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Abstract. deposit granitovo is located in the central part of the granitovo-chernozem pluton in 
eastern Sakar, Southeast Bulgaria. This deposit occupies the central part of the pluton, which is 
dated to be 79-84 ma ± 4 ma old. aplitic and pegmatitic veins are absent in the deposit. Weak plane 
parallel magmatic foliation is locally observed. Because these rocks postdate the early alpine tec-
tonic events, they are only weakly deformed by tectonic activity. The rocks of the deposit are grano-
diorites of normal petrochemical type. Three systematic joint sets determin the size and shape of the 
structural blocks in the deposit. Two of the joint sets have morphology and cinematics of shear joint 
sets. The shallow dipping joints are interpreted as an exfoliation joins, related to the exhumation 
decompression of the massif in recent time. The dip directions and dips of the joint sets are as fol-
lows: 320°/86°, 64°/87° and 15°/12°. The separation of the joints of a given set is measured along 
joint traces, located in the plane of another joint set. The measurements of the separations were 
made from a distance usung accurate geodetic instrument. The separations were processed statisti-
cally on a hystograms. The most probabale intervals between joints, that determin the dimentions 
of the structural blocks were found. The hystograms undicate for a significant spread of separations, 
which results in blocks of different sizes. it was found that the average block size would have vol-
ume of about 5,9 m3 if all joint separations are included in the calculations. The average block size 
formed by joints with separations above 1 m is 8,8 m3. it is expected that approximately 77% of the 
structural blocks will have volume above 1m3.

Keywords: dimention stone, ornamental stone, joints, faults, fissility, structural blocks ge-
ometry

Резюме. находище гранитово се намира в централната част на гранитово-Черноземския 
плутон в източен сакар, Югоизточна България. Плутона е датиран в интервала 79-84 м.г. ± 
4 м.г. В находището не се наблюдават аплитови и пегматитови жили. локално се наблюдава 
слаба плоско-паралелна подредба на плочести минерали. тъй като тези скали са внедрени
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след ранно-алпийските тектонски събития то те са съвсем слабо деформирани. скалите от 
находището са гранодиорити от нормалната калциево алкална редица. три систематични 
пукнатинни системи определят размера и формата на структурните блокове в находището. две 
от пукнатинните системи имат морфология и кинематика на пукнатинни системи на срязване. 
третата е с полегат наклон и е формирана от усилия на опън. Пукнатините от тази система са 
интерпретирани като плоскости на ексфолиация, свързани с гравитационната декомпресия 
на масива по време на неговата ексхумация. страната и наклонът на пукнатинните системи 
са както следва: 320°/86°, 64°/87° и 15°/12°. Отстоянията между пукнатините от дадена 
система са измерени по посока на пукнатина следа, видима в плоскостта на друга пукнатина. 
измервани са от разстояние с помощта на високоточен геодезически уред. те са обработени 
статистически чрез построяване на хистограми. статистически установените най-вероятни 
отстояния между пукнатините определят формата и размерите на структурните блокове. 
Хистограмите указват за значителна вариация в отстоянията, която се изразява в наличието 
на блокове с различни размери, отделени от пукнатините. установи се, че средният размер 
на структурния блок в находището е около 5,9 m3, тогава когато в изчисленията са включени 
всики пукнатинни отстояния, включително и тези по малки от 1 m. средният размер на 
блока, формиран от пукнатини с отстояния над 1 m, е 8,8 m3. Очаква се приблизително 77% 
от блоковете, добити в находището, да бъдат с обем над 1m3.

Ключови думи: скалооблицовъчни материали, орнаментални изделия, пукнатини, 
разломи, цепителност, геометрия на структурни блокове

Увод
находище „гранитово” се разработва от 1924 г. десетки селища от ямболска, 
Бургаска и Хасковска области са павирани с материал от това находище. то е 
проучвано детайлно през шейсетте години на миналия век (иванов, 1964ф). 
За него има кратко, но информативно изложение в книгата на Б. Петров „ес-
тествени декоративнооблицовъчни скали в България” (Петров, 1994). От су-Петров, 1994). От су-). От су-
ровината на това находище се произвеждат павета, бордюри, плочи за облицов-
ка, плотове на маси и др. рандеманът, определящ икономическата рентабилност 
на това находище, е пряко свързан с параметъра блоковост.

