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Abstract. The open-pit mine elatsite is becoming with more complex and dynamic configuration 
during the mining activities. intensive exploitation, and deteriorating mining and geological condi-
tions, is prerequisite for the occurrence of a number of dangerous geological processes affecting 
its slopes. during the expansion of the excavation works in south in 2008, a large geological body 
of phyllites revealed. This geological body gradually began to create problems for the stability of 
slopes. landslides triggered with periodic actavations, followed by measures to stabilize the slope 
by changes of mine profile with displacement of rock masses.

The complexity of factors and conditions make difficult the slope instability modeling us-
ing computational methods. for these reasons we decided to apply a quick evaluation scheme of 
conditions and factors of slope instability, in order to show where they are most susceptible to 
landslide occurrence and to forecast trends of the slope deformation.

in Section №2, two main types of processes can be found - they are gravitational sagging  
and rotational sliding (according to the classification of Varnes, 1978).

under the action of the gravity forces gravitational movements deform the slope along the 
schistosity bending in the direction of the slope declination. The process of deformation is very 
slow, but can be accelerated as a result of mining activity. upon accumulation of critical deforma-
tion values   can lead to formation of slip (shear) surface, i.e. a rotational landslide triggers.

established methodology for assessing the likelihood of landslides, includes a combination 
of the main factors controlling slope stability, and signs indicating the preparatory stage of active 
slope movement. Special attention is paid to the hydrogeologic conditions that have a strong influ-
ence on the slope stability. The method is scoring with varying degrees of gradation. Two types of 
susceptibility hazard maps of the area are drawn, namely: the map of hydrogeological conditions 
and the map of general landslide indications.

division of mine conducted showed that the instability is mainly associated with the pecu-
liarities of the geological environment orientation the main fracture systems and their relation to 
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slope exposure, fractures in the rock massif, the condition of the cracks, the degree of weathering, 
the dip of slope and others.

This methodology for rapid assessment of the likelihood of a zoning landslide was devel-
oped and implemented in the period october-november 2010 carried out inspections in this area 
several months later - in mid-2011 revealed the presence of moving the array exactly in those areas 
where zoning give the highest risk of landslide activation. in this field displays (such as disclosed 
slip surfaces) show preparing deep landslides, which may cover more than 2 steps from mine.

The criteria used for zoning areas showed the following results:
1. classification criteria applied in the area № 2, show that both can be successfully applied 

to the appropriate type tasks. more successful, however, is the criterion by slope instability factors, 
since it covers a wider range of factors. Therefore hydrogeological zoning can not cover deforma-
tions in bulk (heaps) that are not water drainages (springs, oozing etc.), but with signs of preparing 
landslides.

2. although each of the methods shows some imperfections, the danger zones are well 
defined. clearly stand out places where you can bet surveillance systems.

3. upon further research is needed in-depth study of slopes stability, which in turn requires 
more detailed analysis of the status of the array - its strength-deformation properties of the massif 
and its constituent lithological variations, determination of physico-mechanical properties and co-
efficient of resistance (slope stability calculations) simulation of rock excavating and leveling.

Keywords: rock mass classification, rock instability, ellatsite open pit mine

Резюме. В резултат на интензивната минно-добивна дейност котлованът на рудник „елаците” 
придобива все по-сложна и динамична конфигурация. По време на разширението на котлована 
в южна посока през 2008 година в т.нар. „участък № 2” се разкрива голямо геоложко тяло от 
филити, което постепенно започна да създава проблеми по стабилитета на откосите. Поради 
сложността на условията и факторите моделирането на склоновата неустойчивост е трудно с 
използване на изчислителни методи. По тези причини е предложена една опростена оценъчна 
схема на условията и факторите, която има  за цел да се покаже къде са най-податливите към 
свличане места и да се прогнозират тенденциите в деформирането на склона. движенията 
се осъществяват чрез два вида процеси от склонов тип - гравитационно огъване  и свличане 
от ротационен тип.

създадена е методика за оценка на вероятността от свличане, включваща комбинация 
от основните фактори, контролиращи склоновата устойчивост, и признаците, индикиращи 
подготвителния стадий на активно склоново движение. специално внимание е отделено на 
хидрогеоложките условия, които имат силно влияние върху склоновата устойчивост. методът 
е с точкуване и с различни степени на градация. съставени са два вида карти на участъка – по 
хидрогеоложки условия и по обща свлачищна опасност.

Проведеното райониране на рудника показа, че нестабилността е свързана основно 
с особеностите на геоложката среда, ориентацията на основните пукнатинни системи и 
отношението им към експозицията на склона, напукаността на масива, състоянието на 
пукнатините, степента на изветряне, наклона на участъка и др.

