НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ
ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
Уважаеми членове на НТС по МДГМ,
Уважаеми колеги,
От името на Управителния съвет на
Научно-технически съюз
по минно дело, геология и металургия
ви поздравявам с настъпващите
Великденски празници и ви пожелавам
здраве, благоденствие, хармония и
доброта!
Честит и светъл Великден!
Проф. дтн инж Цоло Вутов
Председател на НТС по МДГМ
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Академичното ръководство
на МГУ „Св. Ив. Рилски” пожелава
на всички бивши и настоящи възпитаници,
преподаватели, колеги и партньори
здраве и благополучие по случай Великден!
Нека светлият християнски празник
изпълни домовете ви с хармония и топлина,
сърцата ви с доброта и душите ви с вяра!
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Град София
На българския пазар е от 1952 г.
Общ размер на инвестицията 53 млн. лв.
Нови работни места: 250
Производство на оловен и цинков концентрат
Инвестициите са насочени основно в добива и
преработката на полезни изкопаеми. Посредством инвестициите в нови машини и оборудване
е повишен добива на руда и количеството на концентратите. Внедрена е иновативна технология за
максимално разкриване на рудните минерални
фази при преработката на оловно-цинковите руди.
Внедреният иновативен процес дава възможност
за разширяване на производствения капацитет,
намаляване на производствените разходи, подобряване на технологичните показатели, производство на висококачествени концентрати и редуциране на тежките метали в крайния отпадък.
Реализира продукция на българския пазар
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„Наградата е заслужена и я приемаме с удоволствие, тъй като през последните години „Минстрой
Холдинг“ АД инвестира над 400 млн. лв. в различни сектори на българската индустрия. Най-много
разбира се в минната, но и в производството на
електроенергия, в строителството на жилища, хотели, офиси и др. Инвестираме най-вече в България,
защото има добри условия. Има отлично законодателство, което привлича чужди инвеститори. Имаме
добри идеи и проекти, които получават достатъчно
финансиране от българската банкова система, която е изключително добре подредена“, каза проф.
дтн инж. Николай Вълканов при получаването на
отличието.
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а тринадесети път Българската агенция за инвестиции (БАИ) връчи наградите „Инвеститор на
годината“ 2018 и отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през изминалата година. Тържествената церемония се проведе на
7 март 2019 г. в Националния дворец на културата.
На събитието присъстваха вицепремиера Марияна
Николова, министрите Емил Караниколов , Красимир
Вълчев, зам.-министрите Лъчезар Борисов, Лилия Иванова, Красимир Живков, представители на бизнеса в
България, както и много посланици, търговски аташета
на много държави, акредитирани у нас представители
на Азербайджанската република,Испания, Италия, Ислямска Република Пакистан, Полша, Сърбия, Русия,
Словакия, Украйна, Япония, много търговски представители, председатели на двустранни търговско-индустриални камари и журналисти.
В категория “Инвестиция в разширяване на бизнеса“
беше отличена компанията „Минстрой Холдинг“ АД,
като статуетката „Златен бик“ и почетна грамота получи проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на
Съвета на директорите на дружеството.
МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2019

НОВИНИ
Водещи критерии при определянето на победителите
са обемът на инвестицията, броят на разкритите работни места, както и районът, в който се разкрива ново
производство или се разширява вече съществуващо
предприятие.
За номинациите се състезаваха 90 компании от всички
сфери на икономиката, информационните технологии,
здравеопазването, изпратени от министерства, об-
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ластни администрации и общини. като до финала достигнаха само 16 компании, реализирали инвестиционни проекти през 2018 г.
Сред наградените е и „Аурубис България“, която получи
наградата на в. 24 часа за социална инвестиция, връчена на Тим Курт, изпълнителен директор и вице-президент на „Аурубис България“. Наградата връчи: Венелина Гочева, издател на в-к „24 часа“.
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Това е изключителна награда, която много ценя. Тя
е за мен, но тя е и за целия ми колектив, на който
благодаря“, заяви проф. дтн инж. Цоло Вутов. и отправи послание към младите хора: „Инвестирайте
и работете в България. Тук има голямо бъдеще“.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със Специална
награда за изключителен принос за българската икономика, научната и развойна дейност в 13-то издание
на годишните награди „Инвеститор на годината“ на
Българската агенция за инвестиции.
Високото отличие бе връчено на управителя на „Геотехмин“ ООД от министъра на икономиката Емил Караниколов на тържествената церемония в НДК. „Дълбок поклон пред този велик българин“ – каза министър
Караниколов. „Това е изключителна награда, която много
ценя. Тя е за мен, но тя е и за целия ми колектив, на който
благодаря“ - заяви проф. Вутов и отправи послание към
младите хора: „Инвестирайте и работете в България. Тук
има голямо бъдеще“.

Е

Дълбок поклон пред този велик българин“, каза министър Караниколов.

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2019

Наградата е лична и се връчва на проф. Вутов за заслугите му като индустриалец, инвеститор, учен и общественик. Дружествата от група ГЕОТЕХМИН са изградили
някои от най-знаковите проекти в минната индустрия,
строителството, инфраструктурата, екологичния инженеринг и имат принос за нарастването на БВП на страната.
Проф. Вутов има изключителни заслуги и като учен
и общественик - председател на Научно-техническия
съюз по минно дело, геология и металургия, член на
УС на БТПП, Националния борд по туризъм, Консултативния съвет на КРИБ, член на УС на Българската минно-геоложка камара и др.
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фраструктура и екологичен инженеринг. Проф. Вутов
е председател на Научно-техническия съюз по минно
дело, геология и металургия в България и учредител на
Балканската минна асоциация „Балканмин“.
Цветан Симеонов подчерта, че бронзовата статуетка
„ХЕРМЕС” е най-високата награда на Палатата. Той
каза: „За мен е чест и привилегия да връча от името на
БТПП тази награда на проф. Вутов и да му пожелая успехи
и дълъг професионален път, вече над 43 години в минната
промишленост на България”. Председателят на Палатата напомни, че Геотехмин членува в Българска търговско промишлена палата от 1991 г. Той сподели, че
фирмата е сред най-креативните членове и е с голям
принос за БТПП. Геотехмин членува в Българо-японския икономически съвет от 2010 г.
-

П

редседателят на БТПП Цветан Симеонов
връчи най-високата награда на Палатата - брон-

зова статуетка „ХЕРМЕС” и грамота, на проф. дтн
инж. Цоло Вутов, който е основател, дългогодишен
управител и един от собствениците на „Геотехмин“
ООД. Групата включва над 26 дружества от различни
сектори - миннодобивна индустрия, строителство, ин-
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Проф. Цоло Вутов изтъкна, че приема наградата не
само като личен дар, но и заради усилията на целия
екип, без който нямаше да има това, което е постигнато през годините.
На грамотата е записано, че наградата е за „значителен
принос при осъществяване целите и дейността на Палатата, дългогодишна ефективна подкрепа и принос за
развитие на българската икономика и по повод 70-годишния юбилей“.
БТПП
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решение
от
Протокол
№152019/07.03.2019 г. на Съвета на
директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД се дава нов тригодишен мандат на сегашното ръководство
на „Мини Марица-изток“ ЕАД в състав:
инж. Андон Петров Андонов, Николай
Стефанов Диков, Георги Иванов Коев.
Ръководството на Министерството на
енергетиката и „Български енергиен
холдинг“ ЕАД изказват благодарност за
Н
Д
добрата работа на всички работници и
специалисти от „Мини Марица-изток“
ЕАД и особено на Николай Диков – председател на Съвета на директорите и инж.
Андон Андонов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, заедно с неговото оперативно
ръководство.
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Министерството на енергетиката пожелава на екипа
успешна и ползотворна работа през новия мандат.
„Връзки с обществеността“, „Мини Марица-изток“ ЕАД

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2019

НОВИНИ

ИННО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
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а 5 април 2019 г. в зала „Тракия“ на Бизнес център „Земята
и хората“ се проведе редовно
Общо събрание на Българската минно-геоложка камара. Проф. дтн инж.
Николай Вълканов, председател на
УС и на БМГК откри работата на събранието, като в президиума бяха
д-р инж. Иван Митев - изпълнителен
директор и д-р Розалина Козлева председател на Контролния съвет
на БМГК,
Официални гости на Общото събрание бяха: заместник-министъра на
енергетиката Жечо Станков, инж.
Станислав Станков – директор
на Дирекция „Природни ресурси и
концесии“ в Министерство на енергетиката, Румяна Георгиева – парламентарен секретар на КРИБ, д-р
инж. Кремена Деделянова – главен
секретар на НТС по минно дело, геология и металургия, инж. Валентин
Вълчев – председател на Федерация
на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Корнелия Алексиева от Синдикална миньорска
федерация към КТ „Подкрепа.

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2019
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Те поднесоха кратки приветствия
към присъстващите и подчертаха
доброто сътрудничество между организациите, които представляват и
БМГК.

О

О О

О

Проф. дтн инж. Николай Вълканов
представи О
и
Н
.
Той направи кратък обзор за състоя-

МГ
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Искам да подчертая, че БМГК е една
от браншовите организации, с която
съм работил найдобре през годините, в които съм част
от екипа на министър Петкова. Винаги в диалог сме намирали решение на
проблемите в този
динамичен сектор, в който винаги има отворени въпроси. И в момента Министерство на енергетиката,
съвместно с БМГК има разработен проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, който предстои да бъде публикуван
за обществено обсъждане. Той е обсъден с БМГК и
заинтересованите страни изключително детайлно.

нието на минерално-суровинния отрасъл в България, като
акцентира върху:
l

Общата стойност на произведената продукция на
промишлените предприятия от отрасъла през 2017 г.
е в размер на 108,69 млн. t, което е увеличение с
11% спрямо предходната година. Най-съществено е
увеличението в подотрасъл „Добив на индустриални минерали“, който, след спада през 2016 г., сега
бележи ръст от почти 37%. Сериозно увеличение
има и при добива на инертни и строителни материали - 18%. Въгледобивът също нараства, но с 10%
спрямо предходната година. Рудодобивът е почти
без промяна, с ръст от 1%.

l

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда в минния бранш през 2017 г. възлизат
общо на 35,6 млн. лева.

l

Общият брой трудови злополуки за отрасъла през
изминалата 2018 г., по данни на Националния осигурителен институт, бележи ръст – 145 бр. през
2018 г. при 127 бр. през 2017 г. Въпреки това, нивото от миналата година все още е сравнително
ниско за последните 7 години. Ръст на трудовите
злополуки има в почти всички подотрасли, с изключение на добива на неметални материали и
суровини.

l

Броят на наетите лица в добивната промишленост
през 2017 г., по данни на НСИ, е 22 277 души, което е по-малко в сравнение с предходната година и
затвърждава тенденцията на спад през последните
няколко години.

l

Средната годишна заплата на наетите в отрасъла през 2018 г., по предварителни данни на НСИ
е била 20 233 лева, което е средно увеличение с
10% спрямо 2017 г. Заплащането в сектора е с 50%
по-високо и е една от икономическите дейности с
най-висока брутна работна заплата в България.

l

В подкрепа на усилията в областта на социалната отговорност през 2018 г. наградата на БМГК за
КСО бе присъдена на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за проект „Опазване на два защитени вида сухоземни костенурки и грижа за местообитанията им“.

Продължаваме практиката всяка сряда да провеждаме срещи с БМГК и ако има отворени въпроси, те
да се решават своевременно“, каза в своето приветствие зам.-министърът на енергетиката Жечо
Станков.

КРИБ и БМГК винаги са
си сътрудничили добре
и се надявам това да
продължи и в бъдеще,
и заедно да решаваме
проблемите и битките,
които водим. Една от
последните беше Закона
за горивата“, каза Румяна Георгиева – парламентарен секретар на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Искам от името на двете миньорски синдикални организации към
КНСБ и КТ „Подкрепа“
да поздравя форума и
да подчертая, че имаме изключително добър социален диалог с
БМГК. Доказателство
за това е и подписания
тази година, отново, за
пореден път Отраслов колективен трудов договор,
който е регистриран под № 1 в Главна инспекция по
труда. Надявам се добрата работа и взаимоотношения да продължат и в бъдеще“, каза инж. Валентин
Вълчев – председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.
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Във връзка с дейността на Българската минно-геоложка камара бяха докладвани следните направления:
ОНО

НИ ИНИ И

ИВИ

l ЗИД на Закона за подземните богатства – обсъждане
с Министерство на енергетиката и промяна на текстове, които противоречат на интересите на фирмите от
бранша. Промяна на някои правила за провеждане на
процедури по търсене и проучване.

Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход – отстояване на промени в текстовете, които да обезпечат нормалната работа на дружествата от
бранша.

l

l Правен режим на защитените зони – преодоляване на
несъвършенствата и противоречията в нормативната
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НОВИНИ
уредба, които са пречка за развитие на процесите по
търсене и проучване.
През 2019 г. фокусът ще бъде върху: ЗИД на ЗПБ, вкл.
„Наредба за условията и реда за осъществяване на
контрол по изпълнението на договорите за търсене и
проучване или за проучване и на концесионните договори“ и „Наредба за концесионното плащане“ и върху
Проекта на Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи.
Н О

ВО И В

И О

ВИ

Държавните институции – съвместна работа по законодателни инициативи, участие в работата на парламентарни комисии, тристранен диалог на ниво БСТС и
ОКУТ, Съвет за индустриална стабилност, текущи проблеми и забавени преписки на членовете;

l

l Миньорски федерации – успешни преговори и подписан ОКТД 2019-2020, постоянна комуникация и обсъждане на проблеми на бранша;
l Работодателски организации – отстояване на общи
позиции в интерес на бизнеса, законодателни инициативи, съвместни проекти;

Научни институции и организации – съвместни дейности, подкрепа на инициативи и активно участие в събития на МГУ „Св. Иван Рилски“ и НТС по МДГМ;

l

l Международно сътрудничество – партньорство с Евромин и Еumicon в ЕМБФ, участие на БМГК в конференции, работни срещи, комитетите и Генералната асамблея на Евромин.

И И
Европейски минен бизнес форум 2018 в рамките на
Българското председателство на Съвета на Европа –
над 350 участника от България и Европа, 22 говорители, 21 държави;

l

Ден на миньора – над 400 гости, 8 наградени компании, 7 персонални награди;

l

l Годишна среща на членовете – над 80 участника, за
първи път участваха и членовете на постоянните комисии на БМГК, които проведоха и съвместни заседания;

О

И

l
Инициативата „Лов на съкровище“ – приключенско
събитие за деца, организирано съвместно с „BBC Знание“ и Национален природонаучен музей.
l
Проект MyCompetence на БСК – информационна
система, която предоставя специализирани услуги за
оценка на компетенциите на работната сила. БМГК изработи четири ключови длъжности за добивния бранш;

Нова интернет страница на БМГК www.bmgk.bg – подобрена визия, опростена структура и подобрена функционалност;

l

l Списание „Минно дело и геология“ – присъден Online
ISSN номер, публикуване на корпоративния раздел на
интернет страницата на списанието, вписване в Нацио-
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-

налния референтен списък на съвременните български научни издания с научни рецензиране, стартиране
на процедура по присъждане на импакт фактор.
О

НИ

ИОНН

И

l
Утвърждаване на позитивен публичен образ на
бранша и на БМГК – участие на експерти в обществени дискусии, участие в специализирани събития, образователни инициативи, КСО събития, предоставяне на
информация до медиите по различни поводи, участие в
медийни издания, организиране на събития, новини на
сайта на БМГК и др.

Развитие на вътрешната комуникация и експертиза на БМГК – ежедневен медиен мониторинг, срещи на
комисиите.

l

В началото на м. януари 2019 г. БМГК премина успешно годишният одит на стандарта ISO 9001:2015,
което показва че Камарата продължава да предоставя
услуги, които да удовлетворяват членовете и да са съобразени с всички законови изисквания.

l

Проф. дтн инж. Николай Вълканов анализира и организационното и финансово състояние на БМГК. През периода април 2018 – април 2019 г. БМГК е привлякла
5 нови дружества, като няма освободени от членство
дружества.
Подчертана бе изключително добрата работа на Управителния съвет на БМГК и на постоянните комисии
през отчетния период.
Д-р Розалина Козлева, председател на Контролния
съвет на БМГК представи доклада за изпълнението на
бюджета за 2018 г. и за финансовото състояние на БМГК,
които Общото събрание одобри.
Бяха приети бюджетът и насоките за дейността на
БМГК през 2019 г., в които се утвърждават дейностите и развитието на добрите отношения и диалог на Камарата със всички заинтересовани страни – държава,
членове, синдикати, национално-представителни организации, медии.
БМГК
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Инвестициите на „Асарел-Медет“ АД в модерни технологии и оборудване, опазване на околната среда и
съвременните политики за корпоративна социална
отговорност, са ключови за развитието на минната
индустрия в България. Пожелавам ви и занапред
да останете лидерите, които носят духа на новаторството, но заедно с това да съумеете да съхраните
и най-ценното в „Асарел-Медет“ АД - да продължавате да бъдете компанията с човешко лице.“ - това
заяви вицепремиерът по икономическата и демографска политика Марияна Николова.

М

О

И

Н

от дуални паралелки, които вече се обучават в реална
работна среда в компанията. С нея впечатленията си
споделиха 11-класниците Иван Обретенов и Валентин
Данков, и 12-класниците Владислав Зубев, Кристина
Цветанкова и Нели Запрянова, от Професионалната

В

ицепремиерът по икономическата и демографска
политика Марияна Николова посети „Асарел-Медет“ АД на 2 април. По време на обиколката си в
дружеството тя бе придружавана от заместник областния управител на област Пазарджик Йордан Кожухаров.
Ръководството на компанията представи пред вицепремиера проектите за дългосрочно устойчиво развитие и инвестициите в модерна техника, нови технологии, опазване на околната среда и безопасност на
труда, които са за над 1,2 млрд. лв. от 1999 г. до сега.
В рамките на посещението си вицепремиерът Марияна Николова се срещна с петима от общо 51 ученици
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то заведение от 2014 г., когато беше обявен първият
прием на ученици по специалности с дуална форма
на обучение. Тогава тази инициатива беше подета от
покойния председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД и дългогодишен ръководител на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар
Цоцорков.
След срещата с най-младите попълнения в асарелския екип, гостите разгледаха фирмените експозиции
за историята и развитието на „Асарел-Медет“ АД, след
което посетиха диспечерната на рудник „Асарел“. Изпълнителният директор инж. Делчо Николов запозна
вицепремиера Марияна Николова със системата за
автоматизирано управление на рудника, както и с рекултивираните минни терени.
Г
М

Д

гимназия по индустриални технологии, мениджмънт
и туризъм в Панагюрище. Заедно с други предприятия
от общината, „Асарел-Медет“ АД си партнира с учебно-

И Н Н
ИН
Н

В

В Панагюрище вицепремиерът Марияна Николова се
запозна с най-мащабния социален проект, реализиран чрез публично-частно партньорство между „Асарел-Медет“ АД и Община Панагюрище - модерният медицински комплекс МБАЛ „Уни Хоспитал“, в който са
инвестирани над 120 млн. лв.
Отдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

И
Н

О ИН
Надявам се и в бъдеще да се развивам професионално и да трупам опит в сферата на минното дело.
За мен тази награда е едно голямо признание за
моя труд и работа …“, сподели при връчването инж.
Милко Кръстев, ръководител участък „Пробивно-взривни работи” в „Елаците-Мед“ АД

И
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Е

М

М
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Г

Н

а годишно заседание на УС на Федерацията на
научно-техническите съюзи в България (ФНТС), в
конкурса „Млад инженер на годината 2017“, бяха
връчени две награди, едната от които е за инж. Милко
Кръстев, ръководител участък „Пробивно-взривни работи” в „Елаците-Мед“ АД. Престижната награда му бе
връчена по предложение за номинация от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.
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Критериите на конкурса са: обществена значимост
на цялостната професионална дейност, създаване и
внедряване на нови технологични и производствени
процеси, потвърдени икономически резултати от инженерната дейност, наличие на социални резултати от
инженерната дейност. Представянето на кандидатите
е оценявано от комисия в състав: проф. Георги Попов –
председател, и членове: проф. Коста Бошнаков, инж.
Марин Антонов, д-р инж. Кремена Деделянова, д-р инж.
Бойко Денчев и инж. Невена Дончева.
Инж. Милко Кръстев участва в колективи за разработване и внедряване на проекти, менторство и обучение на стажанти. По повод престижното отличие той
споделя: „Надявам се и в бъдеще да се развивам професионално и да трупам опит в сферата на минното дело. За
мен тази награда е едно голямо признание за моя труд и
работа …“.
НТС по минно дело, геология и металургия
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лед като приключиха предварителните пускови
дейности на обогатителната фабрика, успяхме
да преработим 650 тона руда през технологичните стъпки на трошене, смилане и основна флотация, с
производителност около 100 тона на час, и произведохме първия концентрат от находище „Ада тепе“. През
следващите седмици ще насочим усилията си да увеличим и оптимизираме производството на обогатителната фабрика, така че да постигнем проектния ѝ капацитет от 105 тона руда на час и планираното извличане
на 85% злато.
Прогнозните нива на капиталовите разходи се запазват на ниво 164 до 166 млн. USD спрямо първоначалния разчет за 178 млн. USD. Към 28 февруари, 2019 г.
постигнахме 97% изпълнение на строителните работи
за рудника в Крумовград, при 147 млн. USD инвестиционни разходи.
Планираното златно съдържание в концентрата
от Крумовград е между 55 000 и 75 000 унции през
2019 г.
На етап до постигане на проектния ни капацитет сме
заложили голяма степен на гъвкавост в производствената ни дейност, предвид различните съдържания на
рудата, добита и складирана на табан в Крумовград.
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След години усилена работа и сътрудничество с
местните заинтересовани страни, с вълнение обявяваме, че отбелязахме ключово постижение за компанията: произведохме първият златен концентрат
в Крумовград, югоизточна България” - заяви Рик
Хаус, президент и Главен изпълнителен директор
на Дънди Прешъс Металс. „Очаква се да произведем концентрат, готов за продажба, през второто
тримесечие на тази година. Това е ново начало за
компанията, което ще генерира значителен ръст на
производството на злато и свързаните с това свободни парични потоци. Бихме искали да отдадем
признание за усилията на нашия екип и да го поздравим за това ключово постижение.”

