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Abstract. This article aims to present the results of geotechnical studies of the main rock complexes that compose the periphery of 
the Dobrudzha Plateau in the area from Cape Kaliakra to Cape Shabla (Bulgarian Black Sea Coast), directly related to the development 
of hazardous geological processes. Sediments of the Sarmatian age were studied: carbonate tempestites, Mactra limestones (Karvuna 
Formation), nubecular (foraminiferal), reef and bioclastic limestones (Odartsi Formation). The corresponding microscopic and petro-
graphic analyses of the studied sediments are also presented.

Studies of collapses in caves near Cape Kaliakra show that they occur in friable peloidal limestones, with disturbances following 
stratification. This is confirmed by laboratory tests of samples showing lower strength indicators, namely in the direction to the layer-
ing. The results of laboratory tests of specimens from the sections between the village of Tyulenovo and Cape Shabla, including fo-
raminiferal, reef and bioclastic limestones, show higher values of physical and mechanical parameters compared to limestones at Cape 
Kaliakra. In the case of the bioclastic limestones, higher strengths are found crosswise to the layering, and in the case of compressive 
strength, the ratio is double.

The obtained data provide valuable information about the engineering geological parameters of the main varieties in which the rock 
deformations are developed, which can be used in the analysis of slope stability.

Keywords: Sarmatian limestones, sedimentological indicators, physical and mechanical indicators, Cape Kaliakra, Cape 
Shabla, Dobrudzha Plateau, Bulgaria.

Резюме. Настоящата статия има за цел да представи резултатите от геотехническите изследвания на основните скални ком-
плекси, изграждащи периферията на Добруджанското плато в участъка от нос Калиакра до нос Шабла, пряко свързани с разви-
тието на опасни геоложки процеси. Изследвани са седименти със сарматска възраст: карбонатни темпестити, мактрови варовици 
(Карвунска свита), нубекуларийни (фораминиферни), рифови и биокластични варовици (Одърска свита). Представени са и съот-
ветните микроскопски и петрографски анализи на изследваните седименти.

Изследванията на обрушвания в пещерите в района на нос Калиакра показват, че те се проявяват в ронливите пелоидни 
варовици, като нарушенията следват наслояването. Това се потвърждава и от лабораторните изследвания на проби, показващи 
по-ниски якостни показатели и именно по направлението на слоестостта. Резултатите от лабораторните изследвания на пробни 
тела от участъка между село Тюленово и нос Шабла, включващи фораминиферни, рифови и биокластични варовици, показват 
по-високи стойности на физикомеханичните показатели в сравнение с варовиците при нос Калиакра. При биокластичните варо-
вици по-високи якости са установени напречно на слоестостта, като при якостта на натиск съотношението е двойно. 

Така получените данни дават ценна информация относно инженерногеоложките параметри на основните разновидности, в 
които са развити скалните деформации, с което могат да послужат при анализирането на склоновия стабилитет.

Ключови думи: сарматски варовици, седиментоложки показатели, физико-механични показатели, нос Калиакра, 
нос Шабла, Добруджанско плато, България.
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Въведениe

Черноморското крайбрежие от нос Калиакра 
до нос Шабла (фиг. 1) е изградено от сармат-
ски (бесарабски и херсонски) варовици. Спо-
ред литостратиграфската подялба на Popov & 
Kojumdjieva (1987) те влизат в обемите на Одър-
ската и Карвунската свита. Навсякъде в основа-
та на разрезите (с изключение на нос Шабла), от 
морското ниво нагоре се разкриват варовици с 
Бесарабска възраст на Одърската свита (с дебе-
лина от 16 до 20 m). Те са изградени предим-
но от фораминифери (Nubecularia novorossica) 
и описани от Koleva-Rekalova & Darakchieva 
(2017, 2020). Над тях се проследява ниво (липс-
ващо единствено при село Камен бряг) с дебели-
на от 2,5 до 10 m, характеризиращо се с хемис-
ферни и/или куполовидни тела, които предста-

вляват рифова постройка. Това ниво също е част 
от Одърската свита и рифовите варовици, които 
го изграждат, ще бъдат описани по-детайлно в 
настоящото изследване. Само на нос Калиакра, 
над това ниво е установен и изследван интервал, 
представен от две нива с обща дебелина око-
ло 25 m, изградени от карбонатни темпестити 
(щормови седименти) (Koleva-Rekalova, 2000; 
Koleva-Rekalova, Dobrev, 2019). Възрастта им 
най-общо се възприема като Бесараб–Херсон. 
Карбонатните темпестити се разкриват само 
на територията на нос Калиакра и затова не са 
отделени в самостоятелна литостратиграфска 
единица. В резултат на тектонски процеси, те се 
били навлечени върху варовиците на Одърската 
свита (Бесараб) и покрити от мактровите варо-
вици на Карвунската свита (среден Херсон). Ри-
фовите тела между село Тюленово и нос Шабла 