настоящата методика за бърза оценка на райониране по вероятност от свличане бе 
разработена и приложена в периода октомври-ноември 2010 г. извършените огледи в този 
участък няколко месеца по-късно – в средата на 2011 г., показаха наличие на раздвижване 
на масива в онези участъци, където районирането даде най-висока опасност от свлачищна 
активизация.
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Въведение
При извършването на минно-добивните дейности котлованът на рудник „ела-
ците” придобива все по-сложна и динамична (непрекъснато променяща се) 
конфигурация. най-горното хоризонтално сечение в план наподобява удълже-
на в направление североизток-югозапад елипса, като вече е с приблизителни 
размери 1850 х 1600 m и обща площ над 2000 dka (фиг. 1). експлоатацията се 
провежда на стъпала с височина 15 m, които след отработването им се сдвояват. 
Понастоящем дълбочината на рудника в южната му част е 600 m, а в крайно 
състояние (при сега отработвания контур) ще бъде 660 m.

с нарастването на дълбочината и широчината на рудничната чаша се уве-
личава значително и водопритокът на дъждовни и подземни води към нея. В съ-
щото време по икономически причини, генералните ъгли на бордовете рудника 
се налага да бъдат допълнително устръмнени с 5°-8° през следващите няколко 
години (проектните ъгли на откосите са от порядъка на 45°-48°). Всичко това 
застрашава сериозно устойчивостта на рудничните откоси.

интензивната експлоатация на рудника, както и влошените минни и гео-
ложки условия, създават предпоставки за проявата на редица опасни геоложки 
процеси, засягащи неговите откоси. По време на разширението на рудника в 
южна посока през 2008 година се разкри голямо геоложко тяло от филити, което 
постепенно започна да създава проблеми по стабилитета на откосите. Започ-
наха периодични свличания, последвани от мерки за стабилизиране на откоса 
чрез тежестно разместване на скални маси (преоткосиране). свличанията са с 
различен обхват - както дълбоки, така и плитки, етажно разположени, обхваща-
щи цялото или части от филитното тяло. това прави прогнозирането им много 
трудно.

Фиг. 1. местоположение на района на 
изследване и общ вид (от google earth)

fig. 1. location and general view of the research 
area (from google earth)

Ключови думи: класификация на скални масиви, склонова неустойчивост, открит 
рудник „елаците”
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изследванията на място в този участък, условно наречен „участък № 2”, 
показаха, че при едно дълбоко и обширно свличане може да се стигне до бло-
кирането на работата на рудника за дълъг период, а също така и до значителни 
материални загуби и човешки жертви (фиг. 2). сложността на условията и фак-
торите прави трудно моделирането на склоновата нестабилност с използване на 
изчислителни методи. По тези причини ние решихме да приложим една опро-
стена оценъчна схема на условията и факторите, които биха довели до склонова 
нестабилност, с цел да се покажат къде са най-податливите към свличане места 
и да се прогнозират тенденциите в деформирането на склона.

Фиг. 2. Общ вид на участък № 2 със свличането 
през 2008 г. (фото инж. г. Петров)

fig. 2. general view of Section № 2 with the land-
slide occurrence in 2008 (photo by eng. g. Petrov)

Геолого-тектонска изученост на района
Проучваният район се отнася към издигнат по дълбочинни разломи допале-
озейски блок от старопланинския ороген. По пространствена позиция заема 
шарнирната зона между най-източните части на Берковския антиклинорий и 
западната периклинала от Централно-балканската (етрополска) антиклинала 
на Шипченския антиклинорий в обсега на Западнобалканската тектонска зона - 
геолого-тектонски строеж, резултат на продължителна еволюция, с многократ-
на смяна на геодинамичните процеси, с активна палеомагматична и вулканска 
дейност.