На базата на минералните запаси на рудника в Крумовград, през първите пет години откритият рудник ще
произвежда концентрат със средно съдържание 100
000 унции злато на година, и средно 85 000 унции съдържание за целия експлоатационен живот на рудника, при около 404 USD кешови разходи на унция.
Рик Хаус, президент и главен изпълнителен директор
на „Дънди Прешъс Металс“
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а 15 март 2019 г. в административната сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в
с. Челопеч се състоя официалното подписване
на договорите за инвестиции в обществото. Минната компания традиционно сключва споразумения,
съгласно които финансира приоритетни проекти на
общините Челопеч, Чавдар и Златица чрез кметствата
Карлиево, Църквище и Петрич. Скромната церемония
беше открита от изпълнителният директор д-р инж.
Илия Гърков.

„Радвам се, че успяхме да се съберем в началото на
годината, така че реализирането на проектите да започне навреме. Средствата, които предоставяме на
общините Челопеч, Чавдар, Златица чрез годишните програми за инвестиции в обществото се използват за повишаване на благосъстоянието и подобряване на средата на живот на нашите хора – те са
жители на тези общини, избиратели в тези общини
и наши служители. Те създават благата, които ние
връщаме отново в общините“, каза изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков.

Партньорството с общините е ключов фактор за постигане на целите за устойчиво развитие на селищата, в
които работи модерния минен бизнес. С разбирането
на „Дънди Прешъс Металс”, че за успеха на бизнеса
от огромно значение е развитието и добруването на
местните общности, българските дружества „Дънди
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД предоставят ежегодно средства
на общините, на чиито територии работят,
При подписването на договора, кметът на община Челопеч Алекси Кесяков, сподели: „Както всяка година,
вече по традиция, което е хубаво, създаваме възможности общините и хората в тях, да се възползват от
тези дарения. Благодарим и ще се стараем средствата да бъдат изразходвани по най-добрия и ефективен
начин.“
Пенчо Геров, кмет на община Чавдар, обобщи приноса на устойчивото подпомагане от страна на „Дънди
Прешъс Металс Челопеч“ така: „Ако Чавдар е променен
и е по-хубав, то „Дънди Прешъс Металс“ има заслуга за
това.“
Магдалена Иванова сподели: „Аз, като кмет на Община Златица също искам да благодаря от името на основните ползватели на програмата, те са тук, това
са хората от трите прилежащи села. Спокойно всеки,
който мине през селата може да види промяната и то
благодарение на помощта на Дънди.“
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ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМАТА
ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВОТО
НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ ЗА 2019 Г.
Община ЧАВДАР - 232 000 лв.: за културен календар – 60 000 лв.; за реконструкция на съществуващ
захранващ водопровод от водохващане при река
„Кьой дере“ до напорен резервоар на село Чавдар –
172 000 лв.
Община ЧЕЛОПЕЧ - 400 000 лв. за инженеринг –
проектиране и строителство за изграждане и
разширение на система за видеонаблюдение за
с. Челопеч – етап IV, дофинансиране на проекта по
Годишна програма за 2018.
Община ЗЛАТИЦА. С. Карлиево – 17 000 лв.:
за частична рехабилитация на улици в селото
(продължение на рехабилитацията на улицата от
2018 г.) – 13 000 лв. и за честване традиционния
празник на селото и църквата „Св. Вмч. Евстатий
и дружината му“ – 4 000 лв.; с. Петрич – 17 000 лв.:
за частична рехабилитация на улици в селото –
15 000 лв. и за дофинансиране на Културен календар 2019 – 2000 лв.; с. Църквище – 17 000 лв. за
частична рехабилитация на улици в селото.

Проектите, които общините Челопеч, Чавдар и Златица са приоритизирали за финансиране по програмата
за инвестиции в обществото на „Дънди Прешъс Металс“ за 2019 г. са на обща стойност 683 000 лв.
ДПМ
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Н

а 22 март 2019 г. се състоя традиционната годишна среща на
Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело,
геология и металургия с ветерани и
активисти на съюза. С това тържество се отбелязва Деня на благодарността към ветераните и се отдава
почит и заслужена благодарност
към тях за приноса им в дейността
на Съюза, както и се осъществява
приемственост, запазване и продължаване на традициите на научната
дейност в миннодобивния бранш от
всички поколения.
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ПРОФ. ДГН ПЕТЪР ВАСИЛЕВ
ПРОФ. ДГН БОЖИДАР МАВРУДЧИЕВ
ПРОФ. Д-Р РАДИ РАДИЧЕВ
ПРОФ. Д-Р ИВАН МАРКОВ
ПРОФ. Д-Р НАДЕЖДА ДАВЧЕВАИЛЧЕВА

На тържествения обяд присъстваха
над 90 академици, професори, инженери, миньори, геолози, металурзи,
дългогодишни активисти на Съюза.

ПРОФ. Д-Р БОЙКО РАНГЕЛОВ
ДОЦ. Д-Р НИКОЛА ДОБРЕВ
-

Кратко приветствие към присъстващите поднесе проф. дтн инж. Цоло
Вутов, председател на НТС по МДГМ.
Той подчерта огромните заслуги и
принос на геолозите, минните специалисти и металурзи за икономиката на България. Благодарение на
упоритата им работа и дългосрочни,
далновидни и успешно реализирани
проекти, производствените мощности в миннодобивната и в металургичната промишленост бяха запазени и развити. Проф. Вутов допълни,
че нашите предприятия вече привличат хора от Европа и други континенти, които търсят реализация в

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ДИМОВ
ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

М

ДОЦ. Д-Р БОРИС ЦАНОВ
ДОЦ. КИРИЛ ЧОБАНОВ

страната ни. В същото време наши
специалисти все повече работят и в
международен мащаб, което е атестат за добрата подготовка на кадрите във висшите училища.
Тържеството продължи с връчване
на награди и грамоти на заслужили
специалисти, както и с празнични
наздравици.
.
НТС по МДГМ

Н
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Т

ринадесет ученици от двете панагюрски гимназии
получиха за пореден път стипендии от фондация
„Асарел“ по проекта „Образование за всички“. Традиционната церемония по връчване на стипендиите се
състоя в края на февруари в Хотел & СПА „Каменград“.

Стипендиите получиха от:
СУ „Н. Бончев“ – Евгения Ангелова, Рада Порязова,
Саркис Андонян, Гергана Дерменджиева, Даниел
Немски, Демира Христоскова, Стиляна Караджова;
Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Ангел Божков, Нелина Скачкова, Петър Василев, Габриела Костуркова, Веселина Червенкова, Георги Тушлеков;

Екзюпери е казал, че човек е толкова голям, колкото
са големи мечтите му. Бъдете здрави, целеустремени и не спирайте да мечтаете, а „Асарел-Медет” ще
е зад Вас и ще Ви подкрепя“, заяви Галя Костова.

Г

-

Отличени бяха седем ученици от СУ „Нешо Бончев“ и
още шест от Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище.
Гимназистите са завършили първия срок на учебната
2018/2019 г. с отличен успех и с по-малко от 5 неизви-
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на НТС по МДГМ на
в
зала № 4 на Националния дом на науката и техниката,
гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 108, ет.2, при следния
Н В Н
1. Отчетен доклад на УС за дейността на НТС по
МДГМ за периода март 2015 г. – май 2019 г.

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2019

Проектът на компанията „Образование за всички“ стартира през учебната 2012/2013 година, като основната
му задача бе да осигури безплатни учебници за деца от
социално слаби семейства. До този момент осигурените от фондация „Асарел“ средства за реализацията на
проекта са над 70 000 лв.
Отдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

О

правителният съвет на Научно – техническия
съюз по минно дело, геология и металургия (НТС
по МДГМ) с решение от 02 ноември 2018 г. и на
основание на чл. 19 на Устава на НТС по МДГМ свиква
ОВНО О

нени отсъствия. Стипендиите бяха връчени официално
от прокуриста на „Асарел-Медет“ АД и председател на
фондацията Галя Костова в присъствието на учители и
родители.

2. Отчетен доклад на Контролния съвет на НТС по
МДГМ.
3. Приемане на бюджет на НТС по МДГМ за 2019г.,
2020г., 2021г., 2022 г.
4. Информация за плана на НТС по МДГМ за 2019 г.
5. Промени в Устава на НТС по МДГМ
6. Избор на нови ръководни органи на НТС по МДГМ.
7. Разни.
Регистрация на членовете на Общото събрание ще
се извърши на 10 май 2019 г. пред зала № 4 на Националния дом на науката и техниката, гр. София,
ул. “Г. С. Раковски” № 108, ет.2 от 9.00 до 10.30 часа.
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а 14 март т. г. се проведе

И
.
Форумът бе организиран от Кариерният център
на висшето училище и събра на едно място студентите
и техните потенциални работодатели. Събитието бе открито от проф. д-р инж. Павел Павлов, зам.-ректор на
МГУ „Св. Ив. Рилски“ По време на „Ден на кариерата“
при голям интерес водещи компании от минералносуровинния и енергийния сектор представиха актуалните
стажантски програми и работни позиции, условията на
труд и възможностите за кариерно израстване. Презентации по темата изнесоха специалисти от „Асарел
Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Джи Пи Груп“ АД,
„Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Каолин“ ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД, „ЧЕЗ България“ ЕАД и
Института по минералогия и кристалография „Акад.
Иван Костов“. Представителите на фирмите проведоха
дискусии и срещи със студенти, за да обсъдят реалните възможности за провеждане на стажове и започване на работа по специалността.
Водещи компании от минералносуровинния бранш
взеха активно участие и в изложението Н
, състояло се на 12 и 13 март в
София, НДК.. всяка година „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ събира на едно
място големи български и международни компании,
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предлагащи стажантски и работни позиции в различни
бизнес сектори. по време на кариерното изложение се
предлагат работни места не само в най-големите икономически центрове, но и в по-малки населени места,
покривайки доста от българските региони. Тази година, в събитието се включиха 196 компании.
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кип от отдел „Персонал“ представи „Асарел-Медет“ на кариерния форум „Национални дни на
кариерата“, София, НДК. Посетителите проявиха
интерес към възможността да се включат в лятната
стажантска програма на „Асарел-Медет“. Само през
първите дни бяха раздадени над 300 брошури. Софийска гимназистка от 12-ти клас показа завидни познания за предмета на дейност, икономическото значение

20

и разположението на „Асарел-Медет“ на картата. За
„Асарел-Медет“ им разказвали в часовете по география. Младите студенти пък разпитваха надълго и нашироко нашите представители за възможностите за
стаж, които предлага дружеството. „Тук при Вас трябва да има опашка от хора“ – реагират по-възрастните
посетители, които са запознати с условията на работа,
които панагюрската компания предлага. На въпросите:
МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2018

И И
„Кои сме ние “ и „Какво предлагаме“ Стоян Боев и Боян
Пиперков от отдел „Персонал“ отговаряха и на студентите от Минно-геоложкия университет през последния
ден от престоя си в София. С презентация и свой щанд
„Асарел-Медет“ участва и в Ден на кариерата на МГУ
„Св. Ив. Рилски“. Боян Пиперков припомни на аудиторията основните постижения на компанията с конкрет-

ни факти и цифри и представи стажантската програма
за 2019 г. „Към момента в компанията работят 118 млади
специалисти, които са стартирали своето професионално
развитие чрез стажантската програма или това са приблизително 10 от всички работещи в „Асарел-Медет“ АД“ допълни Боян Пиперков.
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„Р

абота & Предизвикателство & Страст“ е мотото
на тазгодишното участие на КАОЛИН в поредицата пролетни кариерни форуми, в които се
включи дружеството.
Стартирахме на 12 и 13 март в НДК в София с щанд на
изложението „Национални дни на кариерата 2019 – Добра кариера, добър живот“, което се организира от ob
ige . Там нашата колежка Ралица Пеева от Направление „УЧР“ имаше удоволствието да се срещне с потенциални кандидати за стажантски и щатни позиции в
компанията и да обмени с тях опит и мнения относно
техните надежди и очаквания, като същевременно ги
информира за възможностите да станат част от екипа
на компанията. И тъй като форумът е национален и се
провежда последователно и в други градове в страната извън столицата, КАОЛИН се включи с щанд и на кариерния ден в гр. Русе на 25 март, който се провежда
в сградата на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Особено впечатлени бяха студентите от нетрадиционното представяне на КАОЛИН. Колегата Нели Стойчева,
ръководител отдел към „Направление УЧР“ в „КАОЛИН“
ЕАД, показа на потенциалните кандидати краткия, но

атрактивен корпоративен видеоклип, който наскоро
получи второ място в конкурса на b2b за най-добър
клип, презентиращ работодателската марка. След
това, нарочно облечена в работно облекло, г-жа Стойчева говори пред бъдещите специалисти, като акцентира върху това, че избирайки да учат специалности,
свързани с добивната промишленост, те трябва да са
наясно, че именно облечени в подобно работно облекло, а не в типичния офис стил, ще изпълняват трудовите си задължения и че само и единствено те самите
носят отговорност за своя избор на бъдеща професия
и работодател. „Управлявайте отговорно професионалното си развитие“, препоръча им тя. „Когото и да изберете, каквато и позиция да заемете, не забравяйте, че
работата трябва да ви предлага предизвикателства, за
да се развивате и че трябва да я работите със страст.“
След края на формалната част и презентациите студентите имаха възможност да разговарят с представители на КАОЛИН и да обсъдят детайлно всички интересуващи ги въпроси, свързани с конкретни възможности
за стаж или работа, както и да попълнят анкетни карти и заявления за обявени свободни работни или стажантски позиции.

Още снимки от „Ден на кариерата“ на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ ще намерите
на сайта на списание „Минно дело и геология“ http://mdg-magazine.bg/novini/
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ната необходимост от използването на най-съвременни и модерни I технологии. Той подчерта, че компанията се нуждае от млади и високо образовани хора, които
да се включат в иновативните проекти на дружеството
за повишаване ефективността на технологичните процеси, чрез разработване на автоматизирани системи
за управление на най-съвременно техническо равнище.
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а 12 и 13.03.2019 г. „Елаците-Мед“ стартира представянето на лятна стажантска програма на „Национални дни на кариерата“, където я презентира
пред представители на различни висши учебни заведения в София.
Ден по-късно „Елаците-Мед“ представи своята Стажантска програма-2019 на „Ден на кариерата“, организиран от Кариерния център на МГУ „Св. Иван Рилски“.
Университетът е дългогодишен партньор в подготовката и осигуряването на кадри с инженерни специалности, за всеки един от работните процеси в дружеството. Стажът в „Елаците-Мед“ дава възможност на
студентите да улеснят своя преход от обучение към реална работна среда и шанс за бъдеща професионална
реализация във водеща компания от минната индустрия на България.
Инж. Младен Недков, зам.-директор дирекция „ИКТ“ в
„Елаците-Мед“ запозна студентите със съвременните
предизвикателства пред минния бранш и жизненоваж-
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Даниела Горанова, ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ обяви търсените специалности, като обясни, че стажът е от един до три месеца – юли, август и септември и ще се проведе на двете
работни площадки на дружеството. Стажуващите ще
получат възможността да работят с иновативни технологии в мотивиран екип. Дружеството предлага на стажантите трудов договор, осигурява служебен транспорт, както и настаняване в общежитие за стажантите
в гр. Етрополе. От кандидатите се очаква желание да се
учат и развиват, и отговорно отношение към работния
процес.
Търсените стажанти са по следните специалности: разработване на полезни изкопаеми; обогатяване и рециклиране на суровини; сондиране, добив и транспорт на
нефт и газ; маркшайдерство и геодезия; механизация
на минното производство; автоматика, информационна
и управляваща техника; електроенергетика и електрообзавеждане; компютърни технологии в инженерната
дейност; геология; геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; хидрогеология и инженерна
геология; техника и технологии на взривните работи;
химично инженерство; електроника и електротехника;
машиностроителна техника и технологии; компютърно
и софтуерно инженерство; телекомуникации; транспортна техника и технологии; хидравлична и пневматична техника; строителство на сгради и съоръжения;
транспортно строителство; хидротехническо строителство; международни икономически отношения; индустриален бизнес и предприемачество; управление на
човешките ресурси; бизнес администрация. Срокът за
подаване на документи е не по-късно от 01.05.2019г.
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а „Ден на кариерата“ в МГУ „Св. Ив. Рилски“ презентация за дейността и стажантските програми на „Дънди Прешъс Металс“ изнесе Николина
Рашкова от отдел „Човешки ресури“, ръководител „Организационно развитие“. Тя подчерта, че основният фокус на компанията е върху въвеждането на нови технологии, т. нар. igit l mining и разказа по-подробно за
смарт центъра на рудник „Челопеч“, който управлява
прецизно всички процеси в предприятието.
Н. Рашкова представи и предлаганата от„Дънди Прешъс Металс“ възможност за провеждане на летни студентски стажове в двете си български дружества – в
Челопеч и Крумовград. Продължителността на стажа
е 2 или 3 месеца в периода от 01 юли до 30 септември.
Студентите получават възможност да изпълняват задачите си в реална работна среда и да проследят как
техните усилия имат принос към крайните резултатите
на отдела.
Кандидатите за стаж трябва да са завършили 2-ри курс
по съответната специалност, да имат желание за развитие, да бъдат мотивирани, отговорни и ентусиазирани. Всички стажанти работят на срочни трудови договори и получават придобивките, с които се ползват
останалите служители.

ни като постоянни служители в компанията непосредствено след стажа си. Други се присъединяват по-късно, когато се появи свободна позиция, като опитът им,
натрупан по време на стажа, им осигурява предимство.
За първа година ДПМ предлага и нещо ново, специално за студенти от МГУ „Св. Ив. Рилски“. Въвежда
се програма „Златен стаж“, която е част от редовната
стажантска програма, но е и вид стипендиантска. При
заявено желание за участие в тази програма, по време
на летния стаж ще бъдат възлагани задачи, които ще
бъдат оценявани, а в края ще се направи и цялостна
оценка за представянето. Ако то е успешно и студентът
има успех над 5,00 от последния семестър, семестриалните такси през следващата година ще бъдат финансирани от ДПМ. Ако и по време на този семестър успехът на студента е такъв, той получава право за участие
в следващия летен стаж, без да се конкурира с други.
Тази програма е най-полезна за студенти 2-ри, 3-ти
курс, които биха се възползвали от нея в пълнотата ѝ.

