsky 
in Sinnyovsky et al., 2004), inoceramids (Toula, 1881), 
echinids (Ilieva, 2000), planktic foraminifera (Dimitrova and 
Juranov in Sinnyovsky et al., 1990; Valchev, 2010) benthic 
foraminifera (Dimitrova and Juranov in Sinnyovsky et al., 
1990). Rare internal moulds of ammonites have also been 
found in these rocks (Antonov et al., 2004).  
 

Dimitrova and Juranov (in Sinnyovsky et al., 1990) listed 14 
species of planktic and 7 species of benthic foraminifera from 
the base of the stratotype section of the Lyutidol Formation and 
adopted Early Maastrichtian age for this level. Later Valchev 
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(2010) investigated the taxonomical composition and structure 
of the planktic assemblages from the whole stratotype section, 
confirmed the Campanian-Maastrichtian age, and concluded 
that it is not possible to establish biostratigraphical markers 
(FAD and LAD).  
 

The aim of this article is to reveal the structure and 
stratigraphical distribution of benthic foraminiferal microfauna 
in the Lyuti Dol surroundings. Three sections and four single 
outcrops (Fig. 1) were investigated. Only carbonate intervals of 
the sections were sampled. 

 

 
 

Fig. 1. Simplified geological sketch of the occurrence of the 
Lyutidol Formation (modified after Sinnyovsky et al., 2004) with 
the location of the studied sections and outcrops: 1 – Lyutidol 
Formation (Campanian-Maastrichtian); 2 – thrust: I – Gradishte, II 
– Lyutidol; 3 - normal fault; 4 – section; 5 – single outcrop 

 

Results 
The sections and outcrops, investigated for the purpose of the 
present article, were conditionally named 1, 2, etc.  
 
Section 1 (stratotype of the Lyutidol Formation) 

The lithological column of the section with the location of 
samples was given by Valchev (2010). Generally six carbonate 
levels could be observed and they were sampled. The base of 
the section (samples LD5 and LD5-1) is characterized by 
assemblage showing low taxonomical diversity and specimen 
abundance. Totally 19 species were recorded, but only three of 
them are represented by more than single specimens – 
Gyroidinoides girardanus (Reuss) and Cibicidoides sp. and 
Lenticulina sp. As a whole assemblage structure is composed 
mainly of hyaline taxa.  

 
The second carbonate level (sample LD6) shows the same 

taxonomical diversity (21 species), but there are higher 
specimen abundance. The assemblage is dominated by 
Gaudryina cretacea (Karrer), Marssonella oxycona (Reuss), 
Gyroidinoides girardanus (Reuss), Osangularia sp., 

Praebulimina sp., Ramulina sp., Elliposoglandulina sp., and 
Anomalinoides sp. With the exception of G. girardanus, the 
other species were not recorded from the base of the section.  

 
The third investigated level (samples LD7 and LD8) contains 

benthic assemblage with comparatively lower taxonomical 
diversity (14 species) and specimen abundance. It is 
dominated by Clavulinoides sp., Arenobulimina sp., M. 
oxycona (Reuss), Bathysiphon sp., Anomalinoides sp., and 
Ellipsoglandulina sp. The first two taxa were not observed in 
the lower levels.  

 
The fourth level of our interest (sample LD10 and LD14) 

reveals species diversity similar to the first two levels (18 
species) with comparatively low specimen abundance. Here 
the dominating species are Gaudryina pyramidata Cushman, 
Anomalinoides sp., and Osangularia sp. The first one appears 
in the second level but as single specimen.  

 
Totally 29 species were recorded from the fifth carbonate 

level of the section (samples LD15-1, LD15-2, LD21). 
Characteristic feature of the assemblage is the comparatively 
high specimen abundance. Four species could be described as 
common – Clavulinoides trilaterus (Cushman), Gaudryina 
pyramidata Cushman, Arenobulimina sp. and Bolivina 
incrassata Reuss. Another 8 species appear as more than 
single specimens – Gaudryina cretacea (Karrer), Marssonella 
indentata (Cushman & Jarvis), M. oxycona (Reuss), 
Gyroidinoides girardanus (Reuss), Cibicidoides sp., 
Bolivinoides draco (Marsson), Lenticulina sp., and 
Psammosphaera sp.  

 
The uppermost level of the stratotype section (samples 

LD11, LD12, and LD13) is the most diverse from taxonomical 
point of view (34 species) and shows moderate specimen 
abundance. Dominating taxa are Arenobulimina sp., 
Cibicidoides sp., Bolivina incrassata Reuss, which could be 
described as common, Clavulinoides trilaterus (Cushman), 
Bannerella retusa (Cushman), Anomalinoides sp., and 
Nodosaria limbata d’Orbigny, represented by rare specimens.  
 
Section 2 (Lyuti Dol North) 

The section is situated on the west riverside of Klisurska 
River in the north outskirts of Lyuti Dol Village, west of the old 
road to Botevgrad and the sediments of the Lyutidol Formation 
are poorly exposed (Plate I, Figs. 1-3). It is about 70 m thick 
(Fig. 2A) and it is composed mainly by carbonate materials. 
Five levels were sampled. The base of the section reveals 
assemblage with low taxonomical diversity (12 species) and 
specimen abundance. Only Bolivina incrassata Reuss appears 
as rare specimens.  

 
The most diverse and abundant assemblage was obtained 

from the second investigated level (sample LD25). Totally 23 
species were recorded and 7 of them are dominating. They are 
Arenobulimina sp., Lenticulina sp. 1, Lenticulina sp. 2, 
Cibicidoides sp., Praebulimina sp., Nodosaria limbata 
d’Orbigny, and Gyroidinoides girardanus (Reuss), and all of 
them could be described as rare.  
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Fig. 2. Lithological columns of two sections of the Lyutidol Formation (modified after Sinnyovsky, 2007): A – Lyuti Dol North, B – Rakov 
Kamak; 1 – thin-bedded sandstone; 2 – marls; 3 – chalk; 4 – carbonate breccia; 5 – carbonate conglomerate; 6 – limestone; 7 – bioclastic 
limestone; 8 – marly limestone; 9 – chert; 10 – glauconite; 11 – thrust; 12 - sample 

 
 
The third sampled level (sample LD26) reveals the lowest 

species diversity and specimen abundance in this section – 9 
benthic species only were found, and all of them appear as 
single specimens.  

 
The last two levels (samples LD27 and LD28) show similar 

features – comparatively low taxonomical diversity (15 species 
in LD27 and 12 species in LD28) and specimen abundance. 
Dominating for the sample LD27 are Arenobulimina sp., 
Gaudryina pyramidata Cushman, and Cibicidoides sp, which 
occur as rare specimens, while the assemblage from the 
uppermost level is composed mainly by Gaudryina pyramidata 
Cushman, which appears as common species, and 
Quadrimorphina allomorphinoides (Reuss), ocuuring as rare 
taxon.  

 
Section 3 (Rakov Kamak) 

This section is situated east of Rakov Kamak and south of 
Brusnika Hamlet. It is comparatively well exposed, but only 14 
m thick (Fig. 2B, Plate I, Figs. 4, 5). The assemblages are 
characterized by low species diversity (totally 11 species for 
the whole section) and low specimen abundance – all the 
species, with exeption of Gaudryina pyramidata Cushman from 
sample LD20, appear as single specimens. 

 
Single outcrops 

Four single outcrops (Fig. 1, Plate I, Figs. 6-8) were sampled 
to obtain additional data about the taxonomical composition 
and structure of the benthic foraminiferal assemblagef from the 
studied area.  
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Outcrop 1 (sample LD3) is situated in the north outskirts of 
Lyuti Dol Village on the east riverside of Klisurska River. It 
reveals carbonate breccia with soft chalky matrix. The benthic 
foraminiferal assemblage is comparatively diverse (19 species) 
and it is dominated by Cibicidoides sp., appearing as common 
species, Gaudryina pyramidata Cushman and Osangularia sp., 
which are presentd by rare specimens.  

 
Outcrops 2 and 3 are placed in the northeast outskirts of the 

village on the west riverside of Malata River. Outcrop 2 
(samples LD4 and LD22). It represents chalky limestones with 
low taxonomical diversity (10 species) and specimen 
abundance – al the species appear as single specimens. In the 
outcrop 3 (sample LD23) we observed carbonate breccia and 
conglomerate with soft chalky matrix. The assemblage is 
moderately diverse (18 species) and it is dominated by 
Cibicidoides sp. and Osangularia sp., appearing with rare 
specimens.  

 
Outcrop 4 is situated in the southwest outskirts of the village 

on the west riverside of Klisurska River, west of the old road to 
Botevgrad. Here we sampled weakly cemented glauconitic 
sandstones (samples LD18 and LD19). Assemblages are with 
low taxonomical diversity - totally 6 species, all of them 
appearing as single specimens.  
 

Discussion 
Taxonomical diversity 

Comparatively large number of species was recorded from 
the sections and the single outcrops in the Lyuti Dol 
surroundings - totally 56 benthic foraminiferal taxa. Only 20 of 
them occur in the all three sections and no one was recorded 
from a whole section.  
 
Specimen abundance 

With exception of the fifth carbonate level of section 1, all 
the samples are characterized by low specimen abundance. 
Despite the comparatively large number of species, only few of 
them are represented by more than single specimens – G. 
girardanus, Osangularia sp., G. cretacea, G. pyramidata, 
Arenobulimina sp., B. incrassata, Cibicidoides sp., M. 
indentata, M. oxycona, Q. allomorphinoides, N. limbata.  
 
Biostratigraphical markers 

All the species, recorded in this study, have broad 
stratigraphical range (Upper Cretaceous-Paleocene), so it is 
not possible to define biostratigraphical markers (FAD and 
LAD) on the base of benthic foraminifera.  
 

Conclusions 
The study of the benthic foraminiferal microfauna from the 
Campanian-Maastrichtian Lyutidol Formation in the Lyuti Dol 
Village surroundings revealed the following characteristic 
features: 

 Assemblages show comparatively high taxonomical 
diversity; 

 Distribution of the taxa is not uniform in the sections; 

 The assemblage structure is dominated by a few 
species;  

 As a whole assemblages are characterized with low 
specimen abundance – there are not taxa 
represented by abundant specimens;  

Taxonomical composition and structure of Campanian-
Maastrichtian benthic foraminiferal assemblages from Lyuti Dol 
surroundings give us a good opportunity for paleoecological 
reconstruction and further paleogeographical interpretation of 
the position of the Lyutidol Formation as a transitional facies 
between the North European and Mediterranean type Upper 
Cretaceous in Bulgaria.  
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PLATE I 
 
1 – The base of section 2 (Lyuti Dol North) – limestone unit is overthrusted by Lyutidol Formation (Lyutidol thrust);  
2 – Carbonate breccia with soft chalky matrix 55 m above the base of section 2 (sample LD27);  
3 – Carbonate breccia with soft chalky matrix at the uppermost part of section2 (sample LD28);  
4 – General view of section 3 (Rakov Kamak);  
5 – Carbonate conglomerate and breccia with soft chalky matrix in section 3 (sample LD20);  
6 – Chalky limestones in outcrop 2 (sample LD22);  
7 – Carbonate breccia and conglomerate with soft chalky matrix in outcrop 3 (sample LD23);  
8 – Weakly cemented glauconitic sandstones in outcrop 4 (samples LD18). 
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РЕЗЮМЕ. Предмет на настоящия доклад е една нова технология за построяване на геоида с висока точност и детайлност. В нейната 
първа част се търсят и намират еднозначни и устойчиви модели на масите в ядрото, мантията и кората на Земята (обратна 
гравиметрична задача), а във втората, чрез пряко изчисляване потенциала на оптимизирания модел, се построява повърхнината на 
геоида (права гравиметрична задача). Използваните моделите са от краен брой точкови маси, а изходните гравиметрични данни – 
абсолютни стойности на силата на тежестта върху земната повърхност. Оптимизацията се извършва по метода на Гаус-Нютон с 
добавени регуляризиращи процедурата елементи. Технологията е апробирана с гравиметрични данни от сателит GRACE (модел 
GGM02C). Намерени са оптимални модели с повече от сто и петдесет точкови маси, позволяващи изчисляването на повърхнината на 
европейския геоид в мрежа 0.5ºх0.5º със средноквадратична точност 150 cm. С няколкократното увеличение броя на точковите маси в 
модела, съвременната точност на височините на геоида не само ще бъде достигната, но и надмината по един относително прост и 
икономичен начин. Единствената пречка това да стане бързо е необходимостта от по-мощни компютри. 

 
METHOD FOR MODELLING OF HIGH-RESOLUTION GEOIDS 
Stoyan Avdev , Christian Tzankov, Radi Radichev, Stefan Dimovski, Atanas Kisyov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; stoyan_avdev@abv.bg, ch.tzankov@gmail.com 

 
ABSTRACT. The main topic of the report is to present a new technique for creating geoids of high resolution and precision. The first step is to find 
unique and stable models of the mass distribution in Earth’s core, mantle and crust (inverse gravity problem). This is followed by computation of the 
gravity potential of the optimized models which are used to find the geoid’s surface (direct gravity problem). The created models consist of finite 
number of point-masses and the initial data are the absolute values of the gravity acceleration on Earth’s surface. The Gauss-Newton method 
combined with an additional regularization algorithm is used in order to fulfil the optimization The approach is tested upon gravity data taken from 
the GRACE Gravity Model 02 (GGM02C) released October 29, 2004 and published to the public on http://www.csr.utexas.edu/grace/gravity/. 
Currently, the optimized models enclose more than 150 point-masses. This gave us the opportunity to compute the European geoid on a 0.5ºх0.5º 
grid with 150 cm accuracy. It’s obvious that by a continuous increment of the number of point-masses the method will not only reach but overtake 
the current geoid heights accuracy on a relatively simple and economical way. The only obstacle for the method is the higher computational cost of 
the procedure. 

 
Въведение 

Геоидът е земна, математическа (физическа) 
еквипотенциална повърхнина, на която всички точки имат 
нулеви физически (надморски) височини. Неговото физико-
математическо определяне е теоретически и практически 
сложна задача, която се решава с привличането на 
астрономични, гравиметрични, нивелачни, сателитни и 
GPS измервания. Поради неравномерност на 
гравиметричната и на другата информация, точността, с 
която се определя неговата форма е различна. Това е 
пречка за привързването на GIS и различните видове 
карти към локални, регионални и глобални височинни 
системи и за точното определяне на надморските 
височини на терена. 

 
В настоящата статия се предлага един относително 

прост и технологичен метод за построяване на геоида, 
който позволява постигането на висока точност в негови 
локални части. В основата му е решаването на обратната 
гравиметрична задача по данни за абсолютните стойности 

на силата на тежестта. Първата стъпка е оптимизационно 
търсене на точкови модели на източниците на 
гравитационното поле в ядрото, мантията и кората на 
Земята, а втората – построяване на геоида чрез пряко 
изчисление на неговата еквипотенциална повърхнина. 

 
В най-общ вид идеите заложени в горната задача бяха 

формулирани и дълги години подробно разработвани от 
Димитър Зидаров (Zidarov 1962; 1964; 1968; 1986; 1990). 
Практическите резултати от реализацията на 
оригиналната идея за търсене на оптимални модели от 
точкови маси с четири неизвестни параметъра (три 
координати и маса) обаче бяха скромни и не надхвърляха 
рамките на кратки научни съобщения. Единичните опити за 
оптимизации на такива модели за Земята като цяло най-
често приключваха с прости комбинации от четири точкови 
маси (Zhelev, Georgiev, 1985; Avdev, Kostyanev, 1999; 
Avdev, Kostyanev, 1999; Avdev et al., 2000). Основната 
причина за това беше липсата на ясна и работеща 
технология за оптимизация на сложни модели със стотици 
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неизвестни параметри, която да позволява намирането на 
сложни еднозначни и устойчиви решения. Други причини 
бяха силно ограничените изчислителни възможности в 
близкото минало, недостатъчния обем и 
незадоволителното качество на използваните 
гравиметричните измервания. Развитието на 
компютърната техника през последните години, по-лесния 
достъп до големи масиви от данни и натрупаният опит в 
решаването на некоректни обратни геофизични задачи 
(Zidarov, Avdev, 1984; 1985; Avdev 1988; 1989), направиха 
реалистично разработването на липсващата технология. 

 
Разработван през последните години (Avdev, Tzankov, 

2010), представеният по-долу метод за построяване на 
високоточни локални геоиди понастоящем се 
доусъвършенства от научен колектив, включващ 
специалисти от катедра “Приложна геофизика“ – МГУ “Св. 
Иван Рилски“ и Централната лаборатория по висша 
геодезия – БАН. Съвместната научна дейност се 
осъществява по силата на договор с фонд “Научни 
изследвания“ към МОМН с ръководител доц. дгн Ст. 
Димовски. Основна цел на проекта е построяването на 
национален квазигеоид чрез оптимизирани модели от 
краен брой точкови маси, който да е съпоставим със 
съществуващите съвременни европейски квазигеоиди. 
 

Описание на оптимизационната процедура 
Описанието на геопотенциала чрез модели от точкови 

маси има големи преимущества. Той е универсален 
(апроксимира произволни, достатъчно гладки функции на 
разпределение на масите), изразителен (позволява с 
краен брой параметри да се описват както основните, така 
и второстепенните елементи на сложно разпределени 
маси) и гъвкав (създава възможност за бързо преминаване 
от едни към други, различни по сложност модели). 

 
Намирането на многопараметрични източникови 

модели на земното гравитационно поле може да се 
извършва само чрез метода на подбора, изграден на 
оптимизационна основа. От гледна точка на различните 
минимизационни методи, абсолютно предимство имат 
квадратичните. За тях е доказана сходимостта на 
итерационната процедура в точката на глобалния 
минимум, където полето на модела от точкови маси 
апроксимира наблюдаваното поле по възможно най-
добрия начин. Последното означава, че моделът в тази 
точка е единственият в избрания моделен клас. 
Следователно, достигането до точката на глобалния 
минимум ще е един от критериите за оценка качеството на 
решенията. 

 
Обратната гравиметрична задача може да се 

формулира така: Дадени са данни за абсолютната 
 
стойност на земното ускорение g(Pi) в точки от земната 
повърхност Pi, i = 1,n и връзката между gm(Pi) и 
параметрите на модела m. Търси се еднозначен и 
устойчив модел m, чието поле минимално да се отличава 
от полето на реалния геоложки обект (Земята). 

 
Дадените стойности на земното ускорение образуват 

една извадка от данни у и определят n-мерния вектор Y. 
Функцията g(Pi) е операторът за решаване на правата 

задача Ф. Моделът m е функция на параметрите qj, j = 1,s. 
За да може на основата на извадката yi да се намери 
еднозначен и устойчив модел m*, трябва да се намери 
оператор Ф-1, обратен на Ф. За решаването на задачата 
ще приложим метода на автоматичния подбор, при който 
необходимия обратен оператор ще бъде 
минимизационната процедура върху следната целева 
функция: 
 

   
2

1

n

i m i

i

U g P g P


    ,   (1) 

 
Минимизацията на целевата функция U се извършва 

по метода на най-малките квадрати (Гаус-Нютоновия 
метод за минимизация) с демпфериране на поправките по 
разработен от нас метод, който се родее с методите на 
Льовенберг и Маркуърд. 
 

Стратегия на оптимизацията 
За да бъдат намерени конкретни физически, а и 

геоложки съдържателни модели, трябва се преодолеят 
многозначието и неустойчивостта на така формулираната 
задачата. За целта трябва да се изяснят два важни 
въпроса: „Как да се определи максималния брой на 
точковите маси?” и „Как да се намерят еднозначни и 
устойчиви решения в избрания клас модели?”. 

 
Очевидно е, че колкото броят на точковите маси е по-

голям, толкова по-точна ще бъде апроксимацията на 
гравитационното поле от полето на модела. Ясно е също, 
че информация за източниците на полето в използваните 
изходни данни не е безкрайна и всяко усложняване на 
точковия модел трябва да има граница. Намирането й 
става чрез последователно увеличаване на броя на 
параметри на модела докато се стигне до моделен клас, 
при който не съществува еднозначно и устойчиво 
решение. Достигането на тази сложност на модела ще 
означава, че от данните е изчерпана цялата полезна 
информация, а намереният оптимален многоточков модел, 
ще е възможно най-простия модел, който ще описва 
гравитационното поле с най-висока точност. 

 
Пределната сложност на оптималния модел за даден 

набор от данни практически се определя чрез анализ на 
остатъчното поле при всяко ново увеличаване броя на 
неизвестните параметри. Ако броят на точковите маси в 
модела стане достатъчно голям, а грешката на 
апроксимация на гравитационното поле на Земята – 
достатъчно малка, разликата g(Pi) – gm(Pi) ще бъде 
случайна нормално разпределена величина. 

 

Определяне на еквипотанциалната 
повърхнина на геоида 

Параметрите на точковите маси (пространствени 
координати и маса) получени при оптимизацията се 
използват за изчисляване на гравитационния потенциал по 
повърхността на елипсоида, след което получените 
стойности WPM се сравняват с приетата константна 
стойност на гравитационния потенциал върху геоида W0. 
При наличие на разлика между двете стойности по-голяма 
от 1 x 10-5 m2/s2, по специално създаден алгоритъм, при 
който последователно се променя котата на всяка точка 
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върху елипсоида, се преизчислява уравнението за 
гравитационния потенциал на точковите маси в модела. 
Тази операция се повтаря докато се достигне избраната 
минимална разлика, така че да се изпълнява условието 
W0 – WPM → min. По този начин аналитично се построява 
повърхността на геоида в съответната моделна мрежа. 

 
Числова апробация на метода 

Предлаганият подход към обратната гравиметрична 
задача е апробиран с тестов пример върху извадка от 
данните за модела на геоида GRACE 2004 (модел 
GGM02C). По указания метод за оптимизация бяха 
последователно намерени еднозначни и устойчиви модели 
от последователно нарастващ брой точкови маси, като за 

всеки един от тези точкови модели бе изчислен геоид, 
който бе сравнен с геоида GGM02C (фиг. 1). Най-добра 
апроксимация бе постигната при модел съставен от 159 
точкови маси оптимизирани по гравиметрични данни в 
мрежа през 1° за цялата Земя (фиг. 2) и 0.5° за Европа 
(фиг. 6). Разликите между входните и изходните данни са 
илюстрирани на фиг. 3 и 7, а хистограмите на тяхното 
разпределение – на фиг. 4 и 8. С увеличаване броя на 
точковите маси и броя на стойностите на силата на 
тежестта, средната абсолютна разлика между данните от 
GRACE и геоида на оптималния точков модел постепенно 
намалява като при 159 точкови маси достига 2.0 m (фиг. 4), 
а за локалната територията на Европа (фиг. 8) – под 1.5 m.  
 

 

 
Фиг. 1. Ондулации (в метри) на геоида GRACE (модел GGM02C) при мрежа от данни 1°x1° 
 

 
Фиг. 2. Ондулации (в метри) на геоида, съставен от оптимален 159-точков модел при изчислителна мрежа 1°x1° 
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Фиг. 3. Разлики (в метри) между височините на геоида GRACE (модел GGM02C) и 159-точковия моделен геоид при изчислителна 
мрежа 1°x1° 

 

 
 

Фиг. 4. Хистограма на разпределение на разликите между височините на геоида GRACE (модел GGM02C) и тези на геоида, 
изчислени от оптимален 45 точков модел 

 
 

 
 

Фиг. 5. Ондулации (в метри) на геоида GRACE (модел 
GGM02C) за територията на Европа при мрежа от данни 
0.5°x0.5° 

 
 

Фиг. 6. Ондулации (в метри) на европейския геоид, съставен 
от оптимален 159-точков модел при изчислителна мрежа 
0.5°x0.5° 

Мин -23,76

Макс 19,84

О бхват 43,60

С редно -0,97

Медиана -0,78

Дисперсия 7,05

С т. откл. 2,65

Абс. ср. откл. 1,89

Асиметрия -0,42

Е кс цес 4,05

Абс. ср. разл. 2,02
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Фиг. 7. Разлики в метри между височините от модела на 
GRACE (модел GGM02C) за територията на Европа и тези, 
изчислени за геоида от оптимален 159 точков модел 

 

 
 

Фиг. 8. Хистограма на разпределение на разликите в метри 
между височините на геоида GRACE (модел GGM02C) за 
територията на Европа и тези, изчислени за геоида от 
оптимален 159 точков модел 

 

Анализ и заключения 
Илюстрираните примери показват, значително 

сходство между входните (GGM02C) и изчислените (159-
точковия модел) данни. Основните разлики между двата 
модела се проявяват в загладеността на точковия геоид 
спрямо GGM02C, което се дължи на все още малкия брой 
(159) точкови маси. С увеличаване броя на точковите маси 
тези разлики се очаква да бъдат сведени до минимум. 

 
От представените статистически данни за 159-точковия 

геоид и извадката за територията на Европа (фиг. 4 и 8), в 
която входните данни са сгъстени е видно, че при 
уплътняване на информацията в дадени райони намалява 
грешката на апроксимация за тези области. Освен това, 
анализирайки координатите на оптимизираните точкови 
маси се наблюдава известен ефект на „привличане“ на 
масите от областите със сгъстени данни за силата на 
тежестта. След добавяне към горните данни на още 
гравиметрични измервания на абсолютните стойности на 
силата на тежестта от Балканите, по аналогичен начин 
може бъде изчислен и локалния геоид за територията на 
нашата страна. Неговата точност ще зависи само от 
количеството и качеството на използваната гравиметрична 
информация и ще бъде практически много по-висока от 
съществуващата към момента. 
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РЕЗЮМЕ. Минната дейност в Европа се разпростира от големи площи с огромни открити рудници до съвсем малки карирери. В 
настоящата работа са анализирани спектрални данни от апаратурата на борда на спътника Landsat TM с цел определяне на площта на 
открити рудници и препоръки за планиране и осъществяване на рекултивационни работи. Предимството на този вид данни е, че са в 
цифров вид, лесни са за обработка и анализ в различни информационни формати. За верификация на резултатите са проведени наземни 
спектрометрични измервания на образци от изследваните райони. Използвани са дву- и три-компонентни линейни модели за оценка на 
минералното съдържание в откритите мини като са използвани сателитни данни за същия район. Колективът планира да приложи 
регресионен и клъстърен анализ за разграничаване на класовете земно покритие. Също така в моделите ще се включат повече 
минерали, скали и почви. 

 
REMOTE SENSING TECHNIQUES IN MONITORING OF OPEN PIT MINES 
Denitsa Borisova1, Hristo Nikolov1, Banush Banushev2, Doyno Petkov1 
1Space and Solar-Terrestrial Research Institute, Bulgarian Academy of Science, 1113 Sofia; dborisova@stil.bas.bg 
2University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; banushev@mgu.bg 

 
ABSTRACT. Surface mining activities in Europe are estimated to cover a large area and range from large open-cast coal and base metal mines, to 
much smaller aggregate, industrial minerals, and building materials quarries. In this paper we suggest that the availability of Landsat TM for Earth 
observation allows the collection of environmental and mine-related data for use in the planning and undertaking of mine restoration work on cost-
effective basis. The advantage is that these data are acquired digitally and can be easily processed and utilized in various information formats. For 
verification of the results spectrometric measurements of samples from test sites are performed. Two- and three-component linear models for 
estimation of the mineral composition of an open pit are created using satellite data over the same area. Further regression and cluster analysis for 
distinguishing class covers as dump and open mine is intended. As a future work we consider the development of these models including more 
minerals, rocks and soils. 

 
Въведение 

В настоящата работа са използвани статистически 
методи за анализиране на спектрални данни при 
мониторинга на открити рудници като изследванията са 
извършени в района на находище Елаците и прилежащото 
хвостохранилище Бенковски. Използвани са множеството 
възможности, които предлагат многоспектралните 
изображения със средна резолюция от сензори като 
ТМ/ЕТМ+ на борда на Landsat. Чрез методът, който 
прилагаме, се търсят стабилни статистически зависимости 
между полевите многоспектрални данни и цифровите 
данни от изображенията, получени от сензори на борда на 
летящи апарати. След коректно разпознаване на 
съответните пиксели последващото определяне на 
изучаваната наземна форма може да се приеме като 
надеждно. Полевите измервания са извършени на образци 
от изучавания район. За него са обработени съответните 
изображения от сензорите ТМ/ЕТМ+ на борда на спътника 
Landsat от различни дати. Проведени са и in-situ 
спектрометрични измервания, за което е използван полеви 
спектрометър TOMS, разработен и конструиран в секция 

Системи за дистанционни изследвания (Petkov et al., 2005). 
Проведени са геоложки наблюдения и петрографски 
изследвания на района. 
 

Материали и методи 
В процеса на изготвяне на тази работа за получаване, 

обработка и визуализиране на данните, беше избран 
програмният продукт MultiSpec. MultiSpec е програма 
обработваща многоспектрални данни, получени чрез 
сателитни наблюдения на земната повърхност, най-често 
посредством спътници от серията Landsat. Програмата 
разполага с надеждни методи за интерпретация и 
анализиране  на изображения, получени от сателитно 
базирана апаратура. Възможностите и подобренията в 
последната версия на тази програма включват: 

 визуализиране на многоспектрални изображения в 
черно-бели или цветни формати, използвайки 
линейна или квадратична промяна на контраста; 

 визуализиране на тематични изображения също в 
черно-бели или цветни формати, с възможност за 
контролиране на яркостта; 
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 разнообразие при реформатирането на файлове с 
данни, т.е. прибавяне на стандартни хедъри, промяна 
на типа на формата във всеки един от позволените, 
комбиниране на файлове, добавяне или подмяна на 
описанието на каналите, мозайкиране ма данни или 
промяна геометрията на данни;  

 извеждане на хистограми като графики и таблици, 
както и използването им за подобряване на режима на 
извеждане; 

 създаване на нови канали с данни от съществуващи 
такива. Новите канали могат да бъдат получени при 
процедура за анализ по основните компоненти и 
отношения на линейни комбинации от съществуващи 
канали;  

 клъстеризация на данни (вкл. по алгоритъм Isodata) и 
запазване на резултатите като тематична карта 
заедно със статистика за всеки един от класовете; 

 дефиниране на обучаващи и тестващи класове, 
селектирайки ги в правоъгълник или полигон за 
последващата обработка, както и за маскиране на 
даденото изображение и изчисляване на статистика с 
така създадените класове;  

 определяне на най-подходящите характерни 
особености на базата на спектрални данни за 
използването им в определен алгоритъм за 
класификация посредством търсене на най-доброто 
подмножество, използвайки различни статистически 
методи за оценка на разстоянията до центровете на 
клъстерите, например: метод, базиран на дискретното 
формиране на разделителни граници от обучаващите 
множества и метод, базиран на дискриминантни 
функции; 

 за класифициране на означения район във файл с 
данни са налични следните алгоритми за 
класификация: минимално разстояние до средните; 
алгоритъм на максимално правдоподобие; ECHO-
спектрално-пространствен класификатор; 

 запазването на резултатите от класификацията може 
да се осъществи с показване или скриване на 
обучаващите и тестващите полигони; 

 извеждане резултатите от класификацията на 
обучаващите и тестващи полигони в таблична форма 
за клас или за група от класове; 

 цветно представяне на корелационна матрица за клас 
или подклас, като средство при визуализацията на 
многоспектрални данни; 

 непосредствено прехвърляне на междинни или крайни 
резултати под формата на текст, черно-бели или 
цветни изображения към други приложения, работещи 
под операционна система WINDOWS (MS WORD, MS 
EXCEL, PHOTOSHOP). 

 
MultiSpec е разработен за платформа win32 и неговата 

работоспособност се ограничава само от апаратните 
средства на компютъра. Версия на продукта и 
документацията към него, могат да бъдат намерени на:  
http://dynamo.ecn.purdue.edu/~biehl/MultiSpec 
 

В рамките на изследването бяха използвани данни от 
апаратура за изследване на земната повърхност TM и 
ETM+, която се носи от спътник от серията Landsat. Тъй 
като и двата инструмента имат еднаква пространствена и 

радиометрична (8bit от 9 измерени) разделителна 
способност, което осигурява съпоставимост на данните. От 
множеството налични данни бяха подбрани тези за месец 
юни, което гарантира следните две условия: минимално 
покритие на сцената с облаци; растителността е 
достигнала максимума на вегетационният си цикъл. 
 

В настоящата работа основно внимание бе отделено 
на два обекта от земното покритие, а именно: 
хвостохранилище “Бенковски І”, където се изнасят 
отпадъчните продукти от Елаците, и близкостояща нива, 
западно от хвостохранилището. Проследена е динамиката 
на изменение за големи периоди от време на 
гореспоменатите обекти и затова са използвани данни за 
спектралното отражение от две различни години – 1987 и 
2000. Съвместяването на радиометричните 
характеристики за 1987 година бе осигурено чрез 
извършване на мозайка от две съседни сцени. 
 

За гарантиране получаването на коректни резултати от 
използването на програмният продукт MultiSpec беше 
направена верификация върху данните (обект: нива, 
западно от хвостохранилище “Бенковски І”, 2000 г.) със 
сходни функции от MS Excel (изчисляване на 
средноквадратично отклонение чрез стандартна функция 
STDEV). 
 

Показаните на фигура 1 резултати са доказателство за 
това, че получаваните от MultiSpec данни могат да бъдат 
използвани като достоверен източник на информация за 
изследваните спектрални класове. 
 
 

СРЕДНОКВАДРАТИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ
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Multispec

Excel 3,709250935 5,014133383 8,217690598 5,133148664 11,58738215 11,39840436

Multispec 3,70 5,00 8,20 5,10 11,60 11,40

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7

 
 
Фиг. 1 . Сравненителна графика между Excel и MultiSpec 

 

Геолого-петрографска характеристика 
В района на находище “Елаците” се разкриват 

палеозойски нискометаморфни скали (Берковска група), 
гранодиорити (Веженски плутон) и разнообразни дайки 

http://dynamo.ecn.purdue.edu/~biehl/MultiSpec


108 

(Куйкин и др., 1971; Богданов, 1987; Dragov, Petrunov, 1996; 
Kamenov et al., 2002; von Quadt et al., 2002). 
 

Метаморфитите са представени от филити, в по-малка 
степен диабази и хлорит-серицитови шисти. Сред тях е 
внедрен така нар. Елашки горнокреден интрузив. В 
приконтактните части на Веженския плутон и скалите на 
Берковската група метаморфитите са контактно променени 
в хорнфелзи. Филитите се разкриват в южните части на 
района, извън границите на кариерата. Те са сивозелени 
до тъмносиви с шистозна текстура и 
микрогранолепидобластна структура. Изградени са 
предимно от кварц и серицит. На места в тях се 
наблюдават неиздържани кварцови жили и лещи. 
Хорнфелзите са развити в южните части на находището в 
приконтактните части на Веженския плутон и скалите на 
Берковската група. Те са тъмносиви до черни, 
микрозърнести с масивна, на места шистозна текстура. 
Структурата е микролепидогранобластна, в отделни 
участъци – микрогранолепидобластна. Сред тях се 
установяват неиздържани жилки и лещи от 
метаморфогенен кварц. Изградени са от дребно- до 
микрозърнест, неравномернозърнест агрегат от кварц, 
биотит, плагиоклаз, К-фелдшпат, Fe-Ti минерали, албит, 
калцит, хлорит, апатит и рудни минерали. В 
метаморфитите на Берковската група се установява 
скарнова минерализация от гранат, калцит, хлорит, кварц, 
епидот, магнетит и хематит.  
 

Гранодиоритите заемат по-голяма част от находището. 
Те са сиви, сивозелени, мезократни, средно- до 
едрозърнести, равномерно- до неравномернозърнести с 
масивна текстура и хипидиоморфнозърнеста структура, на 
места преминаваща в монцонитова. В тектонизираните 
участъци първичната хипидиоморфнозърнеста структура 
преминава в катакластична, а в зоните с най-интензивна 
тектонска обработка и хидротермални промени 
първичните структурно-текстурни особености на скалите 

са заличени а скалообразуващите минерали са изцяло 
деструктирани. Гранодиоритите са изградени от 
първичномагматичен плагиоклаз, кварц, К-фелдшпат, 
амфибол, биотит, апатит, циркон, титанит, аланит-(Се) и 
вторични – дребнолюспеста бяла слюда, хлорит, епидот, 
биотит, К-фелдшпат, кварц, албит, цоизит, клиноцоизит, 
по-рядко пренит и пумпелиит. Акцесорните минерали са 
представени от апатит, циркон, титанит, аланит-(Се) и 
магнетит. Въз основа количествените съотношения на 
мафичните минерали гранодиоритите са определени като 
биотит-амфиболови и амфибол-биотитови. 
Гранодиоритите са процепени от дайки с разнообразен 
състав – микродиорити, диоритови порфирити, 
кварцмонцодиоритови порфирити, гранодиоритови 
порфирити, гранитпорфири и аплити. В периферните части 
на плутона се срещат микрозърнести включения от габро, 
диорити, монцодиорити, кварцмонцодиорити и редки 
ксенолити от биотит-андалузитови хорнфелзи. Скалите са 
висококалиеви, Са-алкални, метаалуминиеви до 
пералуминиеви (Kamenov et al., 2002). 
 

Районът около хвостохранилище Бенковски е изграден 
от високометаморфни скали с предполагаема 
докамбрийска възраст, отнасящи се към Арденската група. 
Представени са от мигматизирани, биотитови, 
мусковитови, по-рядко двуслюдени гнайси с ивичеста, 
очно-ивичеста и очна текстура. Сред тях се срещат 
прослойки от амфиболити, амфибол-биотитови гнайси, 
гнайсошисти, силиманитови и кианит-силиманитови шисти 
(Дабовски и др., 1972). 
 

Резултати и дискусия 
С помощта на описания програмен продукт бяха 

получени показаните по-долу статистически параметри, 
характеризиращи обектите на настоящото изследване. 
Резултатите са обобщени в таблици 1 и 2. 

 
Таблица 1. Обект: Нива, разположена западно от хвостохранилище “Бенковски І” към рудник Елаците 

Година Средни стойности 

1987  
Брой пиксели 540 

125.46559 62.046848 80.312898 66.661076 81.446501 43.662233 

Средноквадратично отклонение 

17.56 11.42 19.41 18.43 47.92 29.51 

Година Средни стойности 

2000 
Брой пиксели 3177 

88.2 78.4 89.7 84.8 117.1 78.7 

Средноквадратично отклонение 

3.70 5.00 8.20 5.10 11.60 11.40 

 
Таблица 2. Обект: Хвостохранилище “Бенковски І” към рудник Елаците 

Година Средни стойности 

1987 
Брой пиксели 1189 

133.63667 67.721615 89.060555 59.223717 68.126997 37.232969 

Средноквадратично отклонение 

15.006896 8.5270487 15.507822 16.360286 52.511794 33.417567 

Година Средни стойности 

2000  
Брой пиксели 768 

175.5 165.2 187.7 92.8 173.9 158.4 

Средноквадратично отклонение 

19.4 21.9 27.6 13.5 30.9 37.7 

 
На фигури 2 и 3 графично са представени получените 

стойности. От фигура 2, съгласно предложената от NASA 
методика за формиране на спектрални класове, могат да 
се отделят четири такива класа. Тъй като динамиката на 
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стойностите във всеки един от спектралните канали е 8bit, 
средноквадратичното отклонение (фиг. 3) следва да бъде 
по-малко от 10%, т.е. 25DN. За TM5 тези отклонения са 
над допустимата стойност, поради което този спектален 
канал няма да бъде разглеждан като параметър за 
следващите етапи в процеса на интерпретация. 
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Фиг. 2. Средни стойности на формираните спектрални 
класове 
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Фиг. 3. Стандартни отклонения от средните стойности на 
спектралните класове 
 

В таблици 3 и 4 са показани корелационните матрици 
за двата класа–предмет на разглеждане за двете години. 
Корелационните зависимости бяха изчислени по 
формулата: 
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Таблица 3. Обект: Хвостохранилище “Бенковски І” към 
рудник Елаците – корелационна матрица 

Обект: Хвостохранилище “Бенковски І” 

Година 1987 

Канал TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 

TM1 1.00      

TM2 0.77 1.00     

TM3 0.41 0.88 1.00    

TM4 0.21 -0.34 -0.69 1.00   

TM5 0.15 -0.42 -0.70 0.82 1.00  

TM7 0.20 -0.33 -0.58 0.70 0.97 1.00 

Година 2000 

Канал TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 

TM1 1.00      

TM2 0.99 1.00     

TM3 0.98 0.99 1.00    

TM4 0.97 0.99 0.99 1.00   

TM5 0.88 0.92 0.94 0.95 1.00  

TM7 0.85 0.90 0.91 0.93 0.99 1.00 

 
Таблица 4. Корелационна матрица за обект нива, 
разположена западно от хвостохранилище “Бенковски І” 
към рудник Елаците 

Обект: Нива 

Година 1987 

Канал TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 

TM1  1.00      

TM2  0.86  1.00     

TM3  0.85  0.95  1.00    

TM4  0.75  0.79  0.83  1.00   

TM5  0.87  0.83  0.85  0.78 1.00  

TM7  0.78  0.79  0.80  0.62 0.88  1.00 

Година 2000 

Канал TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 

TM1  1.00      

TM2  0.83  1.00     

TM3  0.76  0.87  1.00    

TM4  0.29  0.38  0.20  1.00   

TM5  0.67  0.78  0.80  0.43 1.00  

TM7  0.71  0.81  0.82  0.26 0.91 1.00 

 
В случая разглеждаме само абсолютната стойност на 

този коефициент, тъй като е необходимо да бъдат 
намерени слабо корелирани спектрални канали, за които е 
прието абсолютната стойност да бъде под 0.35. Празните 
клетки в таблици 3 и 4 отразяват повтарящите се 
коефициенти по диагонала.  
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Оформените матрици с корелационни коефициенти за 
отделните канали в така дефинираните класове дават 
информация за степента на линейност на корелацията 
между различните канали. Критерий за това е близостта на 
корелационните коефициенти до единица. С помощта на 
така изчислените коефициенти на корелация може да се 
направи следният извод: за спектрален клас 
“Хвостохранилище “Бенковски І”, година 1987”, 
информативни комбинации от канали са TM1/TM4, 
TM1/TM5 и TM1/TM7; за спектрален клас “Нива, година 
2000”, информативни комбинации от канали са TM3/TM4, 
TM4/TM1 и TM4/TM7. 
 