В геоложко отношение разглежданият район е добре проучен. най-ста-
рите изследвания за геологията, тектониката, литологията, петрографията и др. 
(Златарски, 1882; Пушкаров, 1903; и др.) сега имат предимно историче-
ско значение. По-късно са дадени основните структурни и геоложки концепции 
за района (Бончев, 1946 и др.). Значителен фактически материал е натрупан 
при геоложкото картиране в различни мащаби, включително и сондажно-гео-
физични и други проучвания, свързани с търсенето и разкриването на рудни 
и нерудни полезни изкопаеми. Подробен анализ и допълнения към съществу-
ващата информация са правени и от геолозите на рудника (Зл. Василев, ив. 
Василев и др.) по време на експлоатацията му, както и при допълнителни-
те изследователски и геолого-проучвателни работи за детайлното структурно 
картиране в м1:2000, резултатите от които за основните геоложки структури и 
литолого-петрографски проблеми са обобщени на съвременно ниво в отчетите 
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и докладите на ив. Василев, Ж. иванов, Ю. страка, л. страка и др.1, 2

Анализ на условията и проблемите в Участък №2

Геоложки строеж
районът на рудника е изграден основно от три вида скали: палезойски метамор-
фен комплекс (хорнфелзи, филити и различни видове шисти, контактно про-
менени, ивичести, петнисти и др.), гранодиорити и съпътстващите ги жилни 
порфиритови скали, както и горнокредни дайкови скали (процепващи горните 
два комплекса).

Скалите от палеозойския метаморфен комплекс изграждат южната и за-
падна части на находището. метаморфните скали, които не са претърпели кон-
тактна промяна, са представени от глинесто-серицитови шисти, кварц–хлорит-
серицитови шисти, глинесто-серицитови шисти и др. контактнопроменените 
шисти са главно хорнфелзувани шисти, хорнфелзи, биотит-серицитови шисти 
и кварц-биотитови шисти.

Гранодиоритите имат най-широко разпространение в находището и из-
граждат неговата централна и северна части. това са левко- до мезо-кратни ска-
ли със светлосив цвят на места с бледорозов оттенък, средно до едрозърнести, 
често слабо порфирни по фелдшпатите. налице е и ясно проявена метасоматоза 
с калий-силикатна и серицитов тип промяна.

Горнокредните порфирни (дайкови) скали в района на находището са 
представени основно от монцо-диоритови, гранодиоритови, габро-диоритови 
и диоритови порфирити, вместени както в шистите, така и в гранодиоритите. 
най-голямо разпространение в рудника имат кварц-сиенодиоритовите скали, 
изграждащи едно значително по размери тяло (голямата елашка дайка) в цен-
тралната част на находището (с дължина 2200 m и мощност средно 300 m) с 
екваториална посока и наклон на юг под ъгъл 45-50°.

скалите, изграждащи участък № 2, са основно филитови шисти с непра-
вилна форма, формирани сред зеленикавите шисти от метаморфния комплекс. 
те са слабо напукани, средно до силно изветрели, с финослоиста шистозност, 
първични шисти. на цвят са тъмносиви до черни и имат високо съдържание 
на органично вещество и глина. ниските хоризонти от зоната са изградени от 
оранжево-кафяви на цвят, средно- до слабо-изветрели, слаби до средноздрави, 
със средно до финнослоисто наслояване шисти. напукаността им най-общо ка-
зано е с голяма до средна честота.

В източната част на участъка се установява наличие на слоеве – редуване 
на черни филити и зеленикави шисти. В самото филитно тяло се установяват 
1иванов, Ж., л. илиева-страка, Зл. Василев и ив. Василев. 2006. Окончателен отчет: 
„Оченка на геоложките, структурните, инженерно-геоложките условия на рудник „елаците” 
и изработване на инженерно-геоложки модел на находището” етап ІІІ: „геолого-структурна 
и инженерно-геоложка характеристика на скалния масив в рудник „елаците”. Обобщаване 
на теренните и лабораторните данни. изготвяне на предварителен вариант (скелет) на 3д 
структурен и инженерно-геоложки модел на рудника””
2илиева-страка, л., ст. Христов, Зл. Василев и ив. Василев. 2003. Отчетен доклад относ-
но: „мониторинг върху измененията на инженерно-геоложките, структурно-тектонските и 
хидрогеоложките условия на рудник „елаците” през 2003 г. и тяхната актуализация.
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по-малки вмъкнати тела от по-светли песъчливи шисти. В западния и в най-юж-
ния край филитите са покрити от техногенни наслаги, чието разпространение в 
дълбочина остава неизяснено.

стъпалата в участъка са с височина от 13 до 30 m, а широчината на бер-
мите е от 8 до 20 m. ъглите на наклона  на единичните откоси варират от 45 до 
58° при общ ъгъл на борда от 35°.