Фиг. 1. Геоложка карта (по Cheshitev et al., 1991) с местоположение на района на изследване, геоложки строеж и 
места на опробване:
1 – нос Калиакра; 2 – село Тюленово; 3 – местност Мартинов камък; 4 – нос Шабла

Fig. 1. Geological map (after Cheshitev et al., 1991) with location of the studied area, geological structure and sampling sites:
1, Cape Kaliakra; 2, village of Tyulenovo; 3, Martinov Kamak area; 4, Cape Shabla
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са покрити от биокластични варовици с дебели-
на 1,0–2,2 m. Разрезът на нос Калиакра завършва 
с варовици (с дебелина около 5,0 m), изградени 
предимно от черупките на Mactra, известни 
като мактрови варовици. Те са със среднохер-
сонска възраст и са отнесени към Карвунската 
свита. Тези варовици се разкриват само до село 
Камен бряг.

Районът на изследване се характеризира с 
активна геодинамика. Тук са проявени силни 
земетресения, а в неговия обхват са установе-
ни активни разломи, част от които попадат в 
шелфовата зона (Vrablianski, 1975; Dimitrov et 
al., 2003, 2005; Dimitrov, Genov, 2004 и др.). По 
периферията на Добруджанското плато са проя-
вени и екзогенни процеси – свлачища, срутища 
и абразия (Iliev, 1973; Avramova-Tacheva et al., 
1998; Evstatiev, Evlogiev, 2007; Evstatiev et al., 
2010 и др.). Именно това присъствие на опасни 
геоложки процеси определя и научния интерес 
към геоложкия строеж на района и особеностите 
– седиментоложки и инженерногеоложки, на се-
диментите, изграждащи периферните участъци 
на Добруджанското плато. 

Източната периферия на Добруджанското 
плато е обект на научен интерес повече от 80 
години. Първите изследвания са концентрира-
ни върху свлачищните явления в района между 
Варна и Каварна и най-вече върху седименти-
те на Тополската свита, в които са формирани 
свлачищните явления по бреговата ивица око-
ло Балчик и Каварна (Beregov, 1941; Kamenov, 
Demirev, 1965; Iliev, 1973; Kamenov et al., 1977; 
Varbanov et al., 1997; Evstatiev, Evlogiev, 2007; 
Evstatiev et al., 2010 и др.). Те се отнасят основно 
върху особеностите и механизма на свлачищните 
процеси. Изследванията върху физико-механич-
ните свойства на скалните комплекси от района 
продължават и през последните години (Nankin, 
Krastanov, 2017; Nankin, Ivanov, 2018 и др.). От 
70-те години се провеждат и мониторингови 
дейности върху бившите свлачищни движения, 
резултатите от които периодично се публикуват 
(Dobrev, Avramova-Tacheva, 1997; Avramova-
Tacheva et al., 1998; Dobrev, 2011 и др.).

Обект на настоящата статия са варовиците, 
разкриващи се по източната периферия на Доб-
руджанското плато между нос Калиакра и нос 
Шабла. Част от проучванията са публикувани 
(Dobrev et al., 2022) и те се отнасят до геолож-
кия строеж на нос Калиакра, намиращ се в най-

южната част от района на изследване. Целта 
на настоящото изследване е да бъдат описани 
седиментоложките особености на част от сар-
матските варовици, които да бъдат обвързани с 
физикомеханичните им показатели като: обемна 
плътност, порестост, абсорбция, якости на на-
тиск, опън и точково натоварване, и скорости 
на разпространение на сеизмичните вълни. Се-
диментоложката характеристика на варовиците 
е съобразена с нуждите на инженерно-геолож-
кото изследване. Подбрани са два обекта за съв-
местните изследвания. Първият е на нос Кали-
акра при паметната плоча на адмирал Ушаков, 
където неконсолидираните варовити темпести-
ти са покрити от здравите мактрови варовици на 
Карвунската свита. Към втория обект са вклю-
чени горните части от варовиците с нубекула-
рии (Nubecularia novorossica), рифовите тела и 
покриващите ги биокластични варовици, които 
се разкриват от село Тюленово през местността 
Мартинов камък до нос Шабла.

