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Abstract. The analysis of sediments of two fault scarps along the North Sofia normal fault (Sofia Basin) includes 
electro resistance profiling and drillings on both sides of the scarps. The collected samples are subjected to grain size 
and mineralogical analysis to determine the types and composition of the sediments in the hanging and foot wall. The 
statistical parameters confirm that sedimentation is finer in the hanging wall than in the foot wall. Poor sorting of the 
materials and their asymmetric distribution confirm the sustained trend of the tectonic activity.
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Материал и методика
За целите на изследването са подбрани две ра-
ботни площадки в близост до селата Кътина и 
Горни Богров. Изборът на местата на опробване 
е направен на базата на електросъпротивително 
профилиране и тълкуване на процесите на зем-
ната повърхност в зависимост от структурите в 
плиткия геоложки разрез. 2D електропроучва
не е извършено при междуелектродно разстоя-
ние 5 m по схемата WennerSchlumberger. Гео 
физичната интерпретация е направена с про гра
ма Res2DINV (Loke, 2001), с внесени поправ ки 
за релефа, което е от съществено значение при 
обработката на измервания в неравни терени. 
Местата на опробване са разположени в харак-
терни участъци по профилните линии на рaз
ломните откоси, напречно на разломната по сока. 
Пробите са взети от найвисоко разположените 
в геоложкия разрез седименти, непосредстве-
но под антропогенния слой. При изследването 
на литоложките разновидности са приложени 
гра нулометричен и минераложки анализ. Гра
нулометричният анализ включва ситов (напра вeн 
с Analizette 3 – Pro), като е използвана φска лата 
на Wentworth (1922), последван от пи пе тъчен ана-
лиз за фракциите под 0,063 mm. Из вършен е ми-
нераложки анализ на фракцията 0,063–0,125 mm в 
имерсионна течност евгенол, с коефициент на лъ-
чепречупване 1,541.

Резултати и дискусия
В двата изследвани участъка са направени ръч-
ни сондажи във висящите и лежащите крила на 
разседите, както и в линията на разломяване. Се
диментите са класифицирани по трикомпонентна-
та диаграма на Folk (1954).

В участък Кътина седиментите от лежащото 
крило, както и от зоната на разломяване, са пред-
ставени от глинести чакъли, докато седиментите 
във висящото крило са класифицирани като ча-
кълести глини (фиг. 1а). Глините се увеличават в 
дълбочина. Според изчислените статистически па-
раметри от гранулометричния анализ седиментите 
са лошо до преобладаващо много лошо сортирани 
и с асиметрично разпределение на едрите фрак-
ции. Преобладаващите минерали са главно кварц 
и фелдшпати, в помалки количества са слюдите, 
циркон и гранат, а в незначителни такива се сре-
щат титанит и турмалин (фиг. 2а).

В участък Горни Богров седиментите са със 
сходен състав. Представени са основно от чакъ-
лести глини, слабо чакълестопесъчливи глини и 
глинесточакълести пясъци в зоната на разломява-
не (фиг. 1б). Спрямо изчислените статистически 
параметри те са много лошо сортирани и силно 
асиметрични за едрите фракции. Минераложкият 
състав е поразнообразен от този от участък 
Кътина. Той е представен от кварц, фелдшпати и 
слюди, в помалки количества циркон, амфибол, 
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гранат и епидот и в незначителни количества пи-
роксен, титанит и турмалин (фиг. 2б).

Заключение
Разпространението на погрубите литоложки разно-
видности в лежащите крила спрямо тези във вися-
щите крила, е признак за съществуваща тектонски 
активна обстановка. Този извод се потвърждава и 
от лошата сортировка и асиметричното разпределе-
ние на седиментите и в двата изследвани участъка.
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Фиг. 1. Трикомпонентни диаграми (по Folk, 1954): а – участък Кътина; б – участък Горни Богров 

Фиг. 2. Стълбови диаграми по съдържания на минерали: а – участък Кътина; б – участък Горни Богров