Техногенните наслаги са свързани с депонирането на откривката от руд-
ник „елаците“. Основното количество от депонираните скални маси са с разме-
ри на късовете от порядъка на 20 до 50 сm, примесени с около 20-30% по-дреб-
ни и по-едри материали. рядко се наблюдават отделни скални блокове с размери 
около и над 1 m3. В повечето случаи се установява ясно изразена гравитационна 
сортировка на материала, при която в основата на откоса достигат и се отлагат 
най-едрите късове с размери на валуни и блокаж, в средата се наблюдават сред-
ни по размер късове, във високите части дребни и средни чакъли и песъчливи 
материали. границите между материалите с различна зърнометрия обаче не са 
ясно изразени и много често те прехождат едни в други. В телата на насипищата 
доминира скален материал с различна степен на раздробяване, поради което 
рядко се наблюдават процеси на линейна ерозия по тяхната повърхност.

Хидрогеоложки условия
Хидрогеоложката характеристика на района е еднообразна. Физико-географ-
ските, литолого-петрографските и структурни условия в района на открития 
рудник „елаците” обуславят формирането на разнообразни по вид и характер 
хидрогеоложки условия.

рудник „елаците” е разположен в билната част на старопланинския оро-
ген и е подложен на неотектонски и гравитационни усилия, които са предопре-
делени от геометрията на планинската система. Вместващите орудяването ска-
ли съдържат многобройни стари прекъснатости от типа на пукнатини, разломи 
и кливажни плоскости. Зоните на регионалната напуканост достигат до над 
100-150 m дълбочина от естествения терен. По време на експлоатацията на на-
ходището в следствие на човешката дейност допълнително са формирани: пук-
натини на гравитационно разтоварване, взривни пукнатини и експлоатационни 
пукнатини на разтягане. Във всички тези скални прекъснатости са се формира-
ли подземни води, пукнатинни по тип, ненапорни до локално слабо напорни по 
характер със спорадично или пространствено неиздържано разпространение, 
които се отнасят към единна водоносна система, но не образуват общ водоно-
сен хоризонт или комплекс.

литоложките разновидности имат значително транспортно-водопрово-
дящи, но ограничени възможности за акумулиране и задържане на вода, поради 
което колекторните им обеми са малки и не могат да капацитират съществени 
водни количества. движението на подземните води има низходящ, прекъснат 
характер и се осъществява като локални, ненапорни водотоци с недълбока цир-
кулация по отделни пукнатини, лимитирани предимно от повърхностните во-
додели   и/или от тектонски нарушения със сложна конфигурация и размери, 
достигащи до голяма дълбочина. наличието на структурни вътрешни водоупо-
ри и подземни водораздели, разположени на различни нива в геоложкия разрез, 
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обуславя локалния напорен характер на част от тези води и дренирането им 
предимно в обсега на пресечниците на по-големи скални прекъснатости.

По отделните работни хоризонти в рудника са регистрирани над сто на 
брой, различни по тип водопроявления: овлажняване, сълзене, капежи и кон-
центрирани водоизточници. Повечето от тях са разсредоточени (над 70%) с де-
бит до 0.01-0.05 l/s, а останалите са с дебит от 0.05-0.25 l/s и рядко достигащ 
до 1-2 l/s (фиг. 3). При продължителни периоди без валежи 70-75% от всички 
водопроявления пресъхват или рязко намаляват дебита си, а тези, които са с 
по-голяма площ на подхранване - не. По-голямата част от водопроявленията са 
съсредоточени в южната и прилежащите югоизточни и югозападни части, меж-
ду фронта на котлована и най-големия разлом в рудника - “елаци 1”.

Фиг. 3. извираща вода в отводнителна канавка на х.1420 в 
участък № 2 (фото ив.Василев)

fig. 3. Spring water in a drainage ditch at 1420 m aSl in the Sec-
tion № 2 (photo i. Vasilev)

Структурно-геоложки условия
За филитите е характерна шистозна текс-
тура, предразполагаща разпадането им на 
тънки плочки и пластини с дебелина от 
няколко милиметра до 2-3 cm. Посоката 
на нашистяване е основно на юг – 150-
160°, но на някои места е непостоянна 
и дори се обръща на север-североизток 
(фиг. 4), а понякога – в посока север и се-
вероизток. наклонът на нашистяването е най-често от 10-20° до 40-50°, но на 
доста места е повече. В по-горните части на участъка се забелязва лека промяна 
на наклоните (намаляване) поради натежаването на слоевете.

Характеристика на скалния масив и физико-механични показатели
За харакретизиране на основните показатели на масива бяха взети проби (скални 
и земни) за лабораторни изследвания на техните физични и якостни показатели. 
една от тях е от глинясал филит, участващ в свлачищния процес. местоположе-
нията на точките на изследване и на взетата проба са показани на фиг. 5.