Методика на изследване

Седиментоложки анализи

Седиментоложките анализи включват теренни 
(макроскопски) и микроскопски изследвания. 
При теренните изследвания са извършени де-
тайлни описания на варовиците за определяне на 
техните текстурни особености и макрофосили, 
а също така са подбрани проби за последващи 
лабораторни изследвания. Микроскопските из-
следвания са направени на дюншлифите от тези 
проби за определяне на структурните особено-
сти на седиментите, както и микрофосилния им 
състав. Приложен е микроскопски анализ на 10 
броя дюншлифи от нос Калиакра и 25 броя от 
северната част на района на изследване. За тези 
изследвания е използван трансмисионен светли-
нен микроскоп Zeiss Axioscope 40, а за микрофо-
тоснимките дигитална камера ProgRes GT3.

Геотехнически анализи

Определени са следните физико-механични по-
казатели: якост на натиск, якост на опън и якост 
на точково натоварване. Пробните тела са проз-
вучени с ултразвуков апарат Mark III на James 
Instruments за определяне на скоростта на раз-
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пространение на сеизмичните вълни Vp и Vs. Из-
питванията са правени в естествено състояние 
на пробните тела. При всяко прозвучаване е оп-
ределен и коефициентът на Поасон µ съгласно 
формулата:

Якостта на натиск и опън са определени с 
преса модел WPM, произведена в Германия, с 
обхват 0 до 600 kN. Якостта на опън е получена 
по метода на многократно разсичане на гредич-
ки (Koyfman, 1963; Demirev et al., 1979). Опреде-
ля се по израза σt=P/A [MPa], където P е макси-
малната разрушаваща сила, а A е площта на нап-
речното сечение на изследваното пробно тяло. 

Допълнително е определена якостта на то-
чково натоварване (Point Load Test). Методът се 
състои в натоварване до разрушаване, чрез при-
лагане на точково натоварване, на скални проби 
с правилна и неправилна форма (ASTM D 5731). 
Използваният апарат UTR-0580 е изграден от 
товарна рамка с капацитет 50 kN с хидравличен 
натоварващ механизъм, задействан от крик. При 
изпитването се определя некоригираният ин-
декс на якостта на точково натоварване IS, който 
зависи от размера на образеца D. Тази стойност 
се преизчислява като коригиран индекс на якост 
на точково натоварване (IS(50) = F × IS), който от 
своя страна представлява якост на точково нато-
варване за образец с размер D=50 mm. Факторът 
(F), коригиращ размера на образците, се опреде-
ля от еквивалентния диаметър De.

Седиментоложки особености (макро-  
и микроскопски изследвания)

Макроскопски описания

Разрез при нос Калиакра (фиг. 2) 

Пачка 1 (карбонатни темпестити). Около 2 m 
конгломерати в зърнеста основна маса. Повече-
то от конгломератните късове са заоблени, по-
рядко са ръбати. Те са с разнообразни размери 
от 1×1 до 30×15 cm. По-голямата част от тях са 
от светлобежови варовици. Единични литокъ-
счета са с черен цвят и с размери не по-големи 
от 5×4 cm. Не се забелязва сортировка и на места 
основната маса е повече и това са т.нар. ненаси-
тени конгломерати. В горните 20 cm преоблада-

ва основната маса и тук се установява хълмиста 
кóса слоестост.

Пачка 2 (карбонатни темпестити). Обща де-
белина 1 m. В основата се разкрива по-здрав ва-
ровик с дебелина 20 cm, в него се проследяват 
две прослойки с дебелина около 2–3 cm, в които 
се наблюдават дребни заоблени късчета с макси-
мални размери 1×0,5 cm. Следва здрав варовик, 
с положителен релеф и дебелина 3 cm. По-мек, 
ронлив варовик с отрицателен релеф и дебели-
на 7 cm, в него присъстват закръглени късчета 
с максимален размер 1×1 cm, има и черни, по-
ръбати литокъсчета. Здрав варовик, с положи-
телен релеф и дебелина 2 cm. Варовик с обща 
дебелина от 40 cm, в основата му се наблюдават 

µ � 𝑉𝑉�� � 2𝑉𝑉��
2�𝑉𝑉�� � 𝑉𝑉��� 

Фиг. 2. Фотоснимка на разреза на нос Калиакра при па-
метната плоча на адмирал Ушаков:
пачка 1 – карбонатни темпестити; пачка 2 – неравномерно 
редуване на карбонатни темпестити със здрави и ронливи 
пелоидни варовици; пачка 3 – мактрови варовици (Карвун-
ска свита)

Fig. 2. Photograph of the section of Cape Kaliakra at the 
memorial plaque of Admiral Ushakov:
package 1, carbonate tempestites; package 2, irregular al-
ternation of the carbonate tempestites with rigid and friable 
peloidal limestones; package 3, Mactra limestones (Karvuna 
Formation)
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единични кръгли литокъсчета. Здрави, фино-
слоести варовици, с положителен релеф и обща 
дебелина 25 cm. По-мек варовик с отрицателен 
релеф и дебелина 5 cm. 