Изложеното до тук ни дава основание да твърдим, че 
наличната спектрална информация не е достатъчна за 
коректна класификация на двата обекта – предмет на 
изследването. Затова промяната във времето за клас 
“Хвостохранилище “Бенковски І” година 2000” беше 
направена посредством визуална интерпретация на 
изображенията, използвайки комбинация от канали: TM 
4=R; TM 3=G; TM 2=B. Тази комбинация се оказа най-
подходяща за надеждно дешифриране на този спектрален 
клас. Посредством нея за 2000 г. бяха подбрани, като част 
от непрекъсната площ, 2911 пиксела. Изхождайки от 
параметрите на ETM+ бе изчислено, че обхванатата от тях 
площ, е 2364 dсa, като допуснатата грешка е по-малко от 
1%. Имайки данни от дистанционните изследвания, 
проведени за 1987 г. за същото хвостохранилище се 
забелязва нарастване на неизползваемите селскостпански 
площи със 1163 dсa. Това намаляване на използваемата 
обработваема площ в района спомага за влошаване на 
общото екологично състояние.  
 

Заключение 
В заключение може да се каже, че в процеса на 

провеждане на мониторинг на открити рудници, данните от 
дистанционни изследвания на Земята са надежден 
източник на допълнителна, основно спектрална, 
информация за обекти от подстилащата повърхност. Една 
характерна особеност, която следва да се вземе пред вид 
е, че данните от дистанционни изследвания следва да 
бъдат преобразувани първо в спектрален, а в последствие 
и в информационен клас обекти. При това преобразуване 
важно място заемат статистическите методи на обработка. 
В хода на изследванията основен програмен продукт за 
визуализация и статистическа обработка на данните беше 
използван MultiSpec. Това позволи успешна визуална 
интерпретация на наличните спектрални данни, 
посредством която бе определена площта на 
изследваните обекти. 
 

Получените параметри доказаха, че директното 
прилагане на чисто статистически подход не е удачен. 
Това наложи визуална интерпретация на данните, като 
преди това бяха проверени всички възможни комбинации 
от канали и бе подбрана следната: TM4=R; TM3=G и 
TM2=B. Чрез тази комбинация бе доказано, че възможната 
селскостопанска площ в проучваният район, е намаляла с 

1163 dсa., което води до увеличаване на екологичния риск. 
Показаните на Фигура 2 стойности ни дават основание да 
се съмняваме дали през 1987 г. хвостохранилище 
“Бенковски І” е било в активна експлоатация. 
 

От проведените изследвания се налага извода, че по-
добри резултати могат да бъдат постигнати само при 
използване данни, получени в повече различни години за 
изследвания район, както и провеждане на съответните 
полеви спектрометрични изследвания. Само така можем 
да очакваме повишаване на точността в още по-голяма 
степен, но отчитайки липсата на данни за годините, 
казаното до тук ни дава основание да твърдим, че така 
използваната методика води до надеждни резултати при 
решаване на практически проблеми при различни 
проучвания. Също така е възможно и директното и 
прилагане за нуждите на почвознанието и екологичния 
мониторинг на открити рудници. 
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РЕЗЮМЕ. В настоящата статия авторите представят сравнителен анализ на получените симулационни резултати с изчислителни 
експериментални данни и реален физичен експеримент в натурни условия на движение на газообразен флуид в тръбно пространство. 
Получените резултати са потвърдени чрез привеждане на сложния математически апарат описващ поведението на флуида към 
опростена математическа зависимост за приложение в инженерната практика при проектиране на разпределителни газопроводи. 

 
MODELING AND SIMULATION OF VELOSITY IN PIPES FOR PE-HD GAS DISTRIBUTION NETWORK BY CFD  
Martin Boiajiev1, Ivelina Hinova2 
1University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; martinb@mgu.bg 
2Overgas Inc., Jsc, Sofia 1407; ivelina_hinova@overgas.bg 
 
ABSTRACT. In this paper the authors present a comparative analysis of simulation results and experimental data of real physical experiment in 
natural conditions of movement of gaseous fluid in the tubular space. Have confirmed the results obtained and is given the complicated 
mathematical formalism describing the behavior of the fluid to a simple mathematical relationship for use in engineering practice in the design of 
distribution lines.  

 
Въведение 

При решаването на задачи, свързани с движение на 
газообразни флуиди трябва да се отчете, че базовата 
физика на процесите е сложно комплицирано явление и 
резултатите, получени от програмните продукти са 
дотолкова достоверни, доколкото химичните параметри и 
физични величини заложени в програмния продукт са 
такива. Тъка, че за да се изработят и получат възможно 
най-достоверни резултати трябва да се съчетаят знания и 
умения от редица области.  

 
За стартиране и настройване на числени симулации се 

минава през етапа на идентифициране и формулиране на 
проблема във физичен и химичен смисъл на раз-
глежданото явление. Типовите решения предлагат 
възможност да се моделира двумерна или тримерна 
задача, за да се изключи влиянието на температура или 
вариациите на други физични величини. Да се определят 
гранични условия за уравненията за турбулентен или 
ламинарен поток и чрез математически допускания да се 
ограничат странични ефекти. За да се получат правилни 
решения са необходими конкретни познания в 
моделирането, необходими за да се направят 
допусканията понижаващи сложността на модела до 
определено/поносимо (решимо) ниво, като в същото време 
се запазят основите му. Това удобство на опростяването в 
този етап на моделиране е необходимо за да се управлява 

качеството на информацията, генерирана от програмата, 
като в същото време потребителя да бъде в течение на 
всички направени допускания (Хинова, 2004). Доброто 
разбиране на алгоритмите на числените решения също е 
от решаващо значение за получаване на качествено 
решение. 

 
Преди да се пристъпи към решаването на конкретна 

газодинамична задача, трябва да се отговори на основния 
въпрос – кой метод да бъде избран. Да се направи това е 
трудно, доколкото изискванията в поставените задачи 
могат да бъдат съществено различни. Така например, ако 
в една задача основното изискване е висока точност на 
решениението, то в друга може да бъде – минималните 
ресурси за получаване на решението. Задачата моделира 
движението на свиваем флуид в тръбопроводна система 
от полиетиленови тръби, тъй като при съвременното 
проектиране и строителство на газоразпределителни 
мрежи се използват в последните години тръби от 
полиетилен висока плътност. Използва се полиетилен PE-
HD 80 и PE-HD 100 отговарящ на изискванията на 
стандарт БДС-EN 12 007-2. 

 

Със създаването на модел на движението на свиваем 
флуид в полиетиленови тръби ще се изследват и 
скоростните полета, коефициентите на хидравлично 
триене и загубите на налягане в новите условия за пренос 
на газ. 
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Фиг. 1а. Вид на използваната тръба PE-HD 80 

 
Изграденият стенд с помощта на фирма “ГАЗТЕРМ 

СИСТЕМ” ЕООД в катедрата по “Сондиране и добив на 
нефт и газ” в ГПФ на Минно-геоложкия университет и 
направените експерименти там за изследване на 
газодинамично движение в тръбопроводи затвърждават 
резултатите получени от представения в доклада модел.  

  
Валидността на физичните и химичните модели 

вградени в програма или точността на крайните резултати 
могат да се оценят чрез сравняване с експерименталните 
резултати или изследвания в полеви условия, което е цел 
на последващи тестове и изследвания. Все пак 
експеримента си остава мощен инструмент за доказване 
на тези и решаването на проблеми, подход доказан с 
историята на научните изследвания. 
 

Теоретична постановка 
Технологичните решения при проектиране на 

тръбопроводни системи, в частност газови мрежи се 
базират на хидравлични и якостно – деформационни 
пресмятания и оразмерявания. Основните изследвания по 
хидравликата на движение на флуиди-течности в 
тръбопроводи са провеждани в средата на 20 век. 
Установените емпиричните закони за движение на 
течностите са използвани и за пресмятане на 
хидравличните съпротивления при движение на газ, като 
установените зависимости са получени от изследвания 
проведени за стоманени, азбестови и циментови тръби. 
Моделът и последващите експерименти ще отговорят на 
въпроса доколко изведените зависимости и емпирични 
закони съответстват на използваните нови материали в 
газопреносните системи. 

 
Разработените по Договор ГПФ 84/2006 “Стендови 

изследвания за определяне коефициента на хидравлично 
съпротивление при движение на газ (въздух, азот и 
природен газ) в полиетиленови тръби за изграждане на 
газоразпределителни мрежи” НИСМ (Отчет на Договор, 
2007), стенд за провеждане на експериментите и методика 
за определяне хидравличните съпротивления (линейни) 
при движение на газ (въздух, азот и природен газ) в 
полиетиленови тръби за газоразпределителни мрежи фиг. 
1б (Schroeder, 2001; Shashi Menon, 2005; Отчет на 
Договор, 2007) е преход между резултатите на модела и 
полевите изследвания в условия на газо-
разпределителните мрежи. 

  

 
 

Фиг. 1б. Експериментална стендова установка за определяне 
хидравличната характеристика на полиетиленови тръби 
(Harizanov, Boyadjiev, 2007) 

 
Стендовите изследвания на хидравличните 

съпротивления на полиетиленови тръби са извършени в 
учебната лаборатория “Хидравлика и транспорт на нефт и 
газ” към катедра “Сондиране и добив на нефт и газ” при 
Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” в София 
с участници М. Харизанов и М. Бояджиев. 

 
   Експерименталната част в договора е свързана с 

измерване на режимните параметри при работа на 
тръбопровод (входно налягане, разход, температура, 
налягания в определени точки по дължина на 
тръбопровода и определяне загубите (линейни) на 
налягане, коефициента на хидравлично съпротивление 
(триене), критерия на Reynolds и режима на движение на 
газ в полиетиленови тръби (PE-HD) (Отчет на Договор, 
2007). 

 
Изчислителната механика на флуидите – CFD 

(computational fluid dynamics) е софтуер, който се базира на 
числени алгоритми, които решават задачи свързани с 
теченията на флуиди (Хинова, 2004). 

 
Възможните приложими методи за конкретното 

изследване са: Метода на крайните елементи и Метода 
на крайните разлики. Методът на крайните елементи 
започва да се прилага от 50-те години на миналия век от 
специалисти по строителна механика, когато сложната 
геометрия на обекта в задачата не позволява да се получи 
аналитично решение. В тези случаи обекта се разделя на 
на по-прости подобласти за които се търси приблизително 
решение. Тези подобласти започнали да се наричат 
крайни елементи, а самият метод- метод на крайните 
елементи. През последните десетилетия метода на 
крайните разлики е един от най-широко използваните 
числени методи. Популярността му се обяснява с 
използваната в него математическа идея за 
дискретизация. Дискретизацията е апроксимационна 
процедура, при която непрекъснатата област се заменя с 
омрежена повържност, като физичните променливи се 
търсят не в отделните области, а в конкретни точки от 
мрежата. За целите на настоящето изследване от по-
голяма важност е гладкостта на полученото решение 
характерна за метода на крайните разлики (Хинова, 2004). 
Само този подход дава възможност за по-добро описание 

 
съдържат в уравненията на Навие-Стокс – основни 
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уравнения описващи движението на флуиди и това 
предопределя избора на този метод в конкретната задача. 

 
 Използваният числен метод е метода на крайните 

разлики и по конкретно метода на контролните обеми. Този 
метод е развит оригинално като специална формулировка 
на метода на крайните разлики. При него са спазени 
основните стъпки, характеризиращи численото решение на 
задачата: формално интегриране на основните уравнения 
на течението навсякъде по контролните обеми на 
решаваната област; замяна на производните с отношения 
на крайни разлики; итеративно решаване на получената 
система алгебрични уравнения. 

 
По този начин непрекъснатото решение се заменя със 

съвкупност от дискретни стойности, получени за центъра 
на всеки контролен обем. Като естествено следствие 
точността на решението зависи от големината на стъпките 
на дискретизация. 
 

Параметри на изследването 
За конкретния случай е разгледан цилиндричен обемен 

тръбопровод (схематично показан на фиг. 2) с размери: 
диаметър  D=32 mm и дължина L=4.5 m, с геометричен 
обем от 2,38797.10-3 m3. 

 
Фиг. 2. Принципна технологична схема на експерименталния 
стенд 
 

Математичен модел (Harizanov, Boyadjiev, 2007) 
Oсновните уравнения описващи процеса на движение 

на флуида са: 
- уравнение за съхранение  на масата: 
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- уравнение на движението: 
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- уравнение за съхранение на енергията: 

 
   .
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div h p divu div gradt

 
     


 

- yравнение на състоянието:  

 tpp , ;   tii , ,  

където ρ - плътност на флуида,  kg/m3, 

u


( u , v ,w ) -  вектор на  скоростта, 

 μ – динамичен вискозитет на флуида, [ kg/m.s]   
 i - енталпия  на флуида,[ kJ/kg]   
 p – налягане на флуида,[ Pa,] 
 λ – коефициент на  топлопроводност  на флуида, 
[W/m.K], t – температура, oC. 

 
Представените уравнения съставляват обобщен 

математичен модел на установен процес на движение на 
флуида. Те се използват за получаване на скоростното 
поле и полето на налягането във всяка точка на 
изследваната тръба. 
 
Процедура за моделиране 

Геометрията на съда позволява да се работи със 
структурирана мрежа. В тримерното пространство такава 
мрежа представлява подредена конфигурация от 
hexahedral-ни клетки с размери ∆r = ∆h = 5 mm. По този 
начин е получена мрежа с 28 384 контролни обеми, както е 
показано на фиг. 3. Течението е преходно от ламинарно 
към турбулентно. Заложения в CFD модел на 
турбулентност е k-ε . 

 

 
 

Фиг. 3. Вид на използваната мрежа  

 
Използваната схема на дискретизация е неявна. Тя се 

препоръчва за основни преносни процеси при CFD 
симулациите главно заради свойството си стабилност. 
Стъпката във времето е ∆t=1s. След 320 итерации (фиг. 4) 
се получава сходимо решение. Това потвърждава 
правилната постановка на модела. 

 

 
 

Фиг. 4. Сходимост на решението 



114 

Анализ на резултатите 
Симулационното изследване доказа физическата 

същност на установено течение в тръба фиг. 5.  
 

 
 
Фиг. 5. Скоростен профил на течение в тръбата  

 
      В началния момент имаме равномерно и симетрично 
разпределение на скоростното поле фиг. 6, което се 
изменя на изхода, отчитайки триенето по вътрешната 
повърхност и се концентрира по оста на тръбата фиг. 7. 

 

 
 

Фиг. 6. Скоростен профил на входа на тръбата  

 

 
 

Фиг. 7. Скоростен профил на изхода на тръбата 

 
Силите на триене (фиг. 8) отчитат скоростта по 

вътрешната стена на тръбата и са в противоположна 
посока (фиг. 9). Те са по-големи по вътрешната стена на 
тръбата и са в противоположна на движението посока . Те 
определят и загубите на налягане при движението на газа, 
които са в зависимост от дебита от порядъка на 0.2 
mbar/m. Такива резултати са получени и от 

експериментите в лабораторията по “Хидравлика и 
транспорт на нефт и газ” (Harizanov, Boyadjiev, 2007). 

 

 
 

Фиг. 8. Сили на триене по вътрешните стените на тръбата  

 
Анализа на резултати дава основание за изследваната 

геометрия на тръбата, че скоростното поле не се изменя 
надлъжно по оста на тръбата, а изменението е основно в 
радиално направление за конкретното напречно сечение. 

 

 
 

Фиг. 9. Скоростен профил по вътрешните стените на тръбата 

 
Изменението в скоростното поле на изхода, отчита 

триенето по вътрешната повърхност и се концентрира по 
оста на тръбата (фиг. 7). Скоростта по оста на кръглото 
сечение е значително по-висока от тази по периферията 
на тръбата и е в границите от 11 до 15 m/s от началото към 
края по профила, която е препоръчителна за движение по 
газа в градските газоразпределителни мрежи. 
 

Изводи 
Създаден е модел на движението на флуид в тръба. За 

съставянето на модел на процеса се изискват спе-
циализирани знания и умения в областта на изчисли-
телната механика на флуидите. 
 

Компютърното моделиране и симулиране дава 
възможност за визуализиране и качествена оценка на 
процесите на движение с основна цел изготвяне на 
конкретни предложения за подобряване на процеса на 
определяне на газодинамичните загуби в полиетиленови 
тръби. 
 

Получените резултати показват определени законо-
мерности в изменението на скоростното поле при 
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движение на флуид в тръба, които може да се използват 
за привеждане на сложния математически апарат към 
инженерно приложни зависимости, след доказването и м в 
експериментални условия. 
 

Анализа на резултати дава основание за извода че 
скоростното поле по оста на тръбата може да се сведе до 
едномерно, т.е. изменението в радиално направление, има 
основание да се пренебрегне като се вземе средно-
интегрална стойност на скоростта в надлъжния профил. 
 

Разработеният стенд за провеждане на експери-
ментите и методика за определяне хидравличните 
съпротивления (линейни) при движение на газ (въздух, 
азот и природен газ) в полиетиленови тръби за газо-
разпределителни мрежи потвърждава до голяма степен 
получените резултати от модела (Отчет на Договор, 
2007; Harizanov, Boyadjiev, 2007). 

 
Получените резултати показват определени 

закономерности в изменението на скоростното поле при 
движение на флуид в тръба, които може да се използват 
за привеждане на сложния математически апарат към 
инженерно приложни зависимости. 
 

Резултатите от експерименталното и числено 
изследване ще се сравнят с реални измервания в 
експлоатационни условия на газоразпределителни мрежи. 
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ЕКСПРЕСНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИСКОЗИТЕТА НА ВОДОНЕФТЕНИ 
ЕМУЛСИИ 
 
Лъчезар Георгиев, Милко Харизанов 
 

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София; lucho_sdng1@yahoo.com, mharizanov@mgu.bg 

 
РЕЗЮМЕ. Разгледани са методики за експресно определяне вискозитета на водонефтени емулсии образуващи се в процеса на 
експлоатация на нефтени сондажи.  Адаптирана е експресна методика за определяне вискозитета на водонефтени емулсии.   

 
EXPRESS METHODS FOR VISCOSITY DETERMINATION OF WATER-CRUDE-OIL EMULSION 
Luchezar Georgiev, MilkoHarizanov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; lucho_sdng1@yahoo.com, mharizanov@mgu.bg 
 
ABSTRACT. For viscosity determination of the water-crude-oil emulsions, formed in the exploitation of oil wells, the express methods are 
considered. An express methodology for viscosity determination of the water-crude-oil emulsions is adapted. 
 
 

Въведение 
   В последния етап на експлоатация на нефтените 
находища се увеличава оводнеността на добивания нефт. 
Във връзка с това се създават условия за образуване на 
устойчиви нефтени емулсии, което води до повишаване 
вискозитета на емулсиите и хидравличните съпротив-
ления, възникващи при движение в помпено компре-
сорните тръби и съоръженията за първична подготовка. 
При проектиране на разработката, експлоатацията и 
транспорта (по събирателни нефтопроводи) на добивания  
пластов флуид в началния и крайния етап на разработка 
на нефтеното находището е необходимо да се знае 
изменението на вискозитета, в зависимост от оводне-
ността при различни температури (Геров, 2005). Това е 
свързано с определяне на разхода на енергия за преодо-
ляване на хидравличните съпротивления. 
 

Методики за експресно определяне 
вискозитета на водонефтени емулсии. 
   Изследванията са извършени с нефт и пластова вода от  
нефтено находище “Селановци”. Находището е в краен 
стадии на разработка. 
 
   Основните цели на проведения комплекс от изследвания 
са: 
- изучаване влиянието на температурата върху 
реологичното поведение на водонефтените емулсии в 
диапазона 5-25°С. Избрания диапазон на температурно 
изменение е свързан с извършването на определени 
технологични операции при събирането, транспорта и 
предварителната обработка на добиваната водонефтена 
емулсия. 

- изчисляване на вискозитета на водонефтената по две 
експресни методики и определяне на грешката. 

 
    За експресно определяне на вискозитета на водо-
нефтените емулсии от находище Селановци е използвана 
фуния на Марш. За определянето на реологичния модел 
на водонефтените емулсии при различна оводненост и 
температура е използван фанвискозиметър. 
 
   Вискозитета на емулсията е изчислен по две методики 
публикувани (Pitt, 2000): 
 - първа методика 
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- втора методика** 

   )25.(  tе  , [m Pa.s]    (2) 

 
\където: t - условен вискозитет, s; 

               - плътност на емулсията, g/см3 

   Обработката на данните от измерванията показва, че 
погрешността, с която се определя вискозитета по 
методика 1 е над 14%. Във връзка с това формулата за 
определяне вискозитета на водонефтени емулсии пре-
работена (адаптирана*) и придобива следния вид: 
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Методика на изследването  
Проби 
   Експерименталните изследвания са извършени с проби 
(нефт и пластова вода) от нефтено находище Селановци, 
показани в таблица 1. Всички проби са с обем равен на 
1500 см3. 
 
Таблица 1 

№ Нефт [сm3] Вода [сm3] 
Оводне-
ност, % 

1 1350 150 10 
2 1200 300 20 
3 1050 450 30 
4 900 600 40 
5 750 750 50 

 
Последователност на изследването: 
   - Тариране на фунията на Марш; 
   - Измерване температурата в лабораторията и на 
сместа; 
    - Направа на пробите – изсипва се определеното коли-
чество нефт и пластова вода (таблица 1) в стъклен съд и 
се разбърква до получаване на стабилна водонефтена 
емулсия; 
     - Подгрява/изстудява се пробата до определена тем-
пература. Температурата, при която се измерва условния 
вискозитет за всяка проба са показани в таблица 2. 
 
Таблица 2 

№ Т [K] 

1 283,15 288,15 293,15 298,15 
2 283,15 288,15 293,15 298,15 
3 283,15 288,15 293,15 298,15 
4 283,15 288,15 293,15 298,15 
5 283,15 288,15 293,15 298,15 

 
    - Засича се със секундомер времето, за което ще изтече 
946 см3 водонефтена емулсия; 
    -  Измерва се  плътността на емулсията. 

 
Резултати от изследването  
   В таблици 3, 4, 5 и 6 са представени резултатите от 
експерименталните измервания на условния вискозитет, 
плътността и получените стойности за вискозитета по 
двете методики на изследваните водонефтени емулсии 
при различни температури. 
 

Таблица 3 
T=283 0K 

№ 
Овод-
неност 

% 

Условен 
вискози-
тет t[s] 

Плътност на 
емулсията, 

g/сm3 

Виско-
зитет, 

m Pa.s* 

Вискозитет 
m Pa.s** 

1 10 44 0,863 14.03 16.40 
2 20 48 0,882 16.74 20.29 
3 30 50 0,901 18.30 22.53 
4 40 56 0,921 22.30 28.55 
5 50 80 0,940 36.43 51.70 

Таблица 4 

Т=288,15 К 

№ 
Овод-
неност 
W % 

Условен 
вискози-
тет ,t[s] 

Плътност на 
емулсията 

g/сm3 

Виско-
зитет,  
mРa.s* 

Вискозитет 
mРa.s** 

1 10 40 0,863 11.60 12.95 
2 20 43 0,882 13.73 15.88 
3 30 44 0,901 14.65 17.12 
4 40 47 0,921 16.86 20.26 
5 50 53 0,940 20.94 26.32 

 
Таблица 5 

Т=293,15 К 

№ 
Овод-

неност, 
W % 

Условен 
вискози-
тет, t[S] 

Плътност на 
емулсията, 

g/сm3 

Виско-
зитет, 
mPa.s* 

Вискозитет 
mPa.s** 

1 10 35 0,863 8.39 8.63 
2 20 40 0,882 11.85 13.23 
3 30 41 0,901 12.75 14.42 
4 40 44 0,921 14.97 17.50 
5 50 51 0,940 19.71 24.44 

 
Таблица 6 

Т=298,15 К 

№ 
Овод-
неност 

 % 

Условен 
вискози-
тет t[S] 

Плът-
ност на 

емулсия-
та, g/сm3 

Вискози-
тет, 

mPa.s* 

Вискози-
тет, 

mPa.s** 

1 10 33 0,863 7.04 6.90 
2 20 36 0,882 9.25 9.70 
3 30 37 0,901 10.12 10.81 
4 40 40 0,921 12.37 13.82 
5 50 44 0,940 15.28 17.86 

 
    На фиг. 1 е показана реограма на проба №5 при 
температура 283 0К и 293 0К. 
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Фиг. 1. 

 
 
   От анализа на фиг. 1 и от изведените корелационни 
зависимости произтичат следните изводи:  при Т = 283,15 
К следва, че водонефтената емулсия има реологично 
поведение на псевдопластичен флуид и се описва с 
модела на Освалд ди Вале. С увеличаване на 
температурата на 293,15 К водонефтената емулсия е с 
реологично поведение на Нютонов флуид . 
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   На фиг. 2 е показано изменението на вискозитета 
определен по формула 3 в зависимост от температурата и 
оводнеността. 
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Фиг. 2. 
 

    Грешката между двете разгледани методики за 
експресно определяне вискозитета на водонефтени 
емулсии от находище Селановци е показана на фиг. 3. 
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Фиг. 3. 

 
 
 

Заключение 
   В резултат от проведените експериментални измервания 
на водонефтени емулсии от нефтено находище Селеновци 
могат да се направят следните изводи: 
1. Адаптирана е методика за експресно определяне 
вискозитета на водонефтени емулсия в температурния 
диапазон 283 0К и 298 0К. 
2. С намаляване на температурата на сместа вискозитета 
на емулсията се увеличава. 
3. При Т=283,15 К и оводненост 50% емулсията се описва 
с модела на Освалд ди Вале, а при Т=293,15 К се описва с 
Нютонов модел. 
4. Грешката между адаптираната експресна методика и 
втората методика се изменя от 2 до 42 %. Най- голяма 
грешка 42 % е при температура 283,15 К и оводненост 
W=50%, а най-малка при температура 293,15 К и 
оводненост 10 %. 
5. В резултат на направените изследвания и получени 
резултати е изяснено реологичното поведение на водо-
нефтената емулсия от находище Селановци в темпера-
турния интервал 5-250С. Получени са корелационни 
зависимости на изменението на вискозитета при различни 
температури и съдържание на вода, които с достатъчна за 
практиката точност могат да се използват при проек-
тирането на процесите на транспорт на водонефтената 
емулсия от сондажа до съоръженията за първична 
подготовка. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
СТЕПЕНТА НА АНИЗОТРОПИЯ НА СКАЛИТЕ      
 
Стефан Димовски 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; dimovski@mgu.bg 

 
РЕЗЮМЕ. За скали със слоеста текстура е възможно проявлението на електрическа анизотропия, тоест специфичното електрическо 
съпротивление се отличава във възможните посоки на измерване. С цел изследване влиянието на степента на анизотропия на скалите 
върху тяхната специфична електропроводимост е използван разработен подход и методика за изследване на специфичното 
електрическо съпротивление чрез съставяне на еквивалентни електрически схеми. За създадените модели са изведени изрази за 

стойностите на електричното съпротивление n по нормалата към равнината на анизотропия и на електричното съпротивление t  
паралелно на равнината на анизотропия. Извършен е обобщен анализ на получените резултати от изследването на основните 

параметри, които характеризират двукомпонентната анизотропна среда (нормираното средно геометрично съпротивление m/1  и 
коефициентът на анизотропия λ). 

 
ANALYZING THE SPECIFIC ELECTRICAL CONDUCTANCE OF ANISOTROPIC ROCKS 
Stefan Dimovski 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; dimovski@mgu.bg 
 
ABSTRACT. A dissimilarity in the vertical and horizontal resistivity within a formation and at the scale of the resistivity measurement is typical for 
stratified rocks. For them the resistivities measured parallel and perpendicular to bedding are different. The developed approach and methodics for 
studying rocks specific electrical resistance by designing equivalent electrical circuits are applied for analyzing the electrical conductivity of 

anisotropic rocks. For the presented models are derived equations for calculating the electrical resistivity in the directions both parallel t and 

perpendicular n to bedding. The basic parameters that characterized a two-component anisotropic media (the normalized mean geometric 

resistivity m/1  and the anisotropy coefficient λ) are studied and the obtained results are analyzed. 

 
   За скали със слоеста текстура е възможно проявлението 
на електрическа анизотропия, тоест специфичното 
електрическо съпротивление се отличава във възможните 
посоки на измерване. Прието е да се използват две базови 

специфични съпротивления: n – напречно (нормално) 
специфично електрично съпротивление, по нормалата към 

равнината на анизотропия (равнината на слоестост); t – 
надлъжно (тангенциално) специфично електрично 
съпротивление, успоредно на равнината на анизотропия. 
    
   Анизотропната среда се характеризира освен със 

специфичните съпротивления n и t и със следните 
параметри: 

средно геометрично съпротивление  m  

tnm ρρρ              

коефициент на анизотропия      

t

n

ρ

ρ
λ           

   В общия случай електричното съпротивление за 
анизотропна среда се определя от израза : 

θcos.)1λ(1

ρ
ρ

22

m


  ,    

където   е ъгъла между нормалата към равнината на 
анизотропия и посоката на измерване.      
 
   Примерен модел за изследване на специфичното 
електрично съпротивление на двукомпонентна 
анизотропна среда чрез съставяне на еквивалентна 
електрическа схема може да се представи чрез  
поместване в куб с ръб bd=1 (съответно L=1 и S=1) на 
симетрично разположено включение с форма на 
паралелепипед с квадратна основа с ръб а и височина h, и 

със специфично електрическо съпротивление 2. 
Пространството между основния куб и включението – 
паралелепипед е запълнено от компонента със 

специфично електрично съпротивление 1  (фиг. 1). 
 
   Еквивалентната схема за определяне на електричното 
съпротивление R на двукомпонентната среда по 
нормалата към квадратната основа на паралелепипеда 
включва електрически съпротивления, дефинирани в 
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съответствие с взаимното разположение на двете 
компоненти (фиг. 2): 
 
 

 
    
 
Фиг. 1. Модел на анизотропна среда, формиран чрез 
вместване в основен куб (а) на включение с форма на 
паралелепипед (б), което е симетрично разположено (в) 

 
 

 
 
Фиг. 2. Примерен вариант за съставяне на еквивалентна 
електрическа схема за определяне на електричното 
съпротивление на двукомпонентната среда по нормалата 
към квадратната основа на паралелепипеда (фиг. 1): а – 
формиране на  еквивалентните електрически съпротивления 
R1 и R2 ; б – формиране на еквивалентно съпротивление R2 
чрез последователно включване на три компоненти; в – 
еквивалентна електрическа схема 

   Въз основа на съставената еквивалентна схема се 
достига до следния обобщен израз за стойността на 

електричното съпротивление n по нормалата към 
равнината на анизотропия: 
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   Еквивалентната схема за определяне на електричното 
съпротивление R на двукомпонентната среда по 
тангентата спрямо квадратната основа на 
паралелепипеда отново включва електрически 
съпротивления, дефинирани в съответствие с взаимното 
разположение на двете компоненти (фиг. 3): 
 

 
 
Фиг. 3. Примерен вариант за съставяне на еквивалентна 
електрическа схема за определяне на електричното 
съпротивление на двукомпонентната среда по тангентата 
спрямо квадратната основа на паралелепипеда (фиг. 1): а – 
формиране на  еквивалентните електрически съпротивления 
R1 и R2; б – формиране на еквивалентно съпротивление R2 
чрез последователно включване на три компоненти; в – 
еквивалентна електрическа схема 

 
   Въз основа на съставената еквивалентна схема се 
достига до следния обобщен израз за стойността на 

електричното съпротивление t паралелно на равнината 
на анизотропия: 
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     (2) 

 
   Стойностите на a и h могат да се представят чрез 

специфичното обемно съдържание 1  на средата в която 
се разполага включението под формата на паралелепипед 
(пластина) : 

ha1 2

1        (3)                                                        

където  10 1   и за анизотропна среда:   

h < a                    (4)
      

   За да се удовлетворява (4) за всяко 
1 : 

3
11а                                                            

         
   При това: 
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0а 11


 и  0h 11

 еднородна 

еднокомпонентна изотропна среда със специфично 

електрическо съпротивление  1; 
 

1а 01


 и  1h 01

 еднородна 

еднокомпонентна изотропна среда със специфично 

електрическо съпротивление  2.           
      
   За стойността на  h  от  (3)  се получава: 
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и съответно: 
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непрекъснато-слоеста анизотропна среда.                      
 
   Зависимостите, дефинирани от (1), (2), (3), (5) и (6),  
представят възможните взаимовръзки между параметрите 
на съставения от нас синтетичен модел за изследване 
разпределението на електричното съпротивление в 
двукомпонентна анизотропна среда. 
 
   Връзката между минималната възможна дължина на 
ръба а на основата на включението под формата на 

паралелепипед (пластина) и специфичния обем  на 
вместващата компонента се представя на фигура 4. Тази 
стойност при малък обем на вместващата среда е много 
голяма, доколкото паралелепипедът трябва да обхване 

голям специфичен обем (1-). Например за =0.1    

аmin=0.965, а  за  =0.3    аmin=0.888. При увеличаване на 
специфичния обем на вместващата компонента стойността 
на аmin намалява с незначителен градиент до стойности на  

  около 0.5, след което аmin бързо намалява като 

закономерно когато  1, съответно  аmin0. 
 

 
 

Фиг. 4. Връзка между минималната възможна дължина на 
ръба а на квадратната основа на включението под формата 

на паралелепипед (пластина) и специфичния обем  на 

вместващата компонента с електрично съпротивление 1  

 

   Интерес представлява връзката между дължината а на 
ръба на основата на паралелепипеда и неговата височина 
h. Отношението h/a определя степента на “сплеснатост” на 
паралелепипеда (пластината) и съответно обуславя 
разликите в изявата на електрическа анизотропия. На 
фигура 5 се представя зависимостта  h/a=f(a)  за 
специфични обеми на вместващата компонента съответно  

=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 и 0.9. При малък 
специфичен обем на вместващата компонента 
проявлението на електрическа анизотропия е ограничено, 

например за =0.1 отношението h/a може да заема 

стойности в диапазона от 0.9 до 1, докато за =0.9 
отношението h/a варира в много по-широк диапазон (от 0.1 
до 1). Следователно, за а=const, при увеличаване на 

специфичния обем  на вместващата компонента, 
отношението (h/a) закономерно намалява и степента на 
електрическа анизотропия нараства. 
 

 
 

Фиг. 5. Взаимовръзка между отношението  h/а  и дължината  
а  на ръба на квадратната основа на включението – 
паралелепипед (пластина). Параметър на графиките е 

специфичния обем  вместващата компонента с електрично 

съпротивление 1   

 
   Графиките потвърждават и детайлизират 
закономерностите, отразени на фигура 4. Отношението 
h/a, което определя степента на “сплеснатост” на 
паралелепипеда (пластината), намалява както при 
увеличаване на специфичния обем на вместващата 
компонента, така също и при нарастване на дължината а 
на ръба на квадратната основа на включението. 
Потвърждава се изводът за бързото намаляване на 
минималната възможна дължина на ръба на основата на 
включението аmin при увеличаване на специфичния      

обем . Зависимостта на нормираното средно 

геометрично съпротивление m/1 от отношението между 

специфичните съпротивления на включението (2) и 

вместващата компонента (1) при дължини на ръба на 
квадратната основа на включението – паралелепипед 
(пластина) а=0.9; 0.95 и 0.99  се илюстрира (фиг. 6) за 
специфични обеми на вместващата компонента съответно  

=0.3 (а) и =0.7 (б). Графиките показват бързо 

нарастване (при 2>1) и респективно намаляване (при 

2<1) на нормираното средно геометрично съпротивление 
при увеличаване на контраста между двете компоненти до 

около 2/1=103 (2/1=10-3), след което нормираното 
средно геометрично съпротивление се стабилизира и по-
нататъшното увеличаване на контраста не води до негова 
забележима промяна. 
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Фиг. 6. Графики на зависимостта на нормираното средно 

геометрично съпротивление m /1 от отношението 2 /1 при 
дължини на ръба на квадратната основа на включението – 
паралелепипед (пластина)  а=0.9 (графики 1); а=0.95 (графики 
2) и а=0.99 (графики 3) за специфични обеми на вместващата 

компонента съответно  =0.3 (а) и  =0.7 (б).  

 
   Напълно закономерно, при увеличаване на специфичния 
обем на вместващата компонента нейното електрично 
съпротивление оказва все по-голямо влияние върху 
средно геометричното съпротивление. Например за         

2>1  и  а=0.95  при =0.3,  m/1 → 6 (фиг. 6а, графика 

2), а при =0.7, m/1 → 4 (фиг. 6б,  графика 2). 
   
  Зависимостта на коефициента на анизотропия λ от 
отношението между специфичните съпротивления на 

включението (2) и вместващата компонента (1) при 
дължини на ръба на квадратната основа на включението 
(пластината) а=0.9; 0.95 и 0.99  се илюстрира на фигура 7 
за специфични обеми на вместващата компонента 

съответно  =0.3 (а) и =0.7 (б). 
 
   Коефициентът на анизотропия λ нараства при 
увеличаване на степента на контрастност между двете 

компоненти до около 2/1=103 (2/1=10-3), след което се 
стабилизира и по-нататъшното нарастване на контраста не 
води до негова забележима промяна. Градиентът на това 
увеличаване е толкова по-голям, колкото по голяма е 
дължината а на ръба на квадратната основа на 
включението – паралелепипед (пластина). 

 
 
Фиг. 7. Графики на зависимостта на коефициента на 

анизотропия λ  от отношението 2/1 при специфични обеми 

на вместващата компонента съответно  =0.3 (а)  и  =0.7 (б). 
Параметър на графиките е дължината на ръба на 
квадратната основа на включението – паралелепипед 
(пластина), съответно    а=0.9 (графики 1); а=0.95 (графики 2) 
и а=0.99 (графики 3) 

 
   Коефициентът на анизотропия λ нараства и при 
увеличаване на специфичния обем на вместващата 
компонента. Интерес представлява промяната в 
съотношението между коефициентите на анизотропия за 
една и съща степен на контрастност в зависимост от 

спецификата на отношението  2/1. За специфични обеми 

на вместващата компонента до около =0.6 коефициентът 
на анизотропия  λ  при една и съща степен на контрастност 

е по-голям когато 2<1. При стойности на  по-големи от 
около 0.6 съотношението се променя и съответно 
коефициентът на анизотропия  λ  при една и съща степен 

на контрастност е по-голям когато 2>1. 
 