Стажантската програма е насочена към всички направления в компанията и в нея могат да се включат
учащите в специалности: разработка на полезни изкопаеми; обогатяване на полезни изкопаеми; геология; хидрогеология и хидротехническо строителство;
маркшайдерство и геодезия; инженерна безопасност;
опазване на околната среда; автоматизация; електроенергетика и електрообзавеждане; икономика. право;
връзки с обществеността; човешки ресурси; финанси
и счетоводство и контрол; информационни технологии.
Успешно завършване на стажа отваря врати както към
възможна кариера в „Дънди Прешъс Металс“, така и
към по-висока конкурентоспособност на пазара на
труда. Всяка година част от студентите биват назначе-
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Гл. ас. д-р инж. Любен Тасев, n bmo94 gm il.com Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“

SEVEN TONE UNDERGROUND LOCOMOTIVE WITH REDUCED WHEEL BASE
Assist. Prof. uben
e , PhD, n bmo94 gm il.com
Uni e it o ining n eolog „St. I n il ki”

Статията представя проектирането изработването и
реализацията на 7-тонен контатен рудничен локомотив за подземен извоз. Разгледани са основните възли и компоненти на машината, като е обърнато внимание на особеностите, иновациите и подобренията в
тяхната конструкция.
ОВИ
И локомотив, бандажно колело, единично задвижване, подземен рудничен транспорт

В В
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България са конструирани, изработени и експлоатирани редица руднични контактни локомотиви. Тук могат да се посочат произведените в завод „Струма”, гр. Перник ЕКР-5, ЕКР-10 и „Лилипут”. Те
са с различна сцепна маса и различна инсталирана
мощност. По-голямо разпространение през 70-те годени добива малкият „Лилипут”, но по различни причини отпада от производство. По-късно под ръководството на проф. М. Матеев в МГУ „Св. Иван Рилски“ се
проектират 10- и 7-тонни руднични контактни локомотиви. По своите технически показатели те с нищо не
отстъпват на вече утвърдилите се руски локомотиви
К10 и К7. Характерно за тези локомотиви e, че всички
елементи, възли и агрегати са българско производство. Това се отнася и за тяговите двигатели, които
са авторска разработка и в последствие изработени
в различни предприятия в България.
Няколко прототипа локомотиви със сцепна маса до
7 тона бяха разработени в „НИПРОРУДА“, София под
ръководството на В. Радушев. Стремежът в тях бе
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ABSTRACT
e ticle e ent t e e ign n t e e li tion o
7-ton mine locomoti e o un e g oun t n o t.
e m in com onent
n com onent o t e m c ine e e mine , wit
ticul
ttention to t e
e tu e , inno tion n im o ement in t ei cont uction.
KEYWORDS locomoti e, un e g oun mining t n o t tion, owe ge bo

да се използват масовите тягови двигатели от електрокарното производство и управлението им да бъде
електронно.
Всички български локомотиви произведени до момента имаха задоволителни технически параметри.
Общият проблем на всичките бе, че те бяха уникални
т.е. експлоатационният и поддържащият персонал не
ги познаваше и трудно работеше с тях, липсваха или
трудно се доставяха резервни части и нямаше аналогия и взаимозаменяемост с използваните в момента
локомотиви.
Създаването на участъкова машина със сцепна
маса 7 тона бе по искане на „Минстрой Холдинг“ АД
за нуждите на рудник „Върба“, „Горубсо - Мадан“ АД.
Целта на тази разработка бе да замени използваните
вносни участъкови локомотиви – К7 и 4.5 АРП, като
съчетае техните предимства и избегне повечето им
недостатъци. Руският локомотив К7 е със задоволителна теглителна характеристика (14 kN), но с твърда
база от 1250 mm , която ограничава използването в
тесни разработки с малък радиус на кривите. Моделът 4.5 АРП е малък участъков акумулаторен локо-
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В е главен асистент в катедра механизация
на мините към МГУ „Св. Иван Рилски“. Завършва магистратура в ТУ-София по
специалност „Транспортна техника и технологии“ и магистратура и докторантура
в МГУ „Св. Иван Рилски“. Като зам.-ръководител в Научно Развойната База по
Минно Оборудване към МГУ „Св. Иван Рилски“ конструира, проектира и участва
в изработването на гама от контактни и акумулаторни локомотиви за подземен
извоз със сцепна маса от 5 до 14 тона внедрени в рудниците на „Минстрой Холдинг“ АД . Професионалните му интереси са в модернизирането и иновациите в
релсовия рудничен транспорт.

мотив с добро вписване в криви с радиус до 6 m, но с
35% по-малка теглителна сила от К7. Задачата, която
си поставихме в Научно-развойната база по минно
оборудване към МГУ Св „Иван Рилски“ бе следната:
да се създаде локомотив с теглителна сила минимум
14 kN, с възможност да се вписва в криви с радиус
от 6 m. Стъпвайки и на дългогодишния опит в ремонта на рудничните локомотиви, важна задача бе и ремонтопригодността на локомотива, както и негова
здравина. Колективът има натрупан опит не само в
ремонта, но и в конструирането, модернизирането и
усъвършенстване на рудничните локомотиви. През
2007 г. 10-тонен локомотив, авторска разработка бе
внедрен в рудник „Крушев дол“, „Горубсо - Мадан“ АД.
През 2010 г втора машина бе пусната в работа в рудник „Марзян“, „Горубсо Златоград“ АД (Тасев 2013). По
надолу ще разгледаме основните компоненти и етапи
в създаването на тази машина.
ИНИ НО
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Основните параметри на машината – твърда база и
дължина се определят от условието тя да се вписва
в криви с малък радиус. Съгласно изведените от Куценко зависимости (Куценко, 1975) за преминаване
на локомотива през крив участък, може да се пресметна необходимата му база.

където:
h e височината на реборда, mm;
δ 0 - ъгълът на профила на реборда, ;
r3 - радиусът на закръгление на реборда, mm;

r1 - радиусът на закръгление на главата на релсата;
mm;

R0 - радиусът на контакта на реборда на колелото с
релсата, mm.

- базата на локомотива, mm;

S p - ширина на релсовия път, mm.
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Пресметнатите резултати за различни бази на локомотиви при странична хлабина от 20 mm са показани
в по-долната графика,
.
От направените изчисления, се спряхме на твърда
база от 1000 mm, която е с 250 mm по-малка от аналогичните локомотиви, и би позволила на машината
да се впише в крива с радиус дори 5 m.
Създаването на локомотив с малка база, предполага
проектиране на специални редуктори с по-малка дължина по оста на машината. Конструиран бе Г-образен
редуктор, като двигателят на единичното задвижване
бе преместен с 223 mm над оста на колелата, което
позволи скъсяване на целия възел с необходимите
200 mm,
и 3. Конструкцията на редукторния
блок бе разработена, така че позволява лесно обслужване, монтаж и демонтаж. Оразмеряването на
зъбните колела бе извършено с оглед на максимална
якост и износоустойчивост, като бе съобразено с технологичните възможности на зъбонарезните предприятия в България.
Това разположение на двигателя осигурява няколко
предимства:
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При избора на тягов електродвигател се спряхме на
произвежданите в Русия и Украйна, изхождайки от
практическата липса на други, доказаната им експлоатационна годност и създадената ремонта база. За
подобен тип машини най-подходящи са тип ДРТ-33.
Двигателят е с мощност 33 k при 1050 min-1 оборота
и със захранващо напрежение 250 DC.
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Рамата е основна част от локомотива и е външен тип.
При конструирането ѝ бяха взети под внимание условията на работа в подземни рудници, необходимостта
от възможност за разглобяване и спецификата на вътрешните възли и агрегати. Рамата условно е разделена на две отделения - машинно и кабина,
. Тя
се състои от редица елементи, които са здраво свързани помежду си с разглобяеми съединения. Главите
на болтовете са скрити в цилиндрични отвори, така
че външните стени да бъдат гладки. Рамата е масивна и здрава и гарантира стабилност на локомотива
и устойчивост в условията на работа в подземни условия.
В машинното отделение са разположени двете единични задвижвания, окачването на машината и двигателите, пясъкопосипващата и спирачната система.
Кабината предпазва машиниста от падаща кал, камъни, вода и от контактния проводник. Тя е с два входа
и е съоръжена с прозорци от триплексово стъкло. В
нея са разположени контролера, маховика на спирачната система, лостовете за управление за подаването на пясък, главният прекъсвач, преобразувателят
на напрежение, седалката и сандъка за инструменти.
В дясно от машиниста е разположен пулта за контрол
и управление на различните електросистеми:

Л

l

Общата дължина на единичното задвижване се
намалява 234 mm, което позволява твърдата база
на локомотива да спадне на с 200 mm.

l

По-високо разположения двигател му осигурява
по-добри условия на работа от гледна точка на
замърсявания с кал, руда и вода. Същевременно,
той е по-удобен за наблюдения и обслужване.

l

Намалява се и инерционния момент на единичното задвижване спрямо контакта на колелото с
релсата. Това води до понижаване на натоварването на окачването, с което се осигурява по-дълъг
експлоатационен срок.
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l

Сирена;

l

Волтметър за входното напрежение;

l

Амперметър следящ тока на тяговите двигатели;

l

Скоростомер.

Спирачната система намалява скоростта на движение на локомотива и подвижния състав и осигурява
задържането му в неподвижно състояние. Локомотивът е снабден с две независими работни спирачни
системи – електрическа и механична.
Системата за подсипване с пясък е предназначена за
да увеличава коефициента на сцепление. Изградена е
от четири песъкарника, командвани чрез лостова система. Управлението на пекарниците се извършва от
кабината на машиниста. В последните образци локомотиви, лостовата система бе подменена с електрическо задвижване. То бе осъществено с куплиране на
мотор-редуктори към песъкарника. Перспективата
по-която работим е интегрирането на песъкарниците
към цялостна противобуксуваща система.
Електрическата система на локомотива се състои от
две системи – основна на 250 и спомагателна на
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12 . Основната електрическа система осигурява
управление на локомотива, като осъществява:

система се извършва от високочестотен инвертор
със стабилизиран изход, сигурно защитен от входни
пренапрежения.

l

Тръгване и регулиране скоростта на движение;

l

Електродинамично спиране;

l

Изменение посоката на движение;

О

l

Защита на оборудването от претоварване;

l

Контрол на електрическите параметри.

Пружинното окачване е предназначено за предаване
на сцепното тегло върху колоосите и омекотяване на
неравностите на пътя. Окачването е индивидуално и
се осъществява от поставени една в друга цилиндрични винтови пружини в специални легла на рамата
и буксите.

Тя е решена по класическата система с команден
контролер и пусково спирачни съпротивления. Независимо от това, че тя притежава известни недостатъци, тя е изключително сигурно в работа и лесна за
поддръжка.
Спомагателната електрическа система осигурява
захранване с безопасно напрежение на всички спомагателни прибори – фарове, габарити, чистачки и
сирена. Захранването на спомагателна електрическа
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Буксовият възел е отговорен елемент от задвижването на локомотива. Чрез него се предава тяговото
и спирачното усилие, които управляват състава. Той
пряко участва в насочването на локомотива в кривите участъци, а също и така в поемането на всички натоварвания във вертикална и хоризонтална посока..
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отлетите бандажни гривни. Целта бе да се опитаме да
променяме въглеродното съдържание на стоманата
и нейните легиращите елементи.
Резултатите от досегашните изследванията (Тасев
2018) на материалите показаха, че високо въглеродните стомани (0,5 - 0,55%) с легиращи елементи силиций (0,5 - 0,8) и манган (0,8 - 1,2%) дават резултати с поне 65% по-високи от използваните в момента
леярски стомани. Независимо от получените положителни резултати, изследванията ни показаха, че те
отстъпват на кованите бандажни гривни, затова се
потърси решение, което да е технологично по-добро,
а от експлоатационна гледна точка и по-устойчиво.
Прокатната стомана е подходяща за изработването
не само на бандажните гривни, но и на цялото колело.
Това решение има следните предимства:

Л

А те са ударни натоварвания от ускоряващи се маси
при нестационарно движение на състава и такива,
породени от неравностите на релсовия път. В буксовия възел се осъществява и пружинното окачване на
рамата на локомотива,
. Проектираните от нас
букси имат много по-голям ресурс. За разлика от масово използваните букси, които са от лята стомана и
разделени на две черупки, тези са монолитна конструкция, изпълнена от прокатна стомана със съдържание на въглерод 0,45 - 0,50. Ресурсът на тези букси
е 50% по-голям (Тасев 2018)
ВИ
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Условията в рудника, а именно влага, кал, абразивен
прах и други водят до бързото износване на бандажните гривни (Тасев, 2018). Ремонтът или подмяната
им в руднични условия е невъзможен. Необходимо е
целия локомотив или единичните задвижвания да бъдат извадени на повърхността и закарани в специализирани ремонтни предприятия. Ремонтът също не
е лек и е свързан със значителни финансови разходи.
Като се отчетат и загубите от престоя на локомотива,
то става очевидно колко важно е да се увеличи междуремонтния пробег на бандажните гривни.
За рудничните локомотиви в България традиционно
се използват бандажни гривни от лята стомана с неконтролируемо съдържание на въглерод и легиращи
елементи. Опитът в експлоатацията на различно обработени колооси за нуждите на жп транспорта е показал, че най-устойчиви на износване и разрушаване
са валцованите и ковани бандажни гривни, изработени от специални стомани, които в повечето случаи
са фирмена тайна. Изхождайки от икономически, технологични и традиционни съображения, за нас беше
важно да намерим начин да подобрим качеството на
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l

изключителна здравина на цялата конструкция;

l

използване на високо легир ни стомани;

l

хомогенност на стоманата в целия и обем;

l

високи якостни параметри на необработената стомана;

l

възможност за термообработка на ребордите с
всички познати технологии – пещ, ТВЧ, плазмено;

l

висока устойчивост на ударно натоварване.

l

по-добра технологичност;

l

по-висока безопасност при експлоатация;

l

по-ниска цена.

Бяха изработени образци от кована стомана 1,7225
N 10269 с химически състав, посочен в
.

C

Si

0,38 - 0,45

0,4

n
0,6 - 0,9

P

S

C

0,025

0,035

0,9 - 1,2

o
0,15 - 0,3

Първият образец (
) бе заложен на локомотив
РКЛ-7Б/750 „Булдог“ пуснат в рудник „Тораница“, Р.
Македония. До настоящия момент, след 12 месеца
експлоатация, видимо не се забелязва износване.
Внедряването на колела тип „моноблок“ от кована
легирана стомана за момента остава най-перспективното направление за развитие с очаквано намаляване на износването и възможност за закаляване
на ребордите на бандажите.
И
Буферите служат за поемане и смекчаване на надлъжните удари и тласъци, които възникват при потегляне, движение, маневриране и спиране на локо-
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Л

М

мотива, работещ с прикачен към него вагонен състав.
Прикачните устройства служат за свързване на локомотива с друга тягова единица или с вагоните на влака, а също и за предаване на теглителната и спирачните усилия. Буферите и прикачните устройства се
монтират на челните стени на локомотивната рама.
Буферите на рудничните локомотиви се делят на
твърди, полутвърди и меки ( атеев, 1971).Вземайки
предвид малкия ресурс и значително по-големите
ударни натоварвания, който упражняват твърдите буфери на цялата машина, разработихме мек такъв, чиято конструкция е показана на
. Поради единичното производство самият буфер бе изпълнен като
заварочна конструкция, окачена на мощни амортизиращи пружини. Тази конструкция има изключителни
здравина. Ресурс, който до момента на писане на статията (6 години ) още не е достигнат и няма признаци
скоро да бъде. Това надвишава двойно нормалния
ресурс на твърдо окаченото буфери, каквито масово
се използват в руските локомотиви.
ВН

В Н В

О

Същевременно бяха доставени двигатели, пусково
спирачни съпротивления и контролери от чужбина.
Всички останали детайли, по спирачната система, пясъко-посипващата система, електрическа и сигнализационната система и монтажа на отделните възли
и агрегати се извършиха в Научно-развойната база.
Цялостната компановка на машината стендовото и
изпитване също се извършиха в базата.
Въвеждането в експлоатация стана през пролетта на
2014 г. на рудник „Върба“, „Горубсо - Мадан“. Локомотивът напълно удовлетвори изискванията. Вписваше
се добре в малките криви, а теглителната му възмож-

И

Проектирането, технологичното разработване и изработването на 7-тонните локомотиви за подземен
извоз се финансира от „Минстрой Холдинг“ АД. Същото бе извършено от „МГУ Инженеринг“ ЕООД в Научно-развойната база по минно оборудване. Проектът
бе завършен през 2014 г. Логистиката по изпълнението се пое от колектива в базата, като изпълнението на едро габаритните детайли от локомотива бяха
възложени на различни машиностроителни предприятия в България. Възлагането бе така подбрано, че
изпълнението да се осъществи в най-кратки срокове.
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Локомотив

Рудник,
фирма

Релсов път,
mm

Година

РКЛ - 7А „Булдог“

„Върба“
„Горубсо - Мадан

600

2014

РКЛ – 7Б „Булдог“

„Върба“
„Горубсо - Мадан“

600

2015

РКЛ – 7Б „Булдог“

„Върба“
„Горубсо - Мадан“

600

2015

РКЛ-7Б/750 „Булдог“

„Тораница“ –
„Булмак“, Р.
Македония

750

2017

РКЛ-7В „Булдог“

„Горубсо Златоград

600

2018

Л

№

Параметри

Стойности

Мерни единици

1

Сцепна маса

75

kN

2

Междурелсие

600/750

mm

3

Твърда база

1000

mm

4

Дължина

5

ирина

4130

mm

1045

mm

1615

mm

6

Височина

7

Диаметър на колелата

680

mm

8

Клиренс

100

mm

9

Мощност в часов режим

2х33 66

k

10

Скорост в часов режим

11,7

km/

11

Тяга в часови режим

17

kN

Л

ност отговаряше на нуждите на рудника. В експлоатационен план той не показва дефекти, като и до ден
днешен работи на рудника. За същия рудник бяха изработени още два локомотива РКЛ-7А „Булдог“, които
се въведоха в експлоатация през пролетта и есента
на 2015 г.,
и 3. Всички машини работят добре
и безотказно. През 2017 г. бе изработена още една
машина за новооткрития от „БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ,
100% собственост на „Минстрой Холдинг“ АД, рудник
„Тораница“ в Република Македония, а през 2018 г. за
„Горубсо Златоград“ АД.
И

О

В НИ И

О НИ И

2. Куценко, С. 1975. Динамика Установившегося движения локомотивов в кривиь. Харков.
3. Тасев, В. Тасев Л. 2013. Рудничен контактен десет
тонен локомотив за подземен извоз – резултати
от двугодишна промишлена експлоатация в рудник „Марзян”. Геология и минерални ресурси. София.
4. Тасев, Л. 2018. Изследване на износването и повредите в рудничните локомотиви за подземен извоз. Дисертация, МГУ „Св. Иван Рилски“.

1. Матеев. 1971. Руднична локомотивна тяга. София:
Техника.
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ежкотоварното оборудване и каросериите за
камиони на Bion In u t i l се произвеждат в съответствие с най-високите стандарти. Това се
дължи на партньорството им с един от най-добрите
производители на стомани - SS B. Техните стомани
St en
се използват в производството на шасита за
ремаркета от различни продуктови линии, за да осигурят по-голяма конструктивна якост при по-ниско
тегло. По този начин се увеличава ефективността на
превозното средство и възможността да се превозват по-големи товари.

Стоманите St en
осигуряват конструктивна якост
при олекотен продукт с по-тънък вариант на материала. Знакът „m inne t en “ е гаранция за максимално качество и производителност.
България
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И Подземно строителство, геотехника, числено моделиране

НИ

Разширението на трета метролиния от Софийското
метро от депо „бул. Ботевградско шосе - бул. „Владимир Вазов“ до централна градска част - жк „Овча
купел“, първи етап – от km 4 950 до km 11 966,34,
включва изграждане на вертикална шахта, част от
междинна вентилационна и водоотливна станция в
участък между Метростанция 12 и Метростанция 14.
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В статията е разгледана разработка, основната цел
на която е да се определи първичното и вторично
укрепване при изграждане на вертикална шахта с
дълбочина от 40,0 метра. Тя е част от междинна вентилационна и водоотливна станция в участък между
Метростанция 12 и Метростанция 14 от трета метролиния на Софийското метро от депо „бул. Ботевградско шосе - бул. „Владимир Вазов“ - централна градска
част - жк „Овча купел“. За целта е разработен 3D изчислителен модел, чрез който е определено напрегнатото и деформирано състояние на масива около
вертикалната изходна шахта. Чрез 3D моделът е извършена и проверка за определяне на сигурността
при взаимодействието на масива с приложените конструктивни решения за първичната (външна) облицовка на шахтата.
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ABSTRACT
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Основната цел на разработката е да се състави изчислителен модел, отразяващ процеса на строителството на вертикална шахта с дълбочина от 40,0 метра. Въз основа на съставения изчислителен модел е
проведено геотехническо изследване на напрегнатото и деформирано състояние на масива около вертикалната изходна шахта при изпълнение на временно
укрепване по време на строителството и конструкцията на първичната (външна) облицовка по шахтата
както и вторичната такава.

31

НО О ИИ

ИН
ИВ Н
О НОВ И В е преподавател в Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи в направления: „Проучване, добив и преработка
на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“. Притежава
професионален опит като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при изготвяне на инвестиционни проекти в областите „Подземно
строителство“, „Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръжения“ и „Енергийна ефективност“. От началото на 2018 г. е избран за изпълнителен директор
на Българската минно-геоложка камара.
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Изчислителна процедура започва с разработване на
подробен изчислителен модел, с определени мощности (дебелини) на геотехническите разновидности.
След което отчитаме факторите от проектната ситуация определящи вида и големината на натоварванията и въздействията от собствено тегло, натоварване от активен земен натиск, чрез
реализираните напрежения 1, 3 и
и съответно получените премествания/деформации; вертикален полезен товар от подвижни товари и от съществуващи
сгради и съоръжения на повърхността на около шахтата и сеизмично въздействие определено съгласно
изискванията на Еврокод 8.
Изследва се пространствен 3D изчислителен модел,
като се моделира напрегнатото състояние в земния
масив, чрез програмен продукт
e3, oc cience
Inc., o onto, C n
(
). Масивът е разделен на
мрежа от крайни елементи – триъгълни, с по шест възела всеки. В зоните около шахтата мрежата от крайни елементи е прецизирана (сгъстена).
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Напреженията в земния масив са определени спрямо обемното тегло на пластовете съставящи масива
и геометричните размери – дебелините на отделните
пластове и разстоянието от теренната повърхност.
Хоризонталните напреженията в масива са получени
чрез зависимостта:
(1)
където:

.

(2)

При съставяне на модела на почвения масив се използва информация от установените инженерно –
геоложки условия в района на проектния участък.
Основните изчислителни параметри на отделните
геотехнически разновидности, заложени в модела са
представени в
. Като критерий за разрушение
на масива е приет критерият на o – Coulomb (Класически метод).
В изчислителния модел е въведена следната последователност за изпълнението на строителните дейности, натоварването и изчислителните случай:
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Изчислителни параметри
Литоложка
разновидност

Показатели

Статични

Стойност

Начален модул на еластичност

Eb

u, -

Коефициент на Поасон

υ

0,15

13,0

0,3

Модул на хлъзгане на бетона

G

12600

13,0

0,3

Изчислително съпротивление на натиск
за гранични състояния от първа група

Rb

45,0

43,0

0,3

Изчислително съпротивление на осов
опън за гранични състояния от първа
група

Rbt

3,2

14

41,0

0,3

21,1

29,3

62,0

0,3

състояния от първа група: Rs
Rsw 345
.