По време на полевите изследвания бяха проведени тестове на отделни 
части от масива с използване на чук на Schmidt (модел Proceq). Оценени са 
също и други показатели като rQd и rmr (oteo, 2002;  Palmström, 2002). 
Показателят rQd (определен на линеен метър от скалния масив) показва стой-
ности, близки до 0, което определя качеството на филитите като възможно най-
ниско. този показател участва в определянето на rmr, където стойносите са 
също много ниски – рядко над 5.
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Фиг. 4. Плътностна диаграма 
на пукнатините в участък №2 с 
посока на наклона на терена

fig. 4. density diagram of cracks 
in the section №2 with the direc-
tion of the slope

Фиг. 5. геоложка карта на участък №2 с точките на описание (сини кръгчета с номера) и пробовземане (черен квадрат 
с номер на пробата)  

fig. 5. geological map of Section 2 with the points of description (blue circles with numbers) and sampling (black quadrangle 
with number)

В лабораторни условия са определени следните показатели: обемна плът-
ност, специфична плътност, естествено водно съдържание, обем на порите. из-
следванията са извършени в лицензираната лаборатория „геолаб” при геологи-
ческия институт при Бан. резултатите са представени в табличен и графичен 
вид (табл. 1, 2 и 3). на земните проби са определени пластичните свойства, 
ъгълът на вътрешно триене и кохезията при стандартни натоварвания (100, 200 
и 300 kPa) и при натоварвания, близки до естествения геоложки товар (в специ-
ално пригодена за тази цел срязваща касета). Черните филити на много места 
са силно смлени и глинясали.
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табл. 3. якостни показатели на проба 
от филитоидните шисти – глиня-
сал материал   
Table 3. Strength properties of a sample 
of phyllitoid shale – clayey decomposed 
material

якост на срязване 
(върхова)

якост на срязване 
(остатъчна)

с φ с φ
kPa deg kPa deg

- - 11,2 16,5
69,8* 20,7* 30,2* 12,8*

* якостта на срязване е определена в касета с редуциран диаметър 4,48 cm (площ 15,8 cm2) 
при нормални натоварвания в границите от 510 до 1980 kPa. 
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Филитите са с висока обемна плътност (ρn>2,77 g/cm3) и ниски якостни 
показатели. сравнително неизветрелите филити показват якост на натиск (оп-
ределена с чука на Schmidt) от порядъка на 20-25 mPa напреки на шистозността 
и 15-18 mPa по нея. При някои от изпитванията обаче се получиха по-ниски 
якостни показатели перпендикулярно на нашистяването – основно при по-из-
ветрелите филити. изследваният омесен свлачищен материал показа върхови 
стойности φp=20,7° и кохезия cp=69,8 kPa, остатъчни φr=12,8° и кохезия cr=30,2 
kPa при нормални натоварвания, близки до геоложкия товар. установени бяха 
и ниски пластични свойства на материала – ip=6,5%, което го класифицира по 
Бдс като глинест пясък.

Установени опасни геоложки процеси
два основни вида процеси могат да се установят в участък №2 – това е гравита-
ционно огъване (gravitational sagging) и свлачища от ротационен тип (rotational 
landslides), съгласно класификацията на Varnes (1978) на склоновите процеси 
според механизма на движение и участващия в процеса материал. Освен тях, 
макар и в силно ограничен обхват, в този участък се установяват и скално прео-
бръщане (rock toppling) и разтоварване (разуплътняване) на масива (unloading). 

При скалното преобръщане се отделят блокове от откоса по вертикални 
или стръмни пукнатини, формиращи ламела или удължено призматично тяло. 
Отделеният от масива скален блок се завърта по точка на въртене откъм въздуш-
ната страна на откоса, падайки надолу по склона (табл. 4-a). този вид скална 
деформация е характерен за перифериите на платата, а така също за крайпътни 
откоси и при открити рудници. 

Гравитационното огъване (увисване) се среща при подходящи геоложки 
условия – стръмни склонове; стръмен пласторед (или нашистяване) в посока, 
обратна на западането на склона; в скали, склонни към пластични деформации 
(табл. 4-B). Под действието на силите на тежестта се получава огъване в посо-
ката на западане на склона. много изследователи на този процес го разглеждат 
като разновидност на скалното преобръщане (toppling). Процесът на деформи-
ране е много бавен. При натрупване на критични стойности на деформациите 
може да се стигне до класическо преобръщане на скалните маси или до форми-
ране на повърхнина на срязване – свлачище от ротационен тип.

Свлачищните процеси в участъка обхващат почти цялото филитно тяло. 
Приблизителният им дълбочинен обхват надхвърля 20 m, като най-вероятно 
достига до около 40 m, което определя свлачището като дълбоко. следи от по-
върхностни свличания и вторични хлъзгателни повърхнини се наблюдават на 
много места по горните хоризонти на участъка. свличанията са от ротационен 
тип (табл. 4-c).

Разуплътняването на масива е вследствие на взривни работи или на про-
мяна на напрегнатото състояние на скалите вследствие на извеждането им на 
повърхността при експлоатационните работи. то се наблюдава навсякъде по 
бордовете на рудника, където се проявява с различна интензивност в зависи-
мост от прилаганите взривни мероприятия, изкопните работи, както и от геоло-
го-тектонската обстановка.
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таблица 4. Основни видове склонови деформации, установени в участък 2 на рудник ела-
ците          
Table 4. main types of geological hazard processes established in Section 2 of ellatsite open-pit 
mine

Критерии за оценка на възможността от възникване на склонови про-
цеси
Формирането или активизирането на склонови процеси, например свлачища, 
се дължат на редица причини от геоложко, геоморфоложко и др. естество. та-
кива са геоложкият строеж, физико-механичните показатели на литоложките 
разновидности, наклонът на пластовете, профилът на склона, хидрогеоложките 
условия и др. Факторите се определят от промяната на средата – намаляване на 
якостните показатели, колебания в нивата на подземните води (например вслед-
ствие валежи или снеготопене), увеличаване на наклона на терена, наличие на 
динамични въздействия и др.

специално за настоящото изследване ние приемаме следния подход при 
оценката на условията и факторите за възникване на склонова неустойчивост 
(табл. №№ 5-10):

А) Хидрогеоложки условия. наличието на вода в склона е едно от най-
важните условия за възникване на склонова нестабилност. В настоящата кла-
сификация са възприети хидрогеоложките критерии, предложени от Bieniawski 
(1989) за оценка на скални масиви. В допълнение на критериите на Bieniawski 
добавяне и наличието на негативни форми на релефа по терена – например по-
нижения в бермите (канавки, хлътвания и т.н.), където по време на валежи и 
снеготопене могат да подхранват масива с допълнителни водни количества, с 
което да доведат до дестабилизация на склона.
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Хидрогеолож-
ки условия на 

склона
сух склон Влажен 

склон
мокър 
склон

склон с капеща 
вода

склон с течаща 
вода

Точки 0 1 2 3 4

таблица 5. Хидрогеоложки фактори на склоновата нестабилност    
Table 5. Hydrogeological factors on the slopes instability

таблица 6. Фактори на склоновата нестабилност съгласно състоянието на материала 
Table 6. factors on the slopes instability in accordance to the material (rock) quality

таблица 8. Фактори на склоновата нестабилност съгласно измененията в структурно-гео-
ложките условия         
Table 8. factors on the slopes instability in accordance to the changes of structural-geological 
conditions

таблица 7. Фактори на склоновата нестабилност съгласно геоморфоложки условия  
Table 7. factors on the slopes instability in accordance to the geomorphological conditions

Б) Състояние на материала. В нашия случай ние разделяме 4 групи в 
зависимост от стойнотта на показателя rQd, определен на линеен метър от 
скалния масив.

състояние на мате-
риала rQd >75 rQd=50-75 rQd=25-50 rQd<25

Точки 0 1 2 3

В) Геоморфоложките условия са в зависимост от наклона на склона. 
този критерий е необходим поради изключителната обвързаност на геоморфо-
логията на склона със свлачищните явления. От статистическите изследвания 
на свлачища в България е установено, че практически свлачища се проявяват 
при наклон на терена над 3° (frangov et al., 1996).

геомор-
фоложки 
условия 

наклон 0-3° наклон 3-10° наклон 10-20° наклон 20-45° наклон >45°

Точки 0 1 2 3 4

Г) Структурно-геоложките условия са наличията на пукнатинни сис-
теми и тяхната ориентация в зависимост от посоката на западане на склона, 
ориентацията на пукнатинните системи и шистозността (табл. 8). Под внима-
ние сме взели някои подходи и методики, използвани или предлагани от iSrm 
(1978) и Japan Society of engineering geology (1992).

наклон и 
състояние на 
пукнатините 

Затворени пук-
натини, запада-
щи обратно на 

склона 

Затворени пук-
натини, запада-
щи перпендик. 

