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Point load strength of limestones from the Topola Formation, NE Bulgaria 
Якост на точково натоварване на варовици от Тополската свита,  
СИ България
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Abstract. The terrains affected by the landslides in the area around Topola Village (North Bulgarian Black Sea coast) 
are mainly composed of sediments of the Topola Formation. The micritie limestones from this formation have a major 
stabilizing role on the slopes affected by landslide processes. The values of bulk density and Point load strength Is(50) 
of the limestones were determined. 
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Увод
Изследваният район заема част от Черноморското 
крайбрежие източно от гр. Балчик, разположен 
между селата Топола и Божурец, община Каварна, 
Североизточна България (фиг. 1). 

al., 1999). Прослойките от варовици са простран
ствено издържани, обикновено с дебелина от 
20–30 cm до 1 m. Те имат армираща роля в нена-
рушения масив и голям принос за запазване на 
висок устойчив субвертикален откос. По данни 
от проучванията на свлачищата между с. Кранево 
и къмпинг „Панорама“ варовиците имат след-
ните осреднени показатели: обемна плътност  
ρn = 2,35 g/cm3; водно съдържание w = 0,6%; якост 
на едноосен натиск UCS = 36,0 МРа; якост на опън 
σt = 3,7 МРа (Evlogiev, Evstatiev, 2013). Nankin & 
Krastanov (2017) дават близки стойности за якост-
та на натиск и на опън, но при повисока обемна 
плътност ρn = 2,53 g/cm3.

За оценка на якостните параметри на варови-
ците от Тополската свита е използван методът на 
точковото натоварване (PLT).

Резултати 
За настоящите цели изпитването на точково нато-
варване е извършено като е използван методът за 
изпитване на тела с неправилна форма, които отго-
варят на изискванията, посочени в стандарт ASTM 
D 5731 – 08.

Изследвани са 32 броя пробни тела с дебели-
на 30–40 mm и ширина ~50–60 mm от различни 
типове варовици от района на Балчишката Тузла 
и Икантълъка. Съгласно посочения стандарт ко-
ригираната стойност на индекса на точково нато-
варване Is(50) e стойността на индекса на точково 
натоварване Is, която би се получила при диамет-
рално изпитване с D = 50 mm. 

Получените стойности за обемната плътност 
във въздушно сухо състояние и коригирания ин-

Фиг. 1. Местоположение на района на изследване

Районът е обхванат от свлачищни процеси (Ev
statiev, Evlogiev, 2007; Be rov et al., 2013; Evlogiev, 
Evstatiev, 2013; Frangov, Кrastanov, 2015), които 
са основен фактор за формирането на съвремен-
ния релеф. Терените, засегнати от свлачищата, 
се състоят главно от седиментите на Тополската 
свита (toN1

s), която е изградена предимно от ара-
гонитни седименти – арагонитни песъчливи или 
прахови глини, с прослойки от здрави варовици 
(Koleva-Rekalova, 1994, 1997; Koleva-Rekalova et 
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декс на точково натоварване Is(50) са представени 
на фиг. 2. Изведената емпирична зависимост по-
казва висока корелация между тези два показателя 
с коефициент на корелация R2 = 0,78. С найдобри 
якостни стойности се характеризират плътни-
те слоести варовици с висока обемна плътност – 
~2,50 g/cm3. Найслаби са тези с масивна, пореста 
текстура, висока водопопиваемост и обемна плът-
ност до 2,15 g/cm3.

Заключение
Изследваните прослойки от варовици имат важно 
значение за устойчивостта на склоновете, изграде-
ни от седиментите на Тополската свита. В анализа 
на склоновата устойчивост прослойките от варо-

вици участват както с теглото си, така и с якостни-
те си показатели, а якостта на срязване на масива 
се определя не само от якостта на срязване на ара-
гонитните глини, но и от якостните характеристи-
ки на армиращите ги карбонатни пачки. 
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Фиг. 2. Зависимост между индекса на точково натоварване и плът-
ността на скалите 
Означения в корелационната формула: X – обемна плътност на 
скалния образец, Y – коригирана стойност на индекса на точково 
натоварване Is(50), R – коефициент на корелация