   Зависимостите λmax=f (h, a, 2/1) и респективно  λmax=f 

(, a, 2/1) се илюстрират отделно за двата типа 

контрастност, съответно когато 2>1 (фиг. 8) и когато 

2<1 (фиг. 9). Анализът на графиките показва, че при тип 

на контрастност 2>1 (фиг. 8) влиянието на а, h (или ) и 

2/1 върху разположението на максималната стойност на 
коефициента на анизотропия λ зависи от разпределението 
на тези взаимно обвързани параметри: 
 
(a) за дължини а на ръба на квадратната основа на 
включението – паралелепипед (пластина) по-малки от 
около 0.9 местоположението на максималната стойност на 
коефициента на анизотропия λ, в зависимост от степента 
на контрастност, отразява следните тенденции: 
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 при ниско ниво на контрастност (до около 2/1 = 50), 

влиянието на а и h (или ) е значимо. При 
увеличаване дължината на ръба на квадратната 
основа на включението, λmax се разполага при по-
голяма дължина на h (фиг. 8а) и респективно при по-

малък специфичен обем  (фиг. 8б). При това 
градиентът на разположението на представените 
графики плавно нараства при увеличаване на 
степента на контрастност. 

 при относително средно и високо ниво на 

контрастност (стойности за 2/1 по-големи от около 
50), влиянието на дължината на ръба а е слабо 
изразено и λmax се разполага при дължини на h, 
асимптотиращи към 0 (фиг. 8а) и респективно при 

специфични обеми , клонящи към 1 (фиг. 8б). 
 

 
 
Фиг. 8. Графики на зависимостите λmax=f (h, a, 2 / 1) (а)  и 

респективно  λmax = f (, a, 2/1) (б)  при тип на контрастност 

2>1. Параметър на графиките е дължината  а  на ръба на 
квадратната основа на включението – паралелепипед 
(пластина) 

 
(б) за дължини а на ръба на квадратната основа на 
включението – паралелепипед (пластина) по-големи от 
около 0.9 разположението на максималната стойност на 
коефициента на анизотропия λ, в зависимост от степента 
на контрастност, отразява следните тенденции: 

 при ниско ниво на контрастност (2/1 → 1)  λmax се 
разполага при дължини на h в интервала 0.45-0.50 
(фиг. 8а) и респективно при стойности за 

специфичния обем  в интервала 0.50-0.65 (фиг. 8б).  

 при високо ниво на контрастност, влиянието на а и h 

(или ) нараства. 

 при дължини на ръба на квадратната основа на 

включението а → 1, както h, така и  клонят към 0.5. 
Това е в съответствие с достигнатия извод, че при 
частния случай на двукомпонентна непрекъснато-
слоеста анизотропна среда  λmax  се достига за  h=0.5 

(респективно =0.5) независимо от степента на 
контрастност между двете компоненти. 

      

 
 
Фиг. 9. Графики на зависимостите λmax = f (h, a, 2/1) (а) и 

респективно λmax=f (, a, 2/1)  (б)  при тип на контрастност 

2<1. Параметър на графиките е дължината  а  на ръба на 
квадратната основа на включението – паралелепипед 
(пластина) 

 
   Анализът на графиките, илюстрирани на фигура 9 

показва, че при тип на контрастност 2<1 влиянието на 

2/1 върху разположението на максималната стойност на 
коефициента на анизотропия λ е много слабо изразено, 
при това само за ниско ниво на контрастност (стойности за  

2/1 в интервала 0.1-1), след което практически отсъства. 
Влиянието на а и h е еднопосочно – при увеличаване 
дължината на ръба на квадратната основа на 
включението, максималната стойност на коефициента на 
анизотропия  λmax  се разполага при по-голяма дължина   

на h (фиг. 9а). Влиянието на а и  е разнопосочно – при 
увеличаване дължината на ръба, λmax  се разполага при по-

малък специфичен обем  (фиг. 9б). 
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   Обобщеният анализ на получените резултати от 
изследването на основните параметри, които 
характеризират двукомпонентната анизотропна среда 

(нормираното средно геометрично съпротивление m/1   и 
коефициентът на анизотропия λ), позволява да се 
направят някои основни изводи: 

   ● Нормираното средно геометрично съпротивление      

m/1 и коефициентът на анизотропия λ зависят от 
следните  фактори: контраста между специфичното 

електрическо съпротивление на вместващата среда 1 и 
специфичното съпротивление на включението с формата 

на паралелепипед (пластина) 2 (този фактор се изявява 
под две форми: като степен на контрастност – стойност на 

отношението 2/1  и като тип на контрастност – 2>1 или  

2<1); степента на “сплеснатост” на включението, 
представена за  изследвания синтетичен модел чрез 
отношението между  височината h на паралелепипеда 
(пластината) и дължината а на ръба на квадратната му 
основа (h/а); съотношението между специфичния обем на 

вместващата компонента 1 (приет за базов и 

обозначаван със символа  “”) и специфичния обем на 

включението 2  (2=1-1); дължината а на ръба на 
квадратната основа на включението – паралелепипед 
(пластина). 

▪ Факторът “контрастност”, който се изявява под две 
форми е напълно независим. 

▪ Останалите три фактора са взаимно свързани и 
изменението на всеки един от тях в една или друга 
степен допринася за изменения на останалите два:   

- за дължината а на ръба на основата на включението 
съществува възможна минимална стойност аmin за всяко 
конкретно съотношение между обемите на двете 
компоненти. Тази стойност при малък обем на 
вместващата среда е много голяма, доколкото 
включението трябва да обхване голям специфичен 

обем. Например за =0.1  аmin=0.888. При 
увеличаване на специфичния обем на вместващата 
компонента стойността на аmin намалява с незначителен 

градиент до стойности на  около 0.5, след което 

градиентът нараства и закономерно когато     1, 

съответно аmin  0 ; 

- степента на “сплеснатост“ (отношението h/a) при 
малък специфичен обем на вместващата компонента е 

слабо изразено, например за =0.1 отношението h/a 
може да заема стойности в диапазона от 0.9 до 1. 
Следователно за а=const при увеличаване на 

специфичния обем  на вместващата компонента 
отношението  h/a закономерно намалява с различен 
градиент и степента на електрическа анизотропия 
нараства. 

   ● Параметърът “контрастност” (2/1) влияе напълно 
еднозначно върху формираната електрическа 
анизотропия: при увеличаване на степента на 
контрастност нормираното средно геометрично 

съпротивление нараства при 2>1 и намалява при 2<1р 
като нарастването (респективно намаляването) се 
констатира за контрастност около 103 (10-3),  след което 
средно геометричното съпротивление се стабилизира и 
по-нататъшното увеличаване на контраста не води до 
забележима промяна; при увеличаване на степента на 
контрастност коефициентът на анизотропия също 

нараства до стойности на  2/1 около 103 (10-3) след което 
се стабилизира. 

   ● При увеличаване на специфичния обем  на 
вместващата компонента средно геометричното 

съпротивление закономерно нараства (при 2<1) и 

намалява (при 2>1). 

   ● За тип на контрастност 2>1 при увеличаване на 
специфичния обем на вместващата компонента 
коефициентът на анизотропия първо нараства до 
определена максимална стойност (λ(+)max), след което 

намалява като за 1, 1. При тип на контрастност 

2<1 графиките на зависимостта λ=f() имат параболичен 
вид. 

   ● Влиянието на дължината на ръба на квадратната 
основа съответно влиянието на степента на “сплеснатост” 
върху нормираното средно геометрично съпротивление и 
коефициента на анизотропия е малко до около а=0.9. За 

по-големи дължини на ръба (а>0.9)  m/1  нараства (или 
намалява) и коефициентът на анизотропия се увеличава с 
градиент пропорционален на степента на контрастност. 
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РАЙОНА НА ДБО АСЕНОВГРАД  
 
Стефан Димовски, Николай Стоянов 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София, е-mail: dimovski@mgu.bg, nts@mgu.bg 

 
РЕЗЮМЕ. Ефективността на електротомографията като основен инструмент на хидрогеоложките проучвания е илюстрирана с конкретен 
пример за района на ДБО Асеновград. Показани са възможностите на метода за локализирани пластове и зони с различни литоложки 
характеристики и/или различна водопропускливост. На тази основа в разреза са диференцирани и пространствено детерминирани 
различни по ранг хидрогеоложки единици. Демонстрирани са и големите възможности на електротомографията за изучаване и 
количествена оценка на размерите и степента на замърсяване на подземните води. Представените резултати убедително потвърждават 
приложимостта на използваната методика на измерване, анализ и интерпретация на данните. 
 

 
A GEOELECTRICAL APPROACH FOR STUDYING THE HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS IN THE REGION OF 
ASENOVGRAD SANITARY LANDFILL 
Stefan Dimovski, Nikolay Stoyanov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, е-mail: dimovski@mgu.bg, nts@mgu.bg 
 
ABSTRACT. The efficiency of the application of electrotomography surveying as a basic tool for detailed hydrogeological studies is illustrated by a 
descriptive example for the region of Asenovgrad sanitary landfill. The possibilities provided by this method for localization of layers and zones 
having different lithological characteristics and/or different water permeability, respectively, are shown. On this base are distinguished and spatially 
determined different by their level hydrogeological units. The great possibilities provided by electrotomography for studying and quantitatively 
estimating the size and the degree of groundwater contamination are also demonstrated. The presented results are confirming the geological 
effectiveness of the discussed approach for data acquiring, analysis and interpretation. 

 
Увод 
   Високата ефективност на електротомографските методи 
се обуславя от добрата диференциация на геоложката 
среда по специфично електрично съпротивление. 
Вариациите на този параметър еднозначно се влияят от 
степента на проява на йонна електропроводимост. 
Последната е пряко свързана с наличието на порово 
пространство, наситено с пластова вода, която изпълнява 
ролята на електролит. При по-внимателен анализ и по-
задълбочена интерпретация на електротомографските 
разрези е възможно да се направят и точни количествени 
оценки не само за литостратиграфските характеристики на 
изследваната част от подповърхностното пространство, но 
и за порестостта, кавернозността или напукаността на 
средата, за водонаситеността и водообилността на 
отделни пластове и зони, за минерализацията и химичния 
състав на подземните води и т.н. 
 
   Тези възможности за детайлно изучаване на 
приповърхностния геоложки разрез са основната причина 
за утвърждаването на елетротомографските методи като 
основен и много успешен инструмент за решаване на 
широк кръг хидрогеоложки задачи. Нашият досегашен опит 
показва (Стоянов, 2003; 2004; Димовски и др., 2007, 

Димовски, 2010, и много други), че тяхното прилагане в 
съчетание с комплекс от различни сондажни, геоложки и 
хидрогеоложки методи и техники дава възможност за 
много по-прецизно диференциране и пространствено 
детерминиране на: (1) геометрия и граници на 
хидрогеоложките единици; (2) пластове и зони с различна 
водонаситеност и водообилност; (3) зоните с различна 
степен на окарстеност и/или напуканост; (4) тектонските 
нарушения и зони; (5) зони с различна минерализация на 
подземните води (6) зони с различна степен на техногенно 
или природно замърсяване; и пр. 
 
   Проведеното от нашия екип електротомографско 
проучване в района на депото за битови отпадъци (ДБО) 
Асеновград илюстрира голямата ефективност на метода 
при диференцирането на конкретния хидрогеоложки 
разрез, отделянето на различни по ранг хидрогеоложки 
единици и количествената оценка на размерите и степента 
на замърсяване на подземните води. Проучването е част 
от едно доста по-мащабно хидрогеоложко изследване, 
включващо сондажни проучвания, инженерно-геоложки 
изследвания, филтрационни и миграционни тестове, 
хидрогеоекологични оценки и математически моделни 
изследвания за изясняване на пригодността на отредения 
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участък за изграждане на “Регионален център за 
обезвреждане на твърдите битови отпадъци на общините 
Асеновград, Първомай и Садово” (Делчев, 2008, Стоянов, 
2008; и др.).  
 

Обща характеристика на изследвания обект 
   Обектът на изследване се намира на около 3.5 km на 
североизток от центъра на Асеновград, в непосредствена 
близост до шосето за с. Боянци (фиг. 1). Проучваният 
участък попада в границите на стара кариера за добив на 
инертни материали в местността “Капсидата”. Котлованът 
представлява продълговат изкоп с дължина 2000 m и 
широчина 200-250 m, който е разположен успоредно 
шосето. Дълбочината му варира в диапазона от 6 до 8 m.  
 
   В северозападната част на кариерата се намира 
действащото депото за битови отпадъци (сметището на 
Асеновград). То заема площ от около 100 декара, по-
голямата част от която е рекултивирана. 
 

 
 

Фиг. 1. Местоположение на проучвания участък 

 
   В геоложки аспект обектът попада в границите на 
поройния конус на р.Чая (вж. фиг. 2). Конусът е изграден от 
алувиално-пролувиални наслаги, представени главно от 
чакъли и валуни с песъчливо-глинест запълнител, на 
места прослоени от песъчливи и глинести слоеве и лещи.  
 
   Обобщените данни от проведените сондажни проучвания 
показват, че в поройния конус се установява известна 
вертикална диференциация по отношение едрината на 
наносните материали и количеството на глинестата 
компонента. Приповърхностният слой е представен от 
пласт песъчливи глини с дебелина около 1 m. Под този 
пласт до дълбочина 10-20 m валуните и чакълите са без 
запълнител или с песъчлив запълнител. В долната част на 
разреза запълнителят е глинест или глинесто-песъчлив, а 
материалите са много сбити. В източната част на 
площадката на дълбочина около 30 m се разкрива 
докватернерна подложка от неогенски плътни глини 
(Делчев, 2008). 
 
   В алувиално-пролувиалните наслаги е формирана 
основната хидрогеоложка единица в района – 
кватернерния водоносен хоризонт (водно тяло 
BG3G00000Q013). Подземните води са безнапорни. 
Долният водоупор е изграден от неогенски плътни глини. 
Подземните води са установени на 5-8 m от естествения 
терен, като амплитудата на колебание в годишен разрез е 

около 1-2 m. В границите на кариерата водното ниво е на 
дълбочина до 2 m под нейното дъно (Стоянов, 2007; 
Делчев, 2008; и др.). По време на пролетното пълноводие, 
при високо ниво на подземните води, в понижените части 
по дъното на изкопа се формират няколко концентрирани 
естествени изходища (извори), които се оттичат 
повърхностно на североизток. 
 

 
 
Условни означения: 
1 - Алувиални образувания (валуни, чакъли, пясъци, глини); 
2 - Алувиално-пролувиални образувания (чакъли, пясъци, глини); 
3 - Ахматовска свита (конгломерати, пясъчници, алевролити). 

Фиг. 2. Геоложка карта в района на проучвания участък (по 
Геоложката карта на България М 1:100000) 

 
   Подземните води са пресни с обща минерализация 
около 0.5 g/l, хидрокарбонатно калциеви. По данни от 
провеждания мониторинг значително по обхват 
замърсяване е регистрирано в района на действащото 
сметище (Стоянов, 2007). В изток-североизточна посока 
фронтът на замърсената зона достига на 150-160 m и 
повече от границите на сметището. Най-интензивното 
замърсяване обхваща площта под сметищното тяло и 
тясна ивица на 50-60 m от неговата източна граница. Тук 
минерализацията на подземните води е около и над 1-2 g/l, 
т.е. 3-4 пъти по-висока от фоновата. 
 

Цел и методика на проучването 
   В рамките на изследваната площадка е проведено 
геоелектрично 2D (електротомографско) проучване, чиито 
основни цели са: детайлизиране на установения по данни 
от сондажното проучване (Делчев, 2008) геоложки разрез 
до дълбочина около 40 m; очертаване на пластове и зони с 
различни литоложки характеристики и различна 
водопропускливост; детерминиране на границите на 
диференцираните нискорангови хидрогеоложки единици в 
кватернерния водоносен хоризонт; маркиране на 
границите на замърсяване на подземните води от 
действащото сметище. 
 
   Теренните измервания, обработката и интерпретацията 
на получените резултати са проведени по четири профила, 
точното разположение на които е представено на фиг. 3. 
 
Използваният електротомографски метод е подходящ за 
двумерно картиране във вертикални разрези по профили 
на подповърхностното пространство. Ще отбележим, че 
след въвеждането на многоелектродните разстановки 
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(Griffiths et al., 1990) и компютърните програми за бързо 
решаване на обратните (идентификационни) задачи (Loke, 
2001), този метод се налага като стандарт при решаването 
на редица практически задачи.  
 

 
 
Фиг.  3.  Разположение на геоелектричните профили 
 
   Регистрацията е извършена с помощта на апаратура 
Terrameter SAS 1000, производство на шведската фирма 
АВЕМ. Данните от полевите измервания са 
интерпретирани с компютърна програма RES2DINV (Loke, 
2001), която определя разпределението на 
действителните съпротивления в подповърхностното 
пространство. 
 

Анализ на резултатите от измерванията 

   Проведените в рамките на настоящето проучване 
измервания са изпълнени по четири профила с обща 
дължина 1410 m (един с дължина 600 m, един с дължина 
350 m и два профила, всеки с дължина 230 m). Използвани 
са две коси от 12 жилен кабел с разстояние между 
електродите 10 m (общо 24 електрода на разстановка). 
Измерванията са проведени с 4-електродна схема Wenner-
Schlumberger. След измерване на всяка разстановка, по 
Профили 1 и 2 се извършва стъпковото преместване 
(“приплъзване”) на кабела със стъпка 120 m. 
 
   Интерпретираните с компютърна програма RES2DINV 
данни от полевите измервания, респ. детерминираното 
разпределение на действителните съпротивления в 
геоелектричните разрези по четирите профила, са 
представени на фиг. 4-7. 
 
   Анализът на резултатите от електротомографията (вж 
фиг. 4-7) позволява да се направят следните по-важни 
изводи: 

1. Геоелектричният разрез по всички профили е добре 
издържан по разпределението на електричното 
съпротивление в дълбочина. 

2. Електричното съпротивление на разновидностите 
(средите), изграждащи изследвания геоложки разрез 
варира в относително широки граници – от около       

17.5 m до 200 m и повече. 

3. За най-горната част на електросъпротивителните 
разрези по всички профили е характерна зона с високи 
стойности на електричното съпротивление – в диапазона 

от около 75 m до 200 m и повече. Тя картира 
неводонаситената зона част от разреза, т. нар. зона на 
аерация. 

4. Най-обобщено изследваният геоелектричен разрез след 
зоната на аерация се представя от три 
електросъпротивителни среди, маркиращи три зони с 
различни литоложки характеристики и с различна степен 
на водонасищане: 

• Първата електросъпротивителна среда (Зона А) е 
със стойности на електричното съпротивление в 

диапазона от около 17.5 m до 60 m. Най-вероятно 
зона А картира пласт от средни и едри чакъли и валуни 
с песъчлив и песъчливо-глинест запълнител. 
Сравнително ниските за тези литоложки разновидности 
електрични съпротивления се дължат на голямата 
водообилност на пласта, респ. на неговата висока 
проницаемост. Дебелината на зоната е около 15-20 m. 

• Втората електросъпротивителна среда (Зона В) 
има най-високи стойности на електричното 
съпротивление за изследваният геоелектричен разрез 

– в диапазона от около 75 m до 200 m и повече. Тя 
маркира разпространението на пласт от много сбити 
глинести пясъци, чакъли и валуни. Високите 
съпротивления в случая най-вероятно са следствие на 
много голямата плътност на средата, засиленото 
присъствие на глинеста компонента в запълнителя и на 
големи скални късове в основната маса. В 
хидрогеоложки аспект това е предпоставка за слаба 
водообилност и ниска проницаемост на картирания от 
зона B пласт. Дебелината на този пласт варира в доста 
по-широк диапазон – от 20 до 30 m и повече. 

• Третата електросъпротивителна среда (Зона С) се 
характеризира с относително ниски стойности на 
електричното съпротивление спрямо Зона В – в 

диапазона от около 25 m до 40 m. Може да се 
предполага, че Зона C картира пласт от плътни глини. 
Вероятно това са глините от докватернерна подложка, 
които в източната част на площадката по данни от 
сондажните проучвания са установени на дълбочина 
28-30 m. Следва да се отбележи, че в разрезите по 
четирите профила границата между зона B и зона C се 
установява на дълбочина не по-малка от 30-35 m и 
повече, а в отделни части не е достигната и на 
дълбочина 40-45 m. 

5. В обхвата на първата електросъпротивителна среда 
(зона A) в разрезите по профил 1 и профил 2 ясно се 
отделя и една подзона (подзона A1), която се 
характеризира с много ниски стойности на електричното 

съпротивление – от около 17.5 m до 35 m (фиг. 4-5). 
Тази подзона очертава пространствените граници на 
замърсените от ДБО Асеновград подземни води. 
Проследявайки контурите на подзона A1 може да се 
приеме, че замърсяването е засегнало главно 
водообилния водоносен пласт (първата електро- 
съпротивителна среда). Същевременно липсват явни 
индикации, че замърсителите преминават в дълбочина в 
слабопроницаемия пласт, маркиран от втората 
електросъпротивителна среда. Латерално фронтът на 
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замърсените води е напреднал в източна посока на 
около 150-160 m и повече от границите на 
съществуващото сметище (вж. фиг. 4). 

 
   Въз основа на получените резултати от 
електротомографията по изследваните четири профила е 

построена структурна карта по геоелектричната граница,  
привързана към контакта между първа и втора 
електросъпротивителни среди (Зони А и В). 
Пространственото разположение на тази геоелектрична 
граница е илюстрирано на фиг. 8-9. 

 

 
 

Фиг. 4. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 1 (ситуационният план е представен на фиг. 3) 

 

 
 

Фиг. 5. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 2 (ситуационният план е представен на фиг. 3) 
 

 

Фиг. 6. Разпределение на електричното съпротивление по 
Профил 3 (ситуационният план е представен на фиг. 3) 

 

 

Фиг. 7. Разпределение на електричното съпротивление по 
Профил 4 (ситуационният план е представен на фиг. 3) 

 

 

 
 
 

 
 
Фиг. 8. Тримерно изображение на границата между първата и 
втората електросъпротивителни среди (Зони А и В) 
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Фиг. 9. Хипсометрична карта на границата между първата и 
втората електросъпротивителни среди (Зони А и В) 

 

Хидрогеоложка интерпретация на резултатите 
от електротомографията 

   Резултатите от проведените от нашия екип 
електротомографски изследвания и преминатият със 
сондажите геоложки разрез дават основание да се 
направят следните по-важни заключения относно 
хидрогеоложките условия в района на ДБО Асеновград. 

1. Кватернерният водоносен хоризонт, който е основната 
хидрогеоложка единица, е изграден от алувиално-
пролувиални наслаги, представени от чакъли и валуни с 
песъчлив, песъчливо-глинест и глинест запълнител. 
Дебелината на тези материали в района на проучваната 
площадка варира в диапазона от около 30-35 до 40-45 m 
и повече. В отделни участъци под тях е установена по-
нискоомна зона, която най-вероятно картира 
установената при сондажните проучвания (Делчев 2008) 
докватернерна глинеста подложка. 

2. Въз основа на установените различия в специфичните 
електрични съпротивления, респ. в литоложкия състав, 
водонаситеността и водообилността на филтрационната 

среда, в четирите разреза до дълбочина 45 m се 
отделят три по-ниско рангови хидрогеоложки единици: 

• Горен много силно проницаем пласт; 

• Среден слабо проницаем пласт; 

• Долен много слабо проницаем пласт. 

 Горният и средният пласт са в състава на по-високата по 
ранг хидрогеоложка единица (кватернерния водоносен 
хоризонт), а долният пласт представлява неговия долен 
водоупор. Геометрията и пространствените граници на 
трите пласта в района на проучваната площадка са 
илюстрирани със съставените хидрогеоложки разрези по 
четирите профила, маркиращи геотомографските 
разрези (фиг. 10-13). 

3. Горният много силно проницаем пласт е изграден от 
средни и едри чакъли и валуни с песъчлив и песъчливо-
глинест запълнител. Общата дебелина на тези 
материали най-често е в интервала 15-20 m. 
Характеризира се с много висока водообилност и 
водопропускливост, респективно проницаемост. Долната 
му граница със средния пласт представлява неравна 
повърхнина със сложна пространствена форма (фиг. 8-
9). 

4. Средният слабо проницаем пласт е представен от 
много сбити глинести пясъци, чакъли и валуни. 
Дебелината на този пласт варира в диапазона от 20 до 
30 m и повече. Значителното присъствие на глинеста 
компонента и високата плътност предпоставят ниската 
проницаемост на филтрационната среда и слабата 
водообилност на пласта. 

5. Долният много слабо проницаем пласт е изграден от 
плътни неогенски песъчливи, глини и алевролити от 
Ахматовската свита. Тези материали са с изключително 
ниски филтрационни характеристики и могат да се 
разглеждат като регионално много добре издържан в 
план практически водоупор. Границата между средния 
пласт и долния водоупорен пласт е неравна повърхнина, 
установена на дълбочина от 30 до 50 m от терена. Тази 
граница се маркира долнището (долния водоупор) на 
кватернерния пролувиален хоризонт. 

 
 

 
 

Фиг. 10. Хидрогеоложки разрез по Профил 1 

 

 
 

Фиг. 11. Хидрогеоложки разрез по Профил 2 
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Фиг. 12. Хидрогеоложки разрез по Профил 3 

 

Фиг. 13. Хидрогеоложки разрез по Профил 4 

 

 

 
 

Фиг. 14. Замърсени зони в кватернерния водоносен комплекс в хидрогеоложки разрез по Профил 1 
 

6. Дебелината на неводонаситената зона, респ. 
дълбочината на статичните водни нива в кватернерния 
водоносен хоризонт са на около 1.5-3.0 m от дъното на 
кариерния изкоп. Посоката на подземния поток във 
водонаситената зона е на североизток, а средният 
хидравличен градиент е 0.0025. 

7. Горният много силно проницаем пласт е частично 
замърсен от изтичащите от съществуващото депо течни 
емисии (сметищен инфилтрат). Постъпващите под 
дъното на сметището замърсители мигрират латерално 
както в план, така и в дълбочина. В план фронтът на 
замърсяване се придвижва на североизток, следвайки 
естествената посока на подземните води. 
Същевременно, замърсителите проникват и в 
дълбочина в резултат на концентрационните градиенти 
между замърсените води и незамърсените пластови 
води. Достигайки до средния слабо проницаем пласт, те 
започват да се мигрират латерално, като следват 
неговия релеф (фиг. 14). 

8. Фронтът на замърсените подземни води е установен на 
повече от 150-160 m от неговата източна граница (фиг. 
14). В замърсените части на горния пласт се наблюдава 
и известна диференциация в установените стойности на 
специфичното електрично съпротивление (фиг. 10). Тези 
аномалии са корелирани с данните от мониторинга 
върху състава на подземните води в района на 
действащото сметище (Стоянов, 2007). Въз основа на 
направените корелации в хидрогеоложкия разрез по 
Профил 1 са отделени две зони според степента на 
замърсяване на подземните води: (1) силно замърсена 
зона (2) слабо замърсена зона (вж. фиг. 14). 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА КОЛОНИ ОТ 
ПОМПЕНО-КОМПРЕСОРНИ ТРЪБИ В ГАЗОВИ И НЕФТЕНИ СОНДАЖИ  
 
Румен Кулев  
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РЕЗЮМЕ. В настоящата статия e представена нова конструкция на устройство за секционно и цялостно хидравлично изпитване на херметичност на 
колони от помпено-компресорни тръби в газови и нефтени сондажи. Описани са основните елементи и принципа на действие на устройството за 
херметични тестове. Направен е разчет на силите действащи при изваждане на херметизиращия клапан. В заключение са разгледани технологичните 
предимства на  разработеното устройтво. 

 
DEVELOPMENT OF DEVICE FOR HYDRAULIC TESTING OF PRODUCTION TUBING STRINGS IN GAS AND OIL WELLS  
Rumen Kulev  
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; r.kulev@abv.bg   
 
ABSTRACT. The paper presents new design of device for partial and complete string hydraulic testing of production tubing in oil and gas wells. The main 
components and the operation of the device for hermetic testing are discussed. The forces acting when pulling out the hermetic valve are calculated. The 
technological advantages of the developed device are presented as overall conclusion. 

 
Въведение 
   Едно от задължителните условия при експлоатацията  
на нефтените и газови сондажи е обезпечаването на 
херметичност на спусканите в тях колони от помпено-
компресорни тръби (ПКТ). Независимо от значителния 
напредък при изготвянето на непроницаеми резбови 
съединения и използване на различни видове 
херметизиращи  материали се налага  колоната  да бъде 
хидравлично изпитана на херметичност (опресована) при 
определено налягане. В зависимост от начина на 
използване на колоната процедурата се провежда по 
време на спускането (секционно изследване) или след  
нейното окончателно спускане в сондажа. Различните 
фирми производителки на сондажно оборудване 
предлагат различни технически решения за изпитване на 
колоната но с една и съща цел, а именно да се затвори 
временно вътрешнотръбното пространство в долния край 
на  спуснатата в сондажа колона от ПКТ. В зависимост от 
предназначението на колоната тя се запълва с подходяща 
течност и с помощта на помпен агрегат се провежда 
нейното  опресоване. Принципната схема за провеждане 
на изпитването на херметичност, когато колоната е 
спусната изцяло в сондажа, е представена на фигура 1. 
Едно от възможните технически решения  е  използването 
на  специална муфа, представена на фигура 2, която се 
навива в долния край на колоната от ПКТ и се спуска 
заедно с нея в сондажа (http://www.siismithservices.com). 
Този тип муфи са снабдени с един или няколко срезни 
щифта. Подборът на броя на тези щифтове  и  тяхното  
сечение  определят величината  

на силата на срязване в тях. При достигане на 
определена гранична стойност на тази сила, респективно 
налягане в колоната от ПКТ, щифтовете се срязват и част 
от муфата  се отделя от нея, отваряйки отново 
вътрешнотръбното пространство, след провеждане на 
хидравличното изпитване.  
 

 
                                            Фиг. 1 

http://mail80.abv.bg/app/servlet/sendmess?ac=sab&to=r.kulev@abv.bg
http://mail80.abv.bg/app/servlet/sendmess?ac=sab&to=r.kulev@abv.bg
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   Налягането, при което се изпитва колоната от помпено-
компресорни тръби на херметичност е по-ниско от 
граничното при което се срязват щифтовете. Друго 
техническо решение, базирано на принципа на срезните 
щифтове е използването на съчмени клапани, като 
процедурата по опресоване е аналогична. След 
приключване на операцията, намиращата се в колоната 
течност попада  в сондажа и след неговото усвояване тя 
се добива. При газови сондажи се използва метанол или 
кондензат за запълване на колоната от ПКТ при нейното 
опресоване. 
 

 
                                           Фиг. 2 
 
   Като основен общ недостатък на представените 
технически средства може да се посочи обстоятелството, 
че след срязване на щифтовете целият затварящ елемент 
или част от него попадат на забоя на сондажа. Това би 
могло да затрудни значително провеждането на бъдещи 
ремонтни работи свързани с  промиването на пясъчно-
глинести натрупвания, удълбочаване на сондажа, 
провеждане на интензификационни работи и др. 

 
Устройство и принцип на действие на 
принципно ново устройство (клапан) за 
херметично изследване на колони от ПКТ 
   Посоченият по-горе основен недостатък на 
разгледаните технически средства налага 
необходимостта от разработване на устройство, което  да 
запазва своята цялост  и да  се използва многократно при 
провеждане на операции от разгледания тип. На фигура 3 
е представена конструкция на устройство състоящо се от 
изваждаем херметизиращ клапан и херметизираща муфа. 
Разработеното устройство за херметични тестове на ПКТ 
е предназначено за секционно и окончателно 
хидравлично изпитване на колона от помпено-
компресорни тръби в газови сондажи.  
 
Основните  елементи  на устройството  са: 
1 - изработена по съответен размер муфа за колона от 
помпено-компресорни тръби с уплътняващо седло; 
2 - уплътнителни елементи тип "О" пръстен; 
3 - основно тяло на изваждаем клапан; 

4 - отвори в тялото на клапана за хидравлична връзка 
между вътрешнотръбното пространство на колоната от 
ПКТ и задтръбното пространство в сондажа; 
5 - водач на клапана, навит чрез резбово съединение към 
тялото на клапана; 
6 - вретено на клапана, с канали за уплътнителни 
елементи тип "О" пръстен и възможност за движение във 
вертикална посока;  
7 - съединителен накрайник за захващане с овершот и 
изваждане на клапана на повърхността. 
 
Принципът на действие на устройството  се състои в 
следното:            
    След комплектоване на вретеното 6, с необходимия 
брой уплътнителни елементи, то се поставя във водача 5, 
който  се навива в тялото 3 на клапана. Вретеното се 
позиционира в долно крайно положение така, че да 
прикрие четирите радиално разположени отвори в тялото 
на клапана. Ограничител за това положение на вретеното 
се явява съединителният накрайник 7, навит и фиксиран 
на вретеното. След поставяне на уплътнителните 
елементи 2 в каналите на тялото на клапана, той се 
монтира в седло, по вътрешният му диаметър, оформено 
в муфа 1. След монтажа на клапана, муфата се включва 
на определено място в комплекта от помпено-
компресорни тръби (в зависимост от конфигурацията на 
експлоатационния лифт), след което започва спускане на 
колоната в  в сондажа. След навиване и спускане на 
няколко комплекта от колоната от ПКТ в сондажа, тя се 
запълва с подходяща течност (метанол или кондензат) и 
се опресова при определено налягане с помощта на 
помпен агрегат. Ако се установи, че тази част от колоната 
е херметична, то към нея се навиват и спускат 
следващите  няколко комплекта,  долива се от течността и  
отново се опресова. Тази операция се повтаря, в 
посочения   ред,   до   спускане  на   цялата   колоната   до   
 

 
                                              Фиг. 3 
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проектната дълбочина в сондажа. След успешно 
провеждане на операцията по опресоване на колоната от 
ПКТ в нея, с помощта на лебедка, се спуска овершот, 
който се свързва с вретеното на клапана чрез 
съединителния накрайник. След леко изтегляне на 
въжето, вретеното се позиционира в горно крайно 
положение, отваряйки четирите радиални отвора в тялото 
на клапана и способствайки по този начин изтичането на 
течността от колоната в сондажа и  изравняване на 
налягането под и над клапана . След като налягането под 
и над клапана  се изравни, то се продължава изтеглянето 
на въжето с овершота и в крайна степен се изважда целия 
херметизиращ клапан,  като тялото на муфата остава 
цяло в мястото на разполагането и. 

 

Разчет на силите, действащи при изтегляне 
на вретеното на клапана в горно крайно 
положение 
   При провеждане на хидравличното изпитване на 
колоната от ПКТ, върху клапана действа хидростатично 
налягане Рнад кл, създадено от стълба течност в колоната, 
спусната на съответната дълбочина (фиг. 1). Под клапана 
действа хидростатично налягане Рпод кл., превишаващо 
текущото пластово налягане, обикновенно с 10% и 
базирано на стълба течност намиращ се в сондажа, зад 
колоната от ПКТ. При направените  изчисления (Табл. 1) 
са приети условия, доближаващи се до тези в сондажите 
от подземното газохранилище Чирен.  

                                                               
Таблица 1 

Плътност на течността в колоната от ПКТ, кg/m3 800 
Дълбочина на позициониране на клапана, m 2000 
Налягане над клапана Рнад кл., МРа 15.7 
Пластово налягагане Рпл., МРа 9 
Налягане под  клапана Рпод кл., МРа 9.9 

 
   Силата, необходима за изтегляне на вретеното на 
клапана в горно крайно положение и отваряне на 
радиалните отвори за изтичане на течността от колоната 
от ПКТ и изравняване на налягането под и над клапана, 
може да се изрази със следната зависимост: 

  .
3

... .10. трподклнадклизт FSРРF                     (1) 

 където: 

.изтF  - силата за изтегляне на вретеното в горно крайно 

положение, kN; 

..; надклподкл FF  -  налягане, действащо под и над 

клапана, МРа; 

S    - площ на напречното сечение на вретеното, m2; 

.трF  -  сила на триене в подвижното съединение, kN.   

 
   Силата на триене в подвижното съединение, вретено-
водач и тяло на клапана, уплътнено с "О" пръстени (ГОСТ 
9833-73), може да се изрази чрез зависимостта: 

3
. 10...  DqF pтр                                              (2) 

където: 

pq  -  относителна (специфична) сила на триене, N/cm; 

D   -  диаметър на уплътняваната повърхност, cm.        
 

   Относителната сила на триене се определя от графика 

(фиг. 4), където d  e диаметъра на съотвтния 

уплътнителен елемент тип "О" пръстен. Резултатите от 
направения разчет са представени в Таблица 2. За 
сравнение в таблицата е пресметната и силата Fнп.вр. 
(неподвижно вретено), необходима за изваждане на целия 
клапан, при положение че конструктивно не е предвидена 
възможност за изравняване на налягането под и над 
клапана. Разчетите са направени за външен диаметър на 
клапана  50 mm (73 mm колона от ПКТ). 
  

 
                                                Фиг. 4                                                        
Таблица 2 

Сила на триене в подвижното съединение Fтр,  kN 0.121 
Сила,необходима за изтегляне на вретеното Fизт,  kN 1.027 
Сила за изтегляне на кл. при неподвижно вретено Fнп.вр,kN 11.38 

 

Заключение   
   Разработена е нова конструкция на устройство, което се 
характеризира със значителни технологични предимиства: 
възможност за многократно използване при хидравлично 
изпитване на колони от ПКТ в газови и нефтени сондажи; 
простота на конструкцията и възможност за унифициране 
(при различните типоразмери на колоните от ПКТ 
съществува възможност за използване на един и същ 
типоразмер на водача на клапана и същинския клапан, 
като по същество е необходимо да се промени диаметъра 
на муфата и размера на седлото); възможност за 
изваждане на клапана след завършване на операциите по 
опресоване и запазване на забоя на сондажа; 
незначителни  усилия за изваждане на клапана. 
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РЕЗЮМЕ. Количественото разделяне на смесени класове обекти, предлагано тук по отношение на системата почва-растителност, е 
важна задача на дистанционния мониторинг за оценка на състоянието на селскостопански посеви. Динамиката на растителната покривка, 
особено що се отнася до агроценозите, се отразява в изменение на редица биопоказатели, обобщен израз на които в периода на активна 
вегетация може да служи проективното покритие. Неговото определяне позволява да се съди за състоянието на посевите в хода на 
тяхното развитие или под действието на стресови фактори. Достоверна интерпретация на данните в значителна степен зависи от 
наличието на спектрално-биофизични модели, свързващи многоспектралните данни с различни растителни биопараметри и 
агропоказатели. Широко използвани за целта са спектралните отражателни характеристики във видимия и близкия инфрачервен 
диапазон, като основен подход е разработката и приложението на разнообразни вегетационни индекси. Колориметричният анализ е 
рядко срещан по отношение на растителната покривка, но предоставя определени възможности, както сочат резултати от наши 
изследвания. Целта на настоящата работа е да демонстрира и сравни използването на тези два метода за определяне на растителното 
проективно покритие. Предлаганият подход може да служи при изследване на различни почвено-растителни системи и други смесени 
класове. 

 
QUANTITATIVE DECOMPOSITION TECHNIQUES FROM SOIL-VEGETATION MIXTURE REFLECTANCE 
Rumiana Kancheva, Denitsa Borisova, Georgi Georgiev 
Space and Solar-Terrestrial Research Institute, Bulgarian Academy of Science, 1113 Sofia; rumik@abv.bg 

 
ABSTRACT. Vegetation monitoring is one of the essential applications of remote sensing techniques. Concerning farmlands an important task is 
crop state assessment during the growing period. Crop state and physiological development are defined by a set of bioparameters such as biomass 
amount, leaf area index, chlorophyll content, etc. An important role among them plays the green canopy coverage. It is an indicator of plant growth 
and is closely related to other bioparameters being at the same time a factor of soil-vegetation mixture reflectance. Various methods of spectral 
data processing are used for the estimation of plant parameters aiming at the establishment of quantitative relationships between crop biophysical 
and reflectance properties. The actual usefulness of the applied for this purpose remote sensing methods depends on their accuracy and reliability. 
The problem of mixed classes is essential in remote sensing and concerns most aspects of data processing and interpretation. It is associated with 
spectral mixture quantitative decomposition. Soil-vegetation covers are a most common case of mixed classes. The determination of their 
components’ proportions is related to the assessment of plant canopy. Vegetation coverage expresses on the one hand the proportions of soil and 
vegetation in the mixture and defines the spectral reflectance, and on the other hand it is a bioindicator of plant state and growth. As thus it is of 
particular interest in remote sensing crop monitoring. Two methods that provide means for green canopy fraction evaluation are presented in the 
paper - reflectance spectra transformations techniques and colorimetrical analysis. The objective is to reveal the potential and accuracy of spectral 
ratios and colorimetric features for soil-vegetation mixture decomposition, and to compare these techniques for green canopy fraction estimation 
from multispectral data. 