19,0

38,6

12

61,0

0,3

Чрез геотехническите изчисления определяме:

Пласт 5.2 – Пясък,
глинест, фин прахов

19,0

35,3

14

69,0

0,3

Пласт 4.3 – Пясък,
слабо заглинен,
среднозърнест

19,0

30,8

14

62,0

0,3

rn, kN /m3

jо, eg.

c, k

Пласт 1 - Насипи

19,0

25

12

Пласт 2.2 – Чакъли,
слабо изветрели и
изветрели

19,0

25

12

Пласт 4.4 – Пясък,
слабо заглинен до
чист

19,0

35,0

14

Пласт 4.2 – Пясък,
дребнозърнест,
слабо заглинен до
глинест

19,0

34,2

Пласт 5.1 – Глина,
прахова до слабо
песъчлива

19,0

Пласт 5.3 – Пясък,
слабо заглинен до
чист

О

Е, М

430

33300

;

;

; Rsc

400

;

l. Параметрите и типа на главните и нормалните
напрежения в масива при различните варианти
на прилаганите укрепвания (стоманени профили,
комбинация от стоманени профили с бетон и мрежи с пръскан бетон и др.), осигуряващи стабилитета на изкопния профил на шахтата.
-

Stage 1 – Моментно състояние – описва напрегнатото и деформирано състояние на масива преди
започване на строителните дейности;
Stage 2 – Начало изкопни работи на шахтата и
поставяне на временно укрепване при понижено
водно ниво;
Stage 3 – Напрегнато състояние при изпълнен
първичен крепеж на вентилационна шахта и възстановено водно ниво.
Stage 4 – Напрегнато състояние при изпълнена
вторична облицовка, и възстановено водно ниво;
Последователността при изпълнение на изкопните и
дейностите по първична облицовка е симулирана в
модела чрез изключване и включване на съответните крайни елементи в отделните етапи на изчислението.

l Максималните стойности на ефектите от деформациите, които възникват в масива при взаимодействието между укрепителните конструкции и
масива.
ИО И

И

И

Н

О

Определянето на първичните деформации, настъпващи около шахтата преди изпълнението на първичната облицовка могат да бъдат определени чрез наблюдение в реални условия на опитни участъци или чрез
анализ със софтуерни продукти базирани на метод на
крайните елементи (МКЕ).
Анализът е проведен чрез вградения в програмата
изчислителен модул „Com ute”. Резултатите от изчисленията са визуализирани чрез модул „Inte et”.
Получени са главните напрежения в земния масив , 3 и , стойностите на вертикалните и хоризон1
тални деформации/премествания и др.

Пръскан бетон В40 (C35/45), 0.8, B 3,2 - БДС N-2061 с отчетени са характеристики за бетон B4,
.

Изчисленията са проведени на база напрегнато състояние на земния масив и последвалите деформации
настъпващи след изкопаване, укрепване и изпълнение на облицовката. Настъпващите деформации в масива, се определят за различните етапи по време на
строителството, така и за етапа преди и след периода
на изграждане на вертикалната шахта. Първичната
облицовка е проверена и за натоварване от сеизмично въздействие, определено съгласно изискванията
на 7 .

Вложената армировъчна стомана е B500В - БДС
9252 с изчислителни съпротивления за гранични

Резултатите от изчислителната процедура за определяне на общото напрегнато състояние на масива

Първичната облицовка включва затворена конструкция със секвенти пилоти в комбинация от пръскан бетон. Изчислителните характеристики на материалите,
вложени в конструкцията на първичната облицовка
и използвани в етапа на изчисленията, отговарят на:
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около бъдещата вентилационна
шахта е представен на
. Чрез
съставения 3D числен модел се
проследява и поведението на земната основа под съществуващата в
непосредствена близост жилищна
сграда.
При обобщаването на резултатите, получени от изчислителния 3D
модел е съставен един вертикален
напречен разрез, минаващ през
вертикалната шахта и фундамента
на жилищната сграда. Геометричното разполагане на разрез 1-1
(
) е избран спрямо резултати-
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те в най-неблагоприятните зони с
реализирани напрежения и деформации в масива.
За определяне на максималните
усилия в укрепителната конструкция на шахтата е построена и диаграма на максималните напрежения в периферията ѝ през цялата
дълбочина (
), резултатите от
която са необходими за конструктивно оразмеряване на пилотната
конструкция.
Чрез 3D изчислителен модел е
осигурена и възможността за по-

лучаване на резултати за общото
напрегнато състояние на масива
на ниво – 31,30 m от нивото на повърхността. Това ниво е начало
на тунелен участък, който е втори
етап от завършването на връзката
между вертикалната шахта и съществуващия прокаран тунел чрез
тунелно-пробивна машина, с което
се завършва междинна вентилационна и водоотливна станция от
трета линия на метрото в София. На
е представен и хоризонтален
разрез през 3D модела на ниво –
31,30 m.
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При построяването на Разрез 2 на
нивото на бъдещия тунелен участък е отчетено общото напрегнато
състояние на масива. Получените
резултати на
ни дават пряка
информация за проектната ситуация и влиянията на вече прокара
вертикалната шахта, при предстоящото проектиране и изграждане
на хоризонталната връзка между
шахтата и съществуващ тунел.

Д

-

Г

За връзка между съществуващ тунел, част от трета метро линия на
гр. София и вертикалната шахта е
предвидено изграждането на тунел
чрез прилагане на „Нов австрийски
тунелен метод“. За постигането на
тази цел, ключова роля при определянето на крепежните конструкции
и напредъка 1 при изграждането
му, имат резултатите за напреженията в масива (
) отразяващи
цялостната проектна ситуация със
съответните въздействия върху
бъдещия тунелен участък. Цялостната информация от тримерния модел на ниво -31,30, ни осигуряват и
възможността за правилен подбор
на хидроизолационните дейности
2 както при изграждане на вертикалната шахтар така и при хоризонталния тунел.
За извършване на проверки на използваните при моделирането изчислителни параметри на крепежните конструкции, е определена
носещата способност на стоманобетонните елементи, оразмерени
на нецентричен натиск. От резултатите при проверката на стоманобетонните елементи са определени и
допустими деформации, които съпоставени с резултатите от моделирането (
) на изграждането
на вертикалната шахта и получени
предполагаеми деформации при
взаимодействието на крепежа и
масива (0,01 m), не превишават
нормативно определените при прилагане на постановката на Еврокод
2 - определяне носещата способност на стоманобетонните елементи, оразмерени на нецентричен натиск

О

НИ
О
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При изпълнение на определената
чрез числения модел първична облицовка на вертикалната шахта е
установено, че параметрите на ти-

НО О ИИ

О

пък проявилите се деформации не
проявяват тенденция на затихване
е необходимо да се вземат допълнителни мерки за заздравяване на
масива чрез изпълнение на инжекционни работи.
Необходимо е да се водят прецизни измервания за настъпващите
деформации (на място) с цел установяване на реалното поведение
на първичната облицовка (крепеж).
Резултатите от наблюденията служат за установяване на необходимостта от подсилване/ облекчаване на конструкцията на първичната
облицовка.
И

повете напречни профили за определянето на главните напрежения
в масива около изходната шахта
са правилно подбрани и гарантират
геотехнически сигурност на конструкцията (
). Изпълнени са и
проверките за носеща способност
на стоманобетонни елементи.
При слаби масиви от съществена
важност е, че при изпреварващото поставяне на крепежа се огра-

-

ничават деформациите в масива.
Последствията от това ще бъдат
по – големи деформации настъпващи след монтажа на крепежите и
последвало по – голямо натоварване върху облицовката.
При влошаване на инженерно – геоложките условия и при условие,
че са регистрирани деформации
превишаващи изчислителните, или

И

О

В НИ И

О НИ И

1. Митев, И. „Основни положения при
численото моделиране на метро тунел по нов австрийски тунелен метод“, „Минно дело и геология“2018,
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Целта на настоящата публикация е да провокира
анализ какво може да се постигне за намаляване на
разходите, ако търсим не само по-евтини методи за
взривяване, но и по-комплексни решения съобразно
цялостната технология на добива. Разискват се използваните технологии и материали за провеждане
на ПВР. Разгледан е най-евтиния съвременен промишлен експлозив АНФО и възможностите за редуциране на стойността на неговото производство.
ОВИ
И АНФО, амониево-селитрени взривни вещества, биогорива, зелени експлозиви

Р

егулярното увеличение на цените на амониевия
нитрат и дизеловото гориво предизвиква необходимост за актуализиране на технологиите по
провеждане на пробивно-взривни работи (ПВР), с цел
намиране на начини за понижаване на разходите.
Вследствие на промените в конюнктурата, възложителите изискват от лицензираните компании за ПВР
да търсят подходи за оптимизиране на взривните
дейности.
В повечето случаи мениджърите от бранша търсят
само по-евтините взривни вещества, като считат, че
по този начин ще си изпълнят задачата. В търсенето
на начини за поевтиняване на взривните работи, производителите на промишлени експлозиви предлагат
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lo i e ,

нови рецепти на взривни състави, с които частично
да компенсират постоянно нарастващите цени на суровините амониев нитрат и дизелово гориво. Една
от рентабилните нови формули за АНФO предлага
използване на оситнени брикети от биомаса като горивна добавка.
НФO ( N O) е широко използвана в рудници и кариери насипна промишлена взривна смес. Състои се
от 94% порест амониев нитрат (N 4NO3), ( N), който
действа като окислител и абсорбент за горивото 6% високоскоростен дизел ( SD). Това представлява разумно мощен търговски експлозив. НФO не е
чувствителен към промишлени детонатори и изисква
много мощен начален импулс, който се осигурява от
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В И
ОВ е главен асистент в катедра „Подземно строителство“ при МГУ „Св. Ив. Рилски”. Освен с преподавателска дейност има опит с участия в научно-изследователски екипи в направление „Взривна техника и технологии” и
консултантски услуги в сферата на взривните дейности и пиротехниката. Завършва
магистратура и защитава дисертационния си труд в ХТМУ „Проф. Асен Златаров” София. От 1995 г. натрупва професионален опит и развива умения като пиротехник,
взривник, ръководител взривни работи и проектант на взривни работи. Професионалните му интереси са насочени към изследвания и разработка на нови експлозиви за
работа в ограничени пространства и при утежнени условия, както и към проектиране
на специални взривни работи.

междинен детонатор. НФO намира широко приложение в добива на въглища, добива на инертни материали, добива на рудни изкопаеми, както и при ВР
в строителството. Този експлозив е предпочитан,
където предимствата на ниската цена и лекотата на
използване са по-важни от полезните характеристики на скъпите промишлени взривни вещества (като
водоустойчивост, висока скорост на детонация и
производителност в малки диаметри). Изчислено е,
че използването на този продукт възлиза на около
80% от годишната консумация на експлозиви в световен мащаб. За да се намали допълнително цената,
се използва насипен N O, произведен на мястото на
употреба чрез мобилна производствена машина (камион) или стационарен миксер.
Основната компонента (окислителят) на АНФО – индустриалният амониев нитрат се използва широко
като тор в селскостопанския отрасъл. В много страни придобиването и употребата му са ограничени до
купувачи, получили съответния лиценз. Това ограничение е главно защото е привлекателен и евтин
компонент, използван при производството на импровизирани взривни устройства (самоделни бомби). В
повечето нормативни документи, касаещи транспортирането, амониевият нитрат не се класифицира като
експлозив, а просто като окислител.
В миннодобивната промишленост терминът НФO
конкретно описва смес от твърди амониево-нитратни
гранули и въглеводородно течно гориво. В тази форма
сместа има насипна плътност от приблизително 840
kg/m3. Плътността на отделните гранули е около 1300
kg/m3, а плътността на чистия кристален амониев нитрат е 1700 kg/m3. Гранулите на АН, който се използва за производство на експлозиви, са физически различни от тези за наторяване в селското стопанство;
първите съдържат около 20% въздух, благодарение
на порестата им структура. Тези празнини са необходими от една страна за задържане на течното гориво,
а от друга - за сенсибилизиране на НФO (създават
така наречените „горещи точки”). Фин прахообразен
алуминий може да бъде добавен към НФO за увеличаване на чувствителността и енергията. Това, обаче
повишава разходите за производство.
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Амониевата селитра е вещество с относително слаби
експлозивни свойства и не се счита за експлозив в
много държави. Добавянето на някои горими материали, като нитросъединения, течни въглеводороди,
твърди въглеводороди или метални прахове към
АН, значително увеличава нейната експлозивност и
енергия. Равномерното смесване на масло и амониев нитрат е от съществено значение за развитието
на пълна експлозивна енергия. За осигуряване на надеждно развитие на детонацията в колонковия заряд
от АНФО, боевиците от мощен бризантен експлозив
трябва да се разположат по дължината на сондажа.
Популярността на НФO до голяма степен се дължи
на неговата ниска цена и висока стабилност.
Много обекти по света подготвят НФO на място, използвайки същото дизелово гориво, което захранва
техните превозни средства, въпреки че маслото за
топлопренасяне (което е почти идентично като химичен състав), може да струва по-малко от дизеловото
гориво поради по-високия данък върху горивата. Теоретично могат да се използват много горива; ниската
летливост и цената на мазута го правят идеален.
НФO е подходящ за взривяване в сухи забои. Той е
един от най-рентабилните взривни агенти, които са
на разположение за използване както при добив в
рудници с голям диаметър на сондажите, така и при
кариери с малък диаметър на сондажите. При пневматично зареждане, НФO е ефективен и при подземни изработки и тунелно строителство.
Характеристиките и предимствата на НФO са:
l

Продуктът е сух и сипкав, което позволява доставяне чрез свободно насипване или пневматично
зареждане;

l

Неговата ниска обемна плътност осигурява отлично разпределение на заряда в сондажната дупка;

l

Осигурява отлична енергия на изтласкване.

Една от новите технологии, целяща намаляване на
разходите за производство на N O, без да се жертват взривните му характеристики е посредством добавка на „зелено гориво” – смлян брикет от биомаса.
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В

Експериментира се с амониев нитрат, смесен с
твърдо „зелено” гориво, под формата на натрошен
брикет от биомаса и течно въглеводородно гориво
(дизелово гориво и отработено масло) в различни
пропорции за повишаване на ефективността на
взривните работи.

l

Белите въглища са по-евтини от въглищата и ретортния въглен;

Необходимият за изгаряне въглеводород в НФO
се осигурява от дизеловото гориво (използваното
масло в размер на 4%).

l

В белите въглища няма сяра, следователно няма
предпоставка за генериране на токсични газове;

Максималното оситняване на брикетът от биомаса трябва да се направи преди смесването.

l

Заместването на част от дизеловото гориво с отработено масло може да намали допълнително
разходите.

l

Първо амониевият нитрат трябва да се смеси с
необходимия процент дизел или масло (както е
споменато), след което към състава се добавя
смления брикет от биомаса.

Предимствата на белите въглища са:

l

l

Съдържанието на влага е нула;

l

Брикетите от биомаса имат практически по-висока топлинна стойност,

l

Брикетите са с постоянно качество, имат висока
ефективност на горене и са идеално оразмерени
за пълно изгаряне;

l

l

Изгарянето е по-равномерно в сравнение с въглищата поради по-голямото количество летливи вещества в брикетите;

Данни от взривяването на новите АНФО-смеси с отпадъчно масло и твърдо „зелено” гориво:
l

Освен понижаване на разходите за взривяване,
сместа е с еквивалентни показатели по отношение на фрагментацията на скалите спрямо стандартните НФO (94% N с 6% O).

l

Експлозивът дава слаб разлет на късове и ефективно раздробяване на третираната скала, което
води до по-ниски разходи за изгребване и натоварване на взривния материал.

l

Оптималното енергийно оползотворяване на
взривната енергия за раздробяване предотвратява енергийни загуби под формата на вредни проявления като: разлет на късове, вибрации, шум и
нежелано разпиляване на взривен материал.

l

Наблюдава се намалено напукване на масива извън пределите на взривното поле.

l

По време на сравнителни взривявания на НФO и
НФO биобрикет се забелязва по-малко „оран-

Калоричността на готовите брикети е приблизително 4000 до 5000 kc l/kg.

Екологично, използването на брикети от биомаса произвежда много по-малко парникови газове, по-специално 13,8% до 41,7% CO2 и NOX.
Тук идеята е да се приложи комбинация от евтино
течно въглеводородно гориво (дизелово гориво) и
оситнени брикети от биомаса (бели въглища), като
същевременно не се компрометира енергийната емисия на сместа по време на взрива,
.
Препоръки при разработване на новата рецептура:
l

НО О ИИ

l

В днешно време т. нар. „бели въглища” се произвеждат от черупки от фъстъци, памучни люспи, черупки
от семена, листа от широколистни дървета; дървени
стърготини и талаш, стволове от захарна тръстика,
оризови люспи, слама, синапен отпадък, прах от кокосов орех, люспи от кафе, слънчогледови отпадъци,
царевични стъбла и кочани, семена от сусам

l

ИВНИ

Равномерното смесване на гориво и амониев нитрат е от съществено значение за получаване на
максимална експлозивна енергия.

амониев нитрат

смлени гранули биомаса

дизелово гориво

Н О
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Е

жев дим”, което предполага по-малко образуване
на NO , вследствие на по-отрицателния кислороден баланс,
.
l

l

Един от най-евтините методи за постигане на
по-добра фрагментация е да се използват правилните времена на закъснение при разсредоточаване на заряда в сондажите. Откъде знаем дали използваните времена на закъснение произвеждат
най-добрата фрагментация, гарантират контрола
на въздействие върху борда и най-ниските вибрации в околния масив Изборът на подходящи времена на закъснение е специфичен за конкретния
обект и зависи от местната геология. Знаят ли нашите взривници как да изберат подходящото време за закъснение Използването на грешни степени на закъснение може значително да увеличи
разходите за производство.

l

Колко броя бустери се използват рутинно във всеки сондаж Дали повече от един е наистина необходим за всеки сондаж Какъв размер бустер
използваме: 900 g, 450 g, 250 g, 100 g Какъв размер и колко боевика са наистина необходими от
техническа гледна точка

l

Какво взривно вещество използваме като основен взривен заряд Понякога компаниите използват по-скъпи и по-високоенергични експлозиви,
отколкото са необходими при същата взривна
мрежа, която биха използвали ако работят с НФO,
вместо да увеличат отстоянията между сондажите и така да редуцират поне разходите по пробиване. В резултат на всичко това, допълнително се
надхвърлят разходите за ПВР.

l

Използваме ли пакетирани взривни вещества,
вместо насипни експлозиви Допълнителното
количество взривно вещество, което можете да
поставим в дупката, защото сме запълнили пръстеновидното пространство, което не бихме напълнили с патрониран (пакетиран) експлозив, ще ни
позволи да намалим разходите за пробиване чрез
разширяване на взривната мрежа.

Установено е, че скоростта на детонация на новия
състав е 3600 500 m/ .

В заключение трябва да се подчертае, че най-изгодният фактор на новата АНФО-рецептура е ефективността – намаляват се общите разходи, като се запазва производителността на експлозива при по-добри
резултати от конвенционалните НФO.
Целта на настоящата публикация е да провокира
анализ какво може да се постигне за намаляване на
разходите, ако търсим не само по-евтини методи за
взривяване, но и по-комплексни решения съобразно
цялостната технология на добива. Затова, ще разгледаме използваните техники и материали за взривяване, както и следните въпроси, разкриващи спецификите на взривната дейност:
l

l

40

Наистина ли знаем каква е нашата точна цена
за пробиване и взривяване Нерядко, когато изпълняваме взривни дейности установяваме, че
техните реални разходи са много по-високи от изчислената им идеална цена. Понякога причината
за това е, че приемаме примерно сондажна мрежа 4х4 m, докато тя в действителност е средно
3 х 3,5 m. Ето такава „малка” разлика в средните
размери на взривната мрежа би увеличила разходите за кубик раздробена и отбита скална маса с
над 11%.
Как комутираме взривното поле Дублираме ли
взривната мрежа, плащайки двойно само за да
компенсираме производствени дефекти на средствата за взривяване или за да покрием евентуални грешки на нашия персонал за ВР
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Какво правим с използваното моторно масло, което подменяме от нашето оборудване Някои компании използват старото моторно масло като част
от горивото за своите N O или в производството
на техните взривни емулсии, вместо да плащат за
извозване и депониране на използваното масло.
Изследванията показват, че отпадъчното машинно масло, разредено с дизелово гориво, произвежда осезаемо повече енергия от чистото дизелово гориво в състава на АНФО-експлозивите.
Разсредоточаването на зарядите се използва в
много случаи, с цел да се намали количеството на
заряда ВВ в серия и да се намалят вибрациите. Но,
процедурата по разсредоточаването увеличава
времето, необходимо за зареждане на ВВ, увеличава броя на необходимите СВ (детонатори и бустери), и често води до по-малко ефективна фрагментация, отколкото при използване на непрекъснат
(колонков) заряд. Понякога повечето отделни
взривове не дават добър резултат за раздробяването на материала, точно защото се минимизира
амплитудата на вибрациите. Ако ефективността
на взрива се подобри, тогава разсредоточаването
може да стане излишно за конкретния случай.