Пачка 3. Мактрови варовици (Карвунската 
свита). Дебелината им е около 5 m. 

Разрези при село Тюленово, местността 
Мартинов камък и нос Шабла (фиг. 3 и 4)

Разрезът при село Тюленово започва от морското 
ниво с 20 m средно- до финослоести варовици, из-
градени предимно от фораминифери Nubecularia 
novorossica (фиг. 4). Над тях се разполагат 2,5 m 
рифови варовици, които имат куполовидна фор-
ма (фиг. 4). Най-отгоре в разреза се наблюдават 
среднослоести и охрени на цвят биокластични 
варовици с обща дебелина 1 m (фиг. 4). Разрезът 
в местността Мартинов камък също в основата 
е представен от варовици, съдържащи главно 
Nubecularia novorossica, които са с обща дебели-
на 15 m (фиг. 3, пачка 4). Над тях са рифовите 
варовици, с неясна куполовидна форма и дебели-
на от 4,5 m (фиг. 3, пачка 5). Разрезът завършва с  
1,0 m биокластични варовици с охрен цвят (фиг. 3, 
пачка 6). Разкритието при нос Шабла (в близост 
до паметника на съветските пилоти) е представе-
но от 2,5 m рифови варовици с ясна куполовидна 
форма, покрити от охрени биокластични варови-
ци с дебелина 2,2 m (фиг. 4).

Фиг. 3. Фотоснимка на разреза в местността Мартинов 
камък:
пачка 4 – варовици с Nubecularia novorossica; пачка 5 – ри-
фови варовици; пачка 6 – биокластични варовици

Fig. 3. Photograph of the section in the Martinov Kamak area:
package 4, limestones with Nubecularia novorossica; package 
5, reef limestones; package 6, bioclastic limestones

Фиг. 4. Литоложки колонки на разрезите при село Тюленово, местността Мартинов камък и нос Шабла

Fig. 4. Lithological columns of the sections in the village of Tyulenovo, Martinov Kamak area and Cape Shabla
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Мактровите, пелоидните и биокластичните 
варовици имат ясна слоестост. По тази причина 
при геотехническите изследвания са определяни 
якостни показатели по направление и напречно 
на наслояването.

Микроскопски описания

Разрез при нос Калиакра

Под микроскоп се установява, че матриксът (ос-
новната маса) на темпеститите е съставен пре-
димно от микритни пелоиди (фиг. 5a). Размерът 
им е около и под 0,2 mm и имат сфероидална 
до елепсоидална форма. По-рядко се наблюда-
ват добре заоблени микритни класти с размери 
от 0,2 до 0,5 mm. Срещат се единични зачатъч-
ни ооиди и кортоиди. Присъстват редки бивал-
вийни фрагменти (с размери под 1,0 mm), които 
са почти напълно разтворени. Не се наблюдава 
цимент, поради което порестостта е значителна 
(виж геотехническите данни). Светлобежови-
те конгломератни късове и зърна са изграде-
ни предимно от микритни варовици. Черните 
конгломератни късове и зърна са съставени от 
много малки по размер пелоиди, разположени в 
тъмен микритен матрикс. Мактровите варовици 
над тях са съставени от черупки на Mactra (над 
50%), които са циментирани от микроспаритни 
до спаритни калцитни мозайки (фиг. 5b).

Разрези при село Тюленово, местността 
Мартинов камък и нос Шабла 

При микроскопските наблюдения в дюншлифи 
се установи, че рифовите варовици имат иден-
тично фосилно съдържание, но също така и из-
вестни различия.

Рифовите варовици при село Тюленово съ-
държат фораминифери Nubecularia novorossica 
(фиг. 6a), но в подчинено количество. Повиша-
ва се присъствието на инкрустиращите фосили. 
Тук за първи път се наблюдават инкрустиращи 
нубекуларии Sinzowella (Nubecularia) caespitosa, 
описани в рифови варовици със същата възраст 
в разрези от Унгария (Boda, 1976). Срещат се 
още инкрустиращи бриозои (фиг. 6a) и водорас-
ли (фиг. 6b), и в по-малки количества гастропо-
ди (охлюви) и серпулиди (червеи). Повишено е 
съдържанието на т.нар. малки фораминифери 
(фиг. 6a, b), представени предимно от милиоли-
ди. Микритните маси и микритните пелоиди с 
бактериален произход също са редки. Алохеми-
те са циментирани от друзов (поров) тип цимент.