 
Въведение 

Своевременната оценка на състоянието на земеделски 
посеви е от съществен практически интерес, тъй като има 
отношение към въпросите за управление на 
агросистемите, прогнозиране на развитието и добива. 
Аерокосмическата информация дава възможности за 
дистанционен мониторинг и оценка на състоянието на 
растителната покривка. Нейната достоверна 
интерпретация в значителна степен зависи от наличието 
на спектрално-биофизични модели, свързващи 
многоспектралните данни с различни растителни 
биопараметри и агропоказатели. Широко използвани за 
целта са спектралните отражателни характеристики във 
видимия и близкия инфрачервен диапазон, като основен 

подход е разработката и приложението на разнообразни 
вегетационни индекси, представляващи предимно прости и 
сложни отношения на коефициентите на отражение за две 
или повече дължини на вълните (Jackson, Huete, 1991; 
Carlson, Ripley, 1997; Jiang et al., 2006; Glenn et al., 2008). 
Въз основа на експериментални данни се създават 
статистически модели, които служат за определяне на 
различни растителни показатели (Jackson, Huete, 1991; 
Carlson, Ripley, 1997; Kancheva, 1999; Kancheva, Borisova, 
2005; Jiang et al., 2006; Glenn et al., 2008). 
Колориметричният анализ е рядко срещан по отношение 
на растителната покривка, но предоставя определени 
възможности, както сочат резултати от наши изследвания 
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(Kancheva, Mishev, 2000; Kancheva et al., 2002; Kancheva, 
Borisova, 2004; 2009). 

 
Целта на настоящата работа е да демонстрира и 

сравни използването на тези два метода за количествено 
разделяне на спектрални смеси почва-растителност чрез 
определяне на проективно покритие на растителността. То 
е избрано като обобщен израз на структурните различия и 
изменения на посевите, т.е. като показател, 
характеризиращ най-общо тяхното състоянието. Показано 
е приложението на различни вегетационни индекси и на 
някои цветови характеристики на обектите, 
интерпретирани от гледна точка на растителното покритие. 
Отличително обстоятелство в работата е отчитането на 
почвения тип и фенологичната фаза на растенията. 
 

Материали и методи 
Проективното покритие на растителността е параметър, 

свързан с цялостната архитектоника на посева. То е 
свързано с гъстотата на посева, биомасата, листовия 
индекс и пр., показател е за вегетационното развитието и 
може да бъде считано за комплексен индикатор на 
състоянието на растителната покривка. Проективното 
покритие е и основен фактор за спектралното отражение 
на системата почва-растителност, тъй като спектралната 
отражателна характеристика на смесения клас „почва-
растителност” се формира в зависимост както от 
отражателните свойства на почвата rs(λi) и растителността 
rv(λi), така и от относителния дял на участващите класове 
растителност cv и почва cs (cs=1-cv), при което rsv(λi)= cv(rv -
rs)+rs (Mishev, Yanev, 1993). Горните две обстоятелства 
позволяват растителното покритие да бъде считано за 
свързващо звено между измерваните спектрални 
характеристики и състоянието на растителната покривка. 
Това и обуславя интереса към определянето му по 
многоспектрални данни. Провежданите наземни 
експерименти служат за създаване и валидация на 
съответните модели. Задачата е свързана и с един от 
основните проблеми при дистанционните изследвания - 
проблемът за декомпозиция на смесени класове, който 
касае повечето въпроси на обработката и интерпретацията 
на данните (Мишев, Кынчева, 1988; Borisova, Kancheva, 
2005; Kancheva, Borisova, 2006). Отнася се и до 
количественото разделяне на спектрални смеси, което в 
нашия случай е свързано с определяне на растителното 
покритие и представляващо цел на работата. 

 
Развивани повече от две десетилетия, вегетационните 

индекси са запазили своята актуалност и широка 
приложмост. Редица задачи на дистанционните 
изследвания на растителната покривка от картиране до 
проследяване на фенологичното развитие и прогнозиране 
на добива от селскостопански култури се решават на 
базата на определяне на вегетационни индекси по 
спектрометрични данни и аерокосмически изображения. В 
настоящата работа са изследвани множество отношения, 
контрасти и нормирани разлики предимно в характерни за 
растителността спектрални области – синята (B – 450 nm), 
зелената (G – 550 nm), червената (R – 670 nm), близката 
инфрачервена (NIR – 820 nm) и в участъка 650-750 nm. За 
количествено описание на връзката между растителното 
проективно покритие и спектралното отражение на 
системата почва-растителност са изведени емпирични 

регресионни модели. Колориметричният анализ на 
многоспектралните данини е извършен в съответствие със 
стандартните CIE 1964 методи (Джад, Вышецкий, 1978) в 
диапазона 450-750 nm за стандартен източник D65. За 
всяка спектрална отражателна характеристика са 
изчислени цветовите координати, координатите на 

цветността x,y,z и доминиращата дължина на върната d. 
В съответствие със спомената адитивна теория за 
смесените класове цветовите кооринати ΧΥΖ на системата 
почва-растителност (Mishev, 1992) са свързани с 
растителното покритие чрез аналогична на спектралното 
отражение формула Хsv=Хcv(Хv-Хs)+Хs. Съответно 
координатите на цветността xyz се определят от хsv= [cv(Хv-
Хs)+Хs]/[cv(Wv -Ws)+ Ws], където W е сумата на цветовите 
координати 
 

Резултати и дискусия 
Изследванията включват наземни  измервания с 

мнгоканална апаратура във видимия и близкия 
инфрачервен спектрален диапазон 400-820 nm,  
извършени по време на различни фенологични фази от 
вегетационното развитие на различни култури (зимна 
пшеница, пролетен ечемик, грах, люцерна), 
Същевременно е определяно проективното покритие и 
други растителни параметри – надземна биомаса, 
хлорофилно съдържание и пр. Тук ще отбележим, че 
отчитането на фазите на онтогенезата при спектрално-
биофизичното моделиране позволява определянето на 
най-подходящи периоди за растителния мониторинг, 
повишава точността на прогнозните модели и позволява 
ранна диагностика на посевите (Mishev, Yanev, 1993; 
Kancheva, 1999; Kancheva, Mishev, 2000; Kancheva et al., 
2002; Kancheva, Borisova, 2004; 2005; 2009). Почвената 
покривка е представена от чернозем, алувиално-ливадна и 
сива горска почва. Целта е да бъде количествено оценено 
влиянието на почвения тип върху спектралните 
характеристики на системата почва-растителност чрез 
съответните модели за определяне на растителното 
покритие. Спектрометричните и биометрични данни са 
обработeни статистически. При корелационния и 
регресионния анализ са използвани спектрални 
преобразувания (вегетационните индекси) във вид на 
различни отношения на измерваните спектрални 
коефициенти на отражение, както и цветови 
характеристики на обектите – цветови координати, 
координати на цветността, доминираща дължина на 
вълната. Изведени са зависимости, свързващи 
проективното покритие с някои от тези спектрални 
признаци. 

 
Фигура 1а илюстрира формирането на спектралната 

отражателна характеристика на смесения клас почва-
растителнос, където са показани спектралните 
отражателни характеристики на гола почва cv=0, плътна 
растителна покривка, т.е. при относителен дял на 
растителното покритие cv=1, и смесен клас почва-
растителност, т.е. при 0<cv<1. Влиянието на различното 
растително покритие върху спектралните характеристики е 
показано на Фиг. 1б за пролетен ечемик върху сива горска 
почва чрез зависимостта на индекса NIR/R от 
растителното покритие. 
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                                a                                б 

 
Фиг. 1. Спектрални отражателни характеристики на гола 
почва  S (х), плътна растителна покривка V() и смесен клас 
"почва-растителност" M () (а) и зависимост на 
вегетационния индекс NIR/R от растителното покритие на 
ечемик върху сива горска почва (б) 

 
 
В Таблица 1 са приведени данни от корелационния 

анализ на част от изследваните вегетационни индекси с 
проективното покритие на зимна пшеница върху чернозем в 
две фенофази. Голяма част от посочените спектрални 
индекси проявяват силна корелираност с растителното 
покритие, като в същото време са зависими и от 
фенологичната фаза на растенията. Най-силна връзка се 
наблюдава по време на активно вегетативно развитие преди 
фазата восъчна зрялост при зърнените култури и за индекси 
с използването на R и NIR. За количествено описание на 
изследваните взаимовръзки са изведени емпирични 
регресионни модели между растителното покритие и 
спектралното отражение на системата почва-растителност.  
 
Таблица 1. Коефициенти на корелация между различни 
вегетационни индекси (VI) и проективното покритие на 
зимна пшеница върху чернозем във фази изкласяване (1) 
и млечна зрялост (2) 

VI 1 2 VI 1 2 

(NIR-R)/(NIR+R) 0.86 0.94 NIR/(G+R) 0.99 0.95 

NIR/R 0.98 0.97 R/(NIR+G) -0.83 -0.93 

(NIR-G)/(NIR+G) 0.88 0.88 G/R 0.89 0.86 

NIR/G 0.97 0.86 NIR/(G.R) 0.90 0.77 

(NIR-R)/NIR 0.79 0.94 G/(G+R+NIR) -0.94 -0.70 

(NIR-G)/NIR 0.83 0.81 NIR/(G+R+NIR) 0.91 0.95 

 
 
      На фигура 2а са показани зависимостите на 
вегетационния индекс R/(G+R+NIR) от проективното 
покритие на посеви пролетен ечемик върху два почвени 
типа – сива горска (1) и чернозем (2). Използването на 
обобщен модел за двата почвени типа води до 
систематично завишени стойности на определяното 
растително покритие при тъмната черноземна почва и 
понижени при светлата сива почва. Грешката може да е 
значителна, особено в случаите на малко растително 
покритие. Отчитането на почвения тип силно повишава 
прогностичната точност на моделите. Същото се отнася и 
за фенологичната фаза на развитие, т.е. когато 
съответните спектрално-биофизични зависимости се 
установяват за отделни фази (етапи) на развитие. 

  
 

 

 
                            a)                              б) 

 
Фиг. 2.  Зависимост на вегетационния индекс R/(G+R+NIR) (a) 
от растителното покритие на пролетен ечемик върху сива 
горска почва (1) и чернозем (2) и на  вегетационния индекс 
NIR/R (б) на грах върху алувиално-ливадна почва за две 
фенофази 
 

На фигура 2б е показана зависимостта на 
вегетационния индекс NIR/R на грах за две фенофази на 
растенията. Фенологичното диференциране на 
зависимостите намалява погрешностите, свързани с други 
растителни параметри, като например изменящото се в 
хода на вегетация и влияещо върху измерваните 
отражателни характеристии хлорофилно съдържание. В 
зависимост от вида и дължините на вълните на 
спектралните индекси корелационните коефициенти 
варират от 0.77 до 0.97. Високата корелация и точност на 
подобни модели позволяват надеждно определяне на 
растителното покритие по спектрални данни. 

 
Вторият подход за оценка на зеленото покритие, който 

предлагаме в работата, е използването на цветови 
характеристики на системата почва-растителност. Тяхно 
предимство е използването на цялата отражателна 
характеристика и нормирането й спрямо спектралното 
разпределение на падащата радиация. За цветовия 
анализ са използвани данни от наземни спектрометрични 
измервания на пролетен ечемик върху чернозем и сива 
горска почва и на грах върху тъмна кафява горска и светла 
алувиално-ливадна почва. Измененията на проективното 
покритие варират от гола почва до плътна растителна 
покривка. 

 
На фигура 3а са показани стандартните цветови 

функции, които са използване при изчисляването на 
цветовите характеристики. Изведени са статистически 
значими зависимости за получените суми на цветовите 
координати Χ+Y+Z от проективното покритие на 
растителността. За ечемик върху сива горска почва 
получената регресионна права е показана на Фиг. 3б. Тя е 
изведена за периода братене-вретенене. За отделните 
фенологични фази корелацията (R2) се повишава и е 
съответно 0.88 и 0.84.  

  
В цветовото пространство цветността на обектите се 

изразява във вид на точка, дефинирана от координатите 
на цветността (x,y). Те определят положението на 
анализирания обект върху цветовия локус и, както беше 
показано, зависят от величината на растителното 
покритие. За всяко от измерванията координатите на 
цветността са изчислени по приведената по-горе формула 
и са нанесени върху цветовия локус. 
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                             a)                                  б) 

Фиг. 3. Стандартни CIE цветови функции (а) и зависимост на 
проективното покритие на пролетен ечемик върху сива 
горска почва в периода братене-вретенене и сумата на 
цветовите координати – (б) 

 
На фигура 4а те са показани за гола почва, плътна 

растителност (грах) и относително растително покритие 0, 
0.25, 0.5, 0.75 и 1, като е отчитан почвения тип. Ясно се 
вижда зависимостта на координатите на цветността от 
относителния дял на двата класа почва и растителност. 
Освен координатите, друга важна цветова характеристика 

е доминиращата дължина на вълната d. През получената 
при колориметричния анализ на данните цветова област е 
построена правата D65-λd, която пресича линията на 
спектралната цветност в точка (x,y)λd, определяйки 
доминиращата дължина на вълната на обекта. 
Доминиращата дължина на вълната за плътна растителна 
покривка е еднаква и в двата случая, но се различава при 
смесения клас и за всеки тип почви. На фигура 4б са 
представени регресионните зависимости на доминиращата 
дължина на вълната от растителното проективно покритие. 
Установена е висока корелация, която намалява при 
неотчитане на типа почва (Табл. 2). При анализа на 

данните е установена висока корелация между d и 
зеленото покритие cv. Инверсните регресионни 

зависимости cv=f(d) са полиноми от втора степен с 
коефициенти на определеност (R2) 0.88 и 0.83 (при ниво на 
вероятност p<0.05) съответно за тъмна и светла почва. По-
добрата прогнозна точност на модела за тъмна почва 
(както това се наблюдава и при вегетационните индекси) 
обясняваме с по-големите цветови различия, т.е. с по-

широкия диапазон на изменение на d на обектите с 
различно растително покритие. 
 
 

 
 

                          a                          б 

 
Фиг. 4. Координати на цветността на грах върху тъмна ● и 
светла ○ почва при различно растително покритие (а) и 
регресионни зависимости между проективното покритие на 
грах и доминиращата дължина на вълната на смесения клас 
при тъмна  ---- и светла - - - почва (б) 

 

Таблица 2. Коефициенти на корелация между 
растителното покритие на грах, доминиращата 
дължина на вълната и някои вегетационни индекси 
поотделно за тъмна и светла почва и общо за двете 
почви 

индекс / почва тъмна светла общо 

(NIR-R)/(NIR+R) 0.95 0.93 0.92 

NIR/R 0.91 0.88 0.87 

(NIR-R)/R 0.91 0.88 0.87 

G/R 0.88 0.85 0.86 

(G-R)/R 0.88 0.85 0.86 

(GR)/(BNIR) 0.85 0.81 0.82 

(G-R)/(G+R) 0.93 0.92 0.92 

G+NIR-2R 0.94 0.94 0.94 

d -0.96 -0.93 -0.88 
 

Обобщеният, т.е. почвено-недиференциран модел, е в 
случая с коефициент на определеност 0.77 и значително 
по-ниска точност. В Таблица 2 са показани резултати от 
корелационния анализ на растителното покритие на грах 
за двата почвени типа, доминиращата дължина на вълната 
и някои вегетационни индекси. В повечето случаи връзката 
отслабва при неотчитане на почвения тип, като в най-
голяма степен това се отнася за доминиращата дължина 
на вълната. Подобен анализ позволява в същото време 
подбор на вегетационни индекси, по-слабо податливи на 
влиянието на почвения фон, което има своите предимства 
в растителния мониторинг. 
 

Заключение 
Полезността на изложените изследвания се заключава, 

според нас, в следното. Количественото разделяне на 
смесени класове обекти, предлагано тук по отношение на 
системата почва-растителност, е важна задача на 
дистанционния мониторинг за оценка на състоянието на 
селскостопански посеви. Динамиката на растителната 
покривка, особено що се отнася до агроценозите, се 
отразява в изменение на редица биопоказатели, обобщен 
израз на които в периода на активна вегетация може да 
служи проективното покритие. Неговото определяне 
позволява да се съди за състоянието на посевите в хода 
на тяхното развитие или под действието на стресови 
фактори. Предлаганият подход може да служи при 
изследване на различни почвено-растителни системи и 
други смесени класове. 
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ГЕОЛОГОСТРУКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КАРИЕРА 
“ЮРТДЕРЕ” (ДИМИТРОВГРАД). IІ. СВОЙСТВА НА СКАЛНИЯ МАСИВ 
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РЕЗЮМЕ. Оценката на свойствата на скалния масив в кариерата “Юртдере” е направена на базата на установения структурногеоложки 
модел на масива. Извършено е полево документиране на профилите на грапавост на пукнатините, измерване на якостта на техните стени 
с чук на Schmidt, както и класификация на участъците от кариерата по показателя GSI (Geological Strength Index). На базата на полевите 
данни бяха определени обобщените якостни показатели, коефициентът на грапавост на пукнатините JCS ( Joint Compression Srtength) и 
на якост на стените на пукнатините JRC ( Joint Roughness Coefficient). След  статистическа обработка на данните беше определена 
якостта на срязване по пукнатини съгласно Barton и  Bandis. Данните от полевите измервания на пукнатините са обработени по метода на 
Markland, като бяха определени възможните структурно контролирани модели на обрушване в кариерата. На базата на получените 
резултати са направени препоръки относно параметрите на стъпалата и на бъдещите минни работи в кариерата. 

 
GEOSTRUCTURAL AND ENGINEERING-GEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN “URTDERE” QUARRY (DIMITROVGRAD). 
II. ROCK-MASS PROPERTIES 
Antonio Lakov, Venelin Jelev, George Ajdanlijsky, Temenuga Georgieva 

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; tony_lakov@abv.bg, vjjelev@yahoo.com, ajdansky@mgu.bg 
 
ABSTRACT. The rock-mass properties of Urtdere  quarry were estimated on the basis of the established structural-geological model of the massif. 
Field registration of the joints roughness profiles and joints walls compression strength testing with Schmidt hammer were carried out as well as 
classification of the slopes according the GSI scale. Based on the field results the general strength parameters of the joints – JCS (Joint 
Compression Strength) and JRC (Joint Roughness Coefficient) were determined. After statistical processing, the joints shear strength according to 
Barton was calculated. Markland’s tests based on the joints orientation data were carried out to identify the structurally controlled failure types in the 
quarry. Based on the obtained results recommendations for the benches parameters and the future mining works were concluded. 

 
Общи сведения за кариерата, цел и задачи на 
изследването 
    Кариера “Юртдере” се намира непосредствено до гр. 
Димитровград. Към настоящия момент тя е развита на  
площ около 24000 дка,като е разработена при дъно кота 
100 и две стъпала на коти 120 и 130 m. По южния контур 
максималната височина на борда към естествения терен е 
до коти 150 м. Средните наклони на стъпалата са в 

границите 70-80. Добивът се извършва на отделни забои 
с обем до 20000 m3 чрез взривяване с непрекъснати 
заряди.  
 
    Основна цел на настоящото изследване е оценката на 
свойствата на скалния масив и определяне на състоянието 
на бордовете на кариерата от гледна точка на тяхната 
локална и обща устойчивост. От тази гледна точка, то е 
продължение на геологоструктурните изследвания, 
представени в първата част на статията, при което бяха 
решени следните задачи: 

 изследване на състоянието на пукнатините в масива и 
определяне на якостните показатели на триене по тях; 

 анализ на блоковия модел на масива по метода на 
Markland и изследване на възможните механизми на 
структурно контролирано обрушване на бордовете на 
кариерата в характерни разкрития; 

 определяне на опасните блокови комбинации в 
зависимост от ориентацията на стъпалата на кариерата; 

 даване на препоръки за безопасно развитие на 
минните работи. 
 

Фактори за определяне на свойствата на 
скалния масив 
    Скалните масиви са сложни структурни системи, чиито 
свойства, освен от свойствата на самата (ненарушена) 
скала, се определят и от взаимодействието на редица 
фактори: 

 Структурногеоложкият модел на масива, включващ 
вида, произхода и ориентацията на структурните 
нарушения; 

 състоянието на пукнатините, отчитащо грапавостта и 
якостта на техните стени, отвореността им, наличието и 
вида на запълнител, представено интегрално чрез якостта 
на срязване по тях; 
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 блоковият модел, определящ формата и размерите на 
блоковете в масива, които могат са оформират от 
съществуващите системи пукнатини, както и 
кинематичната им възможност за обрушване; 

 наличието на подземни води, протичащи през 
пукнатините в масива; 

 други технологични фактори, като ориентация и 
височина на стъпалата в кариерата, начин на взривяване, 
време на престояване на бордовете. 
 
   Значението на тези фактори за състоянието на 
кариерата и устойчивостта на бордовете се изразява при 
определяне на механизма и обхвата на структурно-
зависимите (структурно контролирани) обрушвания на 
единични или групи блокове по пукнатини в стъпалата – 
плоско хлъзгане, клиново хлъзгане и преобръщане. 
 

Геологоструктурен модел на масива 
   Настоящото изследване се основава на установения 
геологоструктурен модел на масива (виж първата част от 
статията), преставен от ортогонална пукнатинна система,  
включваща една субхоризонтална (j1), и две субвертикални 
пукнатинни групи (j2 и j3), както и установените разломни 
нарушения (f), включително и несистемните пукнатини (jt). 

 

Якост на срязване по пукнатините 
   Якостта на срязване по пукнатините е изчислена по 
формулата на Barton (1974) за определяне на триенето по 
тях: 

 

 n е нормалното напрежение върху пукнатината. 

 b е базовия ъгъл на триене за скалата. Типичните 
стойности за варовик, съгласно Barton и Choubey (1977) са 

b =30÷37. При настоящото изследване този показател 
не е изследван самостоятелно, като е приета стойността 

b = 30. 

 JRC е коефициентът на грапавост на пукнатините (Joint 
Roughness Coefficient). 

 JCS е якостта на стените на пукнатините (Joint 
Compression Strength). 
 
Коефициент на грапавост на пукнатините (JRC) 
    Коефициентът на грапавост на пукнатините се определя 
на базата на визуално сравняване със стандартна скала 
на Barton и Choubey (1977) (фиг. 1) с профилите на 
грапавост на стените на пукнатините, документирани на 
полето с профиломер. 
 
    Поради ограничените възможности за достъп до 
откосите беше възможно да се документират сравнително 
ограничен брой пукнатини (13 на брой), главно от 
системите j2 и j3. Това определи и известното разхвърляне 
на стойностите, което обаче може да се дължи както на 
природни фактори (пространствени изменения в 
свойствата на пукнатините, мащабен ефект и др.), така и 
на технически фактори (начин на взривяване, време на 
престояване на борда и др.). По тази причина, при 
настоящите изследвания за условията на кариерата е 

приета средната стойност на показателя JRSave.=13. За 
оценка на якостта на срязване по пукнатини в изветряло 
състояние е приета минималната стойност JRCmin.= 8. 
 
Якост на стените на пукнатините (JCS) 
    Якостта на стените на пукнатините е определена полево 
с използване на чук на Schmidt тип L, като резултатите са 
представени в таблица 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Данните следват едно доста добро нормално 
разпределение (фиг. 2) със следните основни параметри: 
 

 Rave = 31 и Rstd = 6.3 
 

    Използвайки правилото на „2-”, съответстващо на 
доверителен интервал от 95%, са получени следните 
максимални и минимални стойности: 
 

 Rmax = 19 и Rmin = 44 
 




















n

bn

JCS
JRC


 10logtan

Фиг. 1. Стандартна скала за определяне на Joint 
Roughness Coefficient 

Таблица 1. Резултати от измерванията с чук на Schmidt 

тип L 

Точка 
Пукн. 

система 
Стойности на отчета R от чука на Schmidt Средно 

350 

f 20 36 24 18 16 32 28 20 20 21 19 23 

f 38 36 26 38 26 36 38 36 38 38 - 35 

j2 29 28 28 26 31 32 26 28 38 26 - 29 

j2 29 33 35 32 38 30 25 25 34 25 - 31 

j3 28 30 39 38 35 25 24 32 36 33 40 33 

352 j2 32 36 40 35 35 37 39 38 40 38 - 37 

354 
j2 22 24 30 32 31 39 28 28 26 - - 29 

j3 30 29 26 20 24 20 25 20 27 35 22 25 

357 j2 26 19 20 30 33 32 33 25 28 30 - 28 

366 j2 32 28 28 31 41 37 33 37 26 28 - 32 

368 j2 28 32 30 31 31 41 35 30 35 35 - 33 

374 j2 28 22 26 36 34 38 35 34 30 - - 31 

378-9 j2 35 30 36 41 39 32 26 32 24 33 37 33 

384 
j2 (f) 35 33 43 32 34 31 31 33 31 40 - 34 

j2 (f) 34 33 39 32 35 33 41 40 42 40 41 37 

390 j3 18 34 40 35 38 40 38 37 33 38 39 35 

393 
j2 20 18 22 15 - - - - - - - 19 

j3 30 22 22 31 30 35 - - - - - 28 

Средно 31 
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Фиг. 2. Крива на нормално разпределение на резултатите от 
измерване с чука на Schmidt тип L 

 

 
 
Фиг. 3. Зависимост на ISRM за определяне на JCS по данни 
от чука на Schmidt с обхват на резултатите от измерванията 
за кариерата 

 
    За определяне на якостта на стените на пукнатините се 
използва стандартна скала на ISRM (1978). Тя е показана 
на фиг. 3, заедно с обхвата да данните от полевите опити, 
за които са определени следните общи за кариерата 
стойности на якостта на натиск на стените на пукнатините: 
JRCave = 51 MPa; JRCmax = 83 MPa; JRCmin  = 29 MPa. 
 
    Поради липса на резултати от лабораторни изследвания 
за скалата е прието стойността за JRCmax да съответсква 
на натиск на ненарушената скала, а стойността за JRCmin - 
на минималната якост на изветрялата скала, разкрита при 
добива в кариерата. 

Ъгъл на триене по пукнатини 
    Предвид горните резултати са определени две 
стойности за ъгъла на триене по пукнатини – едната, 
отнасяща се за настоящите условия в кариерата и 
втората, отнасяща се за времето след завършване на 
нейната експлоатация. Изчисленията са извършени 
съгласно посочената по-горе формула на Barton. В 

изчисленията е приета минимална стойност за n=50 kPa, 
която съответства на дебелина на блока от 2 m спрямо 
пукнатината в основата. Това съответства на горната 
граница на разстоянията между пукнатините в кариерата и 
на единичните размери на скалните блокове в 
масива.Определените два вида ъгли на триене са 
следните: 

 за настоящо състояние на кариерата: 
 

  







 69
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51000
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 при бъдещо изветряне по пукнатините: 
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Оценка на устойчивостта на структурно-
контролираните обрушвания 
    Общите схеми на структурно-контролираните 
обрушвания на стъпалата са представени на фиг. 4. Тъй 
като те зависят от кинематичните възможности за 
хлъзгане, гравитационно свличане или преобръщане на 
блокове, оценката на възможността за проявлението им се 
основава на сравняване на посоките и наклоните на 
стъпалата и пукнатините в тях. Те обикновено се 
представят чрез стереографски проекции на Schmidt. Тук 
ще отбележим, че те се отнасят само за обрушвания, 
предизвикани от теглото на блоковете в масива. 
 
    По-детайлни анализи могат да се извършат с отчитане 
влиянието на якостта на срязване по контактните 
пукнатини, изразена чрез ъгъла на триене. Този метод е 
известен като метод на Markland (1972), като за 
различните видове обрушвания той се прилага по 
начините, показани на фиг. 5. 
 
Хлъзгане по плоска повърхнина 
    Хлъзгане по плоска повърхнина се очаква, когато 
векторът на затъване на пукнатината попадне в зоната, 
ограничена от окръжността на откоса и централна 

окръжност с диаметър 90-joint. Странично тази зона е 
ограничена от двата малки кръга, ориентирани на 

ъгъл ±(10÷20) спрямо страната на равнината на откоса, 
където трябва да попадне и полюсът на съответната 
пукнатина. При по-големи отклонения обрушвания по тази 
схема се считат за малко вероятни. 
 
Клиново хлъзгане 
    В този случай стереографските построения са на 
практика същите, като оценката се прави за пресечницата 
между двете пукнатини от основата на блока. 
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Фиг. 4. Общи схеми на структурно контролирани обрушвания 
и съответрите стереографски проекции на Schmidt: (a) 
плоско хлъзгане, (b) клиново хлъзгане, (c) преобръщане 

 
 

Фиг. 5. Стереографски проекции съгласно метода на 
Markland за различни видове структурно-контролирани 
обрушвания: (a) плоско хлъзгане, (б) клиново хлъзгане, (в) 
преобръщане 

 

Преобръщане 
    Преобръщане на блокове се очаква, когато полюсът на 
пукнатините попада в зона, ограничена от централните 

окръжности с радиуси 0 и 90-(βslope+joint), при запазване 

на същите ограничения от ±(10÷20) между посоките на 
склона и пукнатината. 
 
    Оценките са направени за всички точки на 
инженерногеоложки наблюдения, при използване на 
получената средна стойност за ъгъла на триене по 

пукнатини  към момента на проучване joint(act.) = 69 и при 
условия на максимално изветряне на пукнатините, 
характеризиращо се с минималния ъгъл на вътрешно 

триене joint(min) = 52. Резултатите за възможността за 
възникване на структурно-контролирани обрушвания в 
бордовете са представени в таблица 2. 
 
 
Таблица 2. Резултати от оценките за възможни 
структурно-контролирани обрушвания по метода на 
Markland 

Точка 
Модел на обрушване 

Плоско Клиново Преобръщане 

 А W А W А W 

350 не не да да не не 

351 не не да да не не 

352 да да не не не не 

354 не не да да не не 

357 не не не не не не 

359 не не не не не не 

366 не не не не не не 

368 не не не не не не 

374 не да не не не не 

378 да да да да не не 

384 не не да да не не 

390 да да не да не не 

393 не не не не не не 

Забележка: А – за съвременното състояние на кариерата, 
W – при изветряли пукнатините 
 
 
     Резултатите показват, че съществува опасност от 
възникването на структурно-контролирани обрушвания в 
кариерата, които до голяма степен са привързани към 
зоните с концентрация на разломни нарушения – основно 
в централните части на северния и южен борд, и частично 
по западния борд на кариерата. На фиг. 6 са показани 
случай на точки на наблюдение с възможни (вече 
възникнали или очаквани) обрушвания, които съответстват 
на резултатите, получени при анализа по метода на 
Markland. 
 
    Трябва да се отбележи, че в следствие на взривяване, 
често в стъпалото над откоса се развиват пукнатини, които 
също оформят блокове във видимо критично равновесие 
(напр. в зоната на  т. 402 – фиг. 1 и 2 на първата част от 
статията). 
 

б. 

в. 

а. 
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Фиг. 6. Точки на наблюдение с характерни обрушвания и резултати, получени при анализа по метода на Markland: a – точка 350,  
реализирано хлъзгане на блок по плоска повърхнина, съвпадаща с равината на разлом f и пукнатинна система j2 (опасността по 
Markland е оценена за якост по пукнатината в съвременно състояние); б – точка 374, опасност от хлъзгане на блок по плоска 
повърхнина, съвпадаща с пукнатина jt (опасността по Markland е установена за условията на изветряла пукнатина. 

Ориентацията на пукнатината спрямо борда е на границата на допустимото отклонение от ±20); в – точка 384, реализирани 
системни обрушвания на клинови блокове по пукнатини j2 и j3 (опасността по Markland е оценена за якост по пукнатината в 
съвременно състояние); г – точка 393, реализирано обрушване на клин по пукнатини j2 и j3 (опасността по Markland е установена 
за условията на изветряла пукнатина) 
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Заключения и препоръки 
    Направеното проучване и анализът на получените 
резултати ни дават основание да се направят следните 
заключения относно състоянието на откосите в кариерата: 
 

 Основният структурно-контролиран модел на 
обрушване, който се установява в кариерата е този на 
клиново хлъзгане, формиращо на много места 
гребеновидния релеф на откосните повърхнини. 
Благодарение на суб-вертикалното залягане на 
основните пукнатинни системи и сравнително голямата 
гъстота на пукнатините, размерите на тези блокове са 
с ограничени сечения (до 4-5 m2). Това от една страна 
намалява обемите на единичните обрушвания, но 
увеличава броя на техните прояви. 

 

 Потенциално опасните участъци, установени при 
анализа по метода на Markland са разположени 
основно по южния борд на кариерата, като те попадат в 
зони с интензивно развитие и/или пресичане на 
разломни нарушения (т. 368, 374, 378 и 384), където и 
нарушеността на масива е по-висока. 

 

 Взривните работи в кариерата предизвикват отваряне 
на пукнатини зад ръба на стъпалото, които следват 
съществуващите пукнатинни системи (най-често j2 и j3). 
Те достигат до 2-3 m зад горния ръб на стъпалото, като 
обхващат цялата ширина на взривното поле, а 
отварянето им достига до 10-20 cm. Отделените по тях 
разхлабени блокове не се обрушват допълнително. 

 

 Анализите по метода на Markland показаха, че при 
настоящото състояние на кариерата кинематично 
възможни нарушения от типа на плоско и клиново 
хлъзгане са възможни при наклони на пукнатините от 

60-70. Тези наклони са по-ниски от наклоните на 

откосите на стъпалата, които са около 80 и 
позволяват пукнатините да излизат върху тях. 
Съгласно анализите, преобръщането на скални 
блокове в кариерата е невъзможно. 

 

 По данните от проучването е установено, че процесите 
на изветряне могат да влияят върху якостта на 
срязване по пукнатините, като ъглите на триене 

намаляват от средно 69 за неизветряло състояние до 

53 след определено изветряне. Този процес може да 
повлияе устойчивостта на стъпалата след 
приключване на добивните работи. 

 
    Предвид на горните заключения, могат да се направят 
следните препоръки: 
 
 

 Препоръчва се да се избягва оформянето в 
стъпала на изпъкнали клинове. Съществуващите 
такива участъци в кариерата трябва да се 
изглаждат с предимство. 

 

 Препоръчва се извършването на визуални 
наблюдения и структурни измервания на 
полетата преди и след взривяване, с цел 
определяне на зоната на разрушаване над горния 
ръб на стъпалата и връзката й със стуктурата на 
масива и параметрите на взривяване. 

 

 С цел подобряване на безопасността е 
необходимо след всяко взривяване да се 
извършва оглед на полето в стъпалото и при 
необходимост всички опасни блокове да се 
обрушват. Да не се допуска престояването на 
такива блокове продължително време. 

 

 Когато се очаква откосите на стъпалата да 
престоят повече от една година, се препоръчва 

техните откоси да се оформят под наклони 60-

65, което ще елиминира опасностите от 
структурно-контролирани обрушвания. 
 

 Препоръчва се откосите на стъпалата при краен 
контур на кариерата да се оформят под ъгли 

53÷ 55, които съответстват на ъгъла на триене 
по изветрели пукнатини. 
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ABSTRACT. A short historical review is made of the underlying work for gravimetric geophysical, geodetic and geological targets in the period from 

1926 to 2011 in Bulgaria. 

 
Въведение 

Гравиметрията, в широк смисъл, представлява тази 
част от познанието което изучава разпределението на 
силата на тежестта по повърхността на Земята или на 
други планети. Затова гравиметрията представлява 
съставна част от геофизиката, геодезията и астрономията. 
Най-напред в гравиметрията се решават въпросите 
свързани с регистрацията на силата на тежестта. 
Разработени и широко използвани са гравиметричните 
методи за търсене и проучване на полезни изкопаеми, за 
определяне формата, размерите и външното 
гравитационно поле на Земята, във военното дело и др. 
Методите на спътниковата геодезия представляват синтез 
от методите на небесната механика, геодезията и 
гравиметрията. Гравиметричните изследвания, заедно със 
сеизмологичните геофизични изследвания са основни за 
изучаването на вътрешния строеж на Земята. Затова 
гравиметрията представлява съставна част от общите 
науки за гравитацията и строежа на Вселената – 
космологията в нейното земно, практически важно за 
човешката дейност използване. 

 
През 1818 година английският физик Кейтър (H. Kater) 

конструира реверсионно (обръщаемо махало), с помощта 
на което провежда първите точни абсолютни измервания 
на силата на тежестта. Теорията за обръщаемото махало 

е съставена преди това, през 1792 г. от френския инженер 
Прони (G. Prony). 

 
Създаването на световна опорна гравиметрична мрежа 

е необходимо за обезпечаване на единството на 
изходните национални абсолютни значения и мащаба на 
относителните определения ускорението на силата на 
тежестта. До 1909 година всички измервания на силата на 
тежестта се изразяват във Виенска система, основана на 
абсолютно определяне силата на тежестта във Виена. 
През 1900 година на ХIII конференция на МАГ в Париж 
било решено да се счита значението на силата на 
тежестта във Виена, изходно за всички гравиметрични 
работи. Точността на изходното значение е с грешка ±10 
милигала. През 1909 година на ХVI Международна 
геофизична конференция в Лондон била приета 
Потсдамската гравиметрична система, където ускорението 
на силата на тежестта било определено в Потсдамския 
геодезически институт. Точността на определянето е била 
с грешка ±3 милигала. В настоящия момент световната 
гравиметрична мрежа е изравнена на базата на 
наблюдения извършени от 1950-1960 г. и препоръчана за 
прилагане от ХV Генерална асамблея на Международния 
геофизически и геодезически съюз през 1971 г. в Москва 
като е получила име IGSN-71. В тази мрежа има 8 
абсолютно определени точки по земното кълбо и около 
25000 измерени разлики на силата на тежестта, от които 
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почти 400 махални връзки. Ускорението на силата на 
тежестта във всяка точка на IGSN-71 се оценява с грешка 
± 0.20 милигала (Юзефович, Огородова, 1980). 
 

Начало на гравиметричните измервания в 
България 

За пръв път в България гравиметрични измервания, за 
установяване на залежи от каменна сол, са извършени 
през 1926 г. в района на гр. Провадия от Йордан Ковачев. 
Измерени са 6 гравиметрични точки които не дават 
представа за размерите на Мировското солно тяло. По 
късно приложно-геофизични гравиметрични измервания са 
извършени през 1936 г. за търсене на рудни тела в 
Панагюрско. В края на 1940 г. и през 1941 г. започват 
системни измервания на силата на тежестта в България 
(Димитров, Петков, 1960). Началото на махални 
измервания в България и връзката им с Потсдам, 
направено с махален гравиметър за геодезични цели се 
счита 1941 г. от Географския институт при министерство на 
войната. Тя е извършена от Владимир Христов и Иван 
Петков (Димитров, Петков, 1960). Сериозно развитие 
напред получават гравиметричните работи в България 
след 1944 г. 
 

Първа регионална карта на гравитационното 
поле на България 

През 1956 г. е завършена първата регионална карта на 
гравитационното поле на България в мащаб 1:500000 в 
Главно управление за геоложки и минни проучвания. По 
наблюдения извършени през годините 1945, 1947, 1948, 
1949 върху 2838 точки неравномерно разпределени върху 
територията на страната старши геофизика Любен 
Димитров съставя картата. Върху картата от съображения 
за национална сигурност не е посочено в каква 
координатна и височинна система са точките. 
Гравиметрирането на точките е извършено с гравиметри 
ГРАФ 26 и 28 (Аскания) и Ньоргард ТК 463. Данните от 
измерванията са редуцирани на повърхността на геоида, 
чрез внасяне на поправки за свободен въздух и 
промеждутъчен слой при плътност 2.67 г/см3, като само за 
някой точки е изчислена и взета под внимание поправката 
за релеф. Аномалиите са изчислени, като разлика между 
измереното земно притегляне минус нормално притегляне 
изчислено по формулата на Красовски. Измереното 
притегляне е изчислено (Живков, 1964), като е използвана 
връзката осъществена през 1955 г. с Румъния гр. Гюргево. 
След осъществяването на тази връзка през 1955 г. с 
гравиметричната мрежа на Румъния са избрани около 
1000 точки от послужилите за изработване на 
горепосочената карта. Данните от тези точки са 
използвани за изработване на гравиметрична карта с цел 
изравнение на геодезическите мрежи – триангулачни и 
нивелачни І клас през 1956 до 1958 години.  