на склона 

Затворени 
пукнатини, 
западащи 

към склона, 
затворени, 
без глинест 

пълнеж 

тектонски 
зони, наклон, 

обратен на 
склона или 
пукнатини с 
глинест пъл-
неж, наклон 

срещу склона

тектонски зони, 
наклон, перпен-
дик. на склона 
или пукнатини 
с глинест пъл-
неж, наклон, 

перпендик. на 
склона

тектонски зони, 
наклон по посока 

на склона или 
пукнатини с 

глинест пълнеж, 
наклон по посока 

на склона

Точки 0 1 2 3 4 5
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таблица 9. Фактори на склоновата нестабилност – индикации от стари движения  
Table 9. factors on the slopes instability in accordance to the availability of old movements

таблица 10. Фактори на склоновата нестабилност – индикации от съвременни движения 
Table 10. factors on the slopes instability in accordance to the indices of recent movements

Д) Склонова неустойчивост: наличие на стари събития – напр. активиза-
ции на свлачища (табл. 9) или индикации за предстояща подготовка на активен 
свлачищен стадий (табл. 10).

теренни стари 
пукнатини на 

опън

няма пукна-
тини 

наличие на ста-
ри пукнатини 

единична пукна-
тина 

две или повече 
пукнатини 

Точки 0 1 2 3

наличие на съвре-
менни хлъзгателни 

пукнатини 

не са устано-
вени 

Възможни сле-
ди от движение 

ротационно 
движение

транслационно 
свличане (по 

пласторед или по 
шистозност) 

Точки 0 1 2 3

така предложената класификация е примерна, базира се на конкретната 
ситуация за района на участък №2, подлежи на усъвършенстване, допълнител-
ни корекции и подобрения.

Райониране по степен на геоложка опасност
участъкът е описан със 79 точки. изграден е от два типа скали – черни фили-
тоидни шисти и песъчливи (по-светли) шисти. материалът на много места е 
силно смлян и глинясал – основно при черните филитоидни шисти. нашис-
тяването е в посока юг, като в по-горните части се забелязва лека промяна на 
наклоните (намаляване) поради натежаването на слоевете. това се дължи на т. 
нар. гравитационното огъване (sagging или toppling), характерно при подобен 
геоложки строеж (табл. 4-B, фиг. 6). когато теглото на натежалата скала преви-
ши якостта £ на срязване, се стига до проява на свлачищен процес (табл. 4-c). 
доказателство за това са класическите свлачищни повърхнини, установени по 
време на огледите при някои от по-горните хоризонти (фиг. 7, 8).

тъй като литоложките разновидности, изграждащи участъка, са със сил-
но влошени физико-механични свойства и основни характеристики на скалния 
масив (например, в повечето случаи rQd=0, напукаността е под 5 cm, и т.н.), 
то критериите, приложени вече в другите части на рудника (изградени от грано-
диоритови порфирити и хорнфелзи), са трудно приложими тук. реализираните 
през последните години свличания в този участък (както и другите видове скло-
нови движения) показват, че целият участък е в привидна стабилност. Огледи-
те, осъществени през м. ноември 2010 г., установиха наличие на пукнатини по 
бермите, класически свлачищни хлъзгателни повърхнини (при точки №№2-26, 
2-31, 2-32 и 2-62, вж. фиг.5), следи от по-плитки свличания в тялото на голямото 
свлачище, „огъване” на филитите по тяхната шистозност, силно вариращи хид-
рогеоложки условия – от сух масив до водопроявления с дебит над 0,2 l/s.
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Фиг. 6. Характерно огъване на черните 
филитоидни шисти в участък 2,  т. 2-62 
(фото н. добрев)

fig. 6. Sagging of the black phyllitoid shales 
in Sector 2,  point 2-62 (photo n. dobrev)

Фиг. 7. Хлъзгателна повърхнина във филитите, 
установена по време на първите свличания 
(фото Зл. Василев)

fig. 7. Slip surface in the phyllitoid shales estab-
lished during the fi rst slidings (photo Z. Vasilev) 

Фиг. 8. Хлъзгателна повърхнина във 
филитите в края на 2010 г., т. 2-32 (фото 
н. добрев)

fig. 8. Slip surface in the phyllitoid shales 
established at the end of 2010, point 2-32 
(photo n. dobrev)

един от основните фактори за възникването на свлачище е промяната в 
хидрогеоложките условия. По откосите се наблюдават както мокри петна, така 
и извори. допълнително неблагоприятни условия за проникване на вода съз-
дават понижените участъци по бермите, където през дъждовните периоди се 
събира вода, образувайки големи локви, които допълнително подхранват ма-
сива. Отделно е направено и зониране по хидрогеоложки условия в участъка 
(критериите са заимствани от Beniawski, 1989).