В рифовите варовици в местността Марти-
нов камък количеството на фораминиферите 
Nubecularia novorossica също значително нама-
лява. И тук присъстват инкрустиращи нубекула-
рии Sinzowella (Nubecularia) caespitosa (фиг. 6c). 
Увеличава се съдържанието на инкрустиращите 
водорасли (фиг. 6d) и малките фораминифери 
(милиолиди) (фиг. 6c, d, в малките правоъгъл-

Фиг. 5. Микрофотоснимки на седименти от нос Калиакра при паметната плоча на адмирал Ушаков (II N): a – 
матрикс на карбонатните темпестити, пелоидите и малките микритни класти не са циментирани; b – циментиран мактров 
варовик (Карвунска свита)

Fig. 5. Microphotographs of the sediments from Cape Kaliakra at the memorial plaque of Admiral Ushakov (ppl): a) matrix 
of carbonate tempestites, peloids and small micrite clasts are not cemented; b) cemented Mactra limestone (Karvuna Formation)
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Фиг. 6. Микрофотоснимки на рифови варовици: с. Тюленово (X N): a – бриозоя (B), фораминифери Nubecularia 
novorossica (Н) и една милиолида (М) във вътрешната камера на нубекуларията; b – инкрустиращи водорасли (A), част от 
Nubecularia novorossica (Н) и милиолида (М); местност Мартинов камък (II N): c – инкрустираща нубекулария Sinzowella 
(Nubecularia) caespitosa (EН), милиолида (М) в малкия правоъгълник; d – инкрустиращи водорасли (A), милиолида (М) 
в малкия правоъгълник; нос Шабла (II N): e – Nubecularia novorossica (Н) и гастропод (O) сред микритни маси (ММ) и 
микритни пелоиди (МР); f – два серпулида (С) сред микритни маси (ММ) и микритни пелоиди (МР)

Fig. 6. Microphotographs of the reef limestones: the village of Tyulenovo (cross-plarized light): a) bryozoa (B), foraminifera 
Nubecularia novorossica (H) and milliolide (M) in the inner chamber of the nubecularia; b) encrusting algae (A), part of Nubecu
laria novorossica (H) and milliolide (M); the Martin Kamak area ((plane-polarized light)): c) encrusting nubecularia Sinzowella 
(Nubecularia) caespitosa (EH), milliolide (M) in the small rectangle; d) encrusting algae (A), milliolide (M) in the small rectangle; 
Cape Shabla (plane-polarized light): е) Nubecularia novorossica (H) and gastropod (O) among micrite masses (MM) and micritic 
peloids (MP); f) two serpulides (C) among micrite masses (MM) and micrite peloids (MF)

ници). Срещат се още редки бриозои и прекрис-
тализирали и неясни биокласти. Наблюдават се 
микритни маси (съдържащи микритни пелоиди 
с бактериален произход), които представляват 
циментиращия компонент.

Куполовидните тела при нос Шабла съдър-
жат в незначително количество фораминифери 
Nubecularia novorossica (фиг. 6e). Присъстват 
още бриозои, гастроподи (охлюви) (фиг. 6e), 
серпулиди (червеи) (фиг. 6f) и водорасли. Раз-
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ликата с предишните два вида рифови варови-
ци е, че тук има в по-големи количества цимен-
тиращи микритни маси и микритни пелоиди  
(фиг. 6e, f) с бактериален произход. Малките фо-
раминифери (милиолиди) са изключително ред-
ки, отсъстват и инкрустиращите нубекуларии 
Sinzowella (Nubecularia) caespitosa.

Варовиците с нубекуларии (в основата на 
разрезите) са изградени предимно от черупки на 
Nubecularia novorossica (фиг. 7а), като по-рядко 
се срещат мелиолиди, бивалвийни биокласти, 
бриозои, гастроподи, серпулиди. Детайлно опи-
сание на тези варовици е представено от Koleva-
Rekalova & Darakchieva (2020). Биокластичните 
варовици, които покриват рифовите варовици, 
най-често съдържат неясни микробиални фраг-
менти (фиг. 7b), като се наблюдават единични 
и значително променени фораминифери, гасто-
поди и серпулиди. И в двата вида варовици се 
установяват изопахитен и друзов (поров) тип 
цимент. Биокластичните варовици показват по-
голяма порестост.

Физико-механични показатели

Изследвани са общо 285 пробни тела, като 35 са 
от проба № 1, 40 – от проба № 2 и 42 – от проба 
№ 3), 44 от варовици с Nubecularia novorossica 
(обобщена проба № 4), 48 – рифови варовици 
(обобщена проба № 5) и 76 – биокластични ва-
ровици (обобщена проба № 6). Резултатите са 

представени в табличен вид (табл. 1 и 2). Образ-
ците от проба № 1 са взети от различни части 
на откоса между Историческия музей и памет-
ната плоча на адмирал Ушаков (фиг. 2), проба 
№ 2 е взета от тънките прослойки при паметната 
плоча на адмирал Ушаков, а пробните образци 
от Карвунската свита (проба № 3) са взети от 
различни участъци от откоса при ръба на скал-
ния венец над Историческия музей или южно от 
него. Якостните показатели са изследвани в две 
направления – по наслояването и напречно на 
него. Част от резултатите – от разреза при нос 
Калиакра, вече са публикувани в Dobrev et al. 
(2022).