Блоковостта на скални масиви (Въчев, Петров, 1981) се обуславя от 
пресичането на пукнатинните равнини, слоистостта, реликтовата слоистост 
(или другите плоски структури – кристализационна шистозност, фолиация, кли-
важ), линейността (в т.ч. гофрировка, будинаж), плоскостния паралелизъм или 
регионалните разломни структури, развити в находищата. В находище „грани-
тово” блоковостта се определя изцяло от напукаността. В тази публикация са 
показани основните резултати от оценката на блоковостта в находището.

Геоложка позиция на находище „Гранитово”
находище „гранитово” е разположено изцяло в централната част на гранитово-
Чернозeмския плутон (фиг. 1). този плутон (Вергилов и стойчева, 1968; 
каменов, 2000; Kamenov, et al. 1996) е внедрен в комплекс от високо-
метаморфни скали с докамбрийска възраст и ниско-метаморфни скали с пред-
полагаема триаска възраст. източната част на плутона прорязва горнокредни 
лави и пирокластити. Плутонът е изграден от четири интрузивни наставки: 
габро, кварцдиорит, гранодиорит и гранит. скарни се наблюдават в южната 
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периферия на плутона – на контакта с триаски карбонатни метаседименти. като 
най-надеждна към момента следва да се приема датировката на каменов и др. 
(2000), която ограничава възрастта на плутона в интервала 79-84 ma ± 4 ma.

гранитово-Черноземският плутон е внедрен след интензивните ранно-
алпийски деформации и затова е сравнително слабо деформиран, което се от-
разява положително на качествата на скалата като декоративна суровина. най-
интензивните тектонски въздействия върху него са с вероятна ларамийска и 
илирска възраст.

Фиг. 1. геоложка карта на гранитовския плутон (по кожухаров и др., 1993, 1994, 1995а,б).

fig. 1. geological map of granitovo pluton (according to кожухаров и др., 1993, 1994, 1995а,б).

Петрографска характеристика на скалите
В находището се разкрива само една литоложка разновидност. това е дребно-
зърнест левкократен гранодиорит. размерите на зърната рядко превишават 5-6 
mm. аплитови жили и пегматити в находището не се наблюдават, въпреки че 
такива са наблюдавани в друг части на гранитово-Черноземския плутон.

главните минерали в находището са кисел плагиоклаз, калиев 
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фелдшпат, кварц и биотит. В подчинено количество се среща амфибол. акце-
сорни минерали са циркон, ортит, магнетит и илменит. В рядко наблюдавани 
зони на вторично нашистяване се срещат мусковит, епидот и хлорит.

Химическият състав на гранитите от площта бе изследван с три късови 
проби анализирани в Цнил „геохимия” при мгу „св. иван рилски” (aeS icP 
след алкално стапяне и разтваряне с киселина). Осредненият състав на главните 
окиси е както следва:  : Sio2 - 66%; al2o3 – 16.4%; fe2o3+feo – 3.88%; mno – 
1,13%; cao – 4.35%; na2o – 3.17; K2o – 2.98; P2o5 – 0.12%.

От анализите се вижда, че средното съдържание на Sio2 е около 66%, 
което определя скалата като кисела. сумата на алкалиите (na2o + K2o) е 6,15%. 
Цветният индекс (съдържанието на тъмнооцветени минерали – амфибол, био-
тит, хлорит и др.) е под 40%, което определя скалата като левкократна. сумата 
(cnK) на cao + na2o + K2o е 10,5%, т. е. al2o3 > cnK, което определя гранита 
като пер-алуминиев (преситен на алуминий).

на диаграмата на cox et. al. (1979), за гранитни плутонични скали този 
състав попада в полето на гранита, но на границата с гранодиорита. За да се 
направи по-точно определяне на наименованието на скалата, а оттам и по-точно 
характеризиране на продукта, известен с търговското име „гранит”, с програма-
та magma,  разпространяваща се безплатно в интернет мрежата, бяха напра-
вени изчисления на нормативния минерален състав. 

на диаграмата TaS за плутонични скали (фиг. 2) и на Щрекхайзеновата 
диаграма скалата попада в полето на нормалния калциево-алкален гранодиорит. 
като се отчетат изложените петрохимични изчисления и данните от оптичната 
микроскопия, следва да се заключи, че в находището се разкрива основно кал-
циево-алкален гранодиорит. Всички комерсиално произведени скално-облицо-
въчни продукти от това находище са от тази скална разновидност.