 
Съставена е от схеми и недовършена картата 

аномалия Буге в мащаб 1:500 000 при плътност на слоя 
2.67 г/см3 и нормално земно ускорение изчислено по 
формулата на Хелмерт (1901-1909 г.) и е печатно 
издадена през 1957 г. От данните на същото количество 
точки 1000 през 1960 г. ГУГК е изработил и пуснал 
хелиографно копие на гравиметрична карта в мащаб 
1:500 000, аномалия Буге при плътност 2.67 г/см3 и 

нормално земно ускорение изчислено по формулата на 
Хелмерт (1901-1909 г.) (Живков, 1964). Тази карта се 
базира на данни от предишния наблюдателен материал, и 
при нея точността не отговаря на изискванията. При 
използуване на картата на ГУГК от 1957 г. производството 
се е натъкнало на редица трудности, особено за 
нивелацията в планински и високопланински райони. Това 
е навело геодезистите на мисълта да се развие обща 
гравиметрична мрежа на страната. Тази мрежа да 
послужи, като скелет на съществуващите гравиметрични 
измервания за нуждите на геодезията. 
 

Целенасочено покриване на България с 
гравиметрични измервания в мащаб 1:50000 

Полевите гравиметрични измервания в България в М 
1:100000 датират от 1950 г. От 1970 г. започва 
целенасочено покриване на България с гравиметрична 
снимка в М 1:50000. В Южна, Югозападна и Източна 
България до 1990 г. са извършени проучвания с гъстота от 
2 до 4 точки/km2, като не са покрити само високите части 
на Рила, Пирин и Стара планина. От 1991 г. започват 
гравитационните измервания в Централния Предбалкан и 
Балкана. 
 

Най-много гравиметрични измервания в България са 
извършени от Комитета по геология и по-точно от 
Предприятието за геофизични проучвания и геоложко 
картиране в периода 1960-1996 г. През 1993 г. в 
Предприятието стартира проект за съставяне на 
гравиметрична карта на България в М 1:100000 по 
фондови материали от всички извършени гравиметрични 
проучвания от 1950 г. в М 1:50000 и М 1:100000. 
Качеството на първичните данни, както и различната 
методика на работа (особено до 1969 г.), налагат 
диференциран подход към обработката на данните. 
Извършени са допълнителни обвръзки на опорните мрежи, 
както за по старите обекти така и за тези проучени от 
“Редки метали” Бухово. Корекциите за релеф, които 
варират от 0 до 16 милигала за територията на България, 
в първите години не са въвеждани, а впоследствие са 
изчислявани ръчно с радиус до 2 km. През 1974 г. е 
разработена програма за изчисляване корекциите за 
релеф до 35 km. От 1977 г. обработката на 
гравиметричните данни се извършва по програми, 
съставени от колектив на ПГП и ГК и ГИИЦ, които 
систематизират цялата обработка на гравиметричните 
измервания от първичните данни до изчертаването на 
картите на Буге аномалиите с корекции за релеф до 250 
km. 
 

Гравиметричната карта на България в М 1:100000 
включва всички средномащабни измервания в М 1:50000, а 
там където не са извършвани са използвани данни от 
проучванията в М 1:100000. Картата е съставена в 
съвременен електронен вид и се съхранява в 
Националния геофонд. 
 

Първоредна гравиметрична мрежа на 
България 

Проектирането и е започнало през 1957 г. от 
Управление геоложки проучвания и охрана на земните 
недра (Иван Петков) и от ВТС (Младен Младеновски, а по 
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късно и Първан Петров), с участие на В. Христов е бил 
разработен проект на основен клас (самолетна мрежа). 
През 1958 г. по-голяма част от проекта е осъществена от 
Георги Георгиев с гравиметър Аскания GS-11 пренасян със 
самолет ЯК-12 (Петков и Георгиев). През това време е 
осъществена гравиметрична връзка от група на Русия с 
ръководител Ю. Д. Буланже от аерогара София с Москва и 
Потсдам. В същото време е направена и връзката София – 
Потсдам с махални гравиметри (Живков, 1964).  
 

Национална гравиметрична мрежа основен, І 
и ІІ клас 

При проучвания направени от ГУГК през 1959 г. се 
разработва проект за полагане и измерване на обща 
гравиметрична мрежа на България, състоящ се от основен, 
първи и втори класове точки. Проектът и е даден на фиг.1. 
Същият проект е съобразен с проекта на основната мрежа 
съставен и положен през 1958 г. Работите свързани с 
разузнаване, стабилизиране, описание, репериране и 
фотографиране на точките, както и определянето на 
координатите и котите им е възложено и изпълнено от 
Геопланпроект към ГУГК и са приключили през 1962 г. 
Гравиметричните измервания на точките започват през 
1962 г. и завършват през 1965 г. Координатите на точките 

се определят до дециметър в координатна система 1942 г., 
а котите до сантиметър в Балтийска височинна система. 
Гравиметричните измервания са извършени с гравиметри 
от вида ГАГ-4М с номера 388 и 425 и ГАК-7Т с номера 71, 
270 и 344. Средна случайна грешка от измерване на ∆g е 
около ± 0,35 милигала. Като начална стойност за 
гравитация е взета точката на летище София, която както 
подчертахме е свързана с Потсдам и изчислението на 
мрежата е извършено в старата Потсдамска система. За 
определяне на мащабните коефициенти на гравиметрите 
ГАК-4М и ГАК-7Т е използвана отсечката Селскостопанска 
академия – Драгалевски манастир, която е измерена с 
махален прибор (С. Господинов, Ел. Пенева, Т. Беляшки, 
Д. Димитров, Г. Михайлов 2008-2009). Направен е и 
специален екзаминатор за еталонирането на гравиметрите 
по метода на наклона. Създаден е и полигон в района на 
София за изследване и еталониране на гравиметри 
(Михайлов, 2008). Направен е каталог на националната 
гравиметричната мрежа в който са дадени и корекциите за 
релеф на всички гравиметрични точки основен, І и ІІ клас 
изчислени ръчно с радиус до 30 км. Каталогът се намира 
във ВГС при МО, Агенцията по геодезия и кадастър и 
НИГиФ. 

 

 
 
Фиг. 1. Гравиметрична мрежа на България основен, I и II класове 

 
Национален еталонен гравиметричен полигон 
и прецизни гравиметрични ходове на 
територията на България 

По късно през 1969, 1970 и 1973 години са направени, 
измерени и изчислени високоточни за своето време 
гравиметрични полигонови ходове от Института по физика 

на Земята към Академията на науките на бившия СССР. 
Измерен е Национален еталонен гравиметричен полигон 
Видин – Мелник. Измерването на полигона Видин – 
Мелник е извършено от чешки, полски и унгарски 
специалисти с гравиметри Шарп, Уорден и GS-11. През 
1970 г. същият полигон е измерен от руски специалисти с 
гравиметри ГАГ-1 и ГАГ-2. По-късно по-голяма част от 
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отсечките на полигона са преизмерени от НИИГиФ с 
гравиметри от вида ГАК и ГР/К2, като са направени и 
допълнителни гравиметрични връзки (фиг. 2). Средните 
квадратни грешки на измерени разлики в силата на 
тежестта се колебаят от ±0.03 до ±0.05 милигала 
(Михайлов, 1998). Разликите в ∆g измерено на отсечката 
Видин – Мелник достигат до 0.50 милигала между руските 
измервания и измерванията на чехи, поляци и унгарци. 
Тази по голяма разлика се дължи евентуално на влиянието 
на редица фактори, като атмосферно налягане, изменение 
на константите на гравиметрите Шарп и Уорден по време 
на транспортиране, натрупване на систематични грешки на 
отделните отсечки от Видин до Мелник. Слабата страна на 
тези ходове и полигон е координирането на точките, което 
е извършено по всяка вероятност от едромащабни 
планове и карти, котите са определени до метър. 
 

Създаване на Еталонна гравиметрична мрежа 
на България 

След 1989 година по специален проект разработен от 
Е. Михайлов на базата на високоточните гравиметрични 
ходове е създадена Еталонна гравиметрична мрежа от 100 
точки, включваща точки от националната гравиметрична 
мрежа основен, първи и втори класове и точки от 
високоточните ходове измерени от руски специалисти. 
Тази мрежа е прикачена към абсолютните гравиметрични 
точки в София и Варна, измерени с абсолютния прибор 
ГАБЛ от руски специалисти. Средните квадратни грешки на 
измерените разлики в силата на тежестта на Еталонната 
мрежа са от ±0,02 до ±0,07 милигала, а средните грешки 
за всяко "g" от стоте точки са от ±0,10 до ±0,20 милигала 
(Михайлов, 1998). Схема на мрежата е дадена на фигура 
3. Стойностите на координатите и котите на точките 
съвпадащи с точките от националната мрежа са взети от 
каталога на гравиметричната мрежа основен, първи и 
втори клас.  

 
Създаден е каталог на еталонната мрежа в които са 

дадени стойностите на силата на тежестта в двете 
системи – Потсдамска и IGSN-71, а нормалната сила на 
тежестта е изчислена по формулата на Хелмерт (1901-
1909). Дадени са корекцийте за релеф на 100 точки от 
мрежата при радиус 30 km. Каталогът е на разположение 
на НИГиФ, ВГС при МО и Агенцията по геодезия и 
кадастър. Установена е деформация на националната 
гравиметрична мрежа основен, първи и втори клас от 
около ±4.00 милигала от югозапад на североизток 
(Михайлов, 2007). При извършването на гравиметрични 
измервания по нивелачни линии І и ІІ клас голяма част от 
гравиметричните точки от националната мрежа са 
преизмерени. Четиредесет точки от еталонната мрежа са 
идентични с точките от националната мрежа.  

 
Извършено е преизравняване на националната мрежа 

при твърди стойности на “g” от еталонната мрежа и 
деформацията на националната мрежа е сведена до ±0.50 
милигала. (Ценков, Михайлов, 2007). За 63 точки от 
Националната гравиметрична мрежа липсват данни. 
Направен е нов каталог и на Националната гравиметрична 
мрежа основен, І и ІІ клас, но не е публикуван. През 1999 и 
2000 години се извършиха повторни абсолютни 
гравиметрични измервания от австрийски специалисти с 

абсолютен гравиметър JILA в София и Варна (Милев и др., 
2005; 2008).  

 
През 2004 година бяха изградени и измерени още 4 

нови абсолютни гравиметрични точки в Рожен, Горна 
Оряховица, Сандански и Белоградчик (Милев и др., 2005). 
Извършено е преизравняване на еталонната мрежа с 6те 
абсолютни гравиметрични точки в четири варианта и 
точността от изравнението е около ±0.060 милигала 
(Милев и др., 2008). 
 

Гравиметрични измервания по нивелачни 
линии 

С цел получаването на нормални височини и 
геопотенциални коти на реперите от държавната 
нивелация се извършват гравиметрични измервания по 
нивелачни линии І и ІІ клас (Михайлов, 1984; 1985). За 
период от около 10 години беше започнато преизмерване 
на нивелачната мрежа І клас и е завършено над 50% от 
нея, като същата е и гравиметрирана на всеки репер. 
Привързването на гравиметрираните репери става към 
точки от Еталонната мрежа, така че несвръзките в 
ходовете да са до 0.20 милигала. Средните грешки от 
гравиметриранията по нивелачните линии са около ±0.10 
милигала. От екип на Минно-геоложкия университет и БАН 
бяха извършени гравиметрични измервания по 
нивелачните линии І клас: Белокопитово – Русе, Добрич – 
Генерал Тошево – Дуранкулак и Дуранкулак – Варна през 
2008 година. 
 

Приложно-проучвателни гравиметрични 
измервания 

През 2008 година бяха извършени гравиметрични 
измервания в района на гр. Провадия с цел търсенето на 
солно тяло от същия екип на Минно-геоложкия 
университет и БАН.  

 
От 2004 до 2009 години се извършиха гравиметрични 

измервания около разломите в Чирпан-Пловдив, София и 
югазападна България около Крупнишкия разлом с цел 
тяхното локализиране от екип на БАН. Измерванията на 
разломите Чирпан-Пловдив и София се извършиха 
съвместно с белгийския специалист Michel Everaerts 
(Михайлов и др., 2006; 2007; 2008; Dimitrov et al., 2008).  

 
През август 2010 година се извърши високоточна 

гравиметрична връзка от абсолютната гравиметрична 
точка във Варна до кея на “Терем – Флотски арсенал” град 
Варна, с два гравиметъра от екип на Минногеоложкия 
университет и БАН. Средната грешка от двата 
гравиметъра е ±0,027 милигала. Получена е стойността на 
силата на тежестта на кея на “Терем – Флотски арсенал” 
град Варна. На същия кей е акостирал руският 
изследователски кораб “Академик Немчинов”, с който са 
извършени морски научни изследвания и измервания. 
Стойността на силата на тежестта беше необходима на 
руските специалисти с точност в стотни от милигала.  

 
С екип от Минно-геоложкия университет и БАН се 

извърши гравиметрична снимка и през март 2011 година в 
района на гр. Провадия и околностите за утановяване на 
залежи от сол. 



149 

 

 

23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

42

42.5

43

43.5

44 Видин

Оряхово
Свищов

Силистра

Бургас

Царево

Малко Търново

Белоградчик

Петрохан

София

Благоевград

Мелник

СливенКазанлък

Клисура

Пловдив
Елхово

Варна

Белово

Доспат

с.Хвойна
Харманли

o

o

o

o

o

o o o o o o o o o o

ПРЕЦИЗНИ ГРАВИМЕТРИЧНИ ХОДОВЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Бяла

 
 
Фиг. 2. Прецизни гравиметрични ходове с допълнителни връзки 

 

 

 
 
Фиг. 3. Еталонна гравиметрична мрежа на България 

 
 
 



150 

Заключение 
От тази кратка история за развитието на 

гравиметричните работи в България, се вижда, че в 
областта на гравиметрията у нас е извършена огромна 
работа, както за геофизични, така и за геодезически цели. 
Въпреки остарялата гравиметрична апаратура, която се 
намира в България, са получени точности от измерванията 
близки до съвременната гравиметрична апаратура. 
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АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
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РЕЗЮМЕ. Представен е сравнителен анализ на алтернативни на газопроводния методи на транспорт на природен газ. Съпоставени са 
транспорта на газохидрати, втечнен и компресиран природен газ. Разгледани са технически средства и технологии по които да се 
реализира транспорта при алтернативните методи. Икономическата ефективност от разгледаните технологии за пренос е получена, като 
резултатите от моделирането са сравнени в полеви условия и изчислителни експериментални данни получени в инженерната дейност на 
газовите компании. 

  
ALTERNATIVE METHODS FOR TRANSPORT AND STORAGE OF NATURAL GAS 
Georgy Nikolov, Martin Boiajiev 
 University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; martinb@mgu.bg 

 
ABSTRACT. Presented is a comparative analysis of alternative methods of pipeline transportation of natural gas. Compared are the transport of 
gas hydrates, liquefied (LNG) and compressed natural gas (CNG). Discusses techniques and technologies to be implemented in alternative 
transport methods. Economic efficiency of the considered technology transfer has been obtained by the results of modeling texture conditions were 
compared with computational and experimental data confirmed the engineering activities of gas companies. 

 
Въведение 

Консумацията на природен газ се увеличава с 
постоянни темпове, като превръща това гориво в един от 
най-важните енергийни ресурси през новото хилядолетие. 
До 2020 година делът на природният газ в световния 
пазар на енергия се очаква да достигне 40 %. Според 
специалистите, това се дължи на повишената консумация 
на електрическа енергия и замяната на течни горива в 
транспорта. 

 
Тази тенденция ще се запази и в бъдеще, независимо 

от факта, че газа достига до потребителите от все по-
отдалечени газови находища. 

 
По ниските емисии на въглеродни окиси в сравнение с 

въглищата и течните горива, както и понижените нива на 
изхвърляните с димните газове азотни окиси и твърди 
частици, правят природният газ още по-привлекателен и 
определението „зелено гориво” най-пълно изразява 
екологичните му предимства пред другите фосилни 
горива. 

 
Повишаващото се търсене на газ обаче би довело до 

дефицит, породен от невъзможността за осигуряване на 
доставките от източници в близост до потребителите. В 
съответствие с тези реални обстоятелства и ново-
разкритите газови находища в дълбоко море, са развити 
съвременни технологии за транспортиране газ от 
хранилища и находища намиращи се във морски условия. 

Този подход предлага нови предизвикателства пред 
газовите компании, като в същото време намаляването на 
разходите за транспорт е цел на много газови проекти, 
защото могат да достигнат над 70% от себестойността на 
природния газ. 

 
Настоящите методи за транспорт на газ в по-голяма 

част се ограничават с тръбопроводен транспорт, заемащ 
75% от търговията, и транспорт на втечнен природен газ 
(LNG) с танкери. Тръбопроводите са добро решение за 
сухопътен транспорт. При прекосяване на воден басейн 
обаче в зависимост от дълбочината му и разстоянието 
което трябва да бъде преодоляно, тръбопроводите стават 
икономически неизгодни и необосновани. В такива случай 
технологията за втечняване минава на преден план, но за 
нейната реализация са важни няколко фактора. Поради 
значителните инвестиции които трябва да се направят в 
такъв проект, най-важно е осигуряването на значими 
ресурси от природен газ както до завода за втечняване, 
тъка и до терминалите за регазификация. Икономически 
рентабилно е изграждането на нов терминал за LNG при 
потребление над 12 млн. кубически метра на ден. За тази 
цел потребителят трябва да притежава работещи 
мощности над 5000 MW, което значително ограничава 
пазарните възможности на метода. 

 
Задоволяването на търсенето при отдалечено 

потребление под посоченото или в случай на добив от 
малките находища на природен газ може да бъде все пак 
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рентабилно при използване на някоя от изследваните по-
долу технологии, част от които са представени на фиг. 1: 
 Пренос на компресиран природен газ (CNG); 
 Пренос на газ под формата на газохидрати (NGH); 
 Пренос на абсорбиран газ; 
 Производство на диметилов етер. 

 
 

 
 
Фиг. 1. Форми на транспорт на природен газ 

 
Компресиран природен газ (CNG) 

Компресираният газ може да се използва при 
добиването на газа от малки залежи или изчерпани газови 
находища със сравнително малък дебит. Технологията 
може лесно да се използва за снабдяване на промишлени 
или битови обекти. За сега няма осъществена мащабна 
разработка в тази насока в България, но проекти като 
“ДЕВЕНЦИ” показват, че технологията е достатъчно 
развита и ефективна. 

 
Компресираният природен газ (CNG) като технология 

за транспортиране не е нова, но едва сега се апробира 
успешно. Ранните опити за комерсиализиране на идеята 
има през 1960 година срещат технически затруднения, 
заедно с твърде високата първоначална инвестиция, 
което е довело до предсказуем провал. 

 
С развитието на технологията на материалите и 

обещаващият фронт за развитие на така наречените 
“неизползваеми“ залежи, CNG буди отново интерес. 

 

Технологията охладен CNG 
Технологията се базира на физични зависимости при 

определяне на обема на газа и по-конкретно влиянието на 
температурата върху коефициентът на свръхсвиваемост 
при еднакви налягания. Компресираният газ се охлажда с 
цел намаляване на неговият обем. След което 
посредством специални кораби, оборудвани със система 
за съхранение, състояща се от групирани контейнери 
(хоризонтални или вертикални), газът бива транспортиран 
до потребителите. Технологията може да бъде разделена 
на три основни етапа: компресиране, охлаждане и 
транспорт. 

 
За целта на изследването използваме примерен съд с 

капацитет 100 000 кубически метра. Налягането и 
температурата на съхранение са подбрани така, че газът 
да е с надкритични параметри, за да избегнем 
втечняването му. Използваният газ е с относителна 

плътност 0,56 и критично налягане 4,6 MPa, а критична 
температура е 190 К. Първоначалното налягане от което 
стартираме от 55 bar, а температура е около 150С. 
Сравнени са три температури за съхранение: (-20)0С, (-
30)0С и (-40)0С. Използвайки закона за състоянието на 
реални газове са пресметнати съответните обеми на 
съхранен газ в кораба за съответните температури при 
различни налягания (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Съхранен обем газ в зависимост от температура и 
налягане 

 
От фигурата става ясно че каквито и да е опити за 

оптимизиране на процеса на пренос на газа, базирани на 
налягане над 250 бара са малко ефективни. Комбинация 
от термобарични параметри която да е по ефективна от 
останалите, зависи най-вече от температурата. При минус 
40 градуса и налягане 250 бара се транспортира най-
много газ. 
 

Разходи 
За целите на изследването е направен икономически 

анализ при различни налягания и температури на 
съхранение, както и редица дистанции за транспорт. 
Критерия по който е направена оценката е възможно най-
ниски разходи за предварително определеният обем 
транспортиран газ. В таблица 1 са показани оптималните 
разходи, заедно с оптималното налягане и стандартен 
обем за определена температура. 

 

Сравнение: CNG – LNG 
За сравнението са използвани съдове с един и същ 

полезен товарен обем, като в случая показателя по който 
е извършена оценката е обема (стандартен) на 
транспортираното гориво при двата метода. При тези 
начални условия LNG има капацитет от 60 млн. кубически 
метра транспортиран газ, съответно CNG – 30 млн. 
кубически метра. 

 
При LNG основният цикъл включва: разработка на 

находище и добив – 0,018 до 0,035 $/m3; втечняване – 
0,028 до 0,042 $/m3; регазификация и съхранение – 0,011 
до 0,018 $/m3. Транспортът е във функционална 
зависимост от дистанция и видове такси, взимайки в 
предвид всички фактори (нов кораб и др.) цената варира 
от 0,014 до 0,053 $/m3 за разстояния от 800 до 8000 
километра. Всички разходи взети заедно сформират обща 
цена от 0,071 до 0,149 $/m3 за дадените разстояния. 
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Таблица 1. Разходи за транспорт при зададените 
дистанции 

При температура (-20)0С 

Дистанция, 
km 

Разходи,  
$/m3 

Налягане, 
bar 

Обем на 
газа, 

млн. m3 

1600 0.044 124.00 25.00 

2400 0.053 124.00 25.00 

3200 0.063 124.00 25.00 

4000 0.083 124.00 25.00 

5600 0.103 124.00 25.00 

При температура (-40)0С 

Дистанция, 
km 

Разходи,  
$/m3 

Налягане, 
bar 

Обем на 
газа, 

Млн. m3 

800 0.033 97.00 29.00 

1600 0.040 97.00 29.00 

2400 0.052 110.00 33.00 

3200 0.061 110.00 33.00 

4000 0.066 110.00 33.00 

5600 0.090 110.00 33.00 

 
При CNG основният цикъл включва: разработка на 

находище и добив – 0,018 до 0,035 $/m3; обработка и 
транспорт – 0,018 до 0,035 $/m3 за същата дистанция. 
Общата цена е от 0,049 до 0,171 $/m3. 

 
Вземайки себестойност на газа – 0,027$/m3, цена за 

втечняване – 0,035 $/m3 и цена за регазификация – 0,014 
$/m3 е сформирана общата цена за различни разстояния  
при LNG. 
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Фиг. 3. Графична зависимост: обща цена – транспортна 
дистанция 

 
От фигура 3 става ясно, че за разстояния до 4000 км 

доставната цена на CNG е значително по изгодна от тази 
на LNG. Над това разстояние CNG става неефективен 
метод поради значителните капиталовложения в кораби 
за покриване на по-дълги дестинации. 

 

Още един важен фактор при избора между двете 
технологии е необходимото техническо време за 
реализация на  проекта за изграждане на дадена 
централа. Обикновено за реализацията на 
средностатистически LNG обект, от фаза на проект до 
първа доставка, са необходими от 4 до 5 години. За 
сравнение при CNG това време е сведено до 30 – 36 
месеца. Реално технологията CNG е атрактивна за бърза 
реализация и „осребряване“ на малки резерви и залежи, 
които не отговарят на условията за LNG или 
тръбопроводен транспорт. 

 

Газохидрати 
Газовите хидрати са твърди кристални съединения, 

които се образуват при определени термобарични 
условия от вода (воден разтвор), лед, водни пари и 
нискомолекулни газове. На външен вид приличат на лед 
или сняг. Отнасят се към клатратните съединения. 
Открити са преди повече от 200 години. Компютърното 
моделиране на образуването на газовите хидрати е 
представено на фигура 4. 
 

 
 

Фиг. 4. Компютърно моделиране на образуването на 
хидрати 

 
Основните предимства на транспортирането на газови 

хидрати се изразяват в липсата на високи налягания за 
съхраняване като при компресирания газ и криогенните 
температури при транспорта на втечнения природен газ. 
По отношение на транспорта метода е гъвкав, като 
инвестициите могат да се увеличават пропорционално  на 
нарастването на транспортираните обеми. Основните 
недостатъци се изразяват в необходимостта от преноса 
на голямо количество “паразитна” вода, която след 
добиването на газа трябва да се утилизира. 
 

Разтворен газ 
Технологията за транспорт на природен газ разтворен 

във втечнен въглеводороден газ не е достатъчно добре 
изучена, но като основен недостатък може да се отбележи 
факта, че с природният газ се транспортират и огромни 
количества от газа-разтворител (пропан, бутан, етан). На 
фигурата е представена диаграма на разтворимостта на 
метана при различни разтворители при температура 250С. 
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Фиг. 5. Разтворимост на природен газ, сm3/cm3 

 
 

Заключение 
Технологиите за транспорт са обобщени в таблицата: 

 

Таблица 2. Основни методи на транспорт на природен 
газ и основни характеристики на метода 

Технология Запаси 
газ, 

млрд. m3 

Размер Използван 
метод 

Съхраня-
ване 

Гъвкавост 
при 

търсене  

Газопроводи - големи широки 
възмож-

ности 

не не 

Втечнен 
природен газ 

150 големи от 
крайбрежие 

не да, в 
широк 

диапазон 

Компресиран 
природен газ 

1 малки широки да ограни-
чена 

Газохидрати без 
ограни-
чения 

не 
ограни-

чени 

широки да да 

Абсорбция на 
газ 

1 малки широки да ограни-
чена 

Диметилов 
етер 

50 средни широки да ограни-
чена 

 
Технологията CNG е финансово ефективна за воден 

транспорт на Природен газ. Необходимите технологични 
процеси за реализирането й, като компресиране и 
охлаждане, са постижими със стандартно индустриално 
оборудване. Корабите използвани за преноса са със 
специален дизайн, но за сметка на цената си предоставят 
високо ефективен метод за складиране и транспорт на 
охладен и компресиран газ. Простотата на операциите по 
товарене и разтоварване предоставят голямо предимство 
при извън пристанищни трансфери. От инвестицията 90% 
е за транспортните съоръжения (движимо имущество), 
което означава по-нисък финансов риск. Това дава 
“гъвкавост“ на активите в случай на незадоволителни 

резултати. Недостатък е намаленият обем на 
транспортиран газ в сравнение с LNG, до три пъти по 
малки количества (за сегашното ниво на развитие на 
технологията). 

 
Основни предимства са ниската цена при дистанции 

до 4000 km и възможността за употребата на 
технологията при малки резерви. Технологията има поле 
за развитие в пазарните условия на Източна Америка, 
Япония, Китай и Европа. 
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МОДЕЛ НА ПИЕЗОМЕТРИЧНАТА ДЕПРЕСИЯ В НЕОГЕН-КВАТЕРНЕРНИЯ КОМПЛЕКС 
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА І-ВИ ДИАМЕТЪР НА МЕТРОПОЛИТЕНА В ЦЕНТРАЛНАТА 
ЧАСТ НА ГРАД СОФИЯ 
 
Николай Т. Стоянов 

 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София 1700; nts@mgu.bg 

 
РЕЗЮМЕ. Високите пиезометрични нива и водообилността на неоген-кватернерния водоносен комплекс създават сериозни затруднения 
при строителството на метрополитена в централната част на гр. София. Основният проблем е свързан с отводняването на строителните 
изкопи за дълбоко фундираните съоръжения (метростанции и вентилационни шахти), при което се реализират много големи локални 
понижения на водните нива за един относително по-дълъг период. Продължителното действие на водопонизителните кладенци води и до 
забележими регионални промени в структурата на филтрационното поле. За определяне на пространствените размери и форма на 
създадената регионална пиезометрична депресия в неоген-кватернерния водоносен комплекс е разработен математически тримерен 
(3D) хидрогеоложки модел.  

 
A MODEL OF THE PIEZOMETRIC DEPRESSION IN THE NEOGEN-QUATERNARY COMPLEX RELATED TO THE 
CONSTRUCTION OF THE FIRST SUBWAY DIAMETER IN THE CENTRAL PART OF SOFIA 
Nikolay T. Stoyanov 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia 1700; nts@mgu.bg 
 
ABSTRACT. The high piezometric levels and the big groundwater storage capacity of the Neogen-Quaternary aquifer complex are causing serious 
difficulties during the subway construction in the central part of Sofia. The main problem is connected to the groundwater drawdown in the 
excavations for deep foundation constructions (subway stations and ventilation shafts). During this process, very big local decreases in the water 
table levels are observed for a relatively long period of time. The continuous operation of the water lowering sumps is leading to noticeable regional 
changes in the filtration field structure. A 3D numerical hydrogeological model is developed in order to estimate the spatial dimensions and the 
shape of the generated regional piezometric depression in the Neogen-Quaternary aquifer complex. 

 
Въведение 
   Сериозен проблем при изграждането на метрополитена в 
централната част на гр. София са високите пиезометрични 
нива и значителната водообилност на неоген-
кватернерния водоносен комплекс. Отводняването на 
строителните изкопи за дълбоко фундираните съоръжения 
е свързано с развитие на много големи локални понижения 
на водните нива, които е необходимо да се поддържат за 
един сравнително по-дълъг период. Съвместното действие 
на системите от водопонизителни кладенци около 
изгражданите едновременно и/или в застъпващи се 
времеви интервали метростанции, вентилационни шахти и 
други части на метрополитена, води до твърде динамични 
регионални деформации в структурата на филтрационното 
поле. Създаваните, често с големи амплитуди, изменения 
в разпределението на пиезометричните нива, респ. на 
хидравличните градиенти и скоростите на филтрация в 
подповърхностното пространство, могат да доведат до 
неравномерни слягания на земната основа или до 
възникване на суфозионни процеси. Същевременно, 
регионалната пиезометрична депресия във водоносния 
комплекс може да повлияе и на експлоатацията на близко 

разположените вододобивни кладенци, както и на 
съседните отводнителни системи. Тези съпътстващи 
строителството на метрополитена негативни явления и 
процеси е необходимо да бъдат прогнозирани и по 
възможност контролирани и управлявани. 
 
   Успешното решаване на проблема е свързано с 
разработване на хидрогеоложки модели за оптимизиране 
на съвместната експлоатация на проектираните и/или вече 
изградени отводнителни системи. Един от най-добрите 
инструменти за създаване на подобни модели е 
компютърната програма Modflow. Нейният алгоритъм 
използва числени решения на основното диференциално 
уравнение на тримерната филтрация в порова среда. 
Математическият апарат и начинът за работа с програма 
Modflow са подробно описани в литературата (Andersen, 
1993; McDonald, Harbaugh, 1988; Стоянов, 2003; и др.). 
 
   С разработения тримерен (3D) математически модел е 
направена прогноза за регионалната депресия в неоген-
кватернерния комплекс при отводняване на строителните 
изкопи за основните съоръжения на І-ви метродиаметър в 

mailto:nts@mgu.bg
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централната част на гр. София (фиг. 1). Определен е 
оптималният режим на системата за отводняване на 
изкопа на Метростанция 8 (при СУ “Климент Охридски”) в 
условията на съвместна експлоатация на отводнителните 
системи на Метростанция 7 (при хотел “Шератон”), 
вентилационна шахта 7-8 (Кристал) и вентилационна 
шахта 8-9 (при стадион “Васил Левски”. Направена е и 
прогнозна оценка за въздействието на отводнителните 
системи върху нивата в близките вододобивни кладенци. 
 
 

 
 

Фиг. 1. Местоположение на водопонизителните кладенци 
(DW) 
 
 

 
 

Фиг. 2. Геоморфоложки особености н района на обекта 
 
 
 

   Математическият 3D модел е базиран на данни от 
конструктивните проекти и план-графиците на фирма 
“Тайсей” за изграждане на съоръженията от І-ви 
метродиаметър. Използвана е и обобщена информация от 
инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания на 
трасето и строителните площадки, документацията за 
изграждането и експлоатацията на отводнителните 
системи и вододобивните кладенци в района 
(непубликувани фондови материали от архива на МОСВ и 
Столична община). 
 
 
 

Концептуален модел 
   Основна хидрогеоложка единица е неоген-кватернерният 
водоносен комплекс. В по-общ план, комплексът се състои 
от два водоносни хоризонта: кватернерен и неогенски. 
 

   Кватернерният водоносен хоризонт заема горната част 
от разреза. Той има широки повърхностни разкрития 
между р. Перловска и р. Владайска (фиг. 3). Формиран е в 
алувиални и алувиално-пролувиални материали (чакъли, 
пясъци и глини). Средната му дебелина най-често варира 
в диапазона 5-20 m. Ниските стойности са характерни за 
терасата на р. Перловска. По-големите дебелини са 
установени в терасата на р. Владайска, която има широко 
разпространение в централните и северните части на 
района. Наслагите на р. Владайска са по-промити и много 
по-пропускливи от тези на р. Перловска. Поради това в 
кватернерния хоризонт се обособяватт две хидрогеоложки 
от по-нисък ранг, респ. две зони с рязко различаваща се 
водопропускливост – зона 1 и зона 2. Границите на тези 
зони са показани на фиг. 3. Подземните води в кватернера 
са безнапорни, със свободни нива на около 3-5 m от 
терена. Те са в пряка хидравлична връзка с двете реки. 
 

   Неогенският водоносен хоризонт е формиран в 
седиментите на Лозенецката свита. Разрезът е представен 
от алтерниращи глини, песъчливи глини и глинести пясъци 
с прослойки и лещи от пясъци и чакъли. Общата дебелина 
на тези седименти е около и над 100 m. Неогенският 
хоризонт има големи повърхностни разкрития във високите 
части на терена (фиг. 2-3). Той изгражда главния вододел 
между р. Перловска и р. Владайска. Подземните води в 
неогена са слабо напорни до напорни. 
 

   В табл. 1 са дадени приетите по данни от проведените в 
района филтрационни опити (Иванов 2008, и др.) 
изчислителни стойности филтрационните характеристики 
на отделените по-горе хидрогеоложки единици 

(коефициент на филтрация k и водоотдаване ). 
 
   Структурата на филтрационния поток в неоген-
кватернерния комплекс се контролира от двете реки. 
Определящо значение има ниското ниво в р. Владайска.  
 
   Генералната посока на потока е на СИ. Средният 
градиент е доста висок – около 0.01. Високите стойности 
(до 0.015) са характерни за ЮЗ по-издигната част на 
района, а ниските (около 0.006) – за СИ по-равнинна част. 
 
 
Таблица 1. Характеристики на хидрогеоложките 
единици 

Хидрогеоложка 
единица 

Литоложко 
описание 

Филтрационни 
характеристики 

k, m/d μ, - 

Кватернерен хоризонт 
(зона 1) 

чакъли и пясъци 15.0 0.1 

Кватернерен хоризонт 
(зона 2) 

пясъци и чакъли, 
заглинени 

2.0 0.04 

Неогенски хоризонт 
глини, песъчливи 
глини и пясъци 

0.5 0.005 
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Фиг. 3. Хидрогеоложка карта 

 
   Подхранване на водоносния комплекс е от инфилтрация 
и от подземния поток, постъпващ по ЮЗ граница на 
разглеждания район. В някои участъци и при определени 
условия подземните води се подхранват и от двете реки. 
Скоростта на инфилтрация е изчислена при 
предпоставката, че 8% от годишната сума на валежите 
(693 mm) отива за подхранване на подземните води. Ще 
отбележим, че при направените сравнителни анализи за 
площно прецизиране на стойностите на инфилтрационното 
подхранване за различните терени (тревни и паркови 
площи, застроени терени, пътища, открити водоеми и т.н.), 
приемането на една осреднена за цялата моделна област 
величина е напълно оправдано и не води до снижаване 
точността на моделните решения и прогнози. Подземните 
води се дренират от двете реки и подземно по 
североизточната граница на разглежданата територия. 
 
   Според приетата работна хипотеза структурата на 
филтрационното поле в района се нарушава основно от 
действието на отводнителните системи на Метростанция 7 
и вентилационни шахти 7-8 и 8-9. Хипотезата приема още, 
че подземните води при Метростанция 8 ще се дренират 
от девет кладенеца. Те трябва да понижат водното ниво в 
пункт Р-1 до кота 525.8, а в пункт Р-2 – до кота 524.5. 
Местоположението на всички кладенци е илюстрирано на 
фиг. 1 и фиг. 3. В табл. 2 са представени обобщени данни 
за тяхната конструкция, експлоатационни периоди и 
дебити до включване в действие на отводнителната 
система на Метростанция 8. 
 

Основен филтрационен модел. Вариантни 
решения 
   Съставеният основен филтрационен модел е тримерна 
математическа симулация на филтрационното поле, която 
отчита конкретната хидрогеоложка обстановка и всички 
външни въздействия. Основните положения и входни 
параметри при неговото композиране са следните: 
o Моделът е съставен съобразно постановките, 

изложени в концептуалния модел и програма Modflow. 
o Моделната област заема площ около 5.5 km2. Моделът 

на ненарушеното филтрационно поле е основа на 
моделите на нарушеното от вододобивните и 

водопонизителните кладенци поле. За съставянето му 
е използвана неравномерна ортогонална мрежа, която 
е сгъстена в близост до кладенците, тъй като там 
градиентите са най-високи (фиг. 4). 

 

Таблица 2. Данни за водопонизителните кладенци до 
включването на отводнителната система на 
Метростанция 8 

Обект 
Кладенец 

№ 
Дълбо-
чина, m 

Диаме-
тър, m 

Дебит, 
l/s 

Експл. 
период, d 

М
ет

ро
ст

ан
ц

ия
 7

 

DW-1 16 160 3.0 

90 

DW-2 16 160 3.0 

DW-3 16 160 3.0 

DW-4 16 160 3.0 

DW-5 16 160 3.0 

DW-6 16 160 3.0 

DW-7 16 160 3.0 

DW-8 16 160 3.0 

DW-9 21 250 4.0 

DW-10 21 250 4.0 

DW-11 21 250 4.0 

Вентилац. 
шахта 7-8 

DW-1 30 250 6.0 

120 DW-2 30 250 6.0 

DW-3 30 250 6.0 

Вентилац. 
шахта 8-9 

DW-1 34 315 10.0 
365 

DW-2 34 315 10.0 
М

ет
ро

ст
ан

ц
ия

 8
 

DW-1 25 125 0 

- 

DW-2 25 125 0 

DW-3 25 125 0 

DW-4 25 125 0 

DW-5 25 125 0 

DW-6 25 125 0 

DW-7 25 125 0 

DW-8 25 125 0 

DW-9 25 125 0 

 
 

 
 
Фиг. 4. Геометрия на моделните пластове. Гранични условия 
 

o Математическият модел е двупластов. Горнището на 
първия моделен пласт е зададено като повърхнина, 
която точно симулира морфоложките особености на 
терена (вж. фиг. 2 и фиг. 4). Неговото долнище е 
представено със сложна повърхност, апроксимираща 
границата между терасните материали и неогенската 
подложка. Долнището на втория моделен пласт е 
зададена с хоризонтална равнина на кота 430 m. 

o В първия моделен пласт са дефинирани 3 моделни 
зони, с които са симулирани двете зони с различна 
водопропускливост в кватернерния водоносен хоризонт 
и приповърхностната (разкрита) част на неогенския 
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водоносен хоризонт (фиг. 3). Всички моделни пластове 
и зони са зададени като тримерни обекти със 
съответните пространствени параметри и 
филтрационни характеристики (табл. 3).  

o Двете реки са симулирани като тримерни обекти със 
съответните геометрия на руслото и хидравлични 
характеристики на речното течение. Зададени са с 
гранично условие от ІІІ род (River). 

o Регионалният поток е моделиран с разход по ЮЗ и СИ 
граница. Използвано е гранично условие от ІІІ род по 
схемата GHB (фиг. 4). За началното разпределение на 
напорите във всяка моделна клетка и за напорите по 
границите са приети такива стойности, при които 
моделния филтрационен поток симулира максимално 
точно структурата на естествения подземен поток. 

o Инфилтрационното подхранване от валежите е 
зададено като постоянна величина (W = 1.5х10-4 m/d) с 
гранично условие Recharge във всички моделни клетки 
по цялата площ на първия моделен пласт. 

o Всички кладенци (вододобивни и водопонизителни) са 
зададени като тримерни обекти със съответните 
координати и конструктивни особености (диаметри, 
дълбочини и пр.). 

o За калибриране на модела са използвани данните от 
направените пиезометрични и дебитометрични 
измервания при изграждането и експлоатацията 
отводнителните системи на Метростанция 7 и 
вентилационните шахти. Ползвана е информация за 
измерените нива в близките вододобивни кладенци. 