Като се вземат под внимание тези и други фактори,
много компании по света спестяват до 40% от техните разходи по ПВР, без това да се отрази на качеството на тяхната услуга.
Ако наистина сме загрижени за намаляване на производствените разходи, трябва да обмислим картината в по-голям мащаб Взривяването е само първата стъпка в производствения процес на рудниците,
мините и кариерите. Разходите за тази първа стъпка
обикновено са само от 8% до 12% от общите разходи.
Общите разходи за продукта включват: пробиване,
взривяване, вторично раздробяване на негабарити,
изгребване, транспортиране, оситняване. Взривяването влияе на всяка стъпка в производствения цикъл. Важното е да се намалят общите разходи. Ако
се опитаме само да намалим разходите по ВР, може
да увеличим разходите за пробиване на куб. метър,
разходите за вторични раздробявания, разходите
за изгребване, разходите за транспорт и разходите
за оситняване. Ако се използват по-скъпи взривни
вещества с по-висока работоспособност, но това ще
доведе до по-добро фрагментиране и намаляване на
разходите в другите производствени етапи, то общите производствени разходи могат радикално да намалеят.
Ако се желаят икономии от разходите за пробиване и
взривяване, е важно да се определят действителните
разходи за производствения процес. Какви са разходите за пробиване и взривяване на кубик взривена
скална маса Какъв процент е излишната енергия от
взрива и колко струва вторичното разбиване на негабаритните скални късове Какъв е дяла на разходите
по изгребване и зареждане на ВВ в средната цена на
кубик добита скална маса Колко струва транспортирането на материала към трошачката С добро взривяване може да успеем значително да увеличим броя
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на камионите, извозващи материала към трошачката на час. Какви са средните разходи за механично
трошене и смилане Колко тона на час минават през
основната трошачка
Основният проблем, който се наблюдава е, че много
от фирмите, занимаващи се с изпълнение на ВР нямат
добро разбиране и леснодостъпни данни за разходите, които са свързани с вторично разбиване, изземане, транспортиране и как всички те могат да бъдат
повлияни от оптимизацията на ПВР. Много по-лесно е
да се разглеждат единствено чистите разходи за ВР.
За да се оптимизират напълно процесите и да се вземат информирани решения при избора на методи за
пробиване и взривяване, трябва да се вземат предвид всички производствени разходи
Пробиването и взривните работи са само първата
фаза от производствения цикъл, но те оказват своето
влияние върху всички последващи разходи за всички
останали дейности.
И
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GEOLOGICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF GORSKO SLIVOVO ARTIFICIAL GAS
STORAGE IN NORTH BULGARIA
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В световната практика са известни няколко метода
за изграждане на подземни газови хранилища (ПГХ).
За условията на Р. България, като възможен перспективен метод, е създаване на изкуствени газови акумулации във водоносни пластове. Най-важните предпоставки са свързани със: структурно-тектонските
условия, определящи типа на перспективните капани
и тяхната архитектура; присъствието на резервоарни
системи, с благоприятно съчетание на проницаеми
и екраниращи скали; хидрогеоложката и термобаричната обстановка, маркиращи химизма и динамиката на водите, фазовото състояние и количествата
съхраняван газ; нео-сеизмотектонската активност,
определяща степента на сеизмичния риск на избрана територия и др. Като перспективна е избрана водоносна структура „Горско Сливово“, разположена в
Централната част на Северна България, с водоносен
комплекс, привързан към карбонатните наслаги на
малм-валанжина. Тази структура е обект на разработката и за нея са обосновани геоложките условия
за превръщането и в изкуствена газова акумулация.
Въз основа на степента на изученост на структурата
и приложения изследователски модел са направени
предварителни оценки за нейната перспективност
като възможна изкуствена акумулация за съхраняване на природен газ.
ОВИ
И подземно съхранение на природен
газ, водоносен хоризонт, антиклинална структура,
мезозойски разрез, Горско Сливово, резервоар, порестост, проницаемост
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преподавателски, научноизследователски и административен стаж в Минно-геоложкия университет
„Св. Ив. Рилски“. Преподавателската и научноизследователстата ѝ дейност е
в областите: петролна геология; свойства на скалите и флуидите; физика
на нефтения и газов пласт; нетрадиционни източници на въглеводородни суровини, подземни хранилища за нефт и газ; подземно съхраняване на СО2. Има издадени над 60 публикации,
монография, учебник, ръководство. Има многобройни участия в национални и международни
форуми по проблемите на нефта, газа и нефтогазоносната перспективност на територии у нас
и в чужбина. Участвала е в над 30 национални
и международни проекта. През периода 20032011 г. е зам.-декан, а от 2011 г. и понастоящем
е декан на Геологопроучвателния факултет на
МГУ „Св. Ив. Рилски“.
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роблемът с изграждането на изкуствени газови
акумулации за съхраняване на природен газ в
България е важен както по отношение тенденциите за нарастващо газопотребление в страната и
транзитния пренос на газ за съседни балкански страни, така и по отношение осигуряване на алтернативни
възможности за резервиране, извън съществуващото единствено газово хранилище.
Перспективен метод за съхранение на природен газ е
използването на водоносни структури. Той се явява
алтернатива на други методи за съхраняване ( ирковский, Задора, 1974; Бачурина, 1982; Ермилов, и др.,
1996; ek, 1997; Ермилов, ирковский, 2002; Казарян,
2006; Балинов и др., 2007) и може да служи за сигурен резервен потенциал.
В световен аспект в действащи подземни газови хранилища, привързани към водоносни структури, се
съхраняват 13% от общия обем активен газ. На европейския континент съхранявания газ, по този метод,
съставлява 17% от общия обем.
За условията на България целенасочени изследвания
за изграждане на изкуствени газови акумулации са
провеждани от ограничен кръг от специалисти, в рамките на изследователски проекти, финансирани от
фирмени организации и единични публикации (Балинов и др., 2006, 2007). Основните проблеми, разглеждани в тях касаят общотеоретични въпроси и някои
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И ОВ е главен асистент в катедра
„Геология и проучване
на полезните изкопаеми“ към МГУ „Св. Иван
Рилски“. През 2015 г.
придобива докторска
степен в областта на
подземното съхранение на природен газ и
парникови газове (СО2), както и резервиране на
снабдяването с природен газ. Специализирал е
в Руската Федерация – ВНИИГаз и Национален
Минерално-Суровинен Университет в гр. Санкт
Петербург. Ръководил е проекти по съхранение
на природен газ за частни компании, а също
така и на няколко ключови задачи по разширението на подземно газохранилище „Чирен“. Членува в редица професионални организации –
Международен газов съюз (I U),
, БГД и
др. Автор е на редица публикации в областта на
съхранението на природен газ.

предварителни прогнозни оценки по отношение геоложките условия и капацитивните възможности на
перспективни структури, в това число и водоносни.
Геоложките условия са важен и необходим елемент
от системата за създаване на изкуствени газови
акумулации (ИГА). Те се предопределят от благоприятното съчетание между набор от предпоставки и
критериални показатели, които да осигуряват херметичност на водоносната структура и капацитивните
възможности на природния капан. Най-важни от тях,
в регионален план, са: структурно-тектонски условия;
хидрогеоложка и термобарична обстановка; нео-сеизмотектонска активност (Балинов и др., 2006, 2007).
Подходящите структурно-тектонски условия, които
обуславят формирането на различни типове капани,
способни да акумулират промишлени количества
природен газ, специфичните хидрогеоложки условия
(химизъм и динамика на водите), присъствието на
проницаеми и труднопроницаеми скали с благоприятни колекторни и изолиращи качества, техните пространствени взаимоотношения, обезпечаващи формирането на резервоарни системи (колектор-изолираща
скала), са критериалните показатели, определящи
избора на обекта, подходящ за създаване на ИГА.
Нео-сеизмотектонското въздействие е показател за
прогнозиране на целостта на избраните обекти и има
отношение към риска при изграждането на ИГА във
водоносни пластове. При избора на подходящ тип
природни капани той е възможно най-малък при тези
с характеристики, подлежащи на прогнозиране. Това
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са класическите капани от структурен тип, привързани към позитивни
гънкови структури (антиклинални,
брахиантиклинални, купуловидни),
при отсъствие на тектонска нарушеност. Отклоненията от тези
условия и особено наличието на
тектонски нарушения, поставят
под съмнение херметичността на
капаните и увеличават геоложката
несигурност. В голяма степен това
важи и за тези от неструктурен тип
(стратиграфски, литоложки ограничени, комбинирани), които не подлежат на реални прогнозни оценки
за възможностите за съхраняване
на природен газ в тях.
Хидрогеоложките и термобаричните показатели на локалните структури и свързаните с тях природни капани играят важна роля при
обосновката на фазовото състояние, възможните количества съхраняван природен газ, условията
на експлоатация, схемите на разполагане на сондажите и дренирането
на пластовата система.
Използването на водоносни структури за създаване на ИГА е изключително сложна задача. Предварителните оценки (Балинов и др.,
2007) по отношение изучеността
на водоносните структури на територията на България с потенциална възможност показват, че като
перспективни могат да бъдат такива, свързани с мезозойския разрез, разположени в северната част
на страната. Като пример и обект
на настоящето изследване е водоносна структура „Горско Сливово“,
която се намира на територията на
Централна Северна България.

Н
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ния на триаския с горноюрско-горнокредния етаж. Поведението на
триаския структурен етаж е водещо
за формирането на структурните
планове и по начина си на еволюция предполага присъствие на
множество позитивни структури.
По юрско-долнокредните карбонатни комплекси стъпалото се
очертава като широка, наклонена
на запад моноклинала, усложнена
от тераси, флексури, хорстове и
грабени. Най-високо съвременно
хипсометрично ниво заема Масларевската издигнатина, в която
по отразяващ хоризонт, привързан към горнището на горноюрско-долнокредния карбонатен
комплекс се отделя структура
„Горско Сливово“.
Друг елемент от Мизийската платформа е
жният платформен
склон, който обхваща флексурно
огънатия и дълбоко потънал южен
ръб на платформата. За южна
граница служи Нивянинския разлом (Бончев, 1971). На север границата му по горноюрско-долнокредния
структурен
етаж
е
неширок моноклинален склон, а по
триаския – Крушовишко-Горносливовски разлом. На запад склона
граничи с Ломската депресия, а на
изток – с Ловешко-Търновската
моноклинала.

О И НИ И

В НИ

В регионален план територията
върху която е разположена структура „Горско Сливово” е обект на
търсещо-проучвателни и изследователски работи за нефт и газ през
втората половина на миналия век
(Горанов, 1969; Калинко, 1976; Атанасов, 1980; Атанасов, Боков, 1983;
Георгиев, Дабовски, 1997; D bo ki,
et. l., 2002;). Водоносните хоризонти и техните хидрогеохимични показатели са определяни в различни
времеви периоди от Гергелчев и
др. (1975); Монахова (1980); Станев
(2014). Данни за характеристиката
на топлинното поле и геотермичния
режим са получени от Велинов, Бояджиева (1981); Петров и др. (1991);
Бояджиева, Гашаров (2001). Неотектонската и сеизмичната активност са в резултат на изследванията на анов и др., (1988); Солаков,
Милошев (2009) и др.
Структура „Горско Сливово” се характеризира с относително добра
геоложка, сеизмична и сондажна
(
) изученост. Основните сеизмични и сондажни проучвания са
привързани към купол „Горско Сливово“. Интерпретирани са седем сеизмични профила и седем проучвателни сондажа (пет в купол „Горско
Сливово“ и два в купол „Върбовка”).
Сондажно-геофизичните
изследвания са с ограничен обем. Найдобре е представен стандартния

О И И

Структура „Горско Сливово“, в регионален план, е на границата на
Искърско-Янтренското стъпало и
южния склон на Мизийската платформа. Локалната ѝ позиция е
югозападната, гранична зона на
Масларевската издигнатина с Ловешко-Търновската моноклинала.
Искърско-Янтренското стъпало е
елемент от българската част на
Мизийската платформа (Загорчев
и др., 2009). Характерно за него е
регионалното поведение и структурно-тектонските взаимоотноше-
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Сондаж

Дълбочинен
интервал, m

Р-1

Петрофизични свойства на валанжинските скали

И

Данни от изпитанията във валанжина

Порестост, %

Проницаемост, mD

950-1000

3,8 – 8,4

до 5

Р-4

990-1020

0,6 – 4,3

-

Р-3

1080-1120

0,7 – 1,5

до 1

приток отсъства

Р-2

1330-1360

1

1

приток отсъства

приток от вода, хлор-калциев тип, с дебит 50 l/ , М до 10,95 g/l, микрокомпоненти B - 7,38 g/l; -11,5 g/l; S – 38,16 g/l; BO2 – 11,0 g/l.
при депресия от 10

притока на вода с дебит 0,5 l/ , М 7,65 g/l.

Г

комплекс, изпълнен в по-голяма част от сондажите.
БКЗ, радиометрични и термометрични изследвания
са извършени в единични сондажи. Интерпретацията на сондажно-геофизичните изследвания в структурата, заедно с подходящи подобни изследвания в
съседни площи, са послужили за оценка на вместимостните показатели на малм-валанжинските скали,
които се явяват основен водоносен хоризонт. Резервоарните свойства, са изучени и по данни от лабораторните изследвания на ограничен обем ядково
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сондиране, а така също и по данни от изпитанията
на сондажите (
). На отделни, представителни
образци са направени специализирани лабораторни
изследвания като е използвана технологията нано
томография със скенер Sk Sc n 2011 (B U
i
ction ( D), luo e cence (
/O S)
n c t llog
ic i
ction tec ni ue ). Чрез нея
са получени данни за резервоарните параметри за
колекторната и екраниращата част на разреза по различни повърхнини на срязване (
). Във връзка
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с изготвянето на геоложкия модел
на структурата са използвани всички първични данни, предварително
подложени на процедури по цифровизация. Подготвените входни файлове са заложени в интерпретационен софтуерен продукт (O en e t)
за тримерно моделиране.
И
Въз основа на наличните обобщителни данни за геоложкия строеж
на района на структура „Горско Сливово“, степента на изученост, и допълнително проведените изследователски, лабораторни и моделни
изследвания, са постигнати резултати, които дават информация за:
геометрията на структурата; строежа и особеностите на водоносните
хоризонти; строежът и литофизичните особености на потенциалния
продуктивен хоризонт; моделът на
вместващото пространство; характерът на топлинното поле, геотермичния режим и термобаричните
показатели; неотектонската и сеизмична активност в района. От
наборът от критериални показатели, определящи избора на обекта
подходящ за създаване на ИГА, са
изучени хидрогеоложките условия
(химизъм и динамика на водите),
присъствието на проницаеми и
труднопроницаеми скали с благоприятни колекторни и изолиращи
качества, техните пространствени
взаимоотношения, обезпечаващи
формирането на резервоарни системи.
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Най-добре структура „Горско Сливово“ е изразена по горнището
на валанжина и хотрива. По тази
повърхнина тя представлява брахиантиклинала с младоалпийска
възраст, удължена в посока запад-изток. Най-високо издигнатата
(сводова) част се оконтурва с изохипса -950 m. (
). В южно направление е установено понижение
от порядъка на около 100 m, което е
указание за наклон на южното крило с около 6о. Източната периклинала и северното крило на структурата са очертани само по сеизмични
данни. По тяхната интерпретация е
установено, че северното крило има
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по-слабо изразени наклони. Структура „Горско Сливово“ е усложнена
от два купола – „Горско Сливово“ и
„Върбовка“ (
). Куполът „Върбовка“ има критично направление
на изток, а куполът „Горско Сливово“ - на североизток. На етапа на
проучване е потвърдена затваряща
изохипса -1075 m (Горанов, 1969),
която обединява двата купола. Размерът на обединените площи възлиза на 26 km2.
От интерпретацията на сеизмичните профили (фиг.) се вижда добра
съпоставимост на основните отразяващи сеизмични граници. Не
са установени големи тектонски
нарушения, което е предпоставка
за хидрогеоложка закритост. Единственото установено в най-западната част разседно нарушение не
компрометира херметичността на
структурата, тъй като в зоната на
контакт пропадналото ляво крило
граничи с труднопроницаеми глинесто-карбонатни скали. За предотвратяване влиянието на разлома
е възможно коригиране на потенциалния ВГК на по-високо хипсометрично ниво, без това да окаже
съществено влияние върху капацитивните възможности на изкуствената газова акумулация.
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Обекти на изследване в границите
на структура „Горско Сливово” са:
горноюрско-долнокредения водоносен хоризонт, който е съставен
елемент от горноюрско-долнокредния водоносен комплекс; горноюрско-долнокредния водоупорен
хризонт, който се явява покриващ
и средноюрския водоупорен хоризонт, който се явява подстилащ
горноюрско-долнокредния.
Тези
водоносни хоризонти и комплекси
имат регионално разпространение,
далеч извън територията на изучаваната структура. Те влизат в
състава на Предбалкан-Мизийския
дълбочинен басейн (Станев, 2014).
Хидрогеохимичните показатели на
водите на горноюрско-долнокредния водоносен хоризонт, съдържат
елементи на съвременно опресняване, свързано с повишаване на
степента на метаморфизация. Това
е продиктувано от смесването им с
по-високо метаморфизирани миграционни води. Изключение правят
отделни райони (Ресенешка и Великотърновска площ), където според
Монахова (1980), водите са формирани в условия на нормално концентриране. Те са високо минерализирани и силно метаморфизирани.
Гергелчев и др. (1975) разглеждат
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хоризонт. Минерализацията им се
изменя от 0,5 до 45 g/ m3. Характерна хидрогеохимична обстановка е повсеместното съвременно
опресняване с добре изразено
влияние на смесване с високо метаморфизирани миграционни води.
На този фон се оформя аномалия,
свързана с апта (Тръмбешката свита), където водите са по-високо минерализирани.

зоната на Ловешко-Търновската
моноклинала като елемент от Дунавско-Егейския рифт, в който под
действието на разломна тектоника
се формира характерната за зоната
хидрохимична аномалия. Минерализацията на водите най-често се
изменя в интервала 10 15 g/ m3.
В отделни случаи тя се повишава
до 60 и над 90 g/ m3, с което се бележат резки положителни хидрохимични аномалии. Разпределението
на микрокомпонентите, водоразтворимите органични вещества,
както и разтворените газове не се
подчинява на определена закономерност и показва сложна тенденция, обусловена от влиянието на
разнопосочни процеси, които в редица случаи могат да бъдат с епигенетичен характер. Поради тези
причини коректно е разглеждането
на хидрогеохимичните показатели
в конкретни, ограничени териториални пространства. В този смисъл
се отделя горноюрско-долнокреден
водоносен комплекс, който в рамките на изучаваната структура е
представен от малм-валанжински
карбонтен фациес.
Горноюрско-долнокредния водоносен комплекс се характеризира с
хидрогеоложка и филтрационна нееднородност. Той може да се дефинира като комплекс от относител-
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но обособени водоносни тела със
сложни и неясни вътрешни хидродинамични и водообменни връзки.
Установено е, по данни от комплексните изследвания, че с най-добри
резервоарни показатели е водоносно тяло, разположено в най-горните нива на комплекса. Предполага
се, че то има по-широко площно
развитие, като обхваща територии,
простиращи се извън границите на
структура „Горско Сливово“. Водите,
които запълват празнините на скалите, в рамките на структурата, са
солени, с минерализация 8-12 g/l,
термоминерални (
). Температурата е 56-65оС в горните нива, а в
дълбочина - достига до 65-680С.
Общата дебелина на комплекса, в
границите на структурата, достига
1150 m.
Горноюрско-долнокредния
водоносен хоризонт се покрива от Горноюрско-долнокреден водоупорен
хоризонт. Той е привързан към
кредно-палеогенската елизионна
система, която има съществена
роля за създаването на Горноюрско-долнокредния
водоносен
хоризонт (Атанасов, Боков, 1983).
Водоупорният хоризонт съдържа
води с близки хидрохимични характеристики до водите от Горноюрско-долнокредния
водоносен