Разрез при нос Калиакра

Пачка 2 – пелоиден варовик (проба № 1). Най-
характерно за него е силната вариация на обем-
ната плътност – от 1,79 до 2,20 g/cm3, като сред-
но е 1,95 g/cm3. Характерни са високи стойности 
на специфичната плътност – средно 2,83 g/cm3, 
висока порестост – от 6,9 до 35,4% и висока во-
допопиваемост – от 6,9 до 20,7%. Установява се 
известна разлика при скоростите на сеизмични-
те вълни, получени в двете направления – нап-
речно и по наслояването (табл. 2). Тази разлика 
е по-голяма при скоростта на напречните сеиз-
мични вълни. 

Пачка 2 – прослойки от плътни варовици 
(проба № 2). Обемната плътност на тези про-
слойки, разположени сред пелоидните варови-

Фиг. 7. Микрофотоснимки (II N): a) варовик с Nubecularia novorossica (H) от разрез Мартинов камък; b) биокластичен 
варовик от разрез нос Шабла, изграден предимно от микробиални фрагменти (MF)

Fig. 7. Microphotographs (ppl): a) limestone with с Nubecularia novorossica (H) from the section Martinov Kamak area;  
b) bioclastic limestone from the section Cape Shabla, composed predominantly of microbial fragments (MF)
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Таблица 1
Обобщени физични показатели на скални проби от района на нос Калиакра и между село Тюленово и нос Шабла 

Table 1
Average values of physical parameters of rock samples taken at Cape Kaliakra area and between the village of Tyulenovo and 
Cape Shabla 

Проба №
описание

Обемна плътност
ρn

g/cm3

Специфична 
плътност

ρs
g/cm3

Обем на порите
n
%

Абсорбция на вода при 
атмосферно налягане

Wabs
%

1
Пелоиден варовик 1,95 2,83 26,09 14,19

2
Прослойки от плътни варовици, 
разположени сред пелоидните 

варовици

2,33 2,76 11,97 5,31

3
Мактрови варовици, Карвунска 

свита
2,41 2,74 7,08 3,07

4
Варовици с Nubecularia 2,49 2,75 3,48 1,43

5
Рифови варовици 2,43 2,73 5,08 2,23

6
Биокластични варовици 2,46 2,74 5,09 2,18

Таблица 2
Осреднени якостни показатели на скални проби от района на нос Калиакра и между село Тюленово и нос Шабла в сухо 
състояние

Table 2
Average values of strength parameters of rock samples taken at Cape Kaliakra area between the village of Tyulenovo and Cape 
Shabla in dry conditions 

Проба №

Якост на 
едноосен 

натиск
UCS, MPa

Якост на опън
σt

MPa

Скорост на 
надлъжни 
сеизмични 

вълни
VP
m/s

Скорост на 
напречни 

сеизмични 
вълни

VS
m/s

Динамичен 
Коефициент на 

Поасон
μ

Показател 
на точково 

натоварване
Is(50)
MPa

1  ┴ 16,36 1,32 2963 1205 0,401 0,94

1  ║ 10,11 0,93 3434 1321 0,413 0,77

2  ┴ 17,44 2,03 3864 1543 0,405 0,96

2  ║  15,29 0,73 2659 753 0,456 0,76

3  ┴ 22,73 4,30 4311 1604 0,420 1,82

3  ║ 38,32 2,49 4929 2054 0,395 1,51

4  35,74 6,37 4765 2333 0,342 2,12

5  46,28 3,88 5183 2465 0,354 3,39

6  ┴ 43,87 3,50 4403 1933 0,381 2,34

6 ║ 21,92 2,71 4200 1636 0,411 1,50

Забележка: ┴ изпитването е перпендикулярно, ║ изпитването е успоредно на напластяването. 
Note: symbol ┴ means crosswise to the layering, ║ means in direction to the layering. 
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ци, варира от 1,99 до 2,52 g/cm3, като средно 
е 2,33 g/cm3. Специфичната плътност е силно 
варираща – от 2,69 до 2,95 g/cm3 (7 изпитва-
ния), като средно е 2,76 g/cm3. Порестостта е 
малко по-ниска – варира от 7,1 до 19,7%. Во-
допопиваемостта е от 2,9 до 10,3%. Чувстви-
телна е разликата при разпространението на 
сеизмичните вълни между стойностите, полу-
чени напречно и по наслояването. По-ниски 
показатели се установяват по направление на 
наслояването. 