 
Таблица 3. Характеристики на моделните пластове и 
зони 

Моделен 
пласт 

Моделна 
зона 

Хидрогеоложка 
единица 

Филтрационни 
характеристики 

k, m/d μ, - 

МП-1 

МЗ-1 
Кватернерен 

хоризонт (зона 1) 
15.0 0.1 

МЗ-2 
Кватернерен 

хоризонт (зона 2) 
2.0 0.04 

МЗ-3 Неогенски хоризонт 0.5 0.005 

МП-2 - Неогенски хоризонт 0.5 0.005 

 
   С така композирания основен филтрационен модел са 
разработени три вариантни решения. 
 
Вариант 1. Естествено филтрационно поле 
   В модела на ненарушеното (естествено) филтрационно 
поле е прието, че: водопонизителните кладенци на 
Метростанция 8 не са включени да работят; 
водопонизителните кладенци на Метростанция 7 и на 
вентилационни шахти 7-8 и 8-9 също не са в експлоатация; 
близките вододобивни кладенци не работят. 

 
   Получената при тези условия структура на подземния 
поток е илюстрирана на фиг. 5. Изчисленият с модела 
воден баланс (вж табл. 4) показва, че ресурсът на неоген-
кватернерния комплекс в района е около 90 l/s. Над 87 % 
от този ресурс се формира от постъпващия по ЮЗ граница 
подземен поток, а останалата част идва основно от 
инфилтрация на валежни води. Около 50 % се оттича с 
подземния поток в СИ част на водоносния комплекс, извън 
границите на моделната област, а останалата част се 
дренира от двете реки. 

Таблица 4. Воден баланс в естествени условия 

Приходни елементи, Qi
in , l/s Разходни елементи, Qi

out , l/s 

поток от ЮЗ част на 
неоген-кватернерния 
водоносен комплекс 

79.59 
поток към СИ части на 
неоген-кватернерния 
водоносен комплекс 

43.81 

р.Владайска 1.14 р.Владайска 33.20 

р.Перловска 0.28 
р.Перловска 14.40 

инфилтрация на валежи 10.39 

Общо 91.40 Общо 91.41 

Балансова грешка 0.01 %  (difference) 

 

 
 
Фиг. 5. Структура на ненарушеното филтрационното поле 

 
Вариант 2. Нарушено поле от отводнителните системи 
на Метростанция 7 и на вентилационни шахти 7-8 и 8-9 
   При този вариант симулацията е направена за период от 
една година. Прогнозният период е разделен на 12 равни 
стрес-периода, като всеки тях е с продължителност 30 d. 
Разглежда се хипотезата, че: водопонизителните кладенци 
на Метростанция 7 работят със сумарен постоянен дебит 
36 l/s в продължение на 3 месеца (стрес периоди 10-12); 
водопонизителните кладенци на вентилационна шахта 7-8 
работят със сумарен постоянен дебит 18 l/s в продължение 
на 4 месеца (стрес периоди 9-12); водопонизителните 
кладенци на вентилационна шахта 8-9 работят със 
сумарен постоянен дебит 20 l/s в продължение на 12 
месеца (стрес периоди 1-12); водопонизителните кладенци 
на Метростанция 8 не са в експлоатация; близките 
вододобивни кладенци също не работят. Определената 
при тези условия нарушена структура на филтрационното 
поле е представена на фиг. 6. 
 
   Този вариант е разработен с оглед решаването на 
следните основни задачи: определяне на оптималния 
работен режим на отводнителната система на 
Метростанция 8 в условията на продължаваща 
експлоатация на отводнителните системи на 
Метростанция 7 и вентилационни шахти 7-8 и 8-9; 
детерминиране на регионалната пиезометрична депресия 
в неоген-кватернерния водоносен комплекс; количествена 
оценка на влиянието на отводнителните системи върху 
близките вододобивни кладенци. 
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Фиг. 6. Структура на ненарушеното филтрационното поле 

 
Вариант 3. Нарушено поле при оптимален режим на 
работа на отводнителната система на Метростанция 8 
   Разглежда се подобна на използваната при Вариант 2 
работна хипотеза. Различното в случая е, че: периодът за 
моделна симулация е две години, разделен на 24 равни 
стрес-периода (всеки по 30 d); в края на първата година 
започват работа кладенците около Метростанция 8 (стрес 
периоди 13-24); през втората година продължава и 
експлоатацията на отводнителните системи на 
Метростанция 7 и на вентилационни шахти 7-8 и 8-9 
(съответно стрес периоди 10-24, 9-24 и 1-24). 
 
   Оптималният режим на отводнителните кладенци на 
Метростанция 8 са определени след проиграване на голям 
брой вариантни решения с вариране на дебитите им в 
диапазона от 0.5 до 1.5 l/s. Целта на тази оптимизационна 
процедура е да детерминира работен режим, при който в 
границите на строителния изкоп ще се поддържа водно 
ниво до кота 525.8 в пункт Р-1 и до кота 524.5 в пункт Р-2. 
Получените оптимални дебити и понижения в кладенците 
на Метростанция 8 са дадени в табл. 5 и табл. 6.  
 
   В табл. 7 са представени допълнителните понижения 
близките вододобивни кладенци, които ще възникнат в 
резултат от съвместното действие на отводнителните 
системи на Метростанции 7 и 8 и вентилационни шахти 7-8 
и 8-9 (прогнозното време t се отчита след включването на 
отводнителната система на Метростанция 8). На фиг. 7 са 
представени моделните решения за нарушената от 
действието на отводнителните системи структура на 
филтрационното поле в два прогнозни момента, съответно 
90 d и 365 d след включване на кладенците на 
Метростанция 8. За същите моменти са съставени и карти 
на изопониженията, даващи много добра представа за 
регионалната пиезометрична депресия в неоген-
кватернерния водоносен комплекс (фиг. 8). 
 

Заключение 
   Базирайки се на резултатите от моделните решения 
могат да се направят следните по-важни прогнози и 
заключения. Хидравличните градиенти в близост до 
строителните изкопи, респ. под фундаментите на близките 
сгради, ще са най-високи в първите седмици след  

 
Таблица 5. Оптимален експлоатационен режим на 
отводнителните кладенци (DW) на Метростанция 8 

Вре-
ме   
t, d 

Дебит на отводнителните кладенци Q, l/s 

DW
1 

DW
2 

DW
3 

DW
4 

DW
5 

DW
6 

DW
7 

DW
8 

DW
9 

30 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

90 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

120 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

150 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

180 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

210 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

240 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

270 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

330 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

360 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
Таблица 6. Експлоатационни понижения в кладенците на 
Метро-станция 8 (Вариант 3) 

№ 
Експлоатационни понижения s, m 

t = 90 d t = 180 d t = 365 d 

DW-1 11.48 11.93 12.35 

DW-2 12.42 12.88 13.30 

DW-3 11.96 12.42 12.84 

DW-4 12.05 12.52 12.94 

DW-5 12.45 12.81 13.24 

DW-6 12.33 12.78 13.20 

DW-7 10.84 11.29 11.71 

DW-8 11.86 12.32 12.73 

DW-9 10.56 11.01 11.41 

 

Таблица 7. Допълнителни понижения в близките 
вододобивни кладенци, създавани от отводнителните 
системи на Метростанции 7 и 8 и вентилационни шахти 
7-8 и 8-9 

ТК 
№ 

Собственик 
Допълнителни понижения s, m 

t = 90 d t = 180 d t = 360 d 

1 Художеств. академия  2.2 3.0 3.4 

2 ЦЗПБ 1.1 1.6 1.9 

3 ОФ "Озеленяване" 0.2 0.5 0.9 

4 ІІ САГБАЛ "Шейново"  1.0 1.3 1.6 

5 ОФ "Озеленяване"" 5.9 6.2 6.4 

6 ОФ "Озеленяване" 5.0 5.9 6.1 

7 Хотел "Радисън"  5.1 6.0 6.2 

8 I-ва градска болница 0.15 0.2 0.25 

9 ОФ "Озеленяване" 1.2 1.5 1.8 

10 Хотел "Шератон" 3.8 4.0 4.5 

 
включване на съответната отводнителна система. 
Прогнозните стойности варират в диапазона 0.1-0.5, което 
създава сериозна опасност за неравномерни слягания на 
геоложката основа или за възникване на суфозия. 
Впоследствие понижените нива под дъното на 
строителните изкопи ще останат постоянни, а нивата 
извън техните граници ще продължат да спадат. 
Хидравличните градиенти ще започнат да намаляват след 
последващото преразпределение на напорите във 
водоносния комплекс. 
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(а) Прогнозно време t = 90 d 
 

 
 
(б) Прогнозно време t = 365 d 
 

Фиг. 7. Структура на филтрационното поле при съвместната 
експлоатация на отводнителните системи на Метростанции 7 
и 8 и вентилационни шахти 7-8 и 8-9 

 
 
(а) Прогнозно време t = 90 d 
 

 
 
(б) Прогнозно време t = 365 d 
 

Фиг. 8. Регионална пиезометрична депресия в неоген-
кватернерния водоносен комплекс (карти на 
изопониженията) при съвместната експлоатация на 
отводнителните системи на Метростанции 7 и 8 и 
вентилационни шахти 7-8 и 8-9 

 
   Постепенно регионалната пиезометрична депресия ще 
засегне значителни части от неоген-кватернерния 
водоносен комплекс, като в края на прогнозния период ще 
обхване зона с площ около 3 km2. Все пак очакваните 
максимални понижения на водните нива (над 2 m) ще се 
заемат територия с площ под 1 km2. В по-широк план 
понижението на подземните води ще засегне почти всички 
вододобивни кладенци в района (табл. 8). Допълнителните 
понижения зависят от отдалечеността им от 
отводнителните системи. 
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ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОЦЕСОР (CPU) И ГРАФИЧНИЯ ПРОЦЕСОР (GPU) ПРИ 
РЕШАВАНЕТО НА ПРИЛОЖНИ ГЕОФИЗИЧНИ ЗАДАЧИ 

 
Християн Цанков 

 
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София, ch.tzankov@gmail.com 

 
РЕЗЮМЕ. Тема на настоящия доклад е едно сравнение на изчислителните възможности на GPU спрямо CPU. За тази цел, с нарастваща 
гъстота на изчислителните точки, е решена правата гравиметрична задача за точков източник в тримерно пространство. Изчисленията са 
извършени в MATLAB среда като програмно са насочени веднъж през централния процесор и веднъж през графичните процесори като е 
отчетено компютърното време необходимо за решаване на задачата. 

 
COMPARING THE CPU AND THE GPU PERFORMANCE DURING COMPUTATION OF APPLIED GEOPHYSICAL PROBLEMS 
INVOLVING LARGE DATABASES 
CHRISTIAN TZANKOV  
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, ch.tzankov@gmail.com 

 
ABSTRACT. The current report presents a comparison test of the CPU and the GPU performance during computation of applied geophysical 
problems involving large databases. In order to solve the task a direct 3D gravity problem for one point mass model is solved. This procedure is 
carried out after increasing several times the calculation grid density which forced the necessary computational operations to increase too. The test 
is made in MATLAB environment where the computing process is directed once through the CPU and once through the GPU. The computer time 
for both operations is compared. 

 
 

Въведение 
 

През последните няколко години графичните 
процесори (GPU) намират все по-широко приложение при 
провеждане на компютърни изчисления в различни сфери 
на науката. С развитието на съвременните технологии и 
най-вече внедряването през 2007 г. на програмно 
машинната архитектура за паралелно смятане CUDA 
(Compute Unified Device Architecture) и последвалата я през 
2009 г. архитектура от ново поколение с наименованието 
Fermi, изчисленията с помощта на графични процесори 
достигнаха ново ниво на развитие (NVIDIA, 2009, 2010, 
2011). 
 

Днес редица изследователски колективи и софтуерни 
компании (Adobe, Autodesk, MathWorks, Microsoft и др.) 
разработват успешно различни програмни продукти, в 
които сполучливо се използва огромния изчислителен 
потенциал на GPU (Yuen et al., 2010). 
 

Достъпът до ресурсите на GPU може да бъде 
осъществен чрез подходящо написан софтуерен код на 
CUDA C/C++, OpenCL, DirectCompute, CUDA Fortran и др., 
чрез използване на поддържащи CUDA програмни системи 

(MATLAB, Mathematica) или чрез интегрирането на готови 
програмни библиотеки и инструменти в подходяща 
работна среда (CUDA Toolkit, Parallel Nsight, Jacket, 
GPUmat, и др.). 
 

Внедряването на графичните процесори значително 
съкращава компютърното време при работа с големи 
масиви от данни като по този начин GPU се налагат като 
един бърз, евтин и надежден метод за решаване на задачи 
свързани със структурна механика, биоинформатика, 
електродинамика, геофизика, магнетизъм, динамика на 
флуиди, молекулярни модели, финансов анализ, сеизмика, 
метеорологични модели, цифров анализ, медицинска 
визуализация, астрофизика и др. 
 

Основната идея на настоящия доклад е провеждането 
на сравнителен тест на производителността на централния 
процесор и тази на графичен ускорител, съвместим с 
CUDA архитектурата с кодово име Fermi. Подобни 
изследвания са важни от гледна точка на подходящото 
използване на съвременен хардуер и софтуер и постигане 
на максимално бързодействие, тъй като решаването на 
оптимизационните задачи в геофизиката изисква 
обработката на огромни масиви от данни свързани с 
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решаването на системи нелинейни уравнения, определяне 

на градиенти ∇f(x) Хесиана H(x) и т.н. 
 

За решаването на тази задача е използван модела на 
точкова маса разположена в декартова координатна 
система. 
 
 

1. Описание на работната станция 
 

Работната станция, на която е проведен сравнителният 
тест е закупена от катедра „Приложна геофизика“ по 
договор с фонд „Научни изследвания“ към МОМН с 
ръководител доц. дгн Ст. Димовски. Темата на проекта е 
„Построяване на национален гравиметричен квазигеоид 
чрез оптимизирани модели от краен брой точкови маси“. 
 

Станцията има следните основни технически 
характеристики: 

 
Дънна платка:  Supermicro SYS-7046GT-TRF; 
Процесор:  2 x Intel Xeon E5620, 4 Cores x 2.40GHz; 
Графичен процесор:  2 x Tesla C2050, 448 CUDA Cores; 
Видео карта:  NVIDIA Quadro 600; 
Памет: 6 x Kingston 4GB, DDR3-1333; 
Твърд диск:  2 x 1000GB WD Raid Edition4, SATA2; 
ОС:  64-bit Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 

 
 

2. Избор на геофизична задача за провеждане 
на сравнителния тест 
 

Изпълнението на задачата за съпоставяне 
производителността на централния процесор спрямо тази 
на графичния ускорител е свързано с избора на 
подходящо уравнение, което освен с простота на 
аналитичния израз да включва няколко различни прости 
математически действия. За тази цел е подбран възможно 
най-елементарният геофизичен модел – точковата маса. 
 
 
2.1. Постановка на задачата 

Както е известно от теорията на потенциала, 
гравитационното поле на сферична маса с хомогенна 
плътност в която и да е точка вън от масата може да се 
разглежда като поле на същата маса, съсредоточена в 
центъра на сферата (Димитров, 1976). 
 

Ако точката C (ξ, η, ζ) е център на сфера с маса M, 
гравитационния потенциал в точка P (x, y, z) е 
 

M
V G

r
 ,     (1) 

 
а неговата първа производна е 
 

3z

z
V g GM

r

 
   ,    (2) 

 
където G = 6,674.10-11 m3/kg.s2 

      
2 2 2

r x y z        . 

В конкретния пример задачата за полето на точкова 
маса (2) е решена в декартова координатна система. Точка 
с маса M = 1 kg и координати C (0, 0, 1) е разположена на 
дълбочина h = 0.001 km под началото на координатната 
система. Гравитационният потенциал на точката е 
изчислен в последователно сгъстяваща се квадратна 
мрежа с размер 1 x 1 km, съвпадаща с равнината X0Y. 
Изчислителните точки имат координати Pi (xi, yi, 0), където 
индексите i и j приемат стойности от 1 до 64, 128, 256, 512, 
1024, 2048, 4096, 8192, образувайки поредица от 
изчислителни мрежи представени в Таблица 1. 
 
Таблица 1. 
Параметри на изчислителните мрежи 

Стъпка на 
изчислителната 

мрежа в km 

Размер на 
изчислителната 

мрежа n 

Брой 
изчислителни 

точки n2 

1 / 64 64 x 64 4 096 

1 / 128 128 x 128 16 384 

1 / 256 256 x 256 65 536 

1 / 512 512 x 512 262 144 

1 / 1024 1024 x 1024 1 048 576 

1 / 2048 2048 x 2048 4 194 304 

1 / 4096 4096 x 4096 16 777 216 

1 / 8192 8192 x 8192 67 108 864 

 
 
2.2. Определяне броя на изчислителните операции 

С цел по-точното определяне времето и скоростта, 
необходими на централния процесор и графичния 
ускорител, при изчисляване на задачата за точкова маса, 
компютърните операции са сведени до минимум. Това е 
постигнато като разстоянието r от точките на наблюдение 
до източника, произведението k = GM и разликата h = ζ – z, 
са определени предварително. Така изразът (2) добива 
следния вид: 
 

3

h
g k

r
  ,     (3) 

 
В израза (3) константата k има измерение 10-11 m3/s2, а 

разстоянията h и r са в километри, така че полето Δg се 
получава в милигали. 
 

Изчислителните операции в горния израз (3) са три. 
Това са едно умножение, едно деление и едно повдигане 
на трета степен. Броя на тези операции зависи от 
количеството на изчислителните точки, които са в пряка 
зависимост от размера на изчислителната мрежа n. В 
MATLAB, броят операции с плаваща запетая (FLOP) 
извършени от компютъра се определят по следния начин 
(Gloub, 2005): 
 

 За поелементно умножение или деление: 
 

2flop n ,     (4) 

 

 За поелементно степенуване: 
 

2( 1)flop m n  ,     (5) 
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където m е степенният показател. 
 

Вземайки предвид формули (4) и (5) за определяне 
броя на операциите в израза за точкова маса (3) и след 
отчитане на компютърното време t е подходящо броят 
операции да бъдат превърнати в гигафлопс, т.е.: 

 
2

94
10

n
gigaflops

t

 .    (6) 

 
Представените изрази са записани в автоматизиран 

програмен код, работещ в MATLAB среда, с помощта на 
който се засича процесорното време за пресмятане на 
всяка една от изчислителните мрежи представени в 
Таблица 1. Освен това се определят и броя операции с 
плаваща запетая извършвани от компютъра за една 
секунда. 
 
 

3. Програма и алгоритми за оценка 
производителността на CPU и GPU 
 

Оценката на производителността на централния 
процесор и графичния ускорител е извършена в MATLAB 
среда. За целта е преработен програмен код (Moler, 2004, 
2009), и са написани алгоритми, които съвместно решават 
поставената задача. 
 

При стартиране на програмата е необходимо 
задаването на максималната по размер изчислителна 
мрежа (в случая 8192 x 8192), съобразена с процесорните 
и графични възможности на компютъра. Останалите 
изчислителни мрежи се изчисляват автоматично като 
всяка следваща е два пъти по-малка от предишната. За да 
бъде избегнато натрупването на незначителни и 
непредставителни резултати, е наложено ограничение за 
минималната възможна мрежа – 50 х 50. 
 

След генериране на поредица от изчислителни мрежи 
програмата преминава към създаване и записване на 
променливите, описани в представения в глава 2 модел. 
Като се започне от най-малката мрежа, този процес се 
извършва в два независими, идентични цикъла за всяка 
една от тях. В първия цикъл променливите се задават с 
единична точност (single precision), а при втория – с двойна 
(double precision). 
 

За всеки един от двата независими програмни цикъла, 
опростената задача за точкова маса (3) се решава веднъж 
през централния процесор и втори път, след 
трансформирането на променливите в графични 
променливи, през графичната карта. Началото и края на 
изчислителните операции провеждани при изпълнението 
на уравнение (3) се засичат от таймер, след което 
компютърното време и броя операции с плаваща запетая 
извършвани от компютъра за една секунда (6) се записват 
в нова променлива.  

 
За да бъдат избегнати смущения в производителността 

при протичане на теста, предизвикани от странични 
процеси извършвани от работната станция, за всеки текущ 
изчислителен модел, операцията по решаване на задачата 

се повтаря многократно като се записва най-доброто 
време. След изчерпване на сравнителните тестове с 
единична и двойна точност за всяка наблюдателна мрежа 
през централния и графичния процесор, резултатите се 
записват на твърдия диск (Табл. 2) и се представят 
графично (виж фигурите). 
 

Всички действия и операции по изпълнение на 
програмния код, освен тестовата задача (3), са 
съпътстващи и не участват в оценката на 
производителността на процесорите. 
 
 

4. Резултати от сравнителния тест 
 

За да бъдат избегнати неточности породени от скрити 
системни процеси по време на тестването, данните 
представени в таблиците по-долу са получени като 
оптимален резултат при стократно повторение на 
операцията за оценка на производителността (3). 
 
Таблица 2. 
Компютърно време за провеждане на сравнителния 
тест в MATLAB среда 

Мрежа Единична точност Двойна точност 

n CPU GPU CPU GPU 

64 3,6E-04 6,4E-04 3,6E-04 6,5E-04 

128 7,7E-04 6,1E-04 7,2E-04 6,2E-04 

256 2,4E-03 6,2E-04 2,4E-03 7,5E-04 

512 7,8E-03 9,9E-04 7,9E-03 1,1E-03 

1024 3,1E-02 1,5E-03 3,1E-02 2,1E-03 

2048 1,2E-01 3,7E-03 1,3E-01 5,9E-03 

4096 4,9E-01 1,2E-02 5,0E-01 2,1E-02 

8192 1,9E+00 4,5E-02 1,9E+00 8,0E-02 

 
 
 

 
 

Фиг. 1. Време на изчислителния процес през CPU и GPU за 
мрежи с нарастваща размерност (променливи с единична 
точност) 
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От получените сравнителни резултати, представящи 
времето необходимо за решаване на задачата за точкова 
маса през централния и графичния процесор (Табл. 1) и 
графичните зависимости (фиг. 1-2), е видно, че по своя 
характер операциите върху променливи с единична и 
двойна точност не се различават значително (фиг. 1-2). 
При изчислителните мрежи с малки размери (до 128 x 128) 
скоростта на двата процеса (през CPU и през GPU) вървят 
успоредно като преимущество има графичният процесор. 
С увеличаване размера на наблюдателните мрежи, 
предимството на графичния ускорител се запазва, при 
което централният процесор забавя значително своята 
производителност, достигайки 1,9 s за мрежа с размер 
8192 x 8192, докато компютърното време на графичния 
процесор нараства едва до 0,045 s за променливи с 
единична точност и до 0,08 s за такива с двойна. 
 

 
 

Фиг. 2. Време на изчислителния процес през CPU и GPU за 
мрежи с нарастваща размерност (променливи с двойна 
точност) 

 
 

На фиг. 3 е показана зависимостта на забавяне на CPU 
спрямо GPU като функция на размера на изчислителната 
матрица. Видно е, че достигайки размери на 
изчислителната мрежа 1024 x 1024, и при двата вида 
променливи забавянето е линейно, след което при 
размери 4096 x 4096 отношението CPU/GPU достига плато 
където забавянето, съответно ускоряването на GPU 
спрямо CPU, за променливи с единична точност е около 
42,22 пъти, а при двойни – около 23,75 пъти. 
 
 

Получените по формула (6) резултати за броя 
операции с плаваща запетая извършени от компютъра са 
представени в Табл. 3. Както от таблицата, така и от 
фигурите (фиг. 4-5) е видно, че при достигане на мрежа с 
размер 1024 x 1024 броят операции за секунда през 
процесора клонят към своя лимит, който за променливите 
от единия и другия тип е около 0,14 GFLOPS. Трябва да се 
има предвид, че достигната граница от 0,14 GFLOPS е 
показателна единствено за провеждания тест. 
 

 
 

Фиг. 3. Забавяне на необходимото компютърно време на CPU 
спрямо GPU при изчисляване на мрежи с нарастваща 
размерност 

 
 
Таблица 3. 
Брой операции с плаваща запетая в секунда за 
провеждане на сравнителния тест в гигафлопс 

Мрежа Единична точност Двойна точност 

n CPU GPU CPU GPU 

64 4,6E-02 2,6E-02 4,6E-02 2,5E-02 

128 8,5E-02 1,1E-01 9,1E-02 1,1E-01 

256 1,1E-01 4,2E-01 1,1E-01 3,5E-01 

512 1,3E-01 1,1E+00 1,3E-01 9,2E-01 

1024 1,4E-01 2,8E+00 1,3E-01 2,0E+00 

2048 1,4E-01 4,5E+00 1,3E-01 2,8E+00 

4096 1,4E-01 5,6E+00 1,3E-01 3,2E+00 

8192 1,4E-01 5,9E+00 1,4E-01 3,4E+00 

 
 
 

 
 

Фиг. 4. Производителност на CPU и GPU за мрежи с 
нарастваща размерност (променливи с единична точност) 
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   За разлика от централния процесор, производителността 
на графичния значително нараства с увеличаване размера 
на изчислителната мрежа като за променливи с единична 
точност тя достига 5,9 GFLOPS, а при променливи с 
двойна точност – 3,4 GFLOPS. 
 
 

 
 

Фиг. 5. Производителност на CPU и GPU за мрежи с 
нарастваща размерност (променливи с двойна точност) 
 
 

Същевременно тенденцията към плавно нарастване на 
производителността се запазва при различните типове 
променливи. Тук също е необходимо да се отбележи, че 
получените резултатите имат качеството на оценка главно 
за конкретния тестов пример. 
 
 

 
 

Фиг. 6. Ускорение на броя операции с плаваща запетая за 
една секунда извършени от GPU спрямо CPU 

 
 

Поради наличието на обратнопропорционална връзка 
между гигафлопс и компютърното време (6), графиката на 
ускорението на броя операции с плаваща запетая за една 
секунда извършени от GPU спрямо CPU (фиг. 6) 
изключително наподобява тази на фигура 3. След 
изчисляване на матрицата с размери 4096 x 4096 се 

вижда, че отношението на гигафлопс за GPU и CPU 
достига палто. За променливи с единична точност, броят 
операции през графичния процесор за единица време е с 
42,14 пъти по-голям от този на централния процесор, 
докато при променливи с двойна точност отношението 
GPU/CPU е почти наполовина – 24,26. 
 
 

Заключение 
 

В резултат на проведения тест на компютърната 
производителност става ясно, че графичните процесори 
базирани на CUDA архитектурата значително оптимизират 
изчислителния процес и намаляват компютърното време. 
 

Постигнатите резултати при решаване на поставената 
геофизична задача дават основание да се направи извода, 
че използването на графични ускорители при решаване на 
задачи, изискващи обработката на огромни масиви от 
данни, каквито често се срещат в геофизичната практика, 
би довело до значително ускоряване на тяхното решение. 
Такива са задачите свързани с анализа и обработката на 
сеизмични данни, създаване на най-различни геофизични 
модели (сеизмологични, геомагнитни, гравитационни, 
океноложки, атмосферни и др.), интерпретация и 
оптимизация на обратни задачи и др. 
 

Трябва да се има предвид, че получените резултати 
имат ориентировъчен характер, тъй като различните 
аналитични изрази (събиране, изваждане, умножение, 
деление, степенуване, логаритмуване и т.н.) и процедури 
(логически операции, задаване на цикли, четене и 
запаметяване на променливи и др.) изискват различно 
компютърно време, а на този етап някои от тях са все още 
практически неизпълними от графичните ускорители. 
 

При създаването на софтуерен код, описаните по-горе 
особености трябва да бъдат взети под внимание, като по 
този начин бъдат разработени най-подходящи алгоритми, 
позволяващи оптимално и пълноценно използване на 
огромния потенциал на графичните ускорители. 
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EFFECT OF THE HEAVY METALS PRECIPITATION ON THE ORGANIC MIXTURE`S 
SORPTION AND BUFFERING PROPERTIES DURING BIOREMEDIATION  
OF ACID MINE DRAINAGE BY MEANS OF MICROBIAL SULFATE REDUCTION 
 
Plamen Georgiev, Stoyan Groudev, Marina Nicolova, Irena Spasova  
 

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; ps_georgiev@mgu.bg 

 
ABSTRACT. A permeable reactive barrier with a total volume of 23 m3 for treatment of acid mine drainage, generated in the abandoned uranium 
mine Curilo was constructed and put in operation in 2004. The largest part of dissolved heavy metals and uranium was retained in the anaerobic 
section for microbial sulfate reduction where the pollutants were precipitated mainly as sulphides and uraninite, respectively. The efficiency of this 
process was strongly dependent on the rate of biopolymers` hydrolysis, sorption and buffering рproperties of the used organic mixture. The 
changes of these properties influenced greatly on the spatial accumulation and the mobility fractions distributions of the retained pollutants that 
were determined after long permeable barrier’s operation.     
Keywords: acid mine drainage, proton consumption, mobility fractions, sorption properties 

 
ВЛИЯНИЕ НА УТАЯВАНЕТО НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ВЪРХУ СОРБЦИОННИТЕ И БУФЕРИРАЩИ СВОЙСТВА НА 
ИЗПОЛЗВАНАТА ОРГАНИЧНА СМЕСКА ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ НА КИСЕЛИ ДРЕНАЖНИ ВОДИ 
ПОСРЕДСТВОМ МИКРОБНА СУЛФАТ РЕДУКЦИЯ 
Пламен Георгиев, Стоян Грудев, Марина Николова, Ирена Спасова 
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1700 София; ps_georgiev@mgu.bg 
 
РЕЗЮМЕ. Пропусклива реактивна бариера с общ обем 23 m3 за третиране на кисели дренажни води беше конструирана в изоставената 
уранова мина Курило и пусната в действие през 2004 година. Основната част от разтворените тежки метали и уран бяха задържани в 
анаеробната секция за микробна сулфат редукция, където замърсителите бяха утаени главно като сулфиди и уранинит, съответно. 
Ефективността на този процес беше силно зависима от скоростта на хидролиза на биополимерите, сорбционните и буфериращи свойства 
на използваната органична смес. Измененията на тези свойства определиха пространственото разпределение и фракционен състав на 
замърсителите в секцията за микробна сулфатредукция, установени след продължителна работа на пропускливата бариера.  
Ключови думи: кисели дренажни води, неутрализацинен потнециал, мобилни фракции, сорбционни свойства  

 
Introduction 

The passive systems are the only technical solution which 
was proven in practice as sufficient way for treatment of acid 
mine drainage containing dissolved heavy metals, toxic 
elements and in some cases radionuclides, at communally 
accepted price. That treatment relies on using of wide range of 
chemical and biological processes, which are carrying out in 
separate sections. In this way the selective removal of different 
classes of inorganic pollutants into the relevant sections of the 
passive system is possible to achieve. The passive systems 
could operate at short residence times and higher percent of 
the pollutants removal to be maintained at lower operation 
expenses if the scaling of each section takes into consideration 
the concentration of the relevant group of pollutants, the total 
discharge of the plume, as well as all sections of the barrier are 
consequently connected in the appropriate order. The 
application of the passive systems for water treatment into the 
practice would enable the environmental status in the mining 
areas to be improved significantly due to the neutralization of 
water acidity, hindering of the pollutants migration into the 

environment, and recovering of the heavily affected aquatic 
ecosystems. (Georgiev et al., 2010) 

 

This article presents some results about how the sorption 
and buffering properties of the organic mixture was changed in 
time due to the precipitation of iron, heavy metals, and uranium 
at sulfate reducing condition. 
 

Materials and methods 
Pilot permeable barrier for treatment of acid mine drainage 

(AMD), generated in the abandoned uranium mine Curilo, was 
constructed and put in operation (Groudev et al., 2008). The 
passive system was consisted of an alkalizing drain, an anoxic 
section for microbial dissimilatory sulfate reduction (MSDR) 
and a surface-flow wetland. The alkalizing drain was filled with 
a mixture of crushed limestone and gravel pieces. Its total 
volume was 2.5 m3. The section for MSDR had a volume of 
about 20.4 m3 and was filled with a mixture of biodegradable 
solid organic substrates (cow manure, plant compost, straw), 
crushed limestone as well as zeolite saturated with ammonium 
phosphate. The surface flow wetland (a third section) had a 
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total volume of about 5.2 m3 and was filled with grey forest soil, 
plant compost, plant debris as well as zeolite saturated with 
ammonium phosphate. The wetland was biotope for some 
typical plants (narrow leaf cattail (Typha angustifolia), jointed 
rush (Juncus articulatus), bulrush (Scirpus spp.), etc.  

 
Since the summer of 2004, when the passive system was 

put in operation, a portion of AMD generated in the ore body is 
being treated permanently. The quality of the treated waters 
was monitored regularly by means of different sampling points 
located at the inlet and the outlet of each section of the passive 
system. Besides of it, periodical monitoring based on solid 
sampling taken from the second section of the permeable 
barrier was applied. The solid samples were taken from 
different depth and at different distance from the second 
section onset periodically. The ash content in the solid samples 
as well as their heavy metals concentration were determined 
by means of the samples burning and the acid dissolution 
(HCl) of generated ash, respectively (Page et al., 1982). The 
concentration of dissolved heavy metals and uranium was 
determined by means of Atomic Adsorption Spectrophotometry 
(AAS)/ Induced Coupled Plasma (ICP) and a photometric 
method (Savvin, 1961), respectively. The exchangeable 
mobility fraction of the retained pollutants in the solid samples 
was determined with accordance to wide accepted method 
(Tessier et al., 1979). 

 
The sorption and buffering properties of the solid samples 

were determined after the preliminary removal of all limestone 
particles. The sorption property was studied by means of batch 
experiment conducted in a polypropylene vessel at 25 ˚C. 
Solid/ solute ratio of 1/30 was achieved by means of addition of 
needed amount of electrolyte solution (0.01M KCl). Solution of 
ZnCl2 (130 μM) was added to the sample in the beginning of 
the experiment and the sorption of Zn ions was studied during 
the pH titration from the native-pH-value of the organic sample 
to the pH-end point (2.5) by means of HCl (0.1 M) addition. 
The acid consumption per each 0.5 unit of pH reduction was 
measured by means of automatic pH titration. When the 
relevant pH-point was reached, aliquot samples (10 ml) were 
filtered through 0.1 μm filter and the concentration of Zn ions 
was measured in the transparent solution (Li et al., 2001). The 
whole experiment was carried out by means of a titrator 
(Methrohm 718 Stat Titrino) and pH glass electrode Methrom 
(filled with 3M KCl). 

 
The organic fractional analysis of the samples was 

performed after their preliminary drying till stable weight and 
the removal of all limestone particles. The concentration of 
dissolved monomers was determined by means of the 
sample’s leaching with distilled water at room temperature and 
short agitation. The total amount of carbohydrates, i.e. 
crystalinne polysacharide (cellulose) and non-critsaline 
polysacharides (hemicellulose), was determined by sample 
leaching in 12 M H2SO4 for 12 h (Lowe, 1993). The 
concentration of non-crystaline polysacharides (hemicellulose) 
was studied by means of acid hydrolysis (with HCl solution) 
under anaerobic conditions in the Soxhlet apparatus at higher 
temperature. Lignine in the samples was selectively solubilized 
by means of alkaline solution containing NaOH, CuO, 
Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O under anaerobic conditions. The whole 
analysis was carried out in the Soxhlet apparatus at 170° C for 
a period of 4 h (Kőgel and Bochter, 1985). The concentration 

of dissolved organic carbon (DOC), which was leached at the 
relevant conditions, was determined by means of its chemical 
oxidation at high temperature, followed by absorption of the 
produced CO2 (in NaOH solution) and classical acid-base 
titration with phenolphthalein as indicator (Lurie, 1973). 

 
The biodegradable fraction of the studied organic samples 

was calculated by well-known method (Chandler et al., 1980). 
 

Results and discussion 
The effective treatment of AMD by means of permeable 

barriers is strongly determined by the correct combination of all 
physical, chemical as well as biological processes that take 
part in the precipitation of different heavy metals, toxic 
elements, and radionuclides.  It is achieved practically by the 
processes` spatial separation by means of different sections 
construction where the needed conditions could be maintained 
easily. For that reason, three sections were constructed in the 
permeable barrier that was put in operation for AMD treatment 
in the abandoned uranium mine Curilo. First section of the 
barrier was an alkalizing drain where the water acidity was 
consumed by limestone with it the section was filled up. In 
addition, the chemical neutralization enabled chemical 
oxidation of ferrous iron to ferric state to take place which was 
followed with the formation of ferric hydroxides. Despite the 
pollutants removal in the alkaline drain, the most effective 
precipitation of all dissolved heavy metals excepting 
manganese was measured in the section for microbial sulfate 
reduction. Manganese was removed most effectively by 
surface-flow wetland where aerobic conditions were 
maintained by means of oxygen diffusion from atmosphere as 
well as plant and algae photosynthesis. These conditions 
enabled the oxidation of residual concentrations of ammonia, 
hydrogen sulfide, and dissolved organic monomers to 
harmless compounds also to take place. So, all qualities of 
AMD being treated through the constructed pilot permeable 
barrier were turned below the relevant permissible levels for 
waters intended to use in industry/ agriculture. The second 
section of the permeable reactive barrier acted as a settlement 
tank where dissolved heavy metals, iron and uranium were 
precipitated as the relevant sulfides and uraninite (Groudev et 
al., 2008), respectively (Table 1). It was determined by the 
anaerobic condition that was maintained into the section and 
generation of hydrogen sulfide due to the growth and activity of 
sulfate reducing bacteria.  

 
Table 1. Data about the chemical content of the organic 
mixture that was taken from the first one third of the section for 
microbial sulfate reduction to the relevant sampling periods 

Content, 
mg/kg 

Period of sampling, months 

10 16 22 28 

Pb 26.7 46.6 62.5 78.6 
Zn 362.8 586.7 1147.3 1488 
Cu 481.5 1211 1650 1950 
Ni 118.3 269.3 577.1 1565 
Fe 2343 6204 6440 6632 
Mn 810.1 473 670 895 
Al 5170 7270 7540 8020 
Co 98.4 298 512 890 
U 45.3 60.3 178.4 215.3 
S total  6239 6612 7970 10087 
P 2450 1650 1560 1512 
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    The pollutants precipitation in the section for microbial 
sulfate reduction was initiated by the attraction and sorption of 
the heavy metals` cations to the negative charged surface 
groups of the organic mixture. Despite the precise mixing of all 
organic components that were used for the preparation of that 
mixture, the charged groups were not distributed equally on its 
surface. It enabled zones with higher sorption potential to exist 
where the pollutants sorption was more prominent. As a result 
of this, zones oversaturated with some of the presented 
pollutants were created which enabled the process of 
pollutants removal to continue further to the minerals formation 
if suitable ligands were presented in. Hydrogen sulfide and its 
dissolved forms was such suitable ligand that enhanced to 
draw out the reaction to sulfides (MeS) and uraninite (UO2) 
formation. As a result of this, the relative content of pollutants 
that were presented as an exchangeable fraction (free cations, 
dissolved complexes) in the solid samples taken in the summer 
were less than 5 % in comparison to the total content of the 
relevant pollutant (Table 2). However, the bacterial sulfate 
reduction as each biological process is strongly temperature 
dependent and as a result of this very low concentration of 
hydrogen sulfide was measured during the winter when the 
daily temperature in the barrier was in the range 1.3-3.1˚C. So, 
the sorption of dissolved pollutants was acting constantly into 
the section but the concentration of hydrogen sulfide was not 
sufficient which limited the process of pollutants precipitation. 
As a consequence, the relative content of exchangeable 
fraction of copper and lead, for example, were increased three 
fold in comparison to the values measured in samples that 
were taken in the summer. In spite of that, the concentrations 
of all pollutants, with exception of manganese, that were 
measured in outlet of the section for microbial sulfate reduction 
were still below the relevant permissible levels for waters 
intended for use in agriculture and industry (Groudev et al., 
2008). These results revealed the real significance and 
importance of the sorption process towards inorganic 
pollutants removal during the treatment of acid mine drainage 
by means of passive systems. 
 
