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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В конвергентни тектонски зони мантийните магми имат сложна еволюция от
тяхното генериране до внедряването им в горната кора, включваща движение на
магмата,

диференциация,

смесване,

асимилация, застиване.

Изследванията

на

процесите на смесване на магмите през последните 20 години показаха, че акцесорните
минерали, въпреки тяхното ограничено количество, са изключително чувствителни към
тези процеси. Тяхното детайлно изследване – взаимоотношения с останалите минерали,
промени в състава и структурата, разпределение на елементите-примеси, допринасят за
изясняването на процесите на магмена еволюция. Съчетани с изотопно-геохроноложки
данни за циркони, титанити, монацити тези изследвания позволяват да се разбере и
продължителността на процесите.
Публикациите в геоложката литература както в чужбина, така и у нас разкриват все
повече значението и широкото разпространение на процесите на смесване на магмите.
Досега в България те бяха изследвани основно в алпийските магмени скали, но
наблюденията ни в херцинските гранитоиди показват, че те също предоставят добри
примери за този процес и позволяват корелирането им с подобни скали от Варисткия
пояс в Европа. Към тях принадлежи и Петроханският плутон – най-крупното магмено
тяло в Западния Балкан. Наличните данни за Петроханския плутон като комплексно
тяло, изградено от скали с габров до гранитов състав, резултат от продължителна
еволюция и неколкократно постъпване на магми в камерата на внедряване, както и
наличието на процеси на взаимодействие на магми с контрастен състав, го правят
подходящ за минералого-геохимични и геохроноложки изследвания с цел изясняване
произхода му и магмената му еволюция и значението на процесите на смесване на
магми в неговото развитие.
Основен обект на това изследване са акцесорни минерали от различни скални
разновидности на Петроханския плутон, главно от района на селата Спанчевци и
Бързия. Опробваните скали отразяват различната степен на смесване на магми с
базичен и кисел състав:
– гранодиорити, вместващи мафичните магматични включения;
– мафични магматични включения с габро-диоритов състав;
– хибридни скали;
– базични дайки.
Цел на представения дисертационен труд е установяване на минералогогеохимични характеристики на акцесорни минерали от главните скални разновидности
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както и от скали с различна степен на смесване (хибридизация) в Петроханския плутон,
индикативни за процеси на смесване на магми с контрастен състав.
За постигането на тази цел са решени следните задачи:
– теренно изследване, опробване и детайлно описание на геоложките и
петрографските особености на скали от Петрохански плутон, представителни за
смесване на магми;
– минералого-геохимичните изследвания на широко разпространени във всички
скали от Петроханския плутон акцесорни минерали (апатити, циркони, титанити,
илменити и магнетити) с определяне на характерни особености, маркиращи процесите
на взаимодействие на магми и постмагматични промени;
– пространствено и времево обвързване на магмените процеси чрез изотопногеохроноложко датиране на акцесорните минерали и изотопно-геохимичните им
характеристики.
2. ГЕОЛОЖКО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗУЧЕНОСТ
Разкриващите се разнообразни по състав и размери плутони в палеозойските ядки
на Западно- и Централнобалканските антиклинали са характеризирани от Страшимир
Димитров като калциево-алкални и отделени под наименованието „Старопланински
калциевоалкални плутони” (Димитров, 1939; Димитров, 1958). Тяхното образуване,
както и на част от т.н. „Южнобългарските гранити“, се интерпретира като резултат от
херцинското развитие на нашите земи, което е протекло в колизионен режим
(Хайдутов, 1991). Изследванията върху плутоните от гранодиорит-гранитовия
комплекс показват техния постколизионен характер – I-тип постколизионни магматити,
пералуминиеви до металуминиеви с относително висока стойност на Na/K, които са
формирани в долната колизионна плоча (Хайдутов и др., 1989; Хайдутов, 1991).
Общ белег на гранодиоритовите плутони е пъстрият им фациален строеж,
обусловен от широко развити процеси на нормална диференциация, както и
асимилация на по-базични съставки от диабаз-филитоидния комплекс (Чунев, 1968).
По-базичните разновидности заемат окрайните части на плутоните. Характерно за
гранодиоритовите плутони е и почти пълното отсъствие на пегматити и аплити.
Димитрова и Арнаудова (1977) разглеждат гранитоидите от Западна Стара
планина като комплекси на две формации – габро-плагиогранитова (Клисурски и
Стакевски левкогранити) и габро-диорит-гранодиоритова (Петрохански, Копренски,
Светиниколски и Белоградчишки гранодиорити и гранити, Мездрейски червен гранит).
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Фигура 1: Схематична геоложка карта на Петроханския плутон (по Haydoutov et al, 1995)
с местата на опробване.

Петроханският плутон е едно от най-крупните магмени тела в обхвата на
отделените от Страшимир Димитров „Старопланински калциево-алкални плутони”
(Димитров, 1939; Димитров, 1958). Разполага се в източната част на Берковската
антиклинала – между Берковица, Петроханския проход и Вършец и е вместен в
долнопалеозойските скали на диабаз-филитоидния комплекс. Скалите на Петроханския
плутон променят контактно вместващите ги нискостепенни метаморфити,
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като

промените са значителни и на места ширината на контактния ореол достига 2000 метра
(Хайдутов и др., 1992).
В петрографско отношение плутона е изграден от скали с габров до гранитов
състав. Най-широко разпространени са диоритите и гранодиоритите, които се
разглеждат като формирани от два последователно проявени интрузивни импулса
(Димитров, 1932). Според Хайдутов (1979) сложният наставен характер на интрузията е
обусловен от многократното постъпване на магма, като на структурното ниво, в което е
формиран плутонът, това е ставало по напречната руптура, а след това – по посока на
подвижния пояс. Авторът отбелязва, че в обхвата на плутона има участъци изградