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Abstract: Chairski Ezera Hut is located in an extremely beautiful area in the Western
Rhodope Mountains. Over few decades, many cracks appeared on the building,
affecting the structure and causing problems in its operation. The main purpose of
this study is to evaluate the engineering-geological conditions with a view to
strengthening the earth foundation and the building. The research work was
conducted in July, 2018 and consists of: survey of the terrain, documenting cracks in
the building, drilling exploratory boreholes, description and sampling of the
encountered geological strata, laboratory tests soil samples, clarification of
hydrogeological conditions. Based on obtained information and its interpretation,
suggestions have been made for strengthening of the building.
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1. Въведение
Хижа „Чаирски езера“ е разположена в изключително красив район в
Западните Родопи. С течение на времето по сградата се появяват множество
пукнатини, които засягат конструкцията, а и създават проблеми при експлоатацията
й. Основна цел на настоящото проучване е изясняване на инженерногеоложките
условия с оглед укрепване на земната основа и сградата. Проучвателната работа се
проведе през м. юли, 2018 г. и се изразява в: оглед на терена, документиране на
пукнатините по сградата, прокарване на проучвателни сондажи, описание и
опробване на преминатите разновидности, лабораторни изпитвания на почвени
проби, изясняване на хидрогеоложките условия. Въз основа на набраната информация и нейната интерпретация са направени предложения за укрепването на
сградата.
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2.

Местоположение и геоморфология

Проучената площадка се намира в Западните Родопи, в защитената местност
„Чаирите“ („Чаирски езера“) на около 8 км източно от с. Триград, община Девин.
Надморската височина е около 1400 м. Проучваният район се отводнява от Чаирска
река, десен приток на р. Триградска река. Теренът е с типичен планински облик –
високо издигнати скални върхове разделени от дълбоко всечена речна мрежа (фиг.
1). Склонът е със западна експозиция с променлив наклон, по който се редуват постръмни участъци с понижения запълнени с езера.

а)
б)
Фиг. 1. Общ изгледи на: а) речната долина, б) езерата по склона
3. Геоложки и тектонски строеж
Образуването на Родопите е свързано с мощни всеобхватни позитивни движения на земната кора през неотектонския етап [1], [2]. Тези ендогенни процеси са
тясно свързани с проявите на диференцирани движения през предшестващия
късноалпийски тектонски етап. Движенията се съпровождат с внедряването на магма
в ниските части на земната кора, което я олекотява и става причина за вертикалното
й издигане. През неотектонския етап се извършва първичното създаване на блоков
тип едри релефни форми, които днес оформят родопските ридове и вътрешнопланински котловини. В регионален геоложки аспект районът е изграден от
следните лито и хроностратиграфски единици (фиг. 2):
Докамбрий: Асеновградска група оформя периферните части на Севернородопската антиклинала и изгражда Севернородопската синклинала. Представена
е от две свити - Добростанска мраморна свита и Белащенска карбонатно-силикатна
свита. В района Добростанската свита се разкрива в района на селата Кестен, Триград, Ягодина, Чамла и Мугла. Изградена е изцяло от мрамори, които на отделни
места съдържат прослойки от разнообразни шисти, гнайси и амфиболити.
Горна креда
Към горната креда се отнасят гранитоидите от Барутин-Буйновския и
Долнодряновския интрузив заедно с многобройните малки тела и дайки в близост с
тях [1]. Барутин-Буйновския интрузив се разкрива южно и югоизточно от Доспат, в
поречието на реките Доспат, Буйновска и Триградска и в околностите на селата
Осина и Гьоврен. Интрузивното тяло е с неправилна форма и сложна линия на
контакта. Вместено е в докамбрийските метаморфити и се припокрива от терциерни
седименти и вулканити.
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Фиг. 2. Геоложка карта на района M 1 : 100 000 (по [1])
ПАЛЕОГЕН