Скални прекъснатости в находището
В структурно-геоложко отношение находището е еднородно по цялата си 

площ. установяват се само три системи тектонски пукнатини. не се наблюдава 
подчертан плоскостен паралелизъм, шлири, дайки, аплитови жили, пегматити, 
ксенолити от скалите на рамката, мафични включения, хидротермални участъ-
ци и др. установява се слабо забележим плоскостен паралелизъм, който потъва 
полегато на североизток. Паралелно на него е и една от системите пукнатини. 
този плоскостен паралелизъм се забелязва главно в изветрелите скални разно-
видности (фиг. 3). При обработката на скалите този плоскостен паралелизъм 
помага при цепенето с помощта на пневматичен чук, тъй като осигурява едно 
направление на якостна анизотропия, по което скалата се разделя по-лесно.

Плоскостният паралелизъм не се забелязва по цялата проучвана площ, а 
само в малка част от разкритията от централната част на кариерата.

установяват се значителен брой субхоризонтални до полегато накло-• 
нени зони на псевдонашистяване. тези зони са с дебелина от няколко санти-
метра и са паралелни на полегато потъваща на север-североизток пукнатинна 
система. Вероятно генезисът на тези зони е свързан с еластична декомпресия на 
масива през неотектонския етап на ексхумация и ерозия. тези зони не оказват 
съществено влияние върху блоковостта, тъй като стените им са сравнително
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равни и издържани по посока.

Фиг. 2. TaS диаграма за плутонични скали. изследваният състав попада в полета на нормалните гранодиорити.

fig. 2. TaS diagram for plutonic rocks. The studied composition is located within the fi eld of the normal granodiorites.

Фиг. 3. граниoдиорит в напреднала степен на изветряне. При изветрянето се подчертава съществуващия в скалата 
плоскостен паралелизъм по фелдшпатовите зърна.

fig. 3. granоdiorite in advanced stage of wathering. The weathering process has emphasized the primary plain-parallel ar-
rangement of the feldspar grains.
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несистематичните пукнатини се срещат рядко и практически не оказват 
влияние върху формата и размерите на скалните блокове. технологични пукна-
тини също не са характерни за това находище, тъй като добивът се осъществяна 
чрез отцепване на скални блокове с помощта на каменарски барут. При това 
отцепване зарядите се поставят, така че да предизвикат отделяне на блокове по 
съществуващи вече тектонски пукнатини. енергията на зарядите не е достатъч-
на за да се формират нови пукнатини.

стените на старите кариерни гнезда в находището са с посока 230° и • 
154°, тъй като те следват доминиращите пукнатинни системи. следва да се има 
предвид, че при отклонение на стените на фронта на добивните работи от тези 
посоки ще се влоши рандеманът и ще се изпитат сериозни затруднения при от-
биването от масива на скални блокове с помощта на каменарски барут.

Статистическа оценка на напукаността
Ориентацията на пукнатините е определена чрез статистическа обработка на 
93 пукнатинни плоскости (фиг. 4). тези плоскости са измерени в свежи или 
слабоизветрели гранодиорити от три кариерни гнезда и свързващите ги пътни 
откоси и рампи. При събирането на данните се спазваше принципът в от едно 
разкритие или кариерна стена да не се правят повече от 5-6 измервания за да не 
се премести изкуствено центърът на тежестта на статистическата извадка. из-
мерването бе направено с геоложки компас тип Фрайберг с градусова скала. За 
тези компаси е известно, че се постига измерване с точност до 2° спрямо севера 
и 1° във вертикалния кръг. деклинацията не бе отчитана, тъй като е пренебре-
жимо малка (под точността на компаса). измервани са само добре очертани 
пукнатини с ясни стени.

От значение за проучването е контурната диаграма (Фиг. 4б), тъй като тя 
позволява да се определят средните ориентации на преобладаващите пукнатин-
ни системи. на тази диаграма тези системи са представени чрез максимуми (а, 
B, с). Определените чрез максимумите ориентации са както следва: а-320/86; 
B-64/87; с-15/12. ъгловите взаимоотношение между пукнатините, представени 
от тези максимуми са:

1. страната и наклонът на плоскостта, съдържаща максимумите а и B е 
152/5. ъгълът между тези максимуми е 75,5°.