Пачка 3 – мактрови варовици, Карвунска сви-
та (проба № 3). Осреднената стойност на обем-
ната плътност на тези варовици е 2,41 g/cm3,  
което е в обичайните за тази разновидност стой-
ности (Nankin, Krastanov, 2017; Nankin, Ivanov, 
2018). Установени са по-високи якостни ха-
рактеристики на скалите по напластяването. 
Скоростите на сеизмичните вълни също показ-
ват по-високи стойности по това направление  
(табл. 2). Трябва да се има предвид, че се уста-
новяват големи вариации в показателите поради 
високата окарстеност на тези варовици.

Разрези при село Тюленово, местността 
Мартинов камък и нос Шабла

Пачка 4 – фораминиферни варовици с Nubecu
laria novorossica (обобщена проба № 4). Тук са 
включени пробни тела от село Тюленово (проба 
T-1) и от местност Мартинов камък (проба Ш-8). 
Обемната плътност на тези варовици варира от 
2,31 до 2,65 g/cm3, като средно е 2,49 g/cm3. Спе-
цифичната плътност е средно 2,75 g/cm3. Порес-
тостта е от 2 до 7,1%, средно 3,5%, а водопопива-
емостта е от 0,9 до 3%, средно 1,4%. От изслед-
ването на 16 пробни тела якостта на натиск вари-
ра от 16,7 до 80,4 MPa, средно 40,5 MPa; якостта 
на опън (13 пробни тела) – от 1,85 до 9,7 MPa, 
средно 6,3 MPa; точково натоварване (15 пробни 
тела) – от 0,56 до 4,12, средно 2,12 МРа.

Пачка 5 – рифови варовици (обобщена проба 
№ 5). Пробни тела са взети от село Тюленово 
(проба Т-2), местност Мартинов камък (проби 
Ш-10-15) и нос Шабла (проба Ш-0). Обемната 
плътност на тези варовици варира от 2,12 до  
2,62 g/cm3, като средно е 2,43 g/cm3. Специфич-
ната плътност е средно 2,73 g/cm3. Порестостта е 
от 2 до 9,5%, средно 5,1%, а водопопиваемостта 
е от 0,9 до 4,5%, средно 2,2%. От изследване-
то на 22 пробни тела якостта на натиск варира 

от 7,8 до 92,5 MPa, средно 46,4 MPa; якостта на 
опън (18 пробни тела) – от 0,4 до 7,8 MPa, сред-
но 3,9 MPa; точково натоварване (8 пробни тела) 
– от 2,3 до 4,9 МРа, средно 3,4 МРа. 

Пачка 6 – биокластични варовици (обобще-
на проба № 6). Пробни тела са взети от село 
Тюленово (проба Т-7), местност Мартинов ка-
мък (проба Ш-18) и нос Шабла (проби Ш-4-6). 
Обемната плътност на тези варовици варира 
от 2,22 до 2,65 g/cm3, като средно е 2,46 g/cm3. 
Специфичната плътност е средно 2,74 g/ cm3. 
Порестостта е от 2,2 до 9,7%, средно 5,1%, а 
водопопиваемостта е от 0,9 до 4,5%, сред-
но 2,2%. От изследването на 32 пробни тела 
якостта на натиск е два пъти по-висока по нап-
равление, напречно на наслояването: тя варира 
от 21,5 до 98,8 MPa, средно 43,9 MPa; по нап-
равление наслояването якостта на натиск е от 
7,5 до 40,9 MPa, средно 21,9 MPa. При якостта 
на опън (23 пробни тела) това съотношение е 
приблизително 1,3 към 1 – средните стойности 
са съответно 3,5 MPa и 2,7 MPa. При точковото 
натоварване (19 пробни тела) съотношението е 
1,56 към 1 – средните стойности са съответно 
2,3 MPa и 1,5 MPa.