анализът на хидрогеоложките условия показа, че най-уязвима за възник-
ване на свлачище е централната част на участъка, а така също и по-долните 
хоризонти. Забелязва се ориентация на лабилните зони на сЗ. Подобен резултат 
показва и зонирането по дестабилизиращи фактори и условия. най-уязвими са
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отново долните хоризонти (приблизително между коти 1360 и 1420 m), а също 
и отделни части от по-горните хоризонти (приблизителна кота 1450-1460 m). 
Отново се забелязва ориентация на зоните на сЗ.

трябва да се отбележи, че наличието на пукнатини по бермите показва не 
само нестабилността в най-близкоразположените до ръбовете на бермите зони, 
но те са и индикации за подготвителен етап на по-дълбоко свличане. такива 
белези се установяват както при най-високите коти от този участък (~1510 m – в 
табана), така също и западно от него. При част от насипните отложения (табана) 
се установява набогатяване на късове от филити, което допълнително понижава 
стабилитета на масива.

Дискусия
Проведеното райониране на рудника очерта онези места от “участък №2”, къ-
дето е най-голяма вероятността от предстояща склонова нестабилност (фиг. 9, 
10). тя е свързана основно с особеностите на геоложката среда, ориентация-
та на основните пукнатинни системи и отношението им към експозицията на 
склона, напукаността на масива, състоянието на пукнатините, степента на изве-
тряне, наклона на участъка и др.

установяват се следните опасни склонови процеси: срутища, в т.ч. по хо-
ризонтална плоскост по посока на склона и по клин, скално преобръщане, гра-
витационно огъване, свлачища от ротационен тип, както и разтоварване (разуп-
лътняване) на скалния масив. 

установяват се следните опасни склонови процеси: срутища, в т.ч. по хо-
ризонтална плоскост по посока на склона и по клин, скално преобръщане, гра-
витационно огъване, свлачища от ротационен тип, както и разтоварване (разуп-
лътняване) на скалния масив. 

При участък №2 съществува голяма вероятност от свличане по дълбоко-
разположена хлъзгателна повърхнина – 30-40 m (табл. 4-c). деформациите по 
склона са в комбинация с гравитационно огъване по нашистяването на фили-
тите (табл. 4-B). най-уязвима е централната част, където се установяват извори 
или зони на дрениране на подземни води. анализът на условията показва на-
правление на зоните в посока сЗ.

настоящата методика за бърза оценка на райониране по вероятност от 
свличане бе разработена и приложена в периода октомври-ноември 2010 г. из-
вършените огледи в този участък няколко месеца по-късно – в средата на 2011 
г., показаха наличие на раздвижване на масива точно в онези участъци, където 
районирането даде най-висока опасност от свлачищна активизация. При това 
теренните индикации (например разкрити хлъзгателни повърхнини) показват 
подготвящо се дълбоко свличане, което може да обхване повече от 2 стъпала от 
рудника.
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Фиг. 9. райониране на участък № 2 в зависимост от хидрогеоложките условия  

fig. 9. Zoning of Section № 2 depending on the hydrogeological conditions

Фиг. 10. райониране на участък № 2 в зависимост от условията и факторите за възникване на склонова 
неустойчивост

fig. 10. Zoning of Section № 2 depending on the conditions and factors for the occurrence of slope instability
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използваните критерии за райониране на участъците показаха следните 
резултати:

Приложението на класификационните критерии в участък №2 показ-• 
ва, че и двата могат да бъдат успешно използвани при подходящ тип задачи. 
По-успешен обаче е подходът с факторите на склонова нестабилност, тъй като 
обхваща по-широк спектър от фактори. По тази причина хидрогеоложкото ра-
йониране не може да обхване деформациите в насипите (табаните), които са 
без водопроявления, но с белези от подготвящи се свличания. Задължително 
е при по-нататъшните изследвания да се обърне внимание на вероятността от 
възникване на процеси с по-голям обем, които могат да засегнат два или повече 
хоризонта от рудника. 

Въпреки че всеки от приложените методи показва известни несъвър-• 
шенства, опасните зони се очертават добре. ясно изпъкват местата, където мо-
гат да се заложат системи за наблюдение.

При по-нататъшните изследвания е необходимо по-задълбочено из-• 
следване на склоновата устойчивост, което от своя страна изисква по-детайл-
но анализиране на състоянието на масива – неговите якостно-деформационни 
свойства, както и на изграждащите го литоложки разновидности, определяне 
на физико-механичните свойства и коефициента на устойчивост (стабилитетни 
изчисления), симулиране на скални обрушвания.
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