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Abstract: 
In the process of detailed mapping of near-surface geological section, along with the traditional drilling methods, can be 
successfully applied the electrical tomography methods. The advantage of the latter is determined by the ability to 
obtain data from continuous sequences at specified intervals or volumes in the sub-surface area. The efficiency of the 
electrical tomography methods depends on the good differentiation of rocks, of their secondary changes and of the 
degree of water-saturation according to electrical resistivity.The presentedfield case demonstrates the possibilities of the 
electrical tomography surveying for studying the geological section in the scope of landslides and for mapping of 
landslide surfaces. 
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Въведение 
 
Детайлното изучаване на приповърхностния геоложки строеж е основна предпоставка за решаване на 
важни задачи в областта на инженерната геология, строителството и екологията. В обхвата на тези 
изследвания значимо място заемат изследванията свързани със състоянието на разрезите, обуславящи 
свлачищни процеси. 
В комплекса от използвани методи за изучаване на приповърхностния геоложки строеж освен 
традиционните сондажни методи успешно се използват и геофизични методи. Тяхното предимството 
се обуславя от възможностите за получаване на данни от непрекъснати последователности за 
определени интервали или обеми в пространството или в определени периоди от време. Широко 
приложение намират електросъпротивителните методи. Тяхната геоложка ефективност се обуславя 
от добрата диференциация на скалите, техните вторични промени и степен на водонаситеност по 
специфично електрично съпротивление и конкретно от степента на проявление на йонна 
електропроводимост. 
С конкретен пример са демонстрирани възможностите на електротомографското проучване за 
изучаване на геоложкия разрез в обхвата на свлачища и картиране на свлачищни повърхнини. 
Обект на проведеното 2D електропроучване е свлачищен участък на линията София-Варна в района 
ж.п. спирка Орлин, южно от гр. Своге – Фигура 1. Проучването обхваща горната част на геоложкия 
разрез до дълбочина около 15-20 m. 
Геоложкият строеж в района на обекта включва два основни елемента: отгоре – кватернерни 
делувиални наслаги; отдолу – скален комплекс от Горнокарбонската серия.  
Кватернените наслаги са представени от делувиални глини, песъчливи глини и глини със скални 
късове. Дебелината на тези материали е около 10 m. Разрезът е силно хетерогенен. В него се срещат 
пластове и зони, в които глините имат доминиращо присъствие, както и зони в които скалните късове 
преобладават. 
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Скалите на Горнокарбонската серия в рамките на проучвания участък са представени от седиментите 
на Дреновската свита. Тя е изградена основно от сиви пясъчници и в подчинено количество 
дребнокъсовиполигенни конгломерати, алевролити и сивочерниаргилити. Срещат се също и 
ксенотуфи, туфи и силицити. В горната си част скалният масив е силно изветрял. 
 

 
 
Фигура 1. Местоположение на проучвателния участък. 
 
В района на жп спирка Орлин свлачищните процеси са засегнали една ограничена площ от левия 
стръмен скат над линията София-Варна. Свличането е възможно да се реализира или по формирани в 
делувиалните глини хлъзгателни повърхнини или по границата между кватернерната покривка и 
скалния масив. 
Целта на проведеното геоелектрично проучване е да се установи геоложкия строеж в района на 
свлачището, като се уточни границата между скалния масив и кватернерната покривка и вероятната 
хлъзгателната повърхнина на свлачището. 
 
Методика и инструменти. Резултати от измерванията. 
 
Теренните измервания са изпълнени по пет профила, всеки от които е с дължина 95 m. Използвани са 
две коси от 10 жилен кабел с разстояние между електродите 5 m (общо 20 електрода на разстановка). 
Използвана е 4-електродна схема Wenner-Schlumberger. Разположението на проучвателните профили 
е представено на Фигура 2. 
Регистрацията е извършена с помощта на апаратура Terrameter SAS 1000 производство на шведската 
фирма АВЕМ. Тя работи с изходно напрежение 450 V и максимален изходен ток 1000 mA. Състои се 
от предавател, приемник и микропроцесор, обединени в едно тяло. Принципът на измерване включва 
натрупване на сигнала с последователни измервания и аналогово филтриране, като резултатите се 
извеждат на дисплей. Това позволява да се контролира процесът на измерване и да се подтискат по 
избор 2, 4 и 8 пъти статистически разпределени шумове в приемната верига. По този начин се 
постига по-висока точност на измерванията, която е особено необходима при работа с по-слаби 
сигнали. 
Данните от полевите измервания са интерпретирани с компютърна програма RES2DINV и е 
детерминирано разпределението на действителните съпротивления в подповърхностното 
пространство. Получените по профили геоелектрични разрези са представени на Фигури 3, 4, 5, 6 и 7. 
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Фигура 2. Разположение на геоелектричните профили. 
 