ГОРНА КРЕДА

ДОКАМБРИЙ

Проучвана площадка
I – II

Инженерногеоложки профил I - II

Палеоген. Седименти са представени от следните задруги:
Брекчоконгломератна задруга - основна скална разновидност са
брекчоконгломератите и конгломератите, на места валуни, здраво споени и
изградени от разнообразни късове. Преобладават гранитоидни късове, по-рядко
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различни видове гнайси и шисти, мрамори, амфиболити. Дебелината на задругата е
от 25 до 300 м.
Туфогенно-пясъчникова задруга - изградена е преобладаващо от пясъчници,
заедно с които се срещат алевролити, аргилити, варовици, туфи, въглищни прослойки, брекчоконгломерати и конгломерати.
Палеоген – Неоген. Представен е от Брацигово-Доспатския вулкански масив,
който е изграден от масивни туфи, лавобрекчи и игнимбрити. По петрохимичен
състав основните скални разновидности са риодацити и трахириодацити. На цвят са
белезникавосиви, розови до виолетозо-розови. Структурата им е порфирна,
текстурата — масивна и флуидална.
Кватернер - В регионален аспект кватернерните наслаги образуват единна
алувиално-пролувиална песъчливо-чакълеста задруга. Пролувиалните наслаги са
изградени от валунно-чакълни, чакълни, песъчливи, а в челните части и песъчливоглинести до глинести материали.
В целия регион широко проявление има разломната тектоника и свързаните с
нея дълбоки разседи, ориентирани в меридионална и напречна на нея посока. С
последните са свързани образуването на дълбоки грабенови и хорстантиклинорийни
структури. Проучваната площадка попада в зона със сътресяемост VII степен съгласно 1000 год. прогнозно сеизмично райониране [3].
4. Хидрогеоложка характеристика
В проучвания район имат разпространение пукнатинните и карстовите подземни води. Пукнатинните подземни води са привързани към изветрителната зона и
големите тектонски нарушения. Водите са с плитка циркулация. Подхранват се от
валежи и се дренират от многобройни извори с дебити от 0,02 до 0,2 l/s и по изключение по-високи. Към мраморните прослойки също са привързани извори с повисоки и променливи дебити.
За Нaстан – Триградския карстов басейн с най-голямо значение са мраморите
на Добростанската свита с дебелина до 1600 м. Тектонската обстановка усложнява
пространственото положение на водоносния хоризонт и взаимодействието му с
другите хидрогеоложки единици. На много места мраморите са покрити от палеогенски и алувиално-пролувиални отложения. Най-високите части на басейна са
изградени от риолитите на олигоценска ефузия. Целият този скален комплекс е
процепен от различно големи гранитни тела, които на запад прехождат в БарутинБуйновския плутон. За подхранването на карстовите води, съществено значение
оказва оттока на реките преминаващи през мраморите - р. Триградска, Мугленска,
Буйновска и падналите валежи.
5. Физикогеоложки явления и процеси
В близост и в обсега на разглеждания имот от неблагоприятните
физикогеоложки явления и процеси са проявени свлачища и заблатявания.
Свлачищата са древни и те са възникнали в периферията на вулканския масив
по контакта с палеогенските седименти (фиг. 3). Под действие на ерозионното
подкопаване на основата на склона от вулканския масив са се отделяли скални
блокове, които впоследствие са се раздробявали, омесвали са се с палеогенските
материали и са формирали свлачищното тяло. Основната хлъзгателна повърхнина е
разположена по глинести пластове с наклон към р. Чаир дере. Теренната морфология
има типичен свлачищен облик – дребно нахълмяване на склона, обратни наклони,
понижени участъци с водно огледало.
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Фиг. 3. Инженерногеоложки профил I – II: 1 – масивни мрамори с прослойки
от амфиболити и шисти, Pϵ; 2 – пясъчници, конгломерати, алевролити, варовици и
туфи, 2Pg3; 3 – риодацити и пирокластити, Pg3; 4 – свлачищни материали – чакъли и
валуни с песъчливо-глинест запълнител, Qp; 5 – установен разлом; 6 – хлъзгателна
повърхнина; 7 – посока на свличане; 8 – ниво на подземните води.
Съвременната активност на свлачищата се поддържа от вертикалните
тектонски движения на земекорните блокове по съществуващата мрежа от активни
разломи, ерозионното действие на реките, високото ниво на подземните води. По
косвени индикатори можем да съдим, че средно многогодишната скорост на
свлачищата е от порядъка на 1–3 мм/год. и хоризонталната компонента на
свлачищното движение е значително по-голяма от вертикалната. Това се установява
по проявените пукнатини на сградата на хижа „Чаирски езера“, а също и по
ежегодната загуба на ортогоналност на вратите и прозорците (фиг. 4).

Фиг. 4. Деформации по сградата предизвикани от свлачищния натиск. Това се
доказва от вида на пукнатините - хоризонталната им компонента е много по-голяма
от въртикалната.
Многобройните езера по склона са естествени и те са образувани вследствие
на свлачищните процеси проявени по десния бряг на река Чаирска.
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От съществено значение за конструкцията на сградата на хижа „Чаирски
езера“ е активността на древните свлачища, които създават огромен хоризонтален
свлачищен натиск върху нея.
6. Инженерногеоложки условия
В зависимост от генезиса, литоложките особености и физикомеханичните
показатели на разновидностите установени в проучвателните сондажи, са отделени
два инженерногеоложки пласта:
Пласт 1 - Строителен насип и почвен слой (Qh). Пласт 1 се разкрива под
теренната повърхност в дълбочина до 0,5 - 0,8 м. Изграден е от земна маса,
строителни отпадъци и почвен слой. Пласт 1 е негодна основа за фундиране.
Пласт 2 - Едър чакъл с песъчлив запълнител (prQp). Пластът заляга под
пласт 1. Представен е от едър чакъл от риодацити, гнайси, мрамори и амфиболити с
песъчлив запълнител. Пълната дебелина на пласта не е премината в проучвателните
сондажи. По данни от лабораторни изпитвания пласт 2 се характеризира с много
добри физико-механични показатели.
7.
•

•

•

•

Заключение

Проучваният терен, върху който е построена хижа „Чаирски езера“ е с генерален
наклон на запад. Изграден е от палеогенски вулкански и седиментни отложения.
Склонът е засегнат от древни свлачищни процеси, които проявяват и съвременна
активност. В основата на склона тече р. Чаир дере.
Сградата на хижата е фундирана върху кватернерни разнозърнести чакъли с
песъчлив запълнител. Те се характеризират с добра носеща способност и ниска
деформируемост, поради което причините за нейното напукване не са вследствие
на неравномерно слягане или загуба на носеща способност на земната основа.
Западната част на сградата е обхваната от многобройни пукнатини. Техният вид
дава основание да се заключи, че е налице свлачищен натиск върху сградата, не е
осигурена общата устойчивост на склона и неговото движение предизвиква
появата на пукнатините.
За възстановяването на сградната конструкция са възможни два подхода.
Първият включва укрепване на свлачището, което е технически много трудно
осъществимо и икономически необосновано. При втория подход конструкцията
на сградата се усилва чрез окоравяването й върху обща фундаментна плоча или
гредоскара. Това ще осигури устойчивостта й срещу премествания на земната
основа предизвикани от свлачищното движение.
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