Горноюрско-долнокредния водоносен хоризонт се подстила от глинестите наслаги на долна и средна юра (Етрополска и Озировска
свита) и долен триас (Стежеровска
свита). Тези на долна и средна юра
влизат в състава на Средноюрския
водоупорен хоризонт. В него минерализацията на водите се изменя в широки граници – от 3 до
121 g/ m3. Наслагите на долния
триас, в границите на изучаваната
структура, са представени от редуващи се аргилити, алевролити
и пясъчници, които формират Долнотриаски водоупорен хоризонт
като елемент от предполагаем Долнотриаски водоносен комплекс
с по-широко площтно развитие.
Водите са високометаморфизирани, образувани в относително
спокойна геохимична обстановка.
Обща тенденция, в подстилащите
водоупори, е засилената степен на
метаморфизация на водите, което е
белег за присъствието на надежден
водоупор с добра хидрогеоложка
закритост.
Повишените температури на водите,
обусловени от специфичния строеж
и състав на горноюрско-долнокредния разрез и високия геотермичен
градиент (Велинов, Бояджиева,
1981), отбелязан на територията
на изучаваната площ, са безспорен
фактор, благоприятстващ хидрогеоложката закритост на потенциалната изкуствена акумулация.
По данни от изпитанията на сондажите в интервали от валанжина,
типа на водата е определен като
хлор-калциев,
микрокомпонентния състав включва повишено съдържание на бром, йод, стронций
и бор, а минерализацията достига
до 10,95 g/l. Притокът на пластова
вода съставлява около 0,5 l/ . Измерените пиезометрични нива, в
абсолютни коти, са в границите 20
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- 25. Спрямо земната повърхност те са на дълбочина
от 180 до 240 m.
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Като елементи на възможен продуктивен хоризонт и
екраниращи труднопроницаеми скали в ИГА „Горско
Сливово“ са наслагите на малм-валанжина, хотрива,
барема и апта (фиг. 4). Литостратиграфски наслагите
са привързани към Плевенската, Каспичанската, Горнооряховската и Тръмбешката свита. Водоносният
хоризонт е привързан към горноюрско-долнокредни
наслаги (Плевенска и Каспичанска свита). Разрезът
е изграден от варовици, доломити и доломитизирани варовици. Варовиците са хемогенни, органогенни,
неравномерно доломитизирани, на места кавернозни и напукани. Често те се редуват с порести до кавернозни доломити. Карбонатните скали са с добри
резервоарни свойства. Измерената, по лабораторни
изследвания, открита вместимост е от 6 до 18,6%, а
ефективната - от 5,4 до 14,6%.
Доломитите са кремави до светлокафяви, едрозърнести, здрави, порести, кавернозни и напукани. Те са
с открита вместимост в интервала от 3,7 до 8,9% и
ефективна – от 3,1 до 8,2%. Проницаемостта на варовиците и доломитите се колебае от 1 до 736 mD, но в
болшинството от случаите е около 100 mD.
Описаните стойности за вместимост и проницаемост,
отразяват само елемент от вместимостното пространство на резервоарния разрез. По същество то
е изградено от система празнини, вложени една в
друга – блокова порова матрица, пукнатинна и пукнатинно-кавернова. Информация за повишените резервоарни стойности на пукнатинната и каверновата
система е получена от визуалните и микроскопски
данни, а така също и от сондажните изработки. В част
от прокараните сондажи се наблюдава частично или
пълно поглъщане на промивната течност, пропадане
на сондажния лост, приток на пластова вода. Това
показва, че в някои нива от резервоарната система
има много добре развити разномащабни до карстови
по размер празнини и пукнатини, които съвместно с
порите формират филтрационните пътища (фиг.). Дебелината на продуктивния хоризонт в границите на
структура „Горско Сливово“ надвишава 200 m.
Над валанжинските наслаги залягат тези на хотрива,
барема и апта (Горнооряховска и Тръмбешка свита).
Те са представени преимуществено от глинесто-карбонатни и глинести (мергели с редки прослойки от
глинести варовици) и по-слабо развити теригенни
(алевролити и глинести пясъчници) скали. В най-издигната част на структурата дебелината на хотрива
и барема е около 650 m. Хотрив-баремските заедно с
отгорележащите наслаги на апта (изградени от пластични глини прехождащи на места в мергели, с дебелина от 270 до 350 m), могат да бъдат разглеждани
като надежден екран на потенциалния продуктивен
хоризонт. Към тях е привързан добре издържан водоупор, с обща дебелина над 1000 m. Изолиращите
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качества на хотрив-баремските глинести скали се
потвърждават от данните, получени за тяхната вместимост и проницаемост. Резултатите от специализираните лабораторни изследвания върху ядков материал за определяне на петрофизични свойства по
технология на нанотомография, показват отсъствие
на открити пукнатини (фиг.). Измерената порестост е
от 3 до 7%, а проницаемостта – от 0,001 до 0,0029 mD.
Резултатите от предходните изследвания (Атанасов,
Боков, 1983), определят скалите на апта като добре
уплътнени, с ниски стойности на проницаемостта от
порядъка на 0,0004 mD, поинтервално съдържащи
пукнатини, запълнени с калцит.
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Известно е, че съществени фактори, формиращи геотермичното поле за дадена територия, са строежните
литофизични особености и хидрогеоложките условия. Водоносните хоризонти могат да играят роля на
„нагреватели“ в закрити структури, или „охладители“
в открити области с интензивна хидродинамика. Подобна роля, в отделни структурни елементи от Мизийската платформа има малм-валанжинския водоносен
хоризонт (Петров и др.,1991). По данни от разпределението на геотермичните градиенти (Велинов, Бояджиева, 1981) на отделни дълбочинни нива се установява, че площта на Горско Сливово се характеризира
с повишени стойности на градиента, достигащи до и
над 3,0 0 С/100 m, по сравнение със съседни територии. Това се свързва както със специфичния строеж
на глинесто-карбонатния разрез, така и с „подгряващата“ роля на валанжинския водоносен хоризонт.
Температурите на нива 1000 – 2000 m надвишават
500 С и се изменят от 450 С до 900 С.
За начално хидростатично налягане в ИГА е прието
приведеното към хипсометричното ниво на предполагаемия ВГК. В съответствие с неговата дълбочина
(-1025 m) и приетия градиент на налягането, стойността на началното хидростатично налягане е определена на 102 tm.
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Сведения за съвременното състояние на сеизмичната активност на територията на България, са описани от изследователи от Геофизичния институт
на БАН. Изследванията са насочени към оценка на
сеизмичния риск, чрез използване на историческа
база данни за сеизмичните явления, прилагането на
съвременни моделни изследвания и вероятностни
анализи на сеизмичната опасност. Оценена е ролята
на съвременните методи за сеизмично прогнозиране
за максимално намаляване на щетите и жертвите от
възможни земетресения. Обстоятелството, че територията на България е разположена в „най-активния
възел от Алпо-Хималайския земетръсен пояс“ и се
причислява към земетръсно опасните зони на Земята (Солаков, Милошев, 2009) показва, че са възможни значителни негативни повърхностни последствия,
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Н
даже и при сравнително слаби земетресения. На териториите, разпространени на изток от изследвания
район на Горско Сливово, нормалните напрежения на
съвременното тектонско силово поле, дефинирани
от анов и др. (1988) с ос на максимален натиск СЗИ и ос на максимален опън СИ- З, налагат извода за времето на възникване на тектонските полета
на напреженията. Авторите ги определят като младо
(следплиоценско) и старо (следдолнокредно) тектонско поле, които са предпоставка за познанието на динамиката на процеса и в други райони. Независимо
от направените съждения неотектонската сеизмична
активност има своя специфика. За района на изследване, по геолого-геофизични и сеизмологични данни,
близките разломни дислокации са оценени като вероятно активни, а сеизмологичната обстановка - относително спокойна ( l c e ;
to , 2016).
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Във резултат на направените изследвания са
обосновани онези геоложки условия, които се
явяват необходим елемент от процеса на установяването и проучването на водоносни структури,
перспективни за трансформирането им в изкуствени акумулации на природен газ.
Разгледаният обект „Горско Сливово”, като пример
на водоносна структура, представлява обективна
възможност за превръщането му в изкуствена
газова акумулация и може да бъде оценен, по геоложки предпоставки и критериални показатели
като подходящ за бъдещи детайлизиращи дейности.
Комплексният анализ на геоложките условия е
изследователски модел, който може да бъде прилаган и за структури, разположени в други стратиграфски нива и геотектонски позиции в различни
райони. Освен това неговата приложимост може
да бъде разширена в посока изучаване на възможностите за подземно съхраняване на вредни
газови емисии, включително и въглероден диоксид.
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Изложени са основни резултати от изследванията на
седиментологията и палеонтологият на ордовшшките
скали от западната част на Балканския терейн. Установени са трейс-фосили. Реинтерпретирани са метапясъчници, кварцити и серицитови шисти с прослойки от калкошисти и мрамори в Лисина планина като
тремадок. В ордовишката Грохотенската свита са установени (отдолу-нагоре) четири прехождащи пачки:
кварцити с лещи от песъчливи аргилити; песъчливи
аргилити; кварцити; аргилити с малко пясъчници.
Следващата Церецелската свита се изгражда от задруги от диамиктити и аргилити и пясьчници, а разрезът завършва със Сирманската свита - аргилитти, съдържащи споменатите ледникови класти - фрагменти
от обработени от влачени от ледници драйкантери .
Проследени са данните за миграцията от хладната
южна хумидна климатична зона до екваториалната
зона през карбона. Показани са регионалните скални редове, минерало-петрографските особености на
представените скали, депозиционните системи, латералните изменения, подхранване и транспорт и постседиментационни изменения.
ОВИ
И Ордовик, Грохотенска свита, Церецелска свита, фосили, драйкантери
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а фона на страфиграфските и палеонтоложки
изследвания на геологията на България, остава
донякъде в сянка седиментологията на изследваните формации. Тук се прави опит за запълване
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на тази липса за Палеозоя от югозападната част от
страната.
Съвременните изследвания на палеозоя в България
протичаха по време на появата и утвърждаването на
плейттектонските подходи или неомобилизма. Едни
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палеозоя в ългария, и на сравнения с различни области на света. аботил е в университетски и изследователски центрове в Германия, Испания, ранция, Италия, Австрия, Куба и унис. Негови трудове са публикувани в повече от 30 страни: ългария,
Германия, ранция, Испания, Италия, Англия, усия, СА , пония, елгия, крайна,
Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Гърция, Дания, Канада, Аржентина, Куба, урция,
Австрия, Индия, нгария, оландия, вейцария, унис, разилия, умъния, Египет
и др. и в авторитетни международни издания като
;
,
,
;
, Пери- етиския атлас към
Геоложката карта на света и д . ой познава отлично палеозоя в повърхностните
разкрития на територията на ългария, в Мизийската област е документирал еднотипно всички прокарани сондажи, достигнали палеозоя. ук се включва и значителна част от големия брой
сондажи в карбона на Добруджанския басейн, даващи фациална характеристика на цялостния басейн. Славчо
нев е съавтор на 18 картни листа от геоложката карта на ългария в мащаб 1: 100 000.

от съществените елементи на неомобилизма са наличието на относителни хоризонтални премествания
с различна скорост на големи плочи и по-малки блокове (микроконтиненти), рифтинг в срединноокеанските зони с образуване на вулкански скали и разширяване на морското дъно и субдукция на океанската
кора под континентите в зони на дълбоководни жлебове и островни дъги, с преработка на този тип кора
и трансформиране в континентална кора, при което
става нарастване на континентите. На територията
на България, включително в разглежданата югозападна част на страната, има части от три големи земекорни блока – терейни (от юг на север) Тракийския,
Балканския и Мизийския ( ne , 1990). Въз основа на
палеоклиматични, палеобиогеографски и отчасти палеомагнитни данни се установява, че скалите от палеозойския фундамент имат протогондвански произход
( ne , 1990 и др.), но частите от фундамента на двете
области е преминал различна траектория от Гондвана ( .l.) до „спояването” помежду им и с Палеоевропа в рамките на Пангеа. Отделните микроконтиненти
понякога се „тласкат” при спрединга, при което, при
„настигането” на отделни блокове може да настъпи
акреция между тези блокове. Прилагането на разнообразни и комплексни изследвание показва, че много от съвременните плочи и блокове представляват
колаж от разногенетични фрагменти, които първоначално са имали съвсем друга позиция, включително
в друга климатична зона. Части от кората, които теоретично би трябвало да се намират в закономерно
съседство, са изчезнали, изконсумирани при процесите на субдукция, и се достига до колизия. При това
фрагменти от една или съседни плочи са раздалечени поради отсядане по трансформни разломи или,
обратно, са доведени в непосредствено съседство,
преминавайки през различни географски ширини.
Сравняването на палеозоя в Стара планина и Краището, с Палеозоя в сондажите от съвременната
Мизийска платформа е невъзможно, поради това,
което знаем от сондажите на север и североизток от
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изследваната тук област. Те са отделени от колажна система. Такава ги отделя и от юг от лишения от
фауна Тракийски терейн. Спецификите на споменаваните по-горе единици позволяват да разглеждаме
трите като тектонострати-графски терейни – Тракийски, Балкански и Мизийски. Всички установени
в Западна България скали (к то част от споменатия
по-горе Балкански терейн) имат гондвански ( .l.) или
пери-гондвански ( . .) произход ( ne , 1990 и други
статии до 2000;
outo ,
ne , 1997;
ne et l.,
2005 и др.). Те са част на древния южен континент
(Гондвана) и на шелфовите морета, които са го ограждали (Пери-Гондвана).
И

В

Н

И Н О ОВИ
И
Н

И

Глобалната подялба за Палеозоя и регионалните хроностратиграфски схеми за отделни области на света
не са еднакви (за ордовика виж
),. Използвуваната тук литостратиграфска подялба в Западна Стара
планина е отразена на
. Основни и добре охарактеризирани официални литостратиграфски единици са Грохотенската, Церецелската и Сирменската
свити. Високите нива на слабо метаморфозираната
Дългиделска група от разреза в Берковския антиклинорий, отговарят на базалните нива в Свогенския
антиклинорий. Дългиделската група, изградена от аргилошисти, филитоидни шисти, метапясъчници, кварцити, метаконгломерати, калкошисти, (с олистолити
от вулкански скали), се приемат за базална част на
ордовика (
outo et l. 1979).
Б

С

До западната ни граница, около с. Горна Лисина, се
разкриват слабо метаморфозирани скали с инартикулатни брахиоподи. uttie e –
co et l. (1999)
считат, че засега те могат да се определят само като
aff. Lingulobolus havkei ( ou ult),
. Pseudobolus salter
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О О И
(D i on) и
. Thysanobolus?
. С тези таксони са
датирани най-горен тремадок-най-долен арениг. В
случая се приема, че се касае за долен ордовик sensu
lato. Подялбата на ордовика е показана по едни от модерните схеми (
и ).
От изменени в анхиметаморфен до зеленошистен
фациес скали на Дългиделската група от Вакарелско, Ботевградско (Врачеш, Витиня, Маняков камък) и Свогенско. Седем таксона от определените
19-те са характерни за Перигондванската провинция: Acanthodiacrodium c . иnte c
e Bu m nn, A. c .
uniforme Bu m., A. c . vavrodove C me , Die , Coryphidium
c . milada C аm., Die , C. c . minutum C m., Die ,
Striatotheca c . principalis Bu m., S. c . queta (
tin).
Всички 19 вида са определени до con o mi .

Нивата на тяхното намиране и рейнж са показани в
списък, който, след ревизиите на Гутиеррес – Марко и др. (1992), общо включва следните таксони:
Didymograptus
., Didymograptus artus, Didymograptus
( .l.) c . ferrugineus, Didymograptus c . spinulosus,
Placoparia (P.) balcanica, ? Haddingograptus
., Cycloyge
(C.) c . kosleri, Didymograptus murchisoni, Pricyclopyge
binodosa binodosa, Pricyclopyge binodosaprisca, Micropana
., ?Ectillaenus
., Pricyclopyge binodosa longicephala,
Aegironema aquila, Cyclopyge c . rediviva, Dalmanitina .,
Normalograptus persculptus. Известна стратиграфска

Неметаморфозираният разрез на палеозойската
систeма в Западна Стара планина се поделя литостратиграфски на Грохотенската, Церецелска и
Сирманска свита. Грохотенската свита може да се
подели на четири единици от по-нисък ранг, които за
съжаление досега необосновано са останали като
неофициални литостратиграфски единици (
),
наименувани по преобладаващите в тях скали. Според глобалната подялба Грохотенската свита обхваща Дарвилската серия и условната единица „5”, а по
Северногондванската подялба те се отнасят към Оретанския, Добротивския и Берунския етаж (с двуделна подялба на всеки от тях). Церецелската свита се
отнася към условната глобална единица „6”, а по Северногондванската схема към Косовския етаж. Биоостратиграфската датировка на разрезите се базира
въз основа на намерените в тях трилобити и граптолити, със спорадично използвуване на други фосили.

-
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стойност има и трейсфосила Cruziana . ( .l.). 7 от 16
от определенията и тук са до con o mi .
В Грохотенската свита са установени и определени цяла редица ихнофосили (Янев, 1995,
ne et l.,
2000, ce ol
, ne , 2001), които дават повече информация за седиментационната обстановка, а не за
възраст. Такива са намерените от автора: Hondrites
i ., Cochlichnus anguineus
itc cock, Diplocraterion
c . D. paralellum o ell, Dicktyodora simplex Seil c e ,
Glockerichnis i . Gordia marina mmon , Helicodromites
i ., Helminthopsis abeli
i kewitc , Helicodromites
tenu
i kewitc , Hormosiroidea florentina Sc
e,
Monocraterion i . o ell, Palaeophicus i ., Phycoides c .
P. palmatum ( ll), Planolites montanus ( ic te ), Scolicia
i ., Scolithos i ., Spirophycus bicornis ( ee ), Spirophyton
i ., Teichuchnus i ., Zoophycos i . (
и 3a).
От близки нива около Искърския пролом, северно, южно и западно от Своге (р. Батулийска, Искрец, шосето към Церово), тунела Витиня, р.
Чешковица) се съобщава (Калвачева, 1990), е определила: Baltiaespheridium
., Micrhystridium
i .
.; Multiplisispaeridium
., Peteinosphaeridium
.,
Verihachium lairdi (De l), V. minutum Downie, V. trispinosum
( i .) – .l., V. valiente C me , V. sartbernardense
tin
и Dicrodiacrodium normale Bu m nn. Последните два

И

таксона всъщност са характерни за Перигондванската провинция, а асоциацията се ситуира приблизително в горната част на средноордовишката
серия („горен ланвирн” - добротивски етаж). От
същите нива по р. Искър около водослива с р. Батулийска в проби от сивозеленикави и черни аргилити други автори са определили: Mycrchystridium
tornatum olk., M. stellatum De l.
. inflatum Down.,
Verihachium piliferum
t., V. hamii eob., V. minoli De l.,
V. longispinosum
., Multiplicisphaeridium imitatum
(De l.) it., Lophosphaeridium rarum im., eio u
c.
flagellaris Bu m., Goniosphaeridium c . uncihatum Down.,
Multiplisispaeridium sartbernardense (
t.) i . и други.
По-високо ниво на ордовика („карадокски” или берунски етаж) се определя от асоциацията: Goniosphaeridium
c . polygonale ( i .), Micrhystridium comatum St., ill., M.
inconspicum (De l.), Multiplisisphaeridium chattoni (St.,
ill.), M. c . eoplanctonicum ( i .), M. ramisculosum (De l.),
Peteinosphaeridium nudum ( i .), Acanthodiacrodium
.,
Polygonium gracile
., Deunffia monacantha (De l.),
Veryhachium fakirum
t., V. irroratum oebl.
n, V.
lairdi (De l.), V. minutum (Downie), V. truspinosum ( i .) –
.l., Feromia filosa
.
В „ашгилската” Церецелска свита по Салтарски дол
бяха намерени ( ne , 1992) прерези от трейс фосили

Г
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4,0 cm

И

6,5 cm

-

-

4,5 cm

с ясна вътрешна текстура, определени като Zoophycos
i ., Teichnichnus i . и Chondrites i . ( ce ol
, ne ,
2001) (
).
В най-горната, предполагаемо ордовишка, част на
разреза в Софийска Стара планина се разкриват пясъчниците на Сирманската свита (Сачански, Тенчов,
1993).
ne (1991) описва, че те се редуват с пясьчници и са със слаб дискорданс с отгоре лежащите
силурски скали и че сьдьржат преотложени ледникови „др йкантери . Сачански (1991) доказва, че
Сирманската свита следва да е ордовишка, защото
се покрива от скали, с останки на първата силурска
граптолитна зона e cul tu -e t o in iu . Тя е литостратиграфски корелат на Косовския етаж в типовата му област, приет за регионален етаж в Северна
Гондвана.
И

Н

Н О О И Н О
И

ОВИ

И

В

Oрдовишката система в Западна България представлява една доста еднотипна теригенно-глинеста асоциация. Създадените литостратиграфски единици се
различават седиментоложки по количествените съотношения на главните скали в тях и някои специфични примеси или конкреции. Разпространението на ордовишката теригенно-глинеста асоциация е главно в
Свогенската единица и по-ограничено в З Бьлгария.
Най-представителна за ордовишката седиментна
асоциация в областта е онази в Западна Стара планина.