Table 2. Data about the exchangeable fraction content (In %) 
of heavy metals and uranium in the organic mixture that was 
taken from the first one third part of the section for microbial 
sulfate reduction to relevant the sampling periods 

Pollutant  Period of sampling, months 

10 16 22 28 

Pb 1.8 7.3 2.2 62.1 
Zn 0.1 1.5 0.07 3.2 
Cu 0.3 0.8 0.5 1.7 
Ni 0.7 2.5 0.9 3.4 
Fe 0.005 0.5 0.005 0.7 
Mn 5.1 6.2 4.8 10.1 
Co 2.0 6.1 2.2 5.4 
U 6.4 12.4 7.1 15.7 

 
The content of the biodegradable fraction of the used 

organic mixture decreased steadily during the applied period of 
monitoring (Table 3). It was a result of the preferential 
hydrolysis of biopolymers as cellulose, hemicelluose, and 
proteins – a process which enabled the growth and activity of 
the local microbocenose as well as the anaerobic conditions 
into the second section of the barrier to be maintained. The 
biopolymers biodegradation resulted in the steadily decreasing 
content of the volatile solids as well as the higher relative 

content of refractory biopolymers with more complex structure 
such as lignine to increase. As a result of this, the 
concentration of dissolved compounds that was measured in 
the pore waters of the first one third of the section was 
decreased below 70 mg Corg/ l which limited the growth and 
activity of sulfate reducing bacteria (Groudev et al., 2008). It 
determined the need to replace the exhausted organic mixture 
from the first one third of the section with fresh one which 
would enable to maintain the microbial activity as well as the 
proton consumption and pollutants sorption from drainage 
waters being treated through the barrier. 
 
Table 3. Data about the ash and volatile solids contents of the 
organic mixture that was taken from the one third part of 
section for microbial sulfate reduction to the relevant sampling 
periods  

Index 
 

Initial 
value  

Period of sampling, months 

10 16 22 28 

Ash content, % 34.2 36.5 37.4 40.5 41.4 
Volatile  
solids, % 

65.8 63.5 62.6 59.5 58.6 

Biodegradable 
fraction 

0.65 0.64 0.63 0.53 0.49 

 
The total proton consumption of the organic mixture was 

measured before the start of barrier operation and how it was 
changed during the treatment of acid mine drainage. The total 
proton consumption of freshly prepared organic mixture was 
0.529 g H+/100 g sample (Table 4). That value could be used 
to evaluate the total power of all chemical processes that take 
part in the proton consumption in a biotope with higher organic 
content. For example, the exchange between basic cations 
adsorbed on the organic surface and protons from solutions is 
a process that takes place in the whole pH range (8.5-2.5) and 
as higher is free protons concentration as the process is more 
intensive. Another chemical process – hydroxyl displacement 
from sesquioxides by organic anions took place at pH range 
lower than 7.0. Both processes were responsible for a first 
peak formation in the pH range 7.7-5.0 where more than 47 % 
of the total protons consumption was measured (Fig. 1).  
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Fig. 1. Changes in the proton consumption of the organic 
mixture degraded at anaerobic conditions by means of microbial 
sulfate reduction  
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The peak’s shape was determined mainly by the higher 
percent of caw manure that was used during the organic 
mixture preparation. It is well-known that the enzyme 
hydrolysis of biopolymers that took place in the stomach of 
ruminant animals resulted in the higher surface area of the 
processed herbage, higher percent of the biopolymers 
degradation as well as higher amount of liberated organic 
monomers. The second plateau of proton consumption was 
formed in the pH range 4.5-2.5 and it constituted more than 
38% of the measured total proton consumption. It was 
determined by the protonation process of organic acids which 
typical pK values are in the range 1-5 (Stumm, Morgan, 1996). 
 
Table 4. Data about the changes in the proton consumption (in 
g H+/ 100 g sample) of the organic mixture that was taken from 
the first one third of section for microbial sulfate reduction to 
the relevant sampling periods 

End point 
of pH 
titration 

Initial  
value  

Period of sampling, months 

10 16  22  28  

Initial pH 8.8 7.43 5.68 6.92 5.22 

8.8 – – – – – 
8.5 0.015 – – – – 
8.0 0.014 – – – – 
7.5 0.009 – – – – 
7.0 0.066 0.009 – – – 
6.5 0.064 0.018 – 0.004 – 
6.0 0.060 0.038 – 0.01 – 
5.5 0.061 0.033 0.034 0.005 – 
5.0 0.017 0.020 0.013 0.01 0.009 
4.5 0.019 0.021 0.017 0.004 0.008 
4.0 0.050 0.044 0.034 0.007 0.005 
3.5 0.031 0.031 0.026 0.02 0.014 
3.0 0.043 0.040 0.042 0.04 0.03 
2.5 0.080 0.068 0.065 0.070 0.05 
Total  H+  

consumption 
0.529 0.322 0.231 0.172 0.116 

 
The change of proton consumption of the organic mixture 

was a parameter studied on the solid samples taken from the 
second section of permeable barrier during the applied 
sampling campaigns – after 10, 16, 22, and 28 months, 
respectively, since the start of the barrier operation. It is 
interesting to note that the second and forth sampling 
campaigns were realized during the winter when the daily 
temperature in the second section was in the range 1.3-3.1 ˚C. 

Because of the lower temperature, the rates of all microbial 
processes (ammonification of organic nitrogen, 
decarboxylation of organic acids, microbial sulfate reduction) 
leading to proton consumption and the acidity neutralization 
were decreased significantly. As a result of this, pH of the solid 
samples taken in winter was buffered only by the processes of 
chemical neutralization carried out by the presented limestone 
and the constituents of the organic mixture. As a result of this, 
pH of the solid samples taken in winter was with 1.5 units lower 
in comparison with the pH of samples taken in summer (Table 
4). It was also evidence that most of limestone surface was 
armored by minerals of precipitated iron and heavy metals 
after almost 2.5 years of the barrier operation which decreased 
its ability to neutralize water acidity. From the presented results 
(Table 4, Figure 1), a tendency of gradually decrease of the 
total proton consumption of organic mixture that had been 
used in water treatment was easily visible. It was determined 

by the reservoirs of basic cations and easily dissolved organic 
anions exhaustion in the initially prepared organic mixture as 
well as the loss of its active surface due to the continual 
precipitation of iron and heavy metals. As a result of this, the 
protons consumption in the pH range 7.0-5.5 diminished in 
power gradually and after 28 months of the barrier operation 
the buffering properties of the mixture in this range was almost 
negligible. At the same time, the proton consumption in the pH 
range 3.5-2.5 was almost unchanged probably due to the 
attraction and adsorption of protons on the negative surface 
charged groups of the newly-formed minerals (sulfides and 
hydroxides mainly) as well as the dissolution of these with non-
crystalline structure. 
 

Zinc is one of the heavy metals which are used widely to 
study the cation sorption on the surface of organic as well as 
inorganic compounds in wide pH range (Diatta, Kocialkowski, 
1998; Toner et al., 2005; Balkaya, Cesur, 2008). It is 
determined by its properties to migrate as free cation or as 
stable complexes with suitable net charge in dependence on 
the local pH. As a result, three distinct zones of zinc sorption 
on the initially prepared organic mixture was formed (Table 5, 
Fig. 2). First zone was in the pH range 8.8-7.5 where zinc 
sorption was more than 50 %. At that pH zinc formed stable 
complexes with net negative or zero charge with some 
inorganic and organic ligands presented in solution (Stumm, 
Morgan, 1996). Simultaneously, a pH-dependent net negative 
charge on the organic mixture surface had already existed due 
to the deprotonation of presented carboxylic functional groups. 
The second zone of zinc sorption was in the pH range 6.5-5.5 
where more than 80 % of the element was sorbed. Zinc existed 
in that pH range as free cations as well as hydroxy complex 
which are adsorbed easily to the net negative charged 
positions. The third zone was in the pH range 4.5-3.5 where 
less than of 50% of added zinc was adsorbed. Zinc adsorption 
dropped significantly below pH 3.0 due to its presence as free 
cation, the higher concentration of H+ in solution, and alteration 
of the organic surface net charge from negative to positive. 

 
     On the analogy of buffering properties, the sorption feature 
of the organic mixture were altered significantly due to the 
heavy metals accumulation into the second section of 
permeable reactive barrier. The sampling campaigns 
conducted through the summer (first and third, respectively) 
revealed the greatly improvement of the organic sorption 
properties in a distinct pH range in comparison with the 
properties that was measured before the start of permeable 
barrier operation. For example, zinc sorption was more than 
90% in the pH range 7.5-6.0 after 10 months of the start of 
barrier operation in comparison to 84-27 % before that. Even 
pH below 4.5 more than 55 % of added zinc was sorbed by the 
organic mixture. These results showed that deep 
transformations have taken place in the organic as well as 
inorganic part of the initially prepared organic mixture. Higher 
daily temperature in summer enabled the higher activity of all 
microbial groups that take part in the organic degradation at 
anaerobic conditions. The bacterial hydrolysis of biopolymers 
and the ammonification of amino groups were ones of the most 
important microbial processes that were linked directly to the 
studied sorption properties. The bacterial hydrolysis of 
cellulose and hemicellulose was responsible for the gradual 
liberation of monosugars from their structure which enabled the 
growth and activity of all microbial groups of the 
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microbocenose to be maintained in the second section in a 
long-term period. The ammonification of amino group turned its 
partly positive charge to the net negative due to the releasing 
of ammonia as an end product into the environment. By this 
way, the end products of both processes were compounds 
enriched with functional groups (O-H, COO-H) which attracted 
and sorbed heavy metals cations preferentially (Beech & 
Cheung, 1995) Also, the processes were responsible for the 
steadily degradation of the organic matrix which resulted in the 
steadily increasing of its active sorption surface. 
 
Table 5. Data about the Zn 2+ sorption (in %) on the organic 
mixture that was taken from the first one third part of section 
for microbial sulfate reduction to the relevant sampling periods  

End 
point of 
pH 
titration 

Initial 
value  

Period of sampling, months 

10 16  22 28 

8.8 50.8 – – – – 
8.5 52.9 – – – – 
8.0 75.3 – – – – 
7.5 84.4 97.4 – – – 
7.0 27.2 96.8 – – – 
6.5 87.9 95.2 – 15.5 – 
6.0 86.1 92.7 – 81.2 – 
5.5 79.3 73.6 83.3 85.7 – 
5.0 16.0 74.4 75.6 76.9 35.4 
4.5 45.0 61.3 71.7 65.4 16.8 
4.0 45.4 57.4 19.2 49.0 0 
3.5 39.0 40.6 0 25.5 0 
3.0 21.6 27.0 0 15.6 0 
2.5 16.7 20.6 0 0 0 
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Fig. 2. Changes of Zinc sorption on the organic mixture that was 
used for treatment of AMD by means of microbial sulfate 
reduction 
 

The areas with higher sorption capacity were the zones 
with more prominent net negative surface charge. The heavy 
metals cations were attracted to, sorbed and precipitated on 
them preferably. So, the newly formed minerals (oxides and 
sulfides) of heavy metals and uranium were constituted at low 
temperature and pressure and as a result of this they were 
characterized with a lower degree of crystallinity and higher 

surface area in the very beginning (Van den Hoop et al., 1997). 
As a result of this, the surface of these minerals took part 
actively in the processes of protonation/ deprotonation, 
adsorption/ desorption of cations from waters being treated 
which altered the sorption properties of the organic mixture as 
a whole. On the other hand, the second and forth sampling 
campaigns were conducted through the winter when the 
temperature inside the barrier was not suitable for higher 
microbial activity. As a result of this, the most of removed 
pollutants were presented as an exchangeable fraction mainly 
which determined their easily resolubilization at any significant 
change in the content of pore solution. For that reason, zinc 
sorption at pH below 4.5 was extremely low and if pH dropped 
further the solid sample acted as a source of zinc ions due to 
carrying out of an exchangeable reaction as well as dissolution 
of zinc-bearing minerals. It determined the lower value of 
proton consumption as well as lower sorption properties of the 
spent organic mixture. 

 
The presented results shown that after 2.5 years of 

permeable barrier operation, the sorption and buffering 
properties of the used organic mixture from the first one third of 
the section for microbial reduction was almost completely 
exhausted. It determined a need of the mixture’s replacement 
with new one with similar content and properties. By this way, 
the studied positive effects (i.e. the proton consumption and 
effectively heavy metals removal) on the local aquatic 
ecosystem (Georgiev et al., 2010) as a result of the permeable 
barrier operation could be maintained in a long-term period. 
 

Conclusions 
   Organic mixture based on the higher ratio of caw manure 
determined its excellent buffering properties in the pH ranges 
7.7-5.0 and 4.5-2.5, respectively, due to the higher content of 
basic cations as well as the higher content of organic acids. 
Both components took active part in chemical as well as 
biological processes of proton consumption during the 
treatment of acid mine drainage. 
 
   Heavy metals` sorption in the section for microbial sorption 
was strongly dependent on pH which had crucial effect on the 
organic mixture net surface charge as well as on the chemical 
form by which the relevant pollutant was presented. The 
sorption of the heavy metals on the organic mixture’s surface 
was the main process of the pollutant removal in the section for 
microbial sulfate reduction during the winter when the daily 
temperature determined lower activity of all biological process 
that took part in the biodegradation of biopolymers. 
 
   After 2.5 years of permeable barrier operation, the sorption 
and buffering properties of the used organic mixture from the 
first one third of the section for microbial reduction  was almost 
completely exhausted due to the consumption of its 
biodegradable fraction as well as its surface covering with 
precipitates of iron and other heavy waters from acid mine 
drainage being treated. 
 
   The exhausted organic mixture’s replacement from the first 
one third of the section for microbial sulfate reduction with new 
one with similar content and properties would enable the long-
term operation of the constructed pilot permeable barrier for 
acid mine drainage treatment at the relevant residence times.  
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A STOCHASTIC MODEL FOR PREDICTION THE OCCURRENCE OF STRONG 
EARTHQUAKES (M>7.0) IN THE CHILE SEISMOGENIC AREA  
 
Boyko Ranguelov1, Ivailo Papratilov1, Maria Velikova1, Edelvays Spassov2  

 
1University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; branguelov@gmail.com 
2Kinemetrics, Los Angeles, USA 

 
ABSTRACT. On the basis of preliminary created stochastic model for earthquake prediction, new software is applied about the Chile coastal area. 
Data about strong earthquakes have been used for the model application. Strong effects of migration of the seismic sources have been discovered 
in N-S direction. Repeatability and predominant distances of the consecutive events are also result of these investigations. The physical meaning of 
such effects is dominated by the clear zone of subduction developed there. After the visualization the diagrams about the next expected strong 
seismic event are presented. The software could be useful to any other applications in the similar regions. The use of the earlier developed 
stochastic model is based on geometry considerations as well as the statistical distributions of the main parameters of any two consecutive seismic 
events: temporal and space positions and the magnitude differences. The obtained bi-modal distributions require the consideration of the most 
probable position of the next expected seismic event. The results obtained show the applicability of the suggested model. The last strong seismic 
event Mw8.8 occurred on 27th February 2010 is considered as a starting point for the next expected strong earthquake in the area. 

 
СТОХАСТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ (M>7.0) В РАЙОНА НА 
ЧИЛИ 

Бойко Рангелов1, Ивайло Папратилов1, Мария Великова1, Еделвайс Спасов2 
1Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; branguelov@gmail.com 
2Кинеметрикс, Лос Анджелос, САЩ  
 
РЕЗЮМЕ. На основата на предварително създаден стохастичен модел за прогноза на силни земетресения, е създадена софтуерна 
програма за приложение в района на Чилийското крайбрежие. Използувани са данни за силни земетресения с магнитуд над 7.0 за 
последните няколко века. Установена е миграция в посока север-юг, преобладаващи разстояние между силните земетресения и 
повторяемост през няколко години. Физическото обяснение за подобно поведение на сеизмичността в района се диктува от ясно изразена 
зона на субдукцшя, способна да генерира силни земетресения, които често се и източник на цунами. Последното силно земетресение 
М8.8 от 27 февруари 2010 е използувано акто отправна точка за следващото очаквано силно сеизмично събитие в региона. 
Визуализирани са получените резултати, като създаденият софтуер може да се използува и за изследвания в други подобни по своята 
геодинамика региони.  

 
Introduction 

A stochastic prediction of an earthquake occurrence (as well 
as any other attempt of seismic event prognosis) requires the 
determination of five elements: two co-ordinates, depth, 
magnitude and time. It is well known also that predicting the 
time is the crucial factor for the lack of success in earthquake 
prediction. The larger the magnitude, the territory and time 
span of the investigation are the more likely is that the results 
will be closer to the reality.  

 
Chile subduction area is well known region on the South 

America continent with a documented history of earthquakes 
occurrence. But even here, only about 535 years of written 
documenting is available, and this is a short term as far as 
seismological prediction is concern. The instrumentally 
recorded data are limited as well. The magnitudes of the 
subduction and near subduction zone events in this region are 
on the highest size of the Richter scale. All these factors are 

imposing a number of limitations on earthquake prognosis, 
which may be one of the main reasons for nearly complete lack 
of studies on this subject.  

 
The idea to make the present attempt was given by the bi-

modal distribution of the local seismicity in time (Fig. 1). An 
attempt to compile a complete set of strong earthquakes in 
Chile is presented in Table 1 using available data 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Chile).  

 
Then a selection of the most reliable events is done using as 

main criteria the magnitude threshold of M>7.0. Those 18 
events give an average of 22 years time period between the 
sequential quakes, but one should consider the poor detecting 
and recording capabilities before and in the beginning of this 
century. 
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Data and Method 
Even with a limited amount of information we had to restrict 

our database to the last 18 events. This is the most 
homogeneous and reliable part of the presented catalogue. 
The number of earthquakes with magnitude greater than 6.0 
for the same time period is 35 and would give a better basis for 
statistical study. With such a low magnitude however, it is 
much more probable that the stochastic distribution is more 
random and some of the events could be fore or aftershocks of 
main earthquakes. Their detection as such is not an easy task 
while the method requires only independent seismic events. 
The historical part of the catalogue is not complete with those 
events, that is why we restricted our study to the seismic 
events with magnitudes greater then 7.0. Such approach has 
been used in our previous studies and shows good reliability, 
especially to the stochastic distributions of the different 
parameters used. 

 
Table 1. List of the 18 events with M>7.0 in Chile 

Lat S        Long W        Magn.      Year        Month        Day 

-39.80 -73.20    8.5 1575 12 16 
-32.50 -71.50    8.7 1730   7   8 
-36.83 -73.03    8.5 1751   5 25 
-36.83 -73.03    8.5 1835   2 20 
-18.50 -70.58    9.0 1868   8 13 
-33.00 -72.00    8.2 1906   5 17 
-28.50 -70.00    8.5 1922 11 10 
-36.20 -72.20    7.8 1939   1 25 
-30.75 -72.00    8.2 1943   4   6 
-39.50 -74.50    9.5 1960   5 22 
-32.41 -71.10    7.1 1965   3 28 
-32.51 -71.20    7.5 1971   7   8 
-33.24 -71.85   8.0 1985   3   3 
-23.36 -70.31   8.0 1995   7 30 
-30.93 -71.22    7.1 1997 10 14 
-19.89 -69.12   7.9 2005   6 13 
-22.19 -69.84   7.7 2007 11 14 
-35.82 -72.67   8.8 2010   2 27 

 
The strong events in this area are aligned in a relatively 

narrow strip with slight NW-SE orientation along the Pacific 
coast of Chile. And again on very few occasions epicenters 
coincide with the known subduction delineation even if 
considering an error in location determination of 5-10 km. 

 
The principles of the method applied have been developed 

by Christoskov et al. (1986; 1989), Christoskov and Ranguelov 
(1988), Ranguelov (1990), etc. Briefly, for every couple of two 
sequential events Ni and Ni+1 with parameters: X, Y, T and M 
we could create the differences: 
 

  T = T i+1 -Ti ;     (1) 
 

  M = M i+1-Mi ;     (2) 
 

   L = [(X i+1-Xi)2 + (Y i+1-Yi)2] 1/2,    (3) 
 
where    
 

  = arctg(X/Y);     (4) 

X = North

Y = East





 



 
Since the magnitude threshold is strictly limited, magnitude 

can not be used as a criterion. In such a case the total 

probability for the next event occurrence will be (if the events 

are independent in time and space domain): 

 

P = P( T ) * P( L ) * P();    (5) 
 

By using the empirical distributions of those parameters and 
after normalization with the maximum value of each parameter 
we could produce compatible mutual distributions and even 
plot the comprehensive results on the map of probabilities. The 
simple software has been created using this algorithm in 
MATLAB environment.  
 
 

Results and Discussion 
The plot of the temporal distribution of the strong 

earthquakes is presented in Fig. 1. It’s a clear left modal shape 
histogram with a maximum at about 250 months (with “one 
sigma” interval of about 15 months). The abscise scale is 80 
months and the ordinate considers the number of events 
(integer digit).  

 

Fig. 1. Time distribution of all events with M>7.0 in the Chile area 

 
The time inconsistency of the historic data could be 

demonstrated from the right side of the histogram where some 
events occurred in about 1000 even 2000 months time interval. 
The time span of nearly 100 years and the increasing number 
of reported events with the years is making difficult the 
sensible use of this information for the purposes of the 
suggested model. It is also possible, especially in the 
beginning of the period, that earthquakes of that size have not 
been noticed and/or recorded.  

 
Figure 2 shows the distance distribution of the strong 

events in the area. The most characteristic feature here again 
is the uni-modal shape of the histogram. The dominant 
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distance is about 800 km. This could suggest a seismogenic 
block structure of an average of 400 km (with “one sigma” of 
about 100 km.) required for accumulation and generation of an 
event with magnitude greater than 7.0. Even with perhaps 
incomplete catalogue of seismic data the block structure in the 
area is well defined, which permitts the creation of a territorial 
distribution of the probabilities (Ranguelov, Spassov, 2010). 

 
Fig. 2. Distance distribution of the strong events in the area 

 

 
Fig. 3. Probability map based on the stochastic model described 
in the text 

 
The azimuthal distribution of the main events for this study 

is investigated. The orientation of its maximums could easily be 
expected from the space distribution of the events (Fig. 3). The 
dominant N-S direction of migration of the epicentres is so 
clearly expressed that could be used without doubt about the 
high probability expectation of the next seismic event position. 
Clearly explained remains the minimum in the opposite 
direction E-W, which could be assigned to the main 
seismotectonic fiture of the subduction zone which is clearly 
elongated in N-S direction. Probably the most real 
representation of the azimuthal preferences of the strong 
events migration could be obtained from such distribution of all 
events with M>7.0.  

 
The normalization of the values and their comprehensive 

consideration allows a construction of a probability nomogram 
shown in Fig. 4. Each of its circular segments contains the 
percentage probability of an earthquake occurring in the sector 
if the centre of the nomogram is placed over the location of the 
epicentre of the last strong event – Mw8.8 strong earthquake 
occurred on the 27th of February 2011. Similar graph could be 

more useful in a more rapidly changing seismicity or for 
planning some long term investigations. 

 

 
Fig. 4. Probability nomogram after normalization of the values 
and their comprehensive consideration 

 
     Probably the most important effect of the suggested model 
is that it is giving the opportunity to transfer the result on to the 
territory of study. Dividing the area into individual cells (in this 
case in 1 by 1 geographical degrees dimensions) one could 
calculate the total probability of occurrence for each cell. The 
interpolation of the data then would give a probability for this 
particular set of data. The maximum in the distance distribution 
(Fig. 2) is marked here by a 70% margin, but the overall 
probability is greatest in the respective coloured area. 
 
      A retrospective analysis of the data has been performed in 
order to evaluate the reliability of the method and the results 
using the new created software. A retrospective check of all 
couples gives an average success rate of nearly 70%, while on 
two occasions the success rate is 90%. Another estimate 
shows that in 76% of the retro-analyses the success is 65% or 
more. 
 
 

Conclusions  

      The midterm stochastic model for studying the earthquakes 
with magnitude greater than 70 in South America Chile coast 
defined uni-modal distributions of both time and distance. A 
clear bi-modal distribution is expressed about the azimuth 
which gives real opportunity of successful next strong 
earthquake probabilistic prediction. A software created is used 
about probabilistic nomogram generation (Fig. 4), which shows 
the maximum probability of the next strong earthquake 
occurrence within the time interval of 120-250 months (10-20 
years) and distance of about 800-1000 km in the direction of 
North (or South) of the last very strong earthquake happened 
on 27 February 2010. The 100 value just shows that this is the 
maximum maximorum value about the stochastic model, which 
is normalised to be able quantitatively to assess other 
segments values as parts of 100. This could give some 
grounds for expecting the next strong earthquake in a certain 
confidence interval (+/- “one sigma”). Although the historic data 
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of the seismic events with such size may not be complete, a 
block structure of the territory and a predominant azimuthal 
orientation of the quake occurrence are likely to be distinct 
features of the seismicity in South America Chile coast. 
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ABSTRACT. The general frame of the BG-ROM MARINEGEOHAZARDS project is considered. The main focus is on the rough data and 
information about the investigations related to the creation of the marine geo hazards early warning system. The target topics are on the 
earthquakes, landslides, tsunamis, floods and similar natural hazards. Maps and schemas about the main hazards have been created for the 
Bulgaria-Romania cross border area – both in marine and coastal environment. The typology and quantification of the hazards and their dangerous 
elements support the key core elements selection and the infrastructure of the early warning system targeted to the population and society safety. 

 
ПРОЕКТ MARINEGEOHAZARDS – ОСНОВА НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ЧЕРНО МОРЕ 
Бойко Рангелов1, Ради Радичев1, Стефан Димовски1 , Джордж Оайе2, Раду Димитриу2, Михай Диаконеску3,  
Атанас Палазов4, Орлин Димитров4, Стефан Шанов5, Николай Добрев5  
1Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София; branguelov@gmail.com 
2ГЕОЕКОМАР, Букурещ, Румъния 
3Национален институт за изследвания и развитие по физика на Земята, Румъния 
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РЕЗЮМЕ. Разгледани са основните задачи на проекта MARINEGEOHAZARDS като е обърнато подобаващо внимание на първичната 
информация служеща за основа на изследванията за изграждане на инфраструктурата на система за ранно предупреждение от морски и 
крейбрежни опсности – земетреесния, свлачища, цунами, наводнение и други подобни. Създаден е набор от карти на основните 
природни опасности за района на Българо-Румънската акватория и крайбрежни участъци, тяхната квантификация и обосновка на 
апаратурните комплекси с насоченост към създаване на предупреждения за населението и инфраструктурата.  

 
Introduction 

MARINEGEOHAZARD Project means “Set-up and 
implementation of key core components of a regional early-
warning system for marine geohazards of risk to the 
Romanian-Bulgarian Black Sea costal area” It is part of the  
Bulgaria-Romania Cross-boarder cooperation program 
Romania-Bulgaria 2010-2013, co-financed by the European 
Union through the European Regional Development Fund. 
Bringing together the expertise of the two countries – Bulgaria 
and Romania, the MARINEGEOHAZARD project aims for the 
establishment of a joint regional early-warning system and of a 
common decision tool, which can support in an efficient 
manner the emergency managers and decision makers in their 
activity related to protection of the local communities, 
environment and assets within the cross-border area, from 
consequences of natural marine geohazards. This is a first 
attempt in this area and brings all risks of such innovative 
approach. 

 

Project Coordinator: National Institute of Marine Geology 
and Geoecology – GeoEcoMar (Romania). Partners: 
Geological Institute Bulgarian Academy of Sciences (GI-BAS); 
Institute of Oceanology – Varna (IO BAS); National Institute of 
Research and Development for Earth Physics (Romania). 

 
General objective: Implementation of an integrated early-

warning system accompanied by a common decision-support 
tool, and enhancement of regional technical capability, for the 
adequate detection, assessment, forecasting and rapid 
notification of natural marine geohazards of risk to the 
Romanian-Bulgarian Black Sea cross-border area. The future 
intention includes as well as integration with the local 
authorities to provide warning issues. 

Specific objectives: 

 Define and implement a unified and integrated 
approach to assessment of marine geohazards of 

mailto:branguelov@gmail.com
mailto:branguelov@gmail.com


178 

risk for the Romanian-Bulgarian Black Sea cross-
border area. 

 Install a real-time, fully automatic detection system 
comprising of deep Black Sea complex 
measurement stations (gauges), of on-shore marine 
seismicity monitoring and digitalized GPS stations. 

 Implement a common decision-support tool (DST) by 
provision of unique forecast and assessment 
software package and development of a joint 
database of scenarios, to facilitate and support 
management and mitigation of marine geohazards. 

 Create the regional technical capability to perform 
marine seismic measurements. 

 Prepare joint, updatable databank by integrating the 
existing national data, the real-time data from deep-
sea gauges and the on-line data from sea-level 
gauges, remote sensing and national seismographic 
networks and by performing coordinated marine 
geohazard investigations to fill-in the lacking data. 

 Cluster and enhance the regional expertise by 
training the staff and establishment of data exchange 
platform between national institutions. 

 
Bulgaria partners play equivalent role in the creation and 

functioning of a center in Varna – Bulgaria (and Constanta – 
Romania) about an early warning issue in case of marine 
hazards and risks development on the cross border region of 
the Black Sea.  

 
 
 
 

Research and investigations about the general 
marine geohazards  

In the frame of the Project a lot of research and 
investigations have been done, common maps created and 
gaps identified. Several marine geo hazards have been 
identified (according the previous projects – TRANSFER and 
SCHEMA). 

 
Seismic hazard 
A common catalogue of the Bulgaria-Romania cross 

border area including the Black Sea aquatory of the both 
countries has been compiled, including historical and 
instrumental seismicity. The main seismic sources have been 
identified and investigated according their tsunamigenic 
potential (Fig. 1). In total nine separate zone have been 
identified and their space-time characteristics studied. Most 
dangerous (meaning with highest seismic potential are the 
zones: Shabla-Kaliakra, Crimea, Caucasus and Turkish 
coastal zones. Shabla-Kaliakra seismic zone located near the 
Bulgarian coast is able to produce earthquake up to magnitude 
M8.0. Crimea – to M6.5-7.0. Caucasus has almost the same 
seismogenic potential. Turkish coast – M8-8.5, but the sources 
are related mainly with the North-Anatolian fault, which is 
located outside the aquatory of the Sea. The analysis 
performed sows that according the aims of the Project, main 
attention has to be paid to the Shabla-Kaliakra seismic zone. It 
has a specific regime – long intervals of quiescence and bursts 
of strong shocks no regularly distributed in the time domain. 

 
Tsunami hazard   
Deep investigations about the tsunami hazard have been 

performed. Previous results obtained during the execution of 
other EU Project are incorporated and critically assessed.

 
Fig. 1. Earthquakes (dots) and seismic sources (light polygons) identified as main hazard seismic zones in and around the Black Sea 
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Atlas of the tsunami hazard modelled maps for the 
Bulgarian Black Sea coast 

This Atlas (Ranguelov, 2010) is a collection of tsunami-
wave-risk maps along the Northern Bulgarian Black Sea coast, 
Balchik site. These maps are the result of research work 
performed by a broad international scientific consortium using 
unified methods. This research work (Ranguelov et al., 2008a) 
was performed in accordance with the work programme of a 
scientific research project under the 6th EU FP, entitled 
SCenarios for Hazard induced Emergencies MAnagement 
(SCHEMA). The entire project is aimed at dedicated studying 
of tsunami hazard and risk, using the most advanced 
technologies for the purpose (satellite images, complex non-
linear methods, detailed elevation and bathymetric data and 
the like). 

 
In scenario definition, data and information about previous 

tsunami waves in the Black Sea were used, which had 
negative effects on the coast. These include: historical 
descriptions from annals and data from previous research; 
available paleo-tsunami deposits; effects on the coast, 
settlements, and/or surface or sub-surface facilities. 

 
In numerical modelling, the following were used: surface or 

sub-surface elevation maps to various scales and satellite 
images; tsunami sources (here, only seismic sources were 
taken into account); theoretical models accounting for wave 
propagation and wave-cost interaction (the major part of this 
work was performed by the National Observatory of Athens). 

 
In analysing vulnerability and risk, the following were used: 

vulnerability and damage classification, derived mostly from 
field observations (tsunami impact in the Indian Ocean on 26 
December 2004); inundation distance of tsunami waves; travel 
times of tsunami waves from their source to various coastal 
points; model registrations on some virtual tide gauges; 
satellite images of buildings and facilities of various types. 

 
The presented maps are thematic and may be divided into 

two basic types: regional (comprising the coastal area between 
the town of Varna and the Romanian frontier); local (covering 
only the coastal area of the town of Balchik). The maps are of 
the following types: maps of the arrival time from the source to 
the coast; maps of the maximal water inundation; maps of the 
maximal water withdrawal into the sea; maps of the velocity of 
the water turbulences generated during water movement; 
maps of the vulnerability for the town of Balchik; maps of the 
tsunami risk for the town of Balchik. At the end chapter, some 
applications are provided, facilitating the understanding and 
use of the obtained results. These results are ONLY 
approximate and might benefit end users, such as the Civil 
Protection Service, local administrations, research institutions, 
companies and more. All activities under the SCHEMA Project 
were performed through the close collaboration of the teams 
from the project participating institutions. 

 
The following cases of tsunami effects have been recorded 

in some way or other since ancient times until nowadays 
(Papadopoulos et al., 2011):  
 
3rd (1st) Century BC 

“The Greek colony of Bizone (nowadays town of Kavarna) 
is sinking into the sea”. This is how, in 1st century BC, Strabo 
described the consequences of an earthquake which triggered 

a gigantic slide (that may be seen as of today at the 
Chirakmana Cape; Fig. 2). Probably, Strabo quotes Demetrius 
Calatius who lived in the 3rd century B.C. Since then, the town 
of Kavarna was moved to the plateau. 

 
Year 544/545 

An earthquake featuring possible magnitude of M≈7.5 
probably generated a local tsunami, activated landslides, 
destroyed (or added to the final destroyed of) the Cybele 
Temple and buried its ruins. Historical data about this event 
are to be found in the book of Emanuela Guidoboni, 
Earthquakes in Ancient Times, as well. The revealed 
sediments in the Cybele Temple are located at a depth of 
approximately 4.5 m above modern sea level and 100 m off the 
coast (Fig. 3). This case was used as a major reference event 
based on which the effects on all maps contained in work were 
modelled. 

 
31 March, 1901 

An earthquake featuring magnitude of M≈7.1 took place in 
the sea aquatoria. Serious destructions were observed in the 
epicentre area, reaching up to grade X after the Medvedev-
Sponheuer-Karnik (MSK) Intensity Scale for Measurement of 
Severity of Earthquake Shaking (Fig. 4). Five settlements were 
seriously affected, over 800 houses collapsed. The aftershocks 
continued for about 7 years. Cases of slides, destructions, and 
collapses were reported. Witnesses observed sea level 
oscillations of approximately 2-3 m, nowadays defined as 
tsunamis. 

 
 

 

Fig. 2. Chirakmana Cape, town of Kavarna 

 

 

Fig. 3. Excavations at the Cybele Temple, town of Balchik 
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Fig. 4. Macroseismic map of the earthquake from 31 March, 1901 
 

7 May, 2007 
Along the entire Black Sea coast, sea level change was 

observed for a couple of hours, in the absence of any seismic 
activity whatsoever. Sea level change amplitudes reached up 
to 2-3 m, while the frequency in the different places varied 
between 4 and 8 minutes. Though taking no human toll, the 
effects were manifested in ship damages, tetrapods shift in the 
Port of Kavarna, about 2 m intrusions along the Balchik coast 
(water withdrawal exceeding 10-15 m), great turbulences 
(featuring diameter of more than 200 m; Fig. 5) and powerful 
currents (featuring velocity of about 1 m/s). 

 

 

Fig. 5. Turbulences in the Port of Balchik on 7 May, 2007 
 

Two hypotheses for the origin of this event were examined: 
sub-surface slide according (Ranguelov et al., 2008b); 
meteorological reasons (Viliblic et al., 2011). The results from 
both approaches are acceptable and comply with the 
observations. 

    To model the possible effects of the event similar to the one 
which took place in 544/545, one source was selected 
(actually, two sources located in the same place and differing 
only in the direction of the main fault which generated the 
tsunami waves). It is important to note that for the lack of 
reliable data on the earthquake-generating source, its location 
and the fault directions were chosen by analogy and are 
burdened with great imprecision. 

 
Table 1. List of the tsunami events along the Northern 
Bulgarian Black Sea coast 

Time/ 
Type of event 

Hazardous events 
observed 

Tsunami intensity 
(Papadopoulos-
Imamura scale) 

3rd (1st) century 
BC (Complex) 

Earthquake, 
slides, regional 
tsunami 
inundation 

IX–X 

Year 544/545 
(Complex) 

Earthquake, 
slides, local 
tsunami 
inundation 

VII 

31 March, 1901 
(Complex) 

Earthquake, 
slides, rockfalls, 
local tsunami 
inundation 

V 

7 May, 2007 Non-seismic sea-
level oscillations V 
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The major thematic maps for both regional and local 
scenarios are: maps of the maximal withdrawal (actually, the 
minimal water level); maps of the maximal water level; maps of 
the maximal velocity of generated currents (Fig. 6). 

 
It should be pointed out that, for the lack of detailed 

bathymetric maps, the modelling of the maximal water 
withdrawal into the sea, the maximal water level, and the 

movement velocity of turbulent water masses is greatly 
impeded and the obtained results are only approximate. On 
obtaining more detailed bottom bathymetry data they might 
experience significant changes. Based on these maps, the 
damages were also assessed, based on the previously made 
vulnerability classification for the buildings and facilities in the 
Balchik coastal area (Fig. 7).

 

 

Fig. 6. Schematic views of the tsunamigenic 
seismic sources in the Black Sea 

 
 

 

 

 
 
 
Fig. 7. Illustrative maps for a 
selected scenario about 
Balchik test-site 
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Table 2. Parameters of the tsunamigenic seismic sources 
(according TRANSFER Project) 

L (m) 57000 57000 41700 13200 43650 

W (m) 22000 22000 20400 9120 18200 

Strike 90° 40° 50° 115° 28° 

Dip 40° 40° 50° 50° 38° 

Rake 270° 270° 270° 270° 90° 

Slip (m) 2 2 2 1 2 

Position, 
coordinates 

28.7°, 
43.4°, 

28.7°, 
43.4°, 

34.5°, 
44.5°, 

37.5°, 
44.5°, 

32.17°, 
41.90, 

Depth (km) 2 2 2 2 2 

M 7 7 7 6 7 

Fault 1 2 3 4 5 

 
According to Table 2 and the presented in it parameters 

several numerical models of the expected tsunamis generated 
by these sources have been calculated and presented in the 
TRANSFER Project web site.  

 
Intended equipment 

It is visible from the results of the research and 
investigations that the main hazards creating risk for the 
population and coastal infrastructure are strong earthquakes 
and possible tsunamis (Ranguelov, 2008; 2011). As previous 
investigations show the area is very sensitive as well as to 
other secondary expected hazards – such as landslides and 
underwater turbidities. There are real existing mud volcanoes, 
gas seeps, gas hydrates, H2S accumulations and other 
potential hazards in the waters of the Black Sea.  

 
According the work plan of the Project several systems 

integrated in unified clusters of different equipment located on 
Romania and Bulgaria territory and/or territorial sea waters 
providing information for the two data centres (in Varna and 
Constanta) are intended: 
- System of complex marine stations for the measurements of 
different sea parameters – OBS, microbarographs, 
meteorological complex measurements, etc.  
- System of GPS receivers on land. 
- System of strong motion devices on land. 
- System of extensometers on land. 
- Communication system for data transfer. 
- Specialised software about computation and selection of the 
best fitted scenarios about the warning issue in real time.  

 
These systems are intended to work simultaneously and to 

provide data to the data centres. The communication system 
will use satellite links, INTENET, radio and telephone lines. 
The duplication of the centres provides safety and secures 
data transfer. In case of major disaster the chance of both 
systems to be destroyed is practically nullified. The correct 
work of the whole system is based on the precomputed 
scenarios, which will be selected automatically on the basis of 
maximum similarity and the best coincidence of the input 
parameters provided by the data loggers and the scenario 
parameters used for the respective calculations. Such 
approach safe time for the reaction of authorities and 
population.   

