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Въведение
Представени са изследвания, направени по сeизмо-
акустични профили, получени при работа по мето-по мето-
да Непрекъснато сеизмично профилиране (НСП), 
публикувани от Димитров (1998). Сеизмичните 
за писи са направени в най-южната част на българ-
ския шелф. Изследваните седименти са утаени при 
условия на прекъсваща седиментация. При пре-
дишни изследвания (Dimitrov, 1996) е установено, 
че седиментите, които се фиксират, са с възраст 
Плиоцен, Плейстоцен и Холоцен. Допълнителни 
данни, послужили за корелация между новоев-
ксинските и холоценски седименти, са представе-
ни от Генов и Славова (2004).

Методика
Установените зависимости и направените изводи 
са на базата на сравнителен анализ, като се акцен-
тува на различията между физичните свойства на 
седиментите, получаващи се в зависимост от ус-
ловията на седиментация, а също и на промените 
на разпространението и начините на отразяване 
на надлъжните сеизмични вълни в съответните 
утайки. Направен е анализ на видовете текстури 
на седиментите, формирани при повишение и при 
понижение на морското ниво. Климатичните про- Климатичните про-Климатичните про-
мени оказват влияние на процесите на седимен-
тация, съответно и на формирането на физичните 
свойства на седиментите. Това правило е валидно 
и за Черно море (Genov, 2009). Днес е утвърдено 
мнението, че скоростта на утайконатрупването 
във всеки конкретен регион се е променяла във 
времето в много широк диапазон. Отложенията, 
формирани по време на морски трансгесии, като 
правило са по-уплътнени от отложенията, форми-
рани по време на морски регресии (Хелем, 1983). 
Този факт оказва влияние на разпространението 
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на сеизмичните вълни и на начина на отразява-
не на тези вълни върху времевите разрези. По-
плътните седименти се характеризират с по-мал-
ка еластичност. Сеизмичните вълни, отразени от 
нископорести и слабоеластични геоложки среди, 
се характеризират с по-малка честота от вълните, 
отразени от среди, имащи по-голяма пористост и 
по-малка плътност. Амплитудата на сеизмичните 
вълни преминаващи и съответно отразявани от по-
плътни среди е по-голяма от амплитудата на въл-
ните, преминаващи и отразявани от среди, имащи 
по-малка плътност. 

Получени резултати
В условия на понижение на морското ниво (ре-
гресия) седиментацията се осъществява във ви-
сокоенергетична обстановка на утайконатрупва-
не (Шериф и др., 1982). При такива условия се 
получават силно проницаеми, високопорести се-
дименти. Следователно седиментите, натрупани 
при тези условия, са по-малко консолидирани от 
седиментите, натрупани при повишаване на мор-
ското ниво, т.е. при понижение на морското ниво 
се получава по-неориентирана текстура. Този 
извод е в известна степен относителен, защото 
условията на седиментация в различните регио-
ни са различни, но по представените признаци се 
прави сравнителен анализ между отделните отра-
жения за всеки конкретен регион и така се откри-
ват различията между отделните сеизмофациални 
единици.

По време на повишаване на морското ниво 
(трансресия), седиментонатрупването е в значител-
но по-малки количества, с по-малка скорост и за по-
продължително време в сравнение със седименто-
натрупването по време на понижаване на морското 
ниво (Шериф и др., 1982). Поради това, при пови-
шаване на морското ниво се формират седименти с 
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по-ориентирана такстура. При преминаване на се-
измичните вълни през седименти с по-голяма плът-
ност се получават следните физични процеси:

увеличаване на акустичната твърдост на се-• 
диментите и увеличаване на тяхната отражателна 
способност – на сеизмичните времеви разрези се 
изчертават плътни, ненарушени, наситено оцвете-
ни линии;

увеличаване на плътността на енергията на • 
сеизмичните вълни;

намаляване на поглъщането на енергията на • 
вълните.

Изводи
Обобщаващо за отраженията, получени при рабо-
та по метода Непрекъснато сеизмично профилира-
не (НСП), може да се каже следното:

седиментите, натрупани по време на по-• 
вишаване на морското ниво, се фиксират чрез 

плътни, ненарушени, наситено оцветени линии 
(фиг. 1);

седиментите, натрупани по време на понижа-• 
ване на морското ниво, се фиксират чрез прекъсна-
ти, нарушени, бледо оцветени линии (фиг. 1).

Свлачищата и морските вълни са природни 
процеси, оказващи допълнително механично въз-
действие по време на седиментация. Получават 
се седименти с флуидална текстура. При този вид 
текстура общата пористост на седиментите, фор-
мирани при повишение на морското ниво, е по-
голяма, а при седиментите, формирани при пони-
жение на морското ниво – по-малка. На времевите 
разрези, по които се фиксира флуидална текстура 
при първия случай, се изчертават отражения, кои-
то са в известна степен нарушени, а при втория 
случай се изчертават отражения, по-малко нару-
шени спрямо отраженията, фиксиращи седименти, 
утаени при условия без допълнително механично 
въздействие.
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Фиг. 1. Сеизмоакустичен времеви разрез
1, 3 и 5 – седименти, утаени по време на повишаване на морското ниво; 2 и 4 – 
седименти, утаени по време на понижаване на морското ниво