 
 

 
 
Фигура 3. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 1 
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Фигура 4. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 2  
 
 
 

 
 
Фигура 5. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 3 
 
 
 

 
 
Фигура 6. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 4 
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Фигура 7. Разпределение на електричното съпротивление по Профил 5 
 
 
Анализ на получените резултати 
 
Анализът на получените от електротомографското проучване резултати (вж. Фигури 3, 4, 5, 6 и 7) при 
отчитане на установения със сондажите геоложки разрез позволява да се направят следните изводи: 
1. Електричното съпротивление на разновидностите (средите), изграждащи изследвания геоложки 

разрез, варира в относително широки граници – от 15-20 Ωm до около 1000 Ωm и повече. 
2. Най-обобщено изследваният геоелектричен разрез се представя от три електросъпротивителни 

среди (три литоложки комплекса): 
 Първата електросъпротивителна среда (Зона 1) се характеризира с относително ниско 

електрично съпротивление най-често в диапазона от 15-20 до 100 Ωm. По всички профили 
Зона 1 обхваща горната част на разреза. Тя картира пространственото разположение на 
кватернерната покривка от делувиални глини. Вариациите в изменението на електричното 
съпротивление отразяват съществуващите различия в степента на водонаситеност и степента 
на хомогенност на средата. В северозападната част на профилите (без Профил 3) се 
наблюдават приповърхностни локални нееднородности, които се картират с относително 
високи стойности на електричното съпротивление. По всички профили дълбочина 3-4 m под 
терена, а по Профил 4 на дълбочина 4-6 m се регистрира добре издържани нискоомни тела, 
които електричното съпротивление е в интервала от 15-20 до 50 Ωm. Те вероятно маркират 
зони с преобладаващо присъствие на глини, които са и водонаситени. По-високите 
съпротивления в останалата част от Зона 1 се дължат на наличието на по-голямо количество 
скални късове в делувиалните глини. Дебелината на Зона 1 в североизточната (най-ниската 
част на проучваната площадка (Профил 1) варира в границите от 2-3 m до 5-6 m. На югозапад 
дебелината на делувиалните глини нараства и при Профил 4 достига до 17-18 m. 

 Втората електросъпротивителна среда (Зона 2) има по-високи стойности на електричното 
съпротивление, които варират в интервала от 100 до 250 Ωm. Тя очертава границите на силно 
засегнатите от екзогенните процеси части на скалния масив. Тук скалите са най-вероятно 
силно ерозирани, напукани до натрошени. Доминиращи са едрокъсовите материали. 
Пукнатините и междукъсовото пространство са запълнени с глина. Средната дебелина на тази 
преходна зона по Профили 1, 3 и 4 е 2-3 m, а максималната й дебелина (4 m) е достигната по 
Профил 2. 

 Третата електросъпротивителна среда (Зона 3) се характеризира със стойности на 
електрично съпротивление по-високи от 250 Ωm, които достигат и до стойности 1000 Ωm. 
Тази зона се привързва към разпространението на здравите скали, при които се наблюдава 
слабо изразена йонна електропроводност до почти пълно отсъствие на такава. 

Допълнително са съставени четири напречни електросъпротивителни разрези по линията на А-А, B-
B, C-C и D-D (вж. Фигури 8, 9, 10, 11 и 12). 
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Фигура 8. Ситуационен план на разположението на профилите и на напречните електросъпротивителни 
разрези. 
 
 

 
 
Фигура 9. Напречен електросъпротивителен разрез по линия А-А 
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Фигура 10. Напречен електросъпротивителен разрез по линия B-B 
 
 
 

 
 
Фигура 11. Напречен електросъпротивителен разрез по линия C-C 
 
 
 

 
 
Фигура 12. Напречен електросъпротивителен разрез по линия D-D 
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Заключение 
 
Въз основа на подробен анализ на резултатите от направените интерпретации може да се направят 
следните обобщения и по-важни заключения: 

(1) Изследваният геоелектричен разрез се представя от три електросъпротивителни среди: 
 Първата електросъпротивителна среда (Зона 1) има относително ниско електрично 

съпротивление, най-често между 15-20 и 100 Ωm. По всички профили Зона 1 обхваща горната 
част на разреза и картира кватернерната делувиална покривка. 

 Втората електросъпротивителна среда (Зона 2) е с електрично съпротивление, вариращо в 
интервала 100-250 Ωm. Тя очертава границите на силно засегнатите от екзогенните процеси 
части на скалния масив. 

 Третата електросъпротивителна среда (Зона 3) се характеризира с много високи стойности 
на електричното съпротивление - от 250 Ωm до 1000 Ωm. Същата картира здравия ненарушен 
скален масив. 

(2) В проучвания масив се отделят три основни инженерногеоложки разновидности: 
 Кватернерна покривка от делувиални глини, песъчливи глини и глини със скални късове. 

Нейната дебелина се изменя в твърде широки граници. В североизточната част на 
проучваната площадка, в участъка непосредствено над ж.п. линията глините имат 
дебелина от 2-3 m до 5-6 m, като високите стойности са характерни за издигнатите части 
по Профил 1. На югозапад, нагоре по ската дебелината на делувиалната покривка расте, 
като максималните й стойности (около 17-18 m) са установени по Профил 4. 

 Преходна зона (засегнатата от екзогенни процеси част на скалния масив). В нейните 
граници попадат силно ерозирани скални блокове и едри късове с глинест и дребно късов 
запълнител. Дебелината на преходната зона варира между 2 и 4 m, като най-често е около 
2-3 m. 

 Масив от здрави и непроменени скали. Установява се повсеместно под преходната зона в 
разрезите по всички профили (без Профил 5).  

В кватернерната покривка на дълбочина от 3-4 до 5-6 m са установени няколко нискоомни тела, 
картиращи разуплътнени зони, представени от водонаситени глини с незначително количество 
скални късове. В напречните електросъпротивителни разрези тези зони са защриховани (Фигури 9, 
10, 11 и 12). Много вероятно е те да маркират хлъзгателните повърхнини, по които се реализират 
свлачищните процеси. 
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