2. Плоскостта съдържаща максимумите с и а е със страна и наклон 
156/82. ъгълът между максимумите с и а е 85°.

3. Плоскостта съдържаща максимумите с и B е със страна и наклон 
230/81. ъгълът между максимумите с и B е 81°.

За определяне на геометрията на скалните блокове и предвиждане на 
най-благоприятната ориентация на добивните забои, при която рандеманът на 
извличане на блокове ще бъде максимален, определящи са пространствените 
взаимоотношения между главните пукнатинни групи показани на фиг. 4в. на 
тази фигура генерализираните пукнатини са означени с латински буквени ин-
декси предложени от Петров (1994).
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Фиг. 4. равноплощни проекции в долна  полусфера: а) Полюсна диаграма на 93 пукнатини от находище „гранитово”; 
б) контурна диаграма; в)  Обобщени направления на главните пукнатинни системи. Проекциите са изпълнени с 
програмата STereo 2.46 написана от Johannes duyster.

fig. 4. equal area projection in lower hemisphere: а) Pole diagram of 93 joints from the granitovo deposit; б) contour dia-
gram;  в)  generalized orientations of the main joint sets. The projections were made with software STereo 2.46 designed 
by Johannes duyster.

Морфоложка и кинематична класификация на пукнатините 
По чисто морфоложки съображения, пукнатините в находището могат да се 
класифицират на пукнатини на срязване и пукнатини на опън.
Пукнатините на срязване са вертикалните пукнатини с посока северозапад 
и североизток. тези пукнатини имат сравнително гладки стени. По тях не се 
наблюдава разлистване или внедряване на аплитов материал. В дълбочина в 
масива тези пукнатини са затворени и слабо проницаеми за води. кривини по 
пукнатинните плоскости липсват. дължината им е десетки метри до първите 
100 метра.

съгласно общоприетите модели на пукнатинната тектоника тези пук-
натини сключват остър ъгъл с посоката на максималното напрежение, което 
действа в масива (фиг. 5). ъгълът между тези пукнатини е в пряка зависимост 
от ъгълът на вътрешно триене в масива. В случая с „гранитово” този ъгъл е 
75,5° и отговаря на ъгъл на вътрешно триене в гранити (т.е. в случая φ =61°). 
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По пукнатините на срязване се осъществяват слаби движения паралелни на 
пукнатинните плоскости. Често по направлението на тези пукнатини се разви-
ват разломи. В изследваната площ бяха установени две разломни зони с посока 
североизток, които са паралелни на едната пукнатинна система.

Пукнатините на опън се развиват паралелно на главното напрежение в 
масива и перпендикулярно на минималното напрежение. те имат груби, нерав-
ни пукнатинни повърхности и често изменят ориентацията си или формират 
кривини. Често тези пукнатини се формират по време на ексхумацията на ма-
сива, когато протича разтоварване на гравитационното напрегнато състояние. 
такъв вероятно е и случаят с „гранитово”, тъй като тези пукнатини са паралел-
ни на свода на интрузията. В находището тези пукнатини ограничават скалните 
блокове отдолу и играят голяма роля при планирането на добива.

Фиг. 5. схема за кинематичното класифициране на пукнатините (Hancock, 1985), спрямо ориентацията на главните 
напрежения в пространството. σ 1, σ 2, σ 3 – максимално, средно и минимално по стойност напрежение, с – пукнатини 
на срязване, р – пукнатини на опън. В областта маркирана с буквата н се развиват хибридни пукнатини, които носят 
характеристика и на срязване, и на опън.

fig. 5. Sketch for cinematic classification of the joints (Hancock, 1985) with respect to the orientation of the main stress axes 
in the space. σ 1, σ 2, σ 3 – maximal, minimal and intermediate stress axes, с – shear joints, р – extension joints. in the area 
marked by H hybrid joints are developed, which accomaodate both shear and extension.

Гъстота на пукнатинните системи в различно ориентирани сечения
статистическата оценка на пукнатинните направления показа, че в проучваната 
площ пукнатините се групират в две преобладаващи субвертикални групи с по-
сока на северозапад и североизток и една субхоризонтална група, потъваща на 
североизток. Паралелно на двете субвертикални групи са ориентирани стените
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на съществуващите кариерни гнезда в площта и плоскостите на редица естест-
вени разкрития. тези системи оформят естествените блокове (фиг. 6), които се 
отделят в кариерата, затова и интервалите на пресичане, които всяка от тези 
системи формира върху следата на другата система, са основния фактор, опре-
делящ блоковостта на находището.

