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Investigation of physical weathering in Pirin Mt. using Schmidt Hammer
Изследване на физическо изветряне в Пирин чрез чук на Шмид
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Abstract. The aim of the following study is to analyze physical weathering in Pirin Mountain, Bulgaria. Several key 
sites representing rock outcrops of different lithology are sampled using Schmidt Hammer, type N. Obtained data 
(rebound values) is used for estimating rock strength and the degree of weathering.
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Чукът на Шмид (Schmidt hammer, модел Rock
Schmidt type N) се използва за определяне на 
твърдостта на скалите. В полеви условия уредът 
установява степента на напуканост и съответна-
та твърдост на скалата, без да се налага нейното 
механично разрушаване. В геоморфоложките из-
следвания той се използва широко при определя-
не на твърдост, напуканост и степен на изветря-
не на скалите (Goodie, 2006; Viles et al., 2011). 
Преносимият полеви уред измерва величината на 
отскок (rebound, R value) на металния спусък, кой-
то удря перпендикулярно скалната повърхност. 
Тази стойност е пропорционална на общата здра-
вина (comprehensive strength) на скалата и варира 

в интервала от 0 до 100. Свежите скални повърх-
ности имат висока стойност на отскок (R), дока-
то изветрелите имат ниски стойности. Степента 
на изветряне се увеличава с течение на времето, а 
стойностите на отскок намаляват. Опробването на 
скални повърхности с различна геоложка възраст 
и петрографски състав дава различни резултати. 
На базата на разликата в резултатите за R могат 
да се правят заключения за продължителността на 
изветрителните процеси.

За целта на настоящото изследване са опробва-
ни 3 участъка (скални откоси) на територията на 
Пирин планина (фиг. 1). Участъците се характери-
зират с различна петрография на скалната основа 

Фиг. 1. Паспортизация на участъци за мониторинг на изветрителни процеси
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(Zagorčhev, Dinkova, 1990; Marinova, Zagorčhev, 
1990) и топографски условия. Във всеки от тях е 
маркирана работна площадка с точно определе-
ни размери. В нейните граници са извършени 50 
удара с чука на Шмид на равни разстояния един 
от друг. Вследствие на физическото изветряне, 
от боядисаната скала се отделят късове, които се 
събират, измерват и претеглят с цел количествена 
оценка на процеса (Beylich, 2008).

Средната стойност на отскок в площадката за 
изветряне, разположена върху мрамори в долина-
та на р. Бъндерица е 39,5 R. Гранитите скали във 
водосбора на р. Беговица имат средна стойност 
е 44,5 R, a в гнайсите в басейна на Синаница се 
наблю дава повишение на тази стойност до 51,5 R. 
На фиг. 2 са представени резултатите от две после-
дователни опробвания в т. 211, тъй като промените 
в нея са найсъществени, в сравнение с останалите 
две площадки. Анализът на данните за твърдост 
на скалите показа, че мраморите в изследвания 
участък са значително засегнатати от изветрител-
ни процеси. В маркираната скална повърхност са 
локализирани точки с ниска твърдост (до 20 R), от 
които се отчупват късове и подхранват сипейния 
конус. Местата с висока твърдост в площадката 
(над 60 R) са значително поустойчиви на процесите 
на изветряне. За период от 276 дни от площ 4 m2 са 
се отчупили множество елувиални късове с макси-
мални размери 6,2×3,8×0,2 cm и общо тегло 82,45 g. 
Въпреки 3 пъти подългия период на наблюдение 
(751 дни), в площадката в долината на Синаница  
(т. 159) не се наблюдават промени. От площадка-
та в басейна на р. Беговица (т. 208) за 341 дни се е 
отделил единичен къс с размери 2,8×0,9×0,4 cm и 
тегло 1,45 g.

Устойчивостта на скалите до голяма степен е 
обусловена от техния петрографски състав. Нас

тоящото изследване показа, че мраморите в т. 211 
са много понеустойчиви, в сравнение с гранитите 
и гнайсите в т. 208 и т. 159. Разликата в средните 
стойности на R в изследваните площадки е резул-
тат именно от податливостта на скалите на про-
цесите на изветряне. При следващи измервания с 
чук на Шмид трябва да се има предвид, че свежата 
повърхност в местата на вече отчупените късове 
от площадките, стойностите на R в тях ще са по
високи. Представеният метод на работа дава въз-
можност за мониторинг на изветрителните процес 
в изследваните участъци.
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Фиг. 2. Модел на устойчивостта на изветрянe (интерполация на стойностите на отскока R)