Б

Н

Н С
Н
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За ордовишката система, най-представителна е последователността в Западна Стара планина. През
1960 г Спасов обединява ордовика на
be elne ,
Bonc e (1934) и предполагаемо ордовишката Ребровса серия на Бончев (1955) в Грохотенска задруга
(сега свита) и отделя над нея Церецелска свита.
Грохотенската свита е разглеждана от Янев като нормална трансгресивна последователност (вж.
):
отдолу повече кластични скали (кварцити за сметка
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на пясъчници) и отгоре – аргилити с по-малко псамити. (На места по текстури на долна пластова повърхност се установи по-късно обръщане на част от пластовете с кварцити, но то е късно,преценявайки по
карбонските пластове, които покриват кварцитите).
По-детайлно свитата може да се подели по състав
на пет неофициални стратиграфски единици. В основата лежат неповсеместно гравелити и пясъчници
(много рядко с излужени желязо-съдържащи конкреции - сега лимонитизирани); Следва, или латерално
замества горните, задруга от пясъчници с подчинени аргилити. В третата задруга силно преобладават
пясъчници (обикновено кварцитизувани). Прослоени
са с малко аргилити. В четвъртата силно доминират
масивни до неясно слоисти аргилити с редки нива от
пясъчници (с повърхнини с трейс-фосили). Петата се
отделя по финослоистите пясъчници, алевролити и
аргилити и лимонитизираните петна от окислени конкреции.
Церецелската свита може да се подели условно на
две части – долната с по-неясна слоистост на почти
равностойно представени алевропелитови фракции,
а горната аргилитна с редки кластити с различен
псамоалевритов размер, вкл. с ледников произход
( ne , 1989, Янев, 1995).
Литоложката колонка, съобразена с най-добре изучения разрез на Грохотенската свита, е показана на
. Разрезът е съставен по скалната последователност, описана в Софийска Стара планина, главно
по дефилето на р. Искър. Тя е допълнена с данни за
най-долната част от разреза, разкриваща се по-добре
на картен лист Ботевград, на юг, З и И от едноименния град, в Било планина, около с. Врачеш и на
други места.
Реално картируемата граница между Дългиделската
група и Грохотенската свита се прокарва по едно тънко ниво от пясъчници, кварцитизувани пясъчници и
кварцити. То не е повсеместно издържано, а на места
е изстискано, наблюдаемо като броеници от кластични лещи по контакта. Една по-издържана ивица от
него (около 30 km) се проследява между върховете
Мургаш и Чукава. В Софийска Стара планина нормални граници не са наблюдавани, а всички контакти са
тектонски. Има обаче спорадични данни за известна
разлика в степента на изменение на разделяните от
кварцитното ниво (или непосредствено контактиращи по различни причини) алевропелитни скали, т.
е. за слаб метаморфен дискорданс между Грохотенската свита и Дългиделската група. За последната е
по-характерно срещането на скали от зеленошистен
фациес, докато в Грохотенската свита доминират аргилошисти („анхиметаморфити”).
Дебелината на долното кластично ниво в Грохотенската свита варира от 10 до 25 m, а в някои участъци
то често изклинва. Не е ясно дали това се дължи само
на тектонски причини или е свързано със заварен
слабо неравен релеф. Трудно е да се оцени и първичността на наблюдаваното на места слабо структурно
несъгласие. То може да е дело и на алпидските дви-
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ролитови прослойки. Има редки конкреции е повече
биоглифи. Аргилитите, заедно с вариетети с финотеригенна примес са над 95% и в двете задруги на Грохотенската свита. Някои различия в нея не се дължат
на специфики в гранулометричния състав, а на вариации в цвета. В описания разрез на горната аргилитна
задруга по Мала река например, масивните аргилити
съставят около 11,5%, черните финослойни аргилити –
над 6,6%, ивичестите (сиво и зеленикаво оцветени)
аргилити – около 33,5%, ламинираните аргилити и
алевритови аргилити – над 37% и аргилитите с фини
алевролитови прослойки – малко над 11,3%.

жения, създали в Свогенския антиклинорий голями
навличания.
Над тези пясъчници и кварцити на места (например
над шосето между гр. Своге и с. Церово след сметището на гр. Своге), се наблюдава пакет от аргилити с
лещовидни гнезда от железохидроксидни (първично
железосиликатни ) оолити, прехождащи до седиментогенни руди. Първичното орудяване вероятно е било
шамозитово, защото железорудните минерали понякога се придружават от реликти от глауконит.
Описаните скали не са били разглеждани, като самостоятелно обособена част от Грохотенската свита.
Над тях следва долната (подкварцитна) аргилитова
задруга. В нея доминират пелитоморфни скали - алтернация от аргилити и алевритови аргилити, прехождащи спорадично до глинести алевролити (много
редко с дребнопсамитова примес). Дебелината ѝ е
поне 350 m.

В горната част на надкварцитната аргилитна задруга на Грохотенската свита на места (например над с.
Лесков дол) се установява второ железохидроксидно
ниво, в което първичният състав и структури са заличени при оксидацията. Химичните анализи от неокислена скала обаче показват железосиликатен състав. Максималната измерена дебелина на задругата
е 800-900 m, но може тя да е завишена от тектонски
повторения.

С постепенен преход над тях започва аргилитно-кварцитната задруга. Тя е с пачковиден строеж: редуват
се пачки дебели 10-80 m с повече кварцити с други,
където доминират или са равностойни аргилитите. В
по-кластичните пачки се редуват слоеве и пакети дебели 1-12 m от кварцити и аргилити при нарастване
на кластиката към горнището. Разрезът е типов за
добрите разкрития по шосето, северно от гр. Своге.

Според Спасов (1960) между Грохотенската и Церецелската свита съществува постепен преход. На запад от вр. Могилата до вр. Церова глава обаче добре
се наблюдава доста ясна до рязка граница при нормални стратиграфски съотношения.
Церецелската свита изглежда относително монотонна и съставена от твърде фини пелитоморфни скали.
Аргилитите и финоалевритовите аргилити съставят
почти 98% от нея. На места обаче (напр. западно от
с. Реброво, около с. Завидовци и др.) сред пелитоморфния „мастрикс” се срещат разпръснати редки
разноразмерни и несортирани късове с екзотичен за
областта състав. Поради това скалите на тези места
могат да се интерпретират като дропстони или диамиктити. Те са с привнесена от разтопяващи се айсберги моренна кластика (виж Сирменската свита).
Този характер на транспорт обяснява и неповсеместното им намиране – само там където е минал поредния айсберг.

Количествените съотношения на застъпените скали
в типовия разрез на аргилитно-кварцитната задруга
личат на
. Кластичната част е около 69%, а при
отчитане на неразкритите интервали (вероятно помеки, пелитоморфни скали) – около 55%.
Кварцитите от някои по-високи нива в аргилитно-кварцитната задруга понякога са много масивни
(на места до 10-12 m без отчетливо и издържано наслоение вследствие напреднала кварцитизация), но
другаде (например над ж.п. спирка „Балкан”) са с ясни
пластове и от дебело- до средно- и тънкослойни (до
1-10 cm). Дебелината на задругата достига редко 373
m, по-често е до първите десетки метри, а другаде
кластитите изклинват лещовидно.

Независимо от преобладаващо финия материал в
свитата, на места (напр. по Мала река, над кариерите
при с. Реброво по р. Свидница и др.) се установяват
интервали с минимално количество послойна фина

В горната, надкварцитна аргилитна задруга се редуват чисто аргилитни пакети и такива с mm алев-

Кварцити

No

Кварцитоидни алевролити

m

%

1

72,18

87,66

2

18,71

74,35

3

9,58

20,68

4

61,19

93,63

m

Аргилити

Без разкрития (аргилити )

Oбщо

Разкрити, общо

%

m

%

m

%

-

-

10,16

12,34

-

-

82,34

82,34

0,85

3.38

5,59

22,27

-

-

25,15

46,32

0,22

0,48

36,52

78,84

49,00

51,41

95,32

25,15

0,70

1,07

3,46

5,30

1,20

0,18

66,55

65,35

5

44,12

55,67

0,20

0,25

34,08

44,08

24.00

23,24

103,25

79,25

1-5

205,78

68,98

1,98

9,66

90,66

30,38

74,20

80,07

372.61

298,41
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алевритова примес, създаващи
смътна „раирана” слоистост (ламини mm до 1 cm). Тези скали са
аналози на познатите от Централна
Европа „ e e c u e ”, често асоцииращи с диамиктитите и вероятно свързани със сезонно внасяне
на фина кластика с моренен произход.
В останалата част от свитата се
срещат по-често конкреции и лещовидни конкреционни прослойки.
Понякога те са важен критерий за
слоистостта, когато скалата е еднородна и е затруднено различаването на първичната слоистост
от по-отчетливото нашистяване на
скалите. Конкрециите имат сложен
кремъчно-карбонатен състав, като
мангановите карбонати играят важна роля в карбонатите.
За свитата и особено за този ѝ дял
са характерни т. нар. „тъмни петна”.
Техният произход се обяснява с

oбогатяване с органика при преминаване през тинята на заравящи се
организми ( ne , 1992; Янев, 1995;
ce ol
, ne , 2001). Биоглифите
са наблюдават например по Салтарски дол, по Мала река и на други
места (
и ).
Дебелината на свитата варира от
100 до 340 m поради последвал
размив. Граничната повърхност е
вълновидна, с почти симетрични
широки вълни и жлебове с ребра
през 1-1,2 m. и височина около 6
cm. Над Церецелската свита върху неравна ерозионна повърхност
трансгресивно залягат пясъчници
и гравийни пясъчници (Сирманска
свита). Те са с кварцово-лититов
(грауваков) състав. Съдържат литокласти от Церецелската свита.
Дебелината им силно варира – от
0,60 m на шосето София-Мездра,
през 8-10 m. около Салтарски дол
до 40-50 m по Моругов дол около с.
ума, а при с. Желява те изклинват.

-

56

На места има съмнение (по Салтарски дол) за азимутален (40 ), ъглов
(17 ) и вероятен слаб метаморфен
дискорданс.
Н
Н С

П

С

С Б

Ордовишките кластични скали са
представени от пясъчници (в различна степен кварцитизувани) и
кварцити. По-слабо са кварцитизувани кластитите (пясъчници, отчасти гравийни) от долната част на
разреза и от Сирманската свита.
По състав те са кварцови литити
(„граувакови”) с участие на зърна,
размити от непосредствената им
подложка – съответно от Дългиделската група и от Церецелската
свита (за Сирманската). Кварцитите от средната задруга са съставени почти изцяло от кварцови
зърна (обикновено над 92%). Под
90% кварцът спада в някои по-слабо кварцитизувани пясъчници.
Срещат се още мусковит (3-4 до
10%), по изключение се отбелязва
биотит, калиев фелдшпат и плагиоклаз; редки са и кварцитните зърна.
Повсеместно, но в незначителни
количества се явяват циркон, турмалин, рутил, титанит и магнетит.
Количествено интегрираните проби
от тези средоордовишки псамити
попадат по състав в полетата на
мономиктовите кварцови пясъчници и на кремъчнокластичните
кварцови пясъчници (виж класификацията в при съпоставката за
всички палеозойски кластити).
Рядко има още кварцови литити и
фелдшпатово-кварцови пясъчници.
Скалообразуващите зърна са първично главно добре заоблени до
заоблени и рядко полуъгловати, но
са засегнати от напреднала регенерация. При нея изходната форма
на част от зърната е заличена, а нарастналите изглеждат по-ъгловати,
(
). Отделни участъци са превърнати в кварцови мозайки без
спойваща маса и с гранобластична
до лепидогранобластична структура. Структурната зрялост на изходните псамитни скали е била висока.
Кластичните зърна са обикновенно
добре сортирани. Редко в равномернозърнестата маса се срещат
5-12% по-едри (2-4 пъти над средния размер) зърна. Преобладаващи
сред първичните кластични скали
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са дребно- до среднопсамитните и едроалевритовите вариетети. Контактите между зърната са вдлъбнато-изпъкнали, често зазъбени при прорастване на
регенереционните ореоли. Наблюдават се следи от
инкорпорация между зърната. Има редки реликти от
запълваща порите тип спойка, по-редко (петнисто)
от контактен тип и базална спойка (до 9-16%) с хидрослюдест и регенерационен кварцов състав. Карбонатна примес почти отсъствува – неразтворимия
компонент (нрК) в кварцитите обикновено е над 99%
- по изключение спада до 93,16%.
По-специфичен характер имат псамитните скали от
основата на Грохотенската свита и в Сирманската
свита. Те носят белезите на трансгресивни седименти, отразяващи по-силно състава на подхранващата
провинция, която съвпада и с мепосредствената им
подложка. Например в ордовика около вр. Мургаш
има отломки от филити, хорнфелзи и други зеленошистни нискометаморфни скали.
Сред пясъчниците от основата на Сирманската свита в Соф. Стара планина има и такива с кварцови
зърна, попаднали в пясъчника след регенерация
(размити от кварцитите ), но с частично нарушена,
впоследствие нарастнала, регенереционна обвивка. Тези пясъчници са сиви, тъмносиви и черносиви.
Сортировката им е средна - обикновено са неравномернозърнести като кластиката е от финоалевритова
до разнозърнесто-псамитова и гравийна. В основата
на песъчниковия пакет грубопсамитно-гравийната
фракция достига 8-10% от скалата. Понякога зърната
с различни размери са разпределени петнесто, като
на места очертават контрузивни микротекстури. Разнообразни са зърната и по форма – преобладават полузаоблените, но често се срещат и полуъгловати при
спектър от добре заоблени (по-често сред едрите) до
ъгловати. По състав са от кварц, от алевропелитови
и глинести скали, както и глинесто-карбонатни със
структури срещани в скалите на Церецелската свита
и на конкрециите в нея. В най-долните пластове се
появяват редки зърна от среден плагиоклаз (андезин), неясен шахбреталбит и микроклин. В изменчиво
количество присъствуват люспи мусковит, хлорит,
много редко биотит и незначителна примес от магнетит, циркон, турмалин, рутил, моасанит, а от автогенните минерали – пирит. Спойката е преобладаващо
от запълваща порите тип. Понякога тя петнесто прехожда до контактен или базален тип. Често спойката
кородира кластичните сърна. По систав обикновено
е хидрослюдена, по структура пелитно-микролюспеста до микролюспеста; отчасти е агрегирана в листесто-бримчести снопчета. Отделни класични зърна
имат частична хлоритова обвивка, вероятно с реликтен характер (около ядра на железосиликатни оолити ). В единични шлифи сред спойка с комплексен
карбонатно-глинест състав (в Салтарски дол) са
наблюдавани червейовидни агрегати, които може да
са реликтни структури от напълно изменени първично каолинитови агрегати.
Аргилитите в Грохотенската свита са сиви до пепелносиви, а в свежо състояние – сиви и черносиви. Ня-
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кои от тях имат зеленикав отенък, а при изветряне
стават жълтеникави. Понякога са финоивичести и в
хипергенни условия по ламинацията се проявява неравномерно ожелезняване. Аргилитите на Церецелаката свита са обикновено сивозеленикави до зеленикави, с по-мастен блясък.
Аргилитите в подкварцитната и надкварцитната задруга на Грохотенската свита не показват съществени петрографски различия. Една част от тях показват
агрегатна поляризация. В ламинираните аргилити
понякога има дифузни ивички с алевритова примес
(до 18,20 – 28,73%, съставена от дребноалевритови
кварцови зърна и мусковитови люспи. Последните
понякога са обилни – до 25-30% от кластиката). Церецелските аргилити (с изключение на ламинираните – тип e e c i e ) са най-чисти по отношение на
кластична алевритова примес. При микроскопските
изследвания на аргилитите се наблюдават новообразувания по пелитната маса на много фин мусковит
(илит-мусковит), както и на хлорит. Хлоритът се среща като зърнести агрегати и като овални агрегатни
зърна със сноповиден вътрешен строеж. Новообразуваните по пелита слюдести минерали са главно
диоктаедрични алуминиеви хидрослюди от политипната модификация 2М1 (редко с примес от 1М) и
магнезиево-железни хлорити, доказани с рентгенографски и термографски методи и инфрачервена спектроскопия (Янев, 1995; Янев, Стефанов, 2001, 2002).
Идентифицират се слюдести минерали с различни
количества калиеви катиони в междуплоскостните
пространства и железни и магнезиеви катийони в октаедрични и тетраедрични позиции, поради което тук
се те разглеждат обобщено като „илит-мусковити”.
Преобладаващи компоненти в пелитните скали са диоктаедричните слюди: илит-мусковит (с интензитети
3-7) и хлорит (I 1-5) с примес от кварц (I 1-5). По
честота следват пробите, в които е установена комбинацията от илит-мусковит (I 3-7) и кварц (I 1-5);
асоциацията от илит-мусковит (I 3-7), хлорит (I 1-3)
фелдшпат (I 3) кварц (I 3); илит-мусковит (I
7), пирофилит (I 3) хлорит (I 1) кварц (I 1);
илит-мусковит (I 7), гьотит (I 3) кварц (I 1-3);
илит-мусковит (I 5-7), хлорит (I 1-3) гьотит (I
3) кварц (I 1- 3), а най-редка е комбинацията хлорит (I 7) илит-мусковит (I 5), гьотит (I 5) кварц
(I
3) или с доминиращ до почти мономинерален
хлорит (I 7), възможно шамозит. Няма моно-минерални скали, изградени от филосиликатни минерали.
Няколко биминерални проби са с нищожни количества кварц и са почти изцяло илит-мусковитови. В
групата с илит-мусковит, хлорит и кварц по рентгенографски данни за базалните рефлекси на хлорита
се различават две разновидности, означени като II
и IIb. В повечето асоциации основни компоненти са с
илит-мусковита и хлорита, а различията се дължат на
съпътствуващите минерали. Триъгълната диаграми
показват, че много добре представени в ордовишките
скали са железните хлорити, от междинните членове
g- e-хлорити преобладават, докато e- g-хлорити
са регистрирани само в единични проби.
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№

* -

Елементи

SiO2

iO2

l2O3

e2O3

nO

gO

C O

Na2O

K2O

1

Грохотенска свита,
Кварцити, % от - до

88,94 - 94,46

0,38 - 1,35

2,55 - 5,35

0,34 - 1,72

0,02 - 0,12

0,05 - 0,40

0,05 - 0,40

0,05 - 0,50

0,72 - 1,84

2

Грохотенска свита
Кварцитизувани
пясъчници, % от - до

71,75 - 87,84

0,68 - 1,16

6,37 - 13,06

1,25 - 4,74

0,01 - 0,12

0,16 - 0,99

0,04 - 1,53

0,18 - 0,50

2,27 - 4,31

3

Зрели платформени
пясъци от Баренцово
море, % средно*

84,65

0,16

7,72

1,47

0,04

0,54

0,84

1,22

2,01

4

Пясъчници Сирманска
свита % средно

65,23

0,91

14,81

6,18

0,19

2,06

1,69

1,67

2,36

5

Грауваки**

66,7

0,6

13,5

1,6

0,1

2,1

2,5

2,9

2,0

6

Аргилити общо,
% от - до

44,70 - 59,22

0,94 - 1,36

18,39 - 33,03

2,26 - 9,90

0,05 - 0,76

0,40 - 2,54

0,05 - 4,43

0,17 - 1,13

3,59 - 8,94

7

Аргилити общо,
% средно

54,60

1,09

22,98

7,19

0,22

1,77

0,61

0,76

4,48

8

Грохотенска свита,
аргилити, % средно

54,31

1,18

23,40

7,96

0,07

1,35

0,22

1,36

4,83

9

Церецелска свита,
аргилити, % средно

55,55

0,90

16,31

9,11

0,20

3,18

1,95

0,58

3,34

10

„Кларк” аргилити,
% средно*

62,8

1,0

18,9

6,5

0,11

2,2

1,3

1,2

3,7

По

c enn n, e lo (1980);

№

Елементи, единици

1
2

**

- По Петтиджон и др. (1976)

B

Zr

S

b

n

C

B

Тi

Грохотенска свита,
кварцити, g/t от - до

438 - 799

134 - 796

31 - 220

27 - 201

41 - 775

30 - 76

30 - 258

Грохотенска свита,
кварцити, g/t средно

575

375

79

91,2

281

50

105

390

413

Пясъци залив Пария*, средно

301*

147*

47*

31*

79

60*

Грауваки Гринленд, средно

406**

-

64**

136**

67

-

-

4

Пясъчници Сирманска свита,
средно

1078

250

77

109

899

74

5

Церецелска свита,
аргилити g/t средно

566

139

82

155

2027

6

Грохотенска свита,
аргилити, g/t средно

802

186

99,4

172

626

650*

210*

200*

580

200

450

3

i

12,5

5500

15

134

5584

51

84

139

5452

57

77,20

141

7437

61

160*

110*

150*

100*

140

100

130

100

Аргилити – кларк:
по Т lo & em n*,
7

по

u ko

**

по u eki n &

,
e e o l

#

дълбоководни аргилити#
* -

По

c enn n, e lo (1980);

**

ргилити

**

800

#

2300#

**

200

#

150#

- По Петтиджон и др. (1976);

#

450

#

180#
- По u eki n,

В ордовишките разрези са установени и някои специфични, слабо застъпени скали; кремъчни лещи с
текстура конус в конус, тънки кремъчни прослойки в
грохотенските аргилити, споменатите конкреционни
лещи и прослои със сложен кремъчно-сложнокарбонатен състав и отчасти сферолитов строеж в Церецелската свита. Една единствена проба сред Грохотенските подкварцитни аргилити при микроскопията
се оказа от променена до неузнаваемост пироклас-

58

**

**
#

200

670

110#

6700

#

**

100

#

90#

130

*

#

120#

27*
30**

**

4600

#

4600#

60

#

57#

e e o l. (Виж Янев, 1996)