както се вижда от стереографските проекции, отстоянията между пукна-
тините трябва да се измерват в следните направления: по плоскости съвпада-
щи с пукнатини с посока североизток се измерва гъстотата на пресечниците на 
пукнатините с посока северозапад. на фиг. 6 те са означени с латинската буква 
b; по плоскости на пукнатини с посока северозапад се измерва гъстотата на 
пресечниците на пукнатини с посока североизток. на фиг. 6 те са означени с 
латинската буква а; по плоскостите с посока североизток и тези с посока севе-
розапад се измерва гъстотата на субхоризонталните пукнатини. на фиг. 6 те са 
означени с латинската буква c.

В теренни условия гъстотата на пукнатините от находището е определена 
с помощна на тотална геодезична станция модел leica Tc(г) 1200+ с точност 
на измерване на ъгли 2” и точност на измерено разстояние при стандартно из-
мерване 2 mm + 2 ppm.

Фиг. 6. елементарни блокове изведени чрез проектиране на ъгловите отношения на пукнатините върху стереографска 
проекция. В горния ляв ъгъл на фигурата е показана схема, илюстрираща методиката на проектиране.

fig. 6. Simple block shapes derived by projection of the angular relationships between the fracture systems on a stereographic 
net. in the upper right angle of the figure a sketch is shown that illustrates the method of projection.
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За целите на изследването станцията бе позиционирана на две места с 
пряка видимост към стените на голямото кариерно гнездо в централната част на 
находището. От първата позиция бяха измервани разтоянията между вертикал-
ните пукнатини в посока североизток (отстояния b) и отстоянията между суб-
хоризонталните пукнатини (отстояния c). направени бяха два вертикални и два 
хоризонтални профила. От втората станция, в два профила бяха измервани от-
стоянията между вертикалните пукнатини в посока северозапад (отстояния a), 
както и в два профила отстоянията (c) между субхоризонталните пукнатини.

При всяко измерване за точката на пресичане на пукнатините са опре-
деляни координати (х, у, z). При последващата обработка, разстоянията между 
пукнатити са изчислени по формулата: Δx = {(x-x1)

2 + (y-y1)
2 + (z-z1)

2}1/2.
групирането на пукнатините по интервали е показано на хистограмите от 

фигура 7. както се вижда от тези хистограми, разстоянията между пукнатините 
от всяка система са разхвърляни в доста широк интервал, което означава, че при 
добива ще се получават блокове със значителни разлики в обема.

Фиг. 7. Хистограми оказващи процентното разпределение на отделните групи пукнатинни отстояния по съответните 
направления. Пукнатинните отстояния, измерени във вертикална пукнатинна плоскост с посока североизток, са 
означени с ne. Пукнатинните отстояния, измерени във вертикална пукнатинна плоскост с посока северозапад, са  
означени с nW.

fig. 7. Hystograms showing the persentaile distribution of the distances between joints of a given set, measured along the joint 
trace from another set. The distances measured in a vertical joint plane, striking northeast a marked with ne. The distances 
measured in a vertical fracture plane, striking northwest are marked with nW.
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Размери на скалните блокове
използването на линеен коефициент на напуканост и обвързването му с прак-
тически установения рандеман на блокове в проучвателните и добивните кари-
ери, спомага за прогнозирането на блоковостта в различните части от находи-
щата (Петров, 1994).

той се определя по формулите: K1 = n/l;   K2 = Σl/l,
където: K1 и K2 - линеен коефициент на напуканост; n – брой на пукнатините, 
бр.; l – дължина на интервала, m; Σl – сумарна дължина на всички пукнатини, m.

линейният коефициент на напуканост допринася за определяне формата 
и обема на блоковете в находища, където е развита изключително само сис-
тематична напуканост и главните системи на напуканост не са повече от три. 
измерванията на пукнатините са извършени по линии, ориентирани перпенди-
кулярно на посоката на пукнатинните системи.