 
This methodology needs very accurate numerical models 

of the tsunami generation, propagation and interaction with the 
coast. To provide such accuracy the sea detailed bathimetry 
mapping will be performed to the whole costal area of Bulgaria 

and Romania. Then these data will be used for the numerical 
models performed by the system. It is important to mention that 
the Project MARINEGEOHAZARDS is only the initial phase for 
the complete early warning system which is intended to cover 
the whole Black Sea and to incorporate all countries 
threatened by the same hazards of risks. 

 
Conclusions 

During the first stage of the execution of the 
MARINEGOEHAZARDS Project a lot of investigations and 
models have been performed. The main marine geohazards 
have been identified, outlined and deeply investigated. The 
results obtained confirmed that the main hazards for the 
population and coastal infrastructure are strong earthquakes 
and tsunamis. Despite of that other hazards are also under 
observations and assessment – floods, gas seeps, gas 
hydrates, surface and submarine landslides, etc. 

 
The horizontal links with other similar thematic projects 

(like TRANSFER and SCHEMA) have been used to extend the 
cooperation and use of the previously obtained results on the 
same topics. Next stage needs equipment delivery, installation 
and put in operation, staff training and coordination with the 
local authorities, media campaign about information 
dissemination for the aims and achievements of the Project. 
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ABSTRACT. Two copper sulphide concentrates and a copper concentrate containing copper mainly in its elemental form were subjected to 
different variants of bacterial and chemical batch leaching in agitated bioreactors. The most efficient leaching of copper from the sulphide 
concentrates was achieved by means of a mixed culture of mesophilic chemolithotrophic bacteria at acidic pH maintained by sulphuric acid added 
from outside. The different variants of biological and chemical leaching of the third concentrate resulted in similar extractions of copper. 

 
СРАВНИТЕЛНИ ВАРИАНТИ НА БИОЛОГИЧНО И ХИМИЧНО ИЗЛУГВАНЕ НА ТРИ РАЗЛИЧНИ МЕДНИ КОНЦЕНТРАТА  

Ирена И. Спасова, Марина В. Николова, Пламен С. Георгиев и Стоян Н. Грудев 
Минно геоложки университет «Св. Иван Рилски», 1700 София 

 
РЕЗЮМЕ. Два медни сулфидни концентратата и един меден концентрат съдържащ мед главно в елементарна форма, бяха подложени на 
различни варианти на бактериално и химично излугване в периодичен режим биореактор с механично разбъркване. Най-ефикасно 
излугване на мед от сулфидните концентрати бе постигнато посредством смесена култура на мезофилни химолитотрофни бактерии, 
развиващи се в присъствие на концентрата. Разтварянето на медта от третия концентрат бе ефикасно чрез химично излугване 
(посредством сярна киселина и фери йони), както и чрез хемолитотрофните бактерии при кисело рН, поддържано чрез сярна киселина 
добавена отвън. Различните варианти на биологично и химично излугване на третия концентрат постигнаха сходни извличания на медта. 

 
Introduction 

Different types of sulphide concentrates can be efficiently 
leached by means of chemolithotrophic bacteria. In some 
cases the leaching is connected with solubiliztaion of one or 
more non-ferrous metals such as copper, zinc, nickel, cobalt, 
etc. from the concentrate being leached. In some other cases 
the bacterial leaching is used as a pretreatment procedure 
prior to conventional treatment. Such pretreatment procedure 
can be of different type: selective solubilization of some 
contaminant metals to upgrade the relevant concentrate with 
respect to the prevalent metal, e.g. solubilization of the copper, 
zinc and cadmium from off-grade complex lead concentrates; 
selective removal of some unwanted elements such as arsenic 
to make the relevant concentrate acceptable for conventional 
processing; oxidation of gold-bearing and silver-bearing 
sulphide minerals to liberate the gold (or silver) finely 
disseminated in the sulphide matrix and to facilitate its 
subsequent chemical extraction. 

 
The bacterial leaching is carried out under batch or 

continuous conditions and is best performed in reactors with 
mechanical stirring. The optimum leach conditions can be 
established and controlled in such systems. Mixed cultures of 
different species of both mesophilic and thermophilic 
chemolithotrophic bacteria have been used in such operations 
(Groudev et al., 2005a; 2005b). 

 

These bacteria oxidize the sulphide minerals by means if 
different mechanisms but both iron- and sulphur-oxidizing 
activities are needed to be present by the relevant bacterial 
communities for achieving high leaching rates. Some bacterial 
species are able to oxidize only the ferrous iron, other are able 
to oxidize only S0 and sulphur reduced inorganic compounds 
but some species are able to oxidize both iron and sulphur 
(Norris, 2007; Rawlings, Johnson, 2007). Furthermore, the 
strains related to one and the same taxonomic species can 
differ considerably from each other with respect to the levels of 
their oxidative ability. 

 
In some cases the chemolithotrophic bacteria are able to 

facilitate the leaching of metals present in the concentrates in 
their elemental zero-valency form or as oxides and carbonates. 

 
The present paper contains some data about the leaching of 

three different copper concentrates by means of different 
variants of bacterial and chemical leaching. 
 

Materials and Methods 
Data about the chemical composition of the concentrates are 

shown in Table 1. The concentrate No 1 was a typical copper 
chalcopyritic concentrate. Covellite, chalcocite and bornite 
were also present but in much lower concentrations. The 
concentrate No 2 contained copper mainly in the secondary 
sulphides chalcocite and covellite. Chalcopyrite was also 
relatively well present, although in much lower concentration. 
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These two copper sulphide concentrates were relatively rich-in-
pyrite. The contents of other non-ferrous metals such as zinc 
and lead were low. The concentrate No 3 was a typical 
polymetallic concentrate consisting of a mixed scrap from 
different sources, mainly from damaged electronic and 
machinery equipment. Apart from the copper, this concentrate 
contained also considerable amounts of lead and zinc, as well 
as of silver.  

 
Table 1. Chemical composition of the concentrates 

Component Concentrate 
No 1 

Concentrate 
No 2 

Concentrate 
No 3 

Cu total, % 21.7 35.2 40.4 
Cu sulphidic, % 20.8 34.0 - 
- primary, % 17.0 6.5 - 
- secondary,% 3.8 27.5 - 
Cu oxide, % 0.9 1.2 1.8 
Cu elemental, % - - 98.2 
Fe, % 25.5 18.1 14.5 
S, % 32.9 28.0 0.32 
Zn, % 0.21 0.12 8.2 
Pb, % 0.48 0.33 12.7 

 
The acidophilic chemolithotrophic bacteria used in this study 

were initially isolated as a mixed culture from a rich-in-pyrite 
and copper sulphides heap in the Vlaikov Vrah bioleaching 
operation. The culture consisted of Acidithiobacillus 
ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum 
ferrooxidans and Acidiphilium sp. (probably Ac. cryptum). The 
culture was adapted to the concentrates used in this study by 
consecutive transfers of late-log-phase subcutures into the 
relevant concentrate suspensions with increasing pulp 
densities in a nutrient medium with the following composition 
(in g/l): (NH4)2SO4 0.50, KH2PO4 0.25, KCl 0.50, MgSO4.7H2O 
0.50, Ca(NO3)2 0.01, with an initial pH of 1.8-1.9. The 
composition of the different microbial cultures originating from 
the mixed culture differed considerable in the presence of the 
different concentrates. The difference consisted mainly in the 
different ratios between the number of cells related to the 
different individual species of bacteria. These ratios depended 
on several factors such as pulp density, pH and composition of 
the nutrient medium, i.e. of the leach solution, and temperature 
during the leaching, as well as on the growth history of the 
relevant subculture. Some of these factors changed during the 
leaching and this was connected with changes of the species 
composition of the relevant mixed subculture. 

 
The direct bacterial leaching of the concentrates was carried 

out under batch conditions in agitated 2 l buffled bioreactors 
containing 900 ml of the nutrient medium mentioned above, 
100 g concentrate (with a particle size minus 0.074 mm) and 
100 ml of an active microbial inoculum consisting of a late-log-
phase bacterial culture preliminary adapted to the relevant 
concentrate and containing about 109 cells/ml. The leaching 
was carried out at stirring rate of 600 rpm, at 37 oC, for 10 days 
for the concentrate No 1 and No 2, and for 5 days for the 
concentrate No 3. Apart from the mechanical stirring, air 
containing 0.2 % CO2 was injected into the bioreactors at a 
rate of 0.3 L/L mineral suspension. The pH was maintained 
within the range of 1.8 – 1.4 by addition of sulphuric acid or 
freshly ground limestone. 

 
The indirect bacterial leaching was carried out by systems 

consisting of two different bioreactors. The first bioreactor was 

of the same type as the bioreactors used for the direct bacterial 
leaching. The leach conditions were also the same but without 
the initial inoculation of the mineral suspensions with the 
relevant bacterial cultures. Instead this, acidified solutions of 
ferric sulphate generates in the second bioreactor as a result of 
the bacterial oxidation of ferrous ions in diluted sulphuric acid 
solutions were added to the first bioreactor. The addition of 
ferric ions to the first bioreactors was carried out in a way to 
follow the changes of the dissolved iron concentration during 
the direct bioleaching of the relevant concentrate. 

 
The chemical leaching of the concentrates by means of 

acidified solution of Fe3+ ions was carried out in the same way 
as the indirect bacterial leaching by such ions but the leach 
solutions did not contain bacteria. In one variant the ferric ions 
were produced as a result of the chemical oxidation of ferrous 
sulphate in diluted sulphuric acid solutions by means of 
KMnO4. In a second variant the ferric ions were produced as a 
result of the bacterial oxidation of ferrous ions but then the 
bacteria were removed by means of vacuum filtration on the 
leach solutions. 

 
The chemical leaching of the concentrates by means of 

sulphuric acid were carried out also in the buffled reactors of 
the same type and under the same experimental conditions but 
without bacteria and Fe3+ ions added from outside. The pH 
during the leaching was maintained within the range of 1.8-1.4. 

 
The progress of the bacterial and chemical leaching was 

followed by analysis of the leach solutions for pH, Eh, 
dissolved oxygen and metals, and number of iron- and sulphur-
oxidizing bacteria. Elemental analysis of the liquid samples 
was carried out by means of atomic absorption spectrometry 
and induced coupled plasma spectrometry. Elemental analysis 
of the solid samples was carried out by digestion and 
measurements of the ion concentrations in solutions by the 
above-mentioned methods. The isolation, identification and 
enumeration of microorganisms were carried out by methods 
described elsewhere (Karavaiko et al., 1988; Hallberg,  
Johnson, 1991). 

 

Results and Discussion 
The direct bacterial leaching was the most efficient way to 

solubilize copper from the concentrates No 1 and No 2 (Table 
2 and Fig. 1). The extraction from the concentrate No 2 was 
much higher due to the presence of most copper in the forms 
of the secondary sulphide minerals chalcocite and covellite. 
These secondary sulphides are more amenable to bacterial 
leaching than the chalcopyrite. Regardless of this, the 
extraction of copper from the chalcopyrite, especially from the 
concentrate No1, was high, having in mind that the mesophilic 
bacterial leaching of chalcopyrite rarely exceeded 45% due to 
the formation of jarosites precipitated on its surface. The 
number of chemolithotrophic bacteria during the second half of 
the leaching period exceeded 109 cells/ml but most of the 
bacteria were firmly attached to the concentrate particles. 
Leptospirillum ferooxidans was the prevalent bacterial species 
but Acidithiobacillus ferrooxidans was also well present. The 
number of Acidithiobacillus thiooxidans and Acidiphilium sp. 
was considerably lower (less than 104 and 102 cells/ml, 
respectively). 

 
The indirect bacterial leaching by means of ferric ions was 

practically a combination of the direct and indirect leaching 
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since the Fe3+-bearing solutions introduced into the relevant 
bioreactor (of the type No1) contained also considerable 
amounts of active iron-oxidizing bacteria. A large portion of 
these bacteria rapidly attached to the surface of the 
concentrate and started to oxidize the relevant sulphide 
minerals also by the direct mechanism. It must be noted that 
the continuous bacterial production of Fe3+ ions in the 
bioreactors of the type No 2 decreased considerably the 
number of Acidithiobacillus thiooxidans which was not able to 
oxidize the Fe2+ ions. However, the bioreactors No 1 were 
populated, apart from the iron-oxidizer Leptospirillum 
ferrooxidans, also by Acidithiobacillus ferrooxidans which 
possessed both iron- and sulphur-oxidizing abilities. 

 
Table 2. Data about the leaching of concentrates by different 
methods used in this study 
Copper-bearing 
substrates and 
forms of copper 

Type of leaching 

Direct 
bacterial 

Indirect 
bacterial 

Chemical 
by Fe3+ 

Chemical 
by H2SO4 

 Copper extraction, % 

Concentrate No1     

- primary 
sulphidic Cu 

46.5 33.5 25.3 16.8 

- secondary 
sulphidic Cu 

78.9 76.3 68.4 3.2 

-oxide Cu 88.9 88.9 88.9 99.9 
- total Cu 53.9 43.3 35.5 7.8 

Concentrate No2     

- primary 
sulphidic Cu 

44.2 40.1 25.8 1.5 

- secondary 
sulphidic Cu 

86.0 82.2 72.9 32.5 

-oxide Cu 90.1 90.1 89.2 99.9 
- total Cu 78.4 74.7 64.4 29.1 

Concentrate No3     

- total Cu 90.1 92.5 92.1 91.4 
- total Zn 
extraction 

93.0 93.8 93.2 93.0 
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Fig. 1. Extraction of copper during the leaching of the 
concentrate No 1 and No 2 
 

The copper leaching by this “indirect” bacterial action was 
not so efficient like the direct leaching. The copper extraction 
from the concentrate No 2 was much higher than that from the 
concentrate No 1 since the secondary copper sulphides were 
much more amenable to leaching (directly and by Fe3+ ions) 
than the chalcopyrite. Furthermore, it was found that the 
leaching by bacteria possessing only iron-oxidizing ability 

(such was Leptospirillum ferrooxidans) was not efficient and 
that the presence of bacteria possessing sulphur-oxidizing 
ability (such as Acidithiobacillus ferrooxidans and 
Acidithiobacillus thiooxidans) was necessary for the leaching of 
sulphide minerals. 

 
The chemical leaching of the concentrate No 1 and No 2 by 

ferric ions (without bacteria) was less efficient then the 
bacterial leaching. The difference was more essential with the 
concentrate No 2. These data reflect the essential role played 
by bacteria in the oxidation of sulphide minerals. They also 
confirm the finding that both iron- and sulphur-oxidizing abilities 
are needed for achieving an efficient leaching of such minerals. 
The high sulphidic sulphur contents and the strongly negative 
net neutralization potentials made the bacterial leaching of 
these concentrates practically not connected with addition of 
sulphuric acid from outside. 

 
The bacterial and chemical (by sulphuric acid and with or 

without ferric ions added outside) leaching of the concentrate 
No 3 resulted in similar extractions of copper, as well as of zinc 
and iron (Table 2; Fig. 2). This was connected with the efficient 
solubilization of the forms of these metals in this concentrate 
(mainly in the relevant elemental form and, in much lower 
concentrations, as oxides and carbonates). The acidophilic 
iron-oxidizing chemolithotrophic bacteria were able to grow in 
these leach systems only if sulphuric acid was added from 
outside to maintain the pH within the range suitable for these 
bacteria (i.e. at pH lower than 3.5). These bacteria used the 
ferrous ions solubilized from the concentrate by the sulphuric 
acid as the only energy source. The ferric ions produced as a 
result off the bacterial oxidation oxidized the elemental (zero-
valency) metals to the relevant bivalent acid-soluble ions and 
in this way facilitated their solubilization. However, this effect 
was not very essential at leaching with 10% pulp density. 
Experiments carried out at higher pulp densities (12-15%) 
revealed that the presence of ferric ions increased to some 
extent the rate of metal solubilization. However, this positive 
effect was achieved only in systems in which the ferric ions 
were added from outside. This was due to the fact that the 
bacterial activity at these higher pulp densities (especially at 
15%) was considerably decreased due to the higher 
concentrations of dissolved toxic metals. 
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Fig. 2. Extraction of metals from concentrate No 3 during the 
chemical leaching by H2SO4 with and without Fe3+ 
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Some processes of cementation of metals (mainly of Cu2+ 
ions by the Fe0) proceeded during the leaching but the resulted 
Cu0 was also solubilized. The leaching of the concentrate No 3 
was connected with high consumption of sulphuric acid added 
from outside (within the range of 203-215 g/100g concentrate 
at the different variants of leaching). The extraction of leach 
from all concentrates was very low due to the insolubility of 
PbSO4. 
 

Conclusion 
The data from this study demonstrates the essential role of 

the direct bacterial leaching in the extraction of copper from 
chalcopyrite, which is the most refractory sulphide mineral. The 
direct contact of the chemolithotrophic bacteria with the surface 
of this mineral as well as their ability to grow in a leach system 
containing high concentrations of heavy metals makes the 
preliminary adaptation of the relevant bacterial culture to the 
mineral substrate subjected to leaching an important stage in 
the development of the complex technological approach is 
needed also for an efficient extraction of copper from 
secondary copper sulphides, regardless of their higher 
amenability to oxidation by ferric ions. The indirect leaching by 
means of ferric ions obtained as a result of the bacterial 
oxidation of ferrous ions in diluted sulphuric acid solutions de 
facto creates a system for a combined direct and indirect 
leaching. Such system can operate even at high temperatures 
if thermophilic chemolithotrophic bacteria are used for 
production of the ferric ions-bearing solutions. Regardless of 
the fact that ferric ions are able to oxidize the elemental 
sulphur which is formed during the oxidation of sulphide 
minerals and is deposited on their surface, the presence of 
sulphur-oxidizing bacteria in the leach system enhance the 
removal of these passivation films and accelerate the leach 
rate. On the other side, the presence of chemolithotrophic 
bacteria in systems for chemical leaching by sulphuric acid of 
concentrates containing copper and other heavy metals in their 
elemental and oxide forms is not essential. In some cases, 

however, the iron-oxidizing bacteria can facilitate this process 
by generating ferric ions in situ as a result of the bacterial 
oxidation of the ferrous ions which are chemically dissolved 
from the concentrate. 
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ABSTRACT. Geological, paleoclimatic and paleogeographic exploration in the Arctic Ocean usually encounters a number of natural constraints and 
difficulties. These are particularly awesome when close examination of glacial deposits is the task. Addressing this task invites techniques that work 
remotely. In the research below, the seafloor of the Kandalaksha Gulf of the White Sea is explored, employing the most promising of such 
techniques, seismoacoustics. Results: better knowledge of the geology of the study area; better knowledge of the seabed morphology of the study 
area; better knowledge of the structure and the surface relief of the crystalline foundation segment under the Velikaya Salma Strait; knowledge of 
dominant types of seismoacoustic response; knowledge of geological structures behind these types. 

 
ПРОУЧВАНЕ НА ДЪННИТЕ СКАЛИ И СЕДИМЕНТИ НА БЯЛО МОРЕ ЧРЕЗ СЕИЗМОАКУСТИЧНИ ТЕХНИКИ 
Анатолий В. Старовойтов1,Михаил Ю. Токарев1, Мария А. Романовская1, Елена Н. Кубишкина2 
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РЕЗЮМЕ. Геоложките, палеоклиматичните и палеогеографските изследвания в Арктическия океан обикновено демонстрират редица 
природни ограничения и трудности. Това е особено очевидно при детайлното изучаване на ледникови отложения. За решаването на тази 
задача се прилагат дистанционни методи. В предложеното изследване e изучено дъното на Кандалакския залив на Бяло море с 
прилагане на най-ефективната методика в случая – сеизмоакустиката. В резултат е получено: по-добра информация за геологията на 
изучения район, по-добро разбиране за морфологията на морското дъно и по-добро знание за структурата и повърхностния релеф на 
сегмента от кристалинния фундамент под пролива Великая Салма, както и данни за доминиращите типове сеизмоакустични отражения, 
наред с информация за геоложки структури в дълбочина. 

 
Geology of the study area 

The modern White Sea is a basin with a rich and very 
complicated geological history. Tectonically, this basin is part 
of the encounter zone between the East European Platform 
and of the Fennoscandian Shield. The Kandalaksha Gulf in its 
northwest (Fig. 1) lies on the Mesoarchean-Paleoproterozoic 
structure known as the White Sea Shift Belt. In the period 
immediately after the Karelian tectonomagmatic cycle, the 
entire region was a single platform. In the Oligocene, it entered 
its neotectonic stage. (Baluev et al., 2004; Slabunov, 2009). 

 
Geologically, there are two structural storeys beneath the 

seafloor of the Kandalaksha Gulf. The lower one, 8 km to 10 
km thick, is crystalline bedrock of the Archean White Sea 
complex (mostly biotites, biotite gneisses, garnet-biotite 
gneisses, amphibole-biotite gneisses, amphibolites, granite-
gneisses, alum shales and quartz rocks + multiple magmatic 
intrusions of varying nature and age). The upper one is a cover 
of sediment on this bedrock. This cover, in turn, consists of 
three layers. These are as follows (bottom-up): Riphean red 
sandstones, which fill avlakogenes in the foundation; 
southeastward terrigenous Vendian deposits; an almost 

uninterrupted cloak of Pleistocene and Holocene deposits and 
sediments, which include glacial drifts, transitional 
glaciomarine sediments and purely marine sediments. 
 

Past and recent geological and geophysical exploration 
has discovered particularly thick sediment layers in seabed 
troughs in the southeast of the Kandalaksha Gulf. The 
thickness there is over 150 meters in places. Overall, the 
geography and thickness of the Quaternary deposits closely 
reflects the pre-Quaternary surface of the seabed. The lower 
layers of the Quaternary deposit form what is termed the 
glacial deposit complex. At the base of this complex, 
characteristic glacial deposits are everywhere to be found. 
They usually consist of peripheral glacial moraine, which is the 
most widespread deposit type in the Kandalaksha Gulf.  

 
This moraine, in turn, consists of clay-aleurolite sands 

peppered with pebbles and boulders. It has a low water 
content and a much higher density than other Quaternary 
deposits. 
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Fig.1. Map of the studied area 

 
Topping the glacial deposits is a complex constructed 

during the transitional and the thalassic stages. The lower part 
of this complex is seabed sediment forming a distinct layer, 
which is in places 20 meters thick. Bottom up, this sediment 
becomes finer and gives way to ash-gray clays and alevrites. 
(Nevesskiy et al., 1977; Devdariani, 1985). 

 
The upper layer of the Quaternary deposits consists of 

purely marine sediment. This layer, in turn, comes in two rather 
distinct sub-layers: The lower sub-layer is mostly clay from the 
most advanced stage of the post-glacial transgression. It 
marks a transition from glaciomarine to normal marine 
sedimentation conditions. The upper sub-layer is a 
granulometric spectrum reflecting the most recent geological 
and sedimentation conditions. 

 

Geological history of the White Sea 
The modern White Sea is a young basin formed just 10 to 

12 ka at the very end of the Pleistocene. During the Valdai 
glaciation, it was filled with ice. During the Allerod, freshwater 
lakes appeared around its perimeter. Towards the end of the 
Allerod, the ice started to quickly disappear. Barents seawater 
flushed in, and the process of subglacial sediment 

accumulation started. The sediment from that time is uniform in 
composition but widely varies in thickness. The sedimentation 
progressed against the backdrop of very complicated, varied 
and often conflicting tectonic movements that are so typical of 
the White Sea region. Besides the post-glacial isostatic rise of 
Scandinavia amounted to some 100 meters in the White Sea 
area. The basin’s deglaciation spanned the Pre-Boreal and the 
Boreal times and did not end until the early Atlantic. The 
resulting seabed sediment is very complex structurally, diverse 
lithologically and varied chronologically and genetically. With 
the ice gone, including the surface one, the current sea stage 
of sediment accumulation started, in which sea currents and 
the biota played increasingly important roles (Nevesskiy et al., 
1977; Devdariani, 1985; Rybalko, 2009; Polyakova, 2010). 
This was how the unstable geography and the unstable 
tectonics of the White Sea in the Quaternary period resulted in 
a sediment layer that is so complicated structurally, so diverse 
lithologically and so uneven in thickness. 

 
There are five major stages of the late-glacial and post-

glacial deposit and sediment accumulation in the White Sea: 1) 
the glacial stage, in which moraine was formed; 2) the 
glaciolimnetic stage (Allerod), in which the sediment came from 



189 

several freshwater lakes filled with glacial water; 3) the 
glaciothalassic stage (late Dryas), in which the sediment 
(abundant and mostly uniform silt) came from a mass of 
seawater hidden beneath a thick ice sheet; 4) the transitional 
stage (the pre-Boreal and the Boreal times); 5) the thalassic 
stage (the middle and the late Holocene), in which marine-type 
sediment accumulation reigned supreme. 

 

Researches and results 
In the period since 2001, DEKO Geofizika Ltd and the 

Geology Department of Moscow State University have been 
conducting research to gain a better insight into the geology 
and tectonics of the Kandalaksha Gulf and assess the 
condition of the marine environment in this sub-Arctic shelf 
area. In the period since 2003, seismoacoustic surveys have 
also been carried out. In the Velikaya Salma Strait, there were 
detailed seismoacoustic surveys and continuous 
seismoacoustic profiling, which involved the use of a sidescan 
sonar and video cameras. The sediment has also been 
sampled in a number of locations (Sorokin et al., 2009). 

 
Past and recent geological and geophysical exploration 

has discovered particularly thick sediment layers in seabed 
troughs in the southeast of the Kandalaksha Gulf. The 
thickness there is over 150 meters in places. Overall, the 
geography and thickness of the Quaternary deposits closely 
reflects the pre-Quaternary surface of the seabed. The lower 
layers of the Quaternary deposit form what is termed the 
glacial deposit complex. At the base of this complex, 
characteristic glacial deposits are everywhere to be found. 
They usually consist of peripheral glacial moraine, which is the 
most widespread deposit type in the Kandalaksha Gulf. This 
moraine, in turn, consists of clay-aleurolite sands peppered 
with pebbles and boulders. It has a low water content and a 
much higher density than other Quaternary deposits. 

 
Topping the glacial deposits is a complex constructed 

during the transitional and the thalassic stages. The lower part 

of this complex is seabed sediment forming a distinct layer, 
which is in places 20 meters thick. Bottom up, this sediment 
becomes finer and gives way to ash-gray clays and alevrites. 
(Nevesskiy et al., 1977; Devdariani, 1985). 

 
The upper layer of the Quaternary deposits consists of 

purely marine sediment. This layer, in turn, comes in two rather 
distinct sub-layers: The lower sub-layer is mostly clay from the 
most advanced stage of the post-glacial transgression. It 
marks a transition from glaciomarine to normal marine 
sedimentation conditions. The upper sub-layer is a 
granulometric spectrum reflecting the most recent geological 
and sedimentation conditions. 

 
The White Sea’s bottom terrain is generally rugged. The 

Kandalaksha Gulf – its deepest part – is a narrow northwest-
southeast depression with depths of over 100 m. In the study 
area, the bottom is generally 5 m to 90 m below the surface 
and drops to 150 m in places (map on Fig. 2). The shallowest 
parts (depths within 30 m) are in the west, near the 
Yeremeyevsky and the Nilmogubsky thresholds, near the 
Olenevsky and the Veliky islands and near the Kindo cape, 
which continues as a shallow into the Velikaya Salma Strait. 
The deepest parts are in a central trough under this strait. The 
northern slope of the trough is much steeper than the southern 
one. Along the central axis of the trough are several more or 
less isometric (if viewed from above) depressions with depths 
of up to 100 m. Seismocomplexes identified by examining 
seismoacoustic response (bottom-up): 1) acoustic base; 2) 
glacial deposits; 3) postglacial and glaciomarine sediment; 4) 
late-postglacial sediment; 5) recent marine sediment.  

 
Seismocomplex №1, palpable only as its roof. It is easily 

recognized by a uniform acoustic response with high reflectivity, 
significant diffraction and clear high-amplitude low-frequency 
equiphase axes. This complex comes in distinct blocks. 
Geologically, it is the roof of parent rock – granite-gneisses 
from the Archean. 

 

 

Fig. 2. Bottom surface of the study area 
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Fig. 3. Bedrock surface of the study area 

 
Fig. 3 is our map of parent rock terrain in the study area. 

The crystalline foundation reaches the modern sea bottom in 
just a handful of places. In all other places, it is covered by 
younger complexes. The foundation’s roof is 5 m to 210 m 
below the sea surface. The shallowest parts – within 30 m of 
the sea surface – are in the western segment of the study area. 
The deepest parts are in a graben-like structure stretched 
along the main axis of the Velikaya Salma Strait. The southern 
slopes of this graben are much steeper than the northern ones.  
Along the central axis of the graben are depressions dropping 
to 170 m below the sea surface.  
 

 
Fig. 4. Seismic response from bottom moraine (seismocomplex 
№ 2): а) acoustically transparent (fragment of Profile р_208);  b) 
chaotically irregular (fragment of Profile pr_08) 

Seismocomplex №2, made of glacial deposits. It is 
recognized by a chaotic seismic response with very high-

amplitude positive short equiphase axes. As seen on 
seismoacoustic profiles, both the roof and the sole of this 
complex are very uneven. Geologically, this complex is most 
probably moraine from the Valdai glaciation (Europe’s latest). 
 

The moraine because its continental origin has a much 
higher acoustic reflectivity than the marine sediment above it. 

 
Seismoacoustic profiling with towing speeds between 

1.800 m/s and 3.000 m/s (average 2.600 m/s) allowed us to 
map the bottom moraine (Fig. 5). The latter is quite widespread 
across the study area, but there are places where it is absent. 
In some places, the moraine is in direct contact with seawater. 
Generally, however, it is blanketed by younger complexes.  

 
Within the study area, the moraine is at its most 

pronounced along the northern slope of the graben-like 
structure under the Velikaya Salma Strait. According to 
Yevzerov (2005), the Valdai glaciation supplied what is now 
the Kandalaksha Gulf with a glacier in the form of a tongue. 
The northeastern and the southern boundaries of this erstwhile 
tongue are marked by thick peripheral moraine belts. Indeed, 
our exploration discovered underwater drift beds 30 to 40 m 
thick along the northeastern shore slope of the Velikaya Salma 
Strait. They are apparently part of the southwestern peripheral 
moraine of the glacier, with an estimated age of 10 thousand 
years (Yevzerov, 2005). Further up, there are three more 
sedimentary seismocomplexes, each showing angular 
discrepancy with the lower one.  

 

Seismocomplex №3, detectable by low-amplitude chaotic 
seismic records with weakly pronounced equiphase axes. This 
complex most likely consists of glaciolacustrine sand and clay 
deposits. They cover the moraine or, in places with no 
moraine, the crystalline foundation. They are not widespread, 
occur locally and fill depressions in the underlying layer (or 
layers). They also show very weak stratification compared with 
the upper seismocomplexes. Their thickness is under 5 m 
above the moraine and up to 15 m in depressions on the 
crystalline foundation (Fig. 6).  

 



191 

 
 

Fig. 5. Moraine thickness map 
 

 
 
Fig. 6. Generalized thickness map of the supra-moraine sediment layer 

 
Seismocomplex №4 covers Seismocomplex №3 with 

sharp directional discrepancy. It is detectable by a distinctly 
stratified seismoacoustic record, which closely follows the 
underlying terrain. Its thickness is between 1 m and 10 m. It 
most probably consists of late-postglacial terrigenous fine 
sediment. 

 
South of Cape Kindo, Seismocomplexes №3 and №4 are 

very well differentiated and separated from each other by a 
clear high-amplitude boundary. In other parts of the Velikaya 
Salma Straight – with the total deposit and sediment layer of 
up to 50 m – there is no clear seismoacoustic differentiation 
between Seismocomplexes №3 and №4, and we lump them 
together with Seismocomplex №5 into what we term the supra-
moraine layer. 

 
Seismocomplex №5 consists of the most recent marine 

sediment – a very thin layer of silt with varying thickness. It 

overlays the lower seismocomplexes with directional 
discrepancy. Our techniques discover this sediment exclusively 
in depressions. Direct sampling reveals the presence of a 10- 
to 15-cm layer of highly liquefied silt at the top of the recent 
sediment profile (Sorokin, 2009).  

 

Fig. 6 shows a generalized thickness map of the supra-
moraine sediment layer. The speed of sound in seawater 
presumed at 1,600 m/s. 
 

 

Conclusions 
The principal results are as follows: improved knowledge of 

the geology and tectonics of the area; improved knowledge of 
the sea bottom surface of the Kandalaksha Gulf (this sea 
bottom surface usually follows the one of the underlying 
bedrock surface); a map of the sea bottom surface of a 
significant part of the Gulf; improved knowledge of the 
structure and the surface of the underlying bedrock under the 
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Velikaya Salma Strait; typology of seismographic records in the 
Strait; geological identification of these types; the spatial 
distribution of these record types; a systematized compendium 
of all seismoacoustic data from the Kandalaksha Gulf. A close 
examination of recent and earlier seismographic records from 
the study area enabled us to identify the following 
seismocomplexes (bottom-up): 1) the acoustic bedrock; 2) the 
glacial deposit complex; 3) the post-glacial and the 
glaciomarine sediment complex; 4) the most recent marine 
sediment complex. 

 
Detailed seismoacoustic profiling allowed our team to gain 

a better insight into the geological structure of the White Sea 
Basin. The complicated history, geology and tectonics of this 
basin make it an excellent proving ground in which to hone 
techniques for interpreting seismoacoustic data from glacial 
shelf areas. The types of seismographic records identified in 
the White Sea are probably yardsticks for exploring shelf 
seabed in other Arctic seas. Seismoacoustic methods are very 
useful for researching Cainozoic sediments in these seas. 
Such exploration produces a wealth of knowledge about the 
surface terrain of the bedrock and also about the vertical 
structure (usually highly complicated) of the Quaternary 
sediments in Arctic basins. It also largely eliminates the need 
for direct sampling of these sediments. The exploration 
techniques developed and tested out in the White Sea are 
almost certainly applicable to the wider Arctic Ocean and other 
marine basins. 
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Доктор хонорис кауза Илия Делев на 90 години 
 

 

 
 

 
На 3 август 2011 г. се навършвиха 90 години от 

рождението на изтъкнатия наш колекционер и дарител 
доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет 
“Св. Иван Рилски” Илия Делев. 

 
Г-н Илия Делев е роден през 1921 г. в с. Ивански, 

(бивше Злокучене) Шуменско. Юношеската му мечта е да 
пътува в далечни страни и да търси скъпоценни кристали. 
През 1946 г. напуска родината си и след дълго 
странстване и редица изпитания през няколко държави от 
Европа (бивша Чехословакия, Австрия и Италия) и Южна 
Америка (Перу, Еквадор и Венецуела) стига до далечна 
Бразилия, където се заселва в най-богатия на скъпоценни 
и ювелирни минерали щат Минас Жераис. Това е времето 
и мястото на масово търсене и добив на планински 
кристал за нуждите на електрониката (този използван в 
индустрията кварц е познат с търговското наименование 
пиезокварц). Попадайки в царството на една от световните 
провинции на скъпоценни минерали, г-н Делев посвещава 
живота си от една страна на търсене, добив и търговия със 
ювелирни минерали, а от друга – на делото на запазване 
за бъдещите поколения на най-големите кристални 
образци, които в редица случаи са били раздробявани и 
разрушавани от неграмотните миньори или търсачи на 
скъпоценни минерали.  

 
Той е дарител и създател на колекции с феноменални 

гигантски минерали предимно от разновидностите на 
 

 

кварца в София – Национален музей “Земята и хората”, 
Париж (Франция) – Национален музей по естествена 
история, Сиатъл (САЩ), Страсбург (Франция), Боркуло 
(Холандия), София – Музей на уникалните кристали “Илия 
Делев” при Минно-геоложкия университет “Св. Иван 
Рилски” и Чирпан – къща-галерия “Никола Манев”. 
Неговото изследователско, колекционерско и дарителско 
дело е пример за днешните и бъдещите поколения. За 
своите заслуги към науката и културата той е бил отличен 
през годините с наградите “Командор на академичните 
палми” (Франция) и “Мадарски конник” (България).  

 
      Той е написал автобиографична книга за премеждията 
в своя живот и за създаването на колекциите с гигантски 
минерални образци “Феноменалните кристали” (1995), 
която е преведена и на английски език (2004). В 
обновеното английско издание се прави още и преглед на 
скъпоценните минерали и други полезни изкопаеми на 
територията на Бразилия. 
 

Г-н Делев прави няколко дарения с редки минерали и 
уникални кристали на Минно-геоложкия университет “Св. 
Иван Рилски”. На тяхна база и със съдействието главно на 
Корпоративна търговска банка към Ректората на 
университета беше изграден най-новия минералогически 
музей в столицата, който носи името на дарителя. В музея 
са представени редки кристални и минерални образци от 
Бразилия в следните тематични раздели: кристалните 
цветя на природата; парад на феноменални кристали; 
съкровищата на щат Минас Жераис; ювелирни 
пегматитови минерали; минералните богатства на 
Бразилия; прекрасният свят на ахатите; благородният 
аметист; кварцовата палитра; феерия от планински 
кристал; природа и изкуство. Специални акценти на музея 
са “аметистовата стая” и “кристалната стая”. 

 
 На скромно тържество по случай своя юбилей, г-н 

Делев беше поздравен с адреси от Българското 
геологическо дружество, на което е Почетен член, от 
Българското минералогическо дружество, на което е 
Почетен член и от Минно-геоложкия университет “Св. Иван 
Рилски”, на който е “Доктор хонорис кауза”.  

 
Българските геолози, минералози и всички любители 

на кристалите пожелават на юбиляра още много години 
здраве, жизнерадостност и нови вълнуващи срещи. 
 

Руслан И. Костов 
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In Memoriam 
 

Проф. дгн Тома Б. Добрев (1921-2004) 
 

 
 

 
 

На 20 декември 2011 г. се навършват 90 години от 
рождението на изтъкнатия учен, изследовател и педагог 
проф. дгн Тома Б. Добрев. 

 
Той е роден на 20 декември 1921 г. в с. Ковачевица 

(Благоевградско). Починал е на 27 юли 2004 година. 
Завършил е Свердловския (Екатеринбургския) минен 
институт – Геофизичен факултет. Бил е асистент (1953), 
преподавател (1958), доцент (1960) и професор (1969) в 
Минно-геоложкия университет. Носетел е на следните 
научни степени: доктор (1958), доктор на геолого-
минералогическите науки (1973), доктор хонорис кауза на 
Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” (2003).  

 
Научните му интереси са били насочени в областта на 

сеизмичните методи в геофизиката, подход и методи за 
интерпретация на сеизмични данни, дълбочинно 
сеизмично райониране, комплексиране на геофизичните 
изследвания за решаване на структурни и проучвателни 
задачи, физико-геоложко моделиране. Водил е лекционни 
курсове по Сеизмопроучване, Комплексиране на 
геофизичните методи на проучване и Основи на 
геофизиката.  

Той е заемал следните ръководни длъжности в Минно-
геоложкия университет “Св. Иван Рилски” (бивш Висш 
минно-геоложки институт): ръководител на катедра 
“Приложна геофизика” (1969-1989), заместник-ректор 
(1966-1968) и ректор (1976-1980).  

 
Той е един от основателите на Минно-геоложкия 

университет през 1953 година. Като ректор на Минно-
геоложкия университет “Св. Иван Рилски” проф. Добрев 
има голям принос за утвърждаването на нашия 
университет в национален център за подготовка на кадри с 
висше образование и научни изследвания в областта на 
геологията и минното дело. 

 
Ние, неговите колеги, високо ценим приноса му в 

областта на геофизиката и геологията. Проф. Добрев беше 
от това поколение геофизици, които пламенно и 
целеустремено работиха за развитието и утвърждаването 
на приложната геофизика като едно от водещите 
направления в съвремените геоложки и минни 
изследвания. Неговите творчески постижения в сферата 
на регионалната и комплексната геофизика, сеизмичните 
методи и инженерната геофизика засягат основните 
проблеми в тези области и се явяват съществен принос в 
геофизичната наука и практика. 

 
Неговите студенти, колегите му, не ще забравят 

творческият му ентусиазъм, отдаден изцяло в полза на 
хората.  

 
Дълбок поклон пред светлата му памет! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ради Радичев 
 

 