тична скала (без да се изключва напълно преотлагането на материала).
Химическата характеристика на ордовишките пясъчници показва аналогии със зрели кластични скали
при съвременна платформена седиментация. Химичните и особено геохимичните различия между Грохотенската и Церецелската свита са очевидни.
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Освен показаните в таблицата компоненти са определяни съдържанията и на други елементи в аргилитите. Например в Церецелската и Грохотенската свита:
Co е съответно средно 20 g/t и 15,39 g/t; Ni – 55g/t и
33,97 g/t; Cu – 51 g/t и 22,32 g/t; n – 82 g/t и 73,77 g/t;
b – 10 g/t и 16,81 g/t. Различията в съдържанията
в двете свити са забележими, но за някои елементи
те са още по-отчетливи при сравнения не на усреднени стойности за целите свити, а за конкретни непрекъснати разрези. Така в Свогенската антиклинала в
Грохотенската и Церецелската свита те са съответно: i – 38:57; b – 208:155; S – 71:82; B – 1043:566;
– 184:139; i – 5217:5452; – 118:139; C – 83:84;
n – 163:2027; Co – 7:20; Ni – 23:55; Cu – 12:51;
n – 37:82; b – 11:10.
Като цяло съдържанията са около кларковите на i, ,
n и за двете свити, на Co и Cu – в Церецелската свита и на B , , b и n – в Грохотенската. Надкларкови
са количествата в аргилитите за титана в двете свити
и за мангана – в Церецелската, а подкларкови – за ,
B , b в Церецелската свита, на Co и Cu – в Грохотенската и за S , Ni и C – в двете свити.
С У
В ордовишките седименти преобладават хоризонталните слоистости. В много от пелитните интервали
те са много фини, но неясни поради еднородността
на материала или поради замаскирване от интензивен кливаж или нашистяване. Другаде са проявени
благодарение на фини послойни примеси от алевритов кластичен материал или по конкреционни нива.
варцитите са доста масивни, но понякога се наблюдават и пластови повърхнини по аргилитни прослойки. Пластовете са от средно- до дебелослойни, някои
лещовидни (не винаги става ясно дали изклинването
на лещите е първично или вследствие будиниране ).
В пластовете от псамитни скали понякога се срещат
коси слоистости. По-често те са едностранно наклонени (10-25o) към паралелни или по-често непаралелни серийни шевове. На места смътно се проявява
S-видно намаляване на наклона на косите слоеве в
близост до горния и долния сериен шев, срещано в
пясъчници на морски течения. Има обаче и лещи от
псамитни скали със сложен строеж, напомнящ хомоуки тип слоистост, свързвана с цунами или други катастрофични явления.
Пясъчниците в Сирменската свита са в пластове от
20 до 35 cm (от 8 до 60-77 cm), средно 26 cm. На места показват отделност през 1-3-5 cm и милиметрова
ламинация. В основата им има вълновидни повърхности с посока на ребрата 120o.
От екзоглифите на долна пластова повърхност се установяват ядра на внедряване (lo c t ), на течение
( lute c t ), структури на подводно размиване, ребра
oт вълнение (0,8-1,5 cm 1 m) и жлебове (широки до
14 cm, дълбоки до 6 cm, дълги до 2,5 m), както и лъкатушни жлебове и гърбици с ширина до 20 cm и височина 4 сm. Около Своге посоката на текстурите на
течение се реставрира от 190 до 210 – 10-30 . Дру-
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ги абиогенни ендоглифи са текстурите конус в конус
(дълбичина до 5 cm, в план диаметър от 0,8 до 3,5 cm).
Диагенетичните текстури се наблюдават във връзка
с образуване на конкреции и конкреционни прослои.
Преобладават конкреции, обтичани от наслоението и
странично зацепване с вместващата скала.
Н

Н Н

Вътрешният строеж на седиментната асоциация не
показва някаква ясно проследима пространствена
изменчивост на белезите и дебелините на територията на страната, може би поради спорадичността
и откъснатостта на разкритията й. В други области,
на изток от разглежданата, се установяват и по-груби
едновъзрастни кластити с повече конгломерати.
Ако проблемът се разглежда в по-широка рамка, допълнителна информация дават тремадокски и „карадок”-ашгилските разрези в т. нар. Кучайска зона на
Източна Сърбия В основата на разрезите при ерчек
в обобщаващите публикации (Крсти , Маслареви ,
1989) се описват маломощна серия от тремадокски,
отчасти косослоисти, кварцови (и редко аркозни)
метапясъчници и аргилити с фосфатизирани брахиоподи. Около Малиник-Кленцуш поток са описани аргилити и алевролити, (както и шамозити) с горноордовишка възраст (доказан „карадок” и предполагаем
„ландейло”-основа на „карадок”). Споменаваните от
по-стари автори „кератофирови” разливи и туфи заедно със зеленошистни скали, вече се интерпретират
като подложка на тремадока и може би са съпоставими със скалите в Дългиделската или Берковската
група в България. На запад от една Озренска суша,
в Нишката зона, се срещат само нискометаморфни
и силно тектонизирани скали, но доказан ордовик
липсва, както и в нашето Западно Краище. Дебелините на горнището на средния( ) и горен ордовик в
най-добре изучените сръбски разрези се оценяват на
около 660 m, приблизително колкото е дебелината и
на синхронните седименти в Западна Стара планина.
Около Босилеград в долния ордовик се описват варовикови прослойки и органогенни фосорити, а шамозитови пластове и при Бабин срт в Стогово планина.
П

НН С С

Главната депозиционн система, в която е отложена ордовишката седиментна асоциация, е шелфово
море с латерално доста устойчиви фациеси. Като
цяло тя обхваща тайдално доминирана седиментация ( llen, llen, 1990). Неколкократно, но временно
се появяват условия на щормово-доминиран шелф.
Различават се от една страна окрайни (и начални,
трансгресивни) по-кластични, прибрежни фациеси с
коса слоистост, спорадични карбонатни прослои и
инартикулатни брахиоподи и, от друга - фациеси на
открития шелф с пелитни и алевропелитни утайки и
пелагична фауна, както и ледниково-морски фациес с дропстони (в Церецелската свита) и фациес на
морски течения (в горнооретанския подетаж). Първите се отличават с по-лититов (грауваков) състав
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при по-бърза седиментация. Една част от Грохотенската свита, вкл. по доминиращите трейсфосили (от
групата на Skolithos и Cruiana) вероятно са свързани
с вътрешен шелф, но други (главно в по-високите
нива) - с външния шелф, под вълновата линия. Зрелите псамитни скали, дали кварцитите, са свързани с фациеса на морски течения, за което има още
и текстурни белези. Тази фациална принадлежност
е една от причините за неповсеместното им намиране, защото те са образували призматични тела, а
не повсеместна пелена. Фациесите на Церецелската
свита, според нейните трейсфосили от асоциацията
на Zoophycos и Nereites, както сочи и набогатяването
с манган, вероятно са по-дълбоководни – от зоната
на континенталния склон. Тази вертикална скална
последователност показва обща тенденция към задълбочаване (или миграция в друга изопична зона ),
нарушавана от някои епизодични събития. Такива са:
изплитняването към края на ранноберунския подвек,
маркирано от отлагане на железооолитни прослои и
предполагаемото кратко (подводно ) прекъсване на
седиментацията преди отлагането на по-дълбоководните фациеси на Косовския етаж. Такова има и преди
новия седиментациоинен цикъл, започващ със Сирманската свита. Спорадична поява на късове от аргилити в косослоисти пясъчници с нарушена първична
текстура ( ummock t e) може би e отражение на
силни щормови явления (свързани с цунами и катастрофични събития ).
П

Н

Н

НСП

Подхранването е било от по-стари седиментни и нискометаморфни скали. При всеки нов седиментационен цикъл отначало то е местно с различна кластична структура, но с отдалечаване от бреговата линия
се осъществява главно от суспензии. Течения, транспортиращи отдалече добре премит и често неколкократно реседиментиран материал носят зрял псамитов материал, образувал олигомиктовите пясъчници,
превърнати после в кварцити. Пелитният материал е
постъпвал под формата на мътилки и е разнасян посредством вълнението, течения и конвекционни течения. Фината кластика вероятно е носена механично и
е отлагана при спокойна утаечна диференциация. При
суспензионното подхранване темпът на седиментация е преобладаващо бавен. Теченията главно пренасят зрелата кластика, но теренните наблюдения
в изследваните райони показват, че те могат и да я
отложат бързо, но неравномерно – вероятно в старите „легла” при промяна на посоката на теченията.
Измерваните вариации в посоката на текстурите на
течение в Софийска Стара планина са 190 до 210 10-30 . Теоретически скоростта на акумулация на
ивичестите тини е около 200 mm/10 години, за ледниково-морските утайки –10mm/ 10 години, на песъците и алевритите – 200-2000 mm/10 години (Кюнен,
1950 и др.).
Според басейновата класификация на ордовикът в
този терен е бил част от басейн върху пасивна окрайнина Атлантически тип с еволюиращи елементи на
шелф, склон и издигнатини ( i e), които биват, както
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над континентален, така и над океански тип кора.
П С С

Н

НН

Н Н

Н С

Превръщането на утайките в скали е свързано с процесите на уплътняване, обезводняване, преразпределяне на веществата и автогенно минералообразуване ( c tb ue , 1988 и др.). Диагенезата е оставила
в ордовишките утайки текстури, документиращи директно обезводняването и уплътняването (конус
в конус). Протичането на постседиментационните
процеси в силицикластичните ордовишки псамити
има различен ход в зависимост от това дали те са
аренитови и вакови. Вакови са само някои псамити
от основата на ордовика. В тях цимента е глинест и
поровите пространства, даже да не са по-ограничени
често са запечатани с пелит. Така те затрудняват проникването на поровите разтвори, които са важен агент на постседиментационните трансформации. Тези
скали са по-слабо (или изобщо не са) кварцитизувани. В аренитовите скали от средата на Грохотенската свита е имало повече (но с малък размер) порови
пространства, независимо от плътността на скелета. По критериите на
c tb ue (1988) кварцитизоването в аренитовите скали се е влияло значително
от тяхната добра сортировка и размера на зърната,
олигомиктов състав, малки порови пространства и
липса на карбонатно вещество в поровите разтвори. Вследствие уплътняването се наблюдава инкорпорация между отделни зърна и регенерационно
нарастване. Процесите на разтваряне и отлагане са
протичали специфично: установената оскъдност на
реликтови обвивки между първичните зърна-ядра и
регенерационната мозайка се тълкува в литературата като признак за извличане на SiO2 под налягане от
самите кварцови зърна, а не от околните (глинести)
скали или като отлагане от кремъчни разтвори. Катагенетичните процеси са протекли с продължаване на
регенерацията на зърната, на места до получаване на
гранобластична и лепидограно-бластична структура.
Съществената промяна на глинестите минерали е
намаляване на набъбващите слоеве от смесено-слоести минерали и превръщането им в илит, може би
първоначално с незначителни примеси от смектит.
Изчезнали са и евентуалните примеси от каолинит,
(какъвто понякога асоциира със зрелите олигомиктови кластити като по-краен продукт на стадийното изветряне в хумидна обстановка). При катагенезата набухващите слоеве са изчезнали напълно в глинестите
минерали, които са превърнати в илит-мусковити и
хлорит. Както бе вече отбелязано, по-голямата част
от илит-мусковитите са от политипната модификация
2М1 или представляват смес от 2М1 и1М. Степента
на потседиментационната еволюция на ордовишките
плитни скали се определя по индекса за кристалинност на илита, предложен от uble (1968). Средните
му стойности за пелитите от Западна Стара планина
са IC 0,27. По критериите на Кюблер ордовишките
пелити от Западна Стара планина са във високотемпературната част на степента на анхиметаморфно изменение, недалече от границата с епизоната.

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ 3-4/2019

О О И
Една от формите на преразпределение на веществата
е диагенетичното конкрециеобразуване, с геохимично потвърдена миграция на определени елементи от
включващата скала („матрикса”) в сегрегациите и обратно. Има веществени, минералогически доказателства за настъпили редукционни процеси, довели част
от утайките до сулфидно-шамозитовия, сулфидно-сидеритовия и шамозитовия стадий с диагенетично
минералообразуване на автогенен пирит, шамозит,
карбонати и др. Катагенните процеси са тясно свързани с историята на течната фаза, „изстискана” от седиментите. Прогресивно минерализиращите се води
корозират силикатните, кварцовите и алумосиликатните зърна и запасите от кремъчно вещество в разтворите се фиксира освен в регенериращите се зърна
още и под формата на често наблюдаваните жили,
петна и гнезда. С излужване и катагенни процеси са
свързани и срещаните малки каверни и празнини, покрити с друзи от кварцови кристалчета.
Редица седиментоложки особености на ордовишките
седименти се разглеждат по-нататък в съпоставителен аспект със седиментологията на другите палеозойски системи в Балканския терен, за да се откроят
някои по-общи закономерности в развитието на седиментацията. Такива са еволюцията на състава на
псамитните скали, геохимичния клъстерен анализ,
палеогеографията, тектонските събития метаморфните явления в рамките на терена и пр.
Няма сигурни преки или косвени данни за магматични прояви през ордовишкия период. Единствено в
Лесков дол около Искърския пролом се попадна на
едно недебело послойно ниво от среднокисели пирокластити или тефроиди, чиято по-тясна генетична
връзка точно с ордовишките седименти остана недоказана.
НИ
Подялба на долнопалеозайските скали в разглежданата област е направена по съвременните биостратиграфски и литостратиграфски критерии. Тремадокските скали са засегнати от нискометаморфни
изменения. Ордовишките седименти в Западна България са най-старите палеозойцки скали с добре доказана възраст и подялба. Тяхното съвреманно веществено състояние и състав за пърби път са дoбре
изучени от различни аспекти. Охарактеризиране са
многостранно. По съвреманните изисквания могат
да се използвуват само като устойчив строителен
материал. Изучени са добре фосилните останки в тях,
макар че те са доста оскъдни. Диагностицирани са за
първи път различни трейс-фосили, които обаче нямат
особена стратигрфска стойност.
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редиземноморското пространство между Израел, Кипър и Гърция, известно като „ e ne g
i ngle”, сега е най-горещото петно върху световната карта за енергийни инвестиции. Много богатите
на газ недра на Левантинския седиментационен басейн от Източното Средиземноморие събират тук интересите на дузина от най-големите добивни компании
(на Англия, Гърция, Италия, Индия, Катар, Русия, САЩ,
Турция и Франция). Всички те са в трескава надпревара за търсене и проучване на нови газови находища,
под дълбоки морски води, извън вече „презрялата”
делта на р. Нил. Общо, количествата от природен газ и
нефт в Левантинския басейн се оценява от Държавната геоложка служба на САЩ (US S) на 3,4 трлн. m3 природен газ и 1,7 млрд. барела нефт. Изглежда, че този
триъгълник ще се превърне в „енергиен пентагон”, след
като от две години към него се добавиха акватории на
Египет и Ливан. Началото на тази приказна история за
газови великани и гиганти започва само преди двадесет години, когато компанията „S ect um” обявява наличните си 25 000 km регионални сеизмични трасета

О
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в източната част на Средиземно море. Подробности от
този период са описани по-рано (вж. МДГ, бр. 1-2, 2011).
Днес пространството на Левантинския басейн и „енергийния пентагон” е вече изцяло разчленено на блокове
за търсене и проучване (фиг. 1). Повечето са отдадени
на отделни компании или консорциуми, за някои още
текат конкурси (в Израел и Ливан); а за други се водят
делимитационни спорове между съседни държави.
Тези и други общи интереси мотивираха създаването
на един особен Източносредиземноморски газов форум (ЕМ ) от седем страни: Кипър, Израел, Гърция,
Италия, Йордания, Палестина и Египет. Учредителите
ще се стремят към разрешаване на междудържавните
спорове и създаване на регионален газов пазар (чрез
разумни инфраструктурни инвестиции и конкурентоспособни цени). Организирането на тази икономическа
структура (обявена на 14 януари т. г.), наподобяваща
малък ОПЕК, предхожда началото на масирана сондажна кампания в най-скоро време. В течението на
около година трябва да бъдат заложени нови 9 сондажа в различни блокове, чиито резултати ще разрешат

О

ЕНЕЛИН ЕЛЕ
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няколко ключови въпроса. На първите места са: ще
има ли Кипър свой завод за втечнен газ; как и при какви условия ще се осъществи разработката на залежите
„Афродита” и „Калипсо”; ще се осъществи ли свръхамбициозния проект за газопровода „ИстМед” (който да
свърже морските находища с Кипър, Гърция и Италия)
и др. Особено актуални стават и острите прения между правителствата на гръцката и турската общности
в Кипър и Турция. Турското правителство претендира
за части от блокове 1,4, 6 и 7, включени в енергийната стратегия на Кипър, като същевременно защитава
претенциите на Северокипърска турска република
(частично призната държава) република за части от
блоковете 1, 2, 3, 8, 9, 12 и 13. Миналата година турски
военни кораби препречиха пътя на сондажна платформа (оперирана от ЕНИ) с планова програма в нейния
блок. Сега Турция, след придобиването на кораб за
геофизични изследвания и на сондиращ кораб, обявява намерение да започне собствено сондиране за нефт
и газ върху обекти срещу бреговете на провинцията
Анталия.
НА ОДИЩА И ЗАПАСИ В БАСЕ НА
Досега обявените запаси в басейна се отнасят за находища, разположени във води на Израел, Кипър и
Египет. Израелските находища са вече почти дузина на
брой. Ранните шелфови открития Ноа, Мейри Би и Газа
Марин са сравнително малки акумулации (Мейри Би е
вече на изчерпване и се готви за подземно газохранилище). На по-дълбоко има повече: имшон, Долфин,
Далит, Танин, Кариш, Тамар, Левиатан „Тамар” (275
млрд m3) и „Левиатан” (480 млрд m3) са с най-големи
запаси. Докато „Тамар” е вече в експлоатация (продукцията се насочва към брега чрез газопровод), то
гигантското находище „Левиатан” остава непроучено в
най-дълбоките си хоризонти, където се очаква и нефтен залеж. Работата върху него вървеше бавно, със
спорове за дялови участия и други правни проблеми.
Едва през м. февруари от САЩ пристигна огромната
(430 тона ) манифолда, която предстои да бъде фиксирана на морското дъно. Първата фаза от разработката
на „Левиатан” ще започне преди края на 2019 г.
В кипърски води се намира голямата акумулация „Афродита”, с колебливи прогнозни запаси (между 100 и
200 млрд m3) и подозрение за нефт в дълбочина. Второто откритие „Калипсо” е обявено през миналата година. То е с предполагаеми запаси от около 200 млрд. m3,
които чакат потвърждение. В наши дни ЕксонМобайл
(в съдружие с Катар Петролеум) търси в блок 10. От
резултатите на планираните тук два сондажа зависят
важни за кипърската икономика въпроси, които чакат
решения от години. Компанията пристигна в блок 10 с
нагласата да открие големи запаси от газ, след което
да предложи строеж на завод за втечняване в Кипър.
Прогнозите бяха с толкова висока вероятност за ново
„откритие”, че експерти публично залагаха позициите си в случай на неуспех. Първият сондаж Делфин-1
завърши преди няколко месеца, достигайки дълбочина около 6 km, обаче и до днес няма обявен резултат.
Вторият сондаж Глафкос-1 също вече трябва да е приключил. Появиха се медийни съобщения за „откритие”
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от около 70 млрд m3 газ , но от офиса на компанията
ЕксонМобайл отново не постъпват резултати. За да се
обоснове икономически изграждане на инсталации за
втечняване на природен газ в Кипър са необходими
доказани запаси на газ от поне 500 млрд m3. Напрежението и нетърпението нарастват с всеки изминат ден,
защото работната програма на кораба е предвидена
да приключи в края на м. февруари. Както изглежда,
за новини и взимане на решения по бъдещето на „Афродита” ще трябва да се почака още известно време.
Алтернатива на местната газ-втечняваща индустрия
съществува под формата на един предварителен кипърско-египетски договор за тръбно отвеждане на
продукцията към египетска подводна инфраструктура.
(Бел. ред. По засегнатите теми се появяват още новини, които ще бъдат проверени и отразени в следващия
брой на списанието).
По диаметрално противоположен начин се развиват
процесите около най-голямото за цялото Средиземно
море находище „Зохр” (в египетски води). То има доказани запаси от 850 млрд m3, а се владее от международен консорциум начело с италианската ЕНИ. Находището е открито през 2015 г., а влезе в експлоатация
още в края на 2018 г., поставяйки световен рекорд по
скоростна подготовка. Неговата продукция е насочена към Идку, един от двата завода за втечняване на
египетското крайбрежие. В посока Египет, по сухопътен газопровод, се насочват и количествата газ, които превишават потребностите на Израел. Сделката за
газови доставки беше сключена миналата година и е
в размера на 15 млрд. долара. Предвид нарастващите запаси от газ в района, собствениците и на втория
завод (Дамиета) са готови да отворят инсталациите,
но искат гаранция от египетското правителство в размера на 2 млрд долара. Преговорите по тази тема се
водят в момента.
ВКЛ

ЧВАНЕТО НА ЛИВАН

Ливан е провел досега няколко тура за отдаване на
десетина блока за търсене и проучване. В последно
време предлаганата акватория е изцяло омрежена с
2D сеизмика и по-голяма част има дори 3D покритие.
През 2017-2018 г. бяха отдадени половината от блоковете, очаква се в средата на тази година и останалите
да намерят своите оператори. В общ план недрата на
ливанската акватория предлагат структурни капани в
симетрични антиклинали и надразломни такива, както
и на стратиграфски капани. В северната периферия на
акваторията са перспективни горнокредни, олигоценски, миоценски и плиоценски седименти. В южната
част пък съществуват добре изразени транспресионни
антиформи над дълбоки структури и и разседи. Прогнозите предвиждат тук биогенен газ в ситуация, сходна с
находището „Кариш“ в израелски води (на дистанция от
само няколко километра). Първият търсещ сондаж ще
бъде прокаран още тази година от консорциум на Тотал, Новатек и ЕНИ.
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