линейният коефициент на напуканост директно отразява гъстотата на 
пукнатините. когато l се измерва в метри, гъстотата има измерение l/m. Вели-
чината обратна на гъстотата характеризира средното разстояние между пукна-
тините.

средният теоретичен обем на неоформения блок се определя по форму-
лата: Vср

неоф. = a*b*c,
където a, b и c са средни дължини на интервалите между пукнатините, съответ-
но от първата, втората и третата система. 

когато пукнатините от системите нямат прав ъгъл на пресичане, обемът 
на неоформения блок се определя по формулата: Vср

неоф. = a*b*c*sin(α),
където: α е острият ъгъл между две от системите.

изчисленият среден теоретичен обем на неоформения блок при ъгъл 
между пукнатините 75,5°, показва стойност от 5,9 m3 за всички измерени пук-
натинни интервали, включително и тези по-къси от 1 m. средният теоретичен 
обем на блокове формирани от пукнатини с отстояния над 1 m е 8,8 m3.

За сравнение гъстотата на пукнатините, които Петров (1994) предлага за 
находище гранитово са: за система S над 2 m, за система Q над 1,5 m, и за сис-
тема l между 1,5 и 1,8 m. стойностите предложени от Петров водят до среден 
теоретичен обем в блока над 5 m3.

За оценка на теоретичния добив на блокове с обем над 1 m3 са отчетени 
сумите от разстоянията на интервалите над 1 m между пукнатините от трите 
пукнатинни системи, като между тях е формиран теоретичен блок. Обемът на 
този блок е сравнен с обема на теоретичен блок, формиран от сумите на всички 
отстояния между пукнатините, включително и на тези по-къси от 1 m. сравне-
нието на двата блока дава процентното разпределение на блокове с обем над 1 
m3, което възлиза на 77,62%; съответно очакаваният процент блокове с обем под 
1 m3 е 22,38%.
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таблица 1. Параметри на напукаността в находище „гранитово”. В таблицата с „си“ са оз-
начени пукнатини измерени във вертикална пукнатинна повърхност с посока североизток. 
с „сЗ“ са означени пукнатинитe измерени във вертикална пукнатинна повърхност с посока 
северозапад; лкн – линеен коефициент на напуканост.     
Table 1. Parameters of joints in the granitovo quarry. in the table rows, ne means joints measured 
in a vertical joint surface striking north-east; nW means joints measured in a vertical joint surface 
striking northwest; лкн - linear coefficient of fractures.

сума 
отстояния, 

[m]

Общ брой 
пукнатини

лкн, [m]
сума пук-
натинни 

отстояния 
по-големи 
от 1 m, [m]

Брой 
пукнатини 
с отстояние 
между тях 
по-голямо 

от 1 m

лкн при 
гъстота на 
пукнатини-
те по-голя-
ма от 1 m

Полегати 
пукнатини 217,10 106 2,05 201,20 85 2,37

си (ne) 74,50 50 1,49 62,40 33 1,89
сЗ (nW) 56,70 28 2,03 56,70 28 2,03

Изводи
В находище гранитово се установяват три тектонски пукнатинни системи, кои-
то определят формата и размера на структурните блокове, извличани за произ-
водство на разнокаменни изделия. две от тези системи имат стръмни наклони и 
морфология на пукнатинни системи на срязване. третата пукнатинна система е 
полегата и има морфоложка и кинематична характеристика на система, форми-
рана при опън. статистически определените страни и наклони на пукнатинните 
максимуми са: a-320/86, B-64/87 и с-15/12. В пространството тези пукнатинни 
системи оформят елементарни блокове, сключващи помежду си ъгли от 75,5°, 
81° и 85°. средните отстояния между пукнатините от всяка пукнатинна система 
са: 2,05 m за полегатите пукнатини, 1,49 m за пукнатините с посока североза-
пад, измерени в сечение с посока североизток; и 2,03 m за пукнатините с посока 
североизток, измерени в сечение с посока северозапад. 

изчисленият среден теоретичен обем на неоформения блок показва стой-
ност от 5,9 m3 за всички измерени пукнатинни интервали, включително и тези 
по-къси от 1 m. средният теоретичен обем на блокове формирани от пукнатини 
с отстояния над 1 m е 8,8 m3. съгласно установеният при изследването теоре-
тичен рандеман, при добива се очаква около 77% от блоковете да бъдат с обем 
над 1m3.
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