Дискусия

Нециментираните пелоидни варовици (проба 
1), както и нециментираният пелоиден матрикс 
на карбонатните темпестити, разкриващи се на 
нос Калиакра, при микроскопските изследва-
ния показаха наличието на висока порестост 
(фиг. 5а). При изследването на физичните по-
казатели на тези седименти бе определено, че 
обемът на порите им е висок и варира от 6,9 до 
35,4%, средно 26,09% (табл. 1). Този факт пре-
допределя и високата им водопопиваемост – от 
6,9 до 20,7%, средно 14,19% (табл. 1). За раз-
лика от тях циментираните (плътни) варовици, 
разположени сред пелоидните варовици (про-
ба 2) имат ниска порестост, варираща от 7,1 до 
19,7% (средно 11,97%) и малка водопопивае-
мост – от 2,9 до 10,3% (средно 5,31%) (табл. 1).  
Варовиците с Mactra (проба, 3, Карвунска сви-
та) също са циментирани (фиг. 5b), което се до-
казва с малкия обем на порите, средно 7,08%, 
и съответно с незначителната им водопопива-
емост, средно 3,07% (табл. 1). Нециментира-
ните пелоидни варовици имат по-малка средна 
обем на плътност (1,95 g/cm3), отколкото сред-
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ната за циментираните варовици – 2,33 g/cm3 
за проба 2 и 2,41 g/cm3 за проба 3 (табл. 1). И 
трите изследвани разновидности имат добли-
жаващи се стойности за средната специфична 
плътност (табл. 1).

За циментираните варовици с Nubecularia 
novorossica (фиг. 7а), разкриващи се при село 
Тюленово и местността Мартинов камък  
(фиг. 4), при наблюденията на дюншлифи не се 
установи голяма порестост. И изследването на 
физичните показатели на тези варовици (проба 
4) показва, че порестостта им варира от 2,9 до 
7,1%, средно 3,48% (табл. 1), а водопопивае-
мостта им е от 0,9 до 3%, средно 1,43% (табл. 1).  
Рифовите варовици (фиг. 6) от село Тюлено-
во, местността Мартинов камък и нос Шабла, 
също не се отличават с голяма порестост, но 
по данни от физичните показатели (проба 5), 
средната им порестост и водопопиваемост е 
по-голяма от тази на варовици с Nubecularia 
novorossica – 5,08% и съответно 2,23% (табл. 1). 
Биокластичните варовици (фиг. 7b) от трите 
разреза имат сходни параметри за средна по-
рестост и водопопиваемост с тези на рифовите 
варовици – 5,08% и съответно 2,23% (табл. 1, 
проба 6). Данните за обемната и специфична-
та плътност и на трите вида варовици са много 
близки (табл. 1).

По-голямата порестост на рифовите и би-
окластичните варовици се дължи на факта, 
че те са подложени на по-голямо разтваряне 
на част от цимента от метеорните (дъждовни) 
води, т.е., на по-голяма степен на изветряне. 
Биокластичните варовици претърпяват и час-
тично вторично ожелезняване, което им прида-
ва охрен облик (фиг. 3). 

Пробите, взети от разреза при нос Шабла, 
показват по-ниски физични и механични по-
казатели поради близостта до морския бряг. 
Прави впечатление, че коефициентът на По-
асон има сравнително високи стойности при 
проби 1, 2 и 6. Това показва висока степен 
на въздействие на изветрителните процеси, 
съответно по-висока порестост и по-ниски 
якостни показатели. При проба 2 изветрител-
ните процеси влияят силно върху физико-ме-
ханичните показатели по посока на наслоява-
нето (табл. 2). 

Подходът с използването на ултразвуко-
во прозвучаване на скални проби, в случая 
варовици, се използва в практиката, където 

е доказал своята ефективност (Parent et al., 
2015). Получените стойности на коефициен-
та на Поасон показват сравнително влошено 
състояние, което се дължи на силното въз-
действие на агентите на изветряне в обсега на 
крайбрежната зона. Коефициентът на Поасон 
може да се използва като надежден критерий 
при охарактеризиране на скалните разновид-
ности в района.

Заключение

Изследваните седименти са със Сарматска (Бе-
сарабска и Херсонска) възраст от Одърската и 
Карвунската свита. На нос Калиакра разрезът 
е представен главно от карбонатни темпести-
ти, които не са отделени като литостратиграф-
ска единица. Разрезите от село Тюленово до 
нос Шабла в основата са изградени от варови-
ци с Nubecularia novorossica, а горните им час-
ти са представени от рифови и биокластични 
варовици. 

Със седиментоложките изследвания са оп-
ределени структурните особености на варо-
виците и микро- и макрофосилите, които ги 
изграждат. С инженерногеоложките изследва-
ния е определена тяхната плътност, порестост, 
якостни показатели и др. Доказано е, че карбо-
натните темпестити не са циментирани и това 
води до увеличаване на тяхната порестост и 
съответно до намаляване на якостните им по-
казатели. Рифовите и биокластичните варови-
ци са циментирани и се отличават с по-малка 
порестост, но по данни от физичните показате-
ли средната им порестост и водопопиваемост е 
по-голяма от тази на варовиците с Nubecularia 
novorossica. Варовиците са подложени на из-
ветрителни процеси, поради близостта им до 
крайбрежната зона. Изследванията са пряко 
свързани с развитието на опасни геоложки про-
цеси в този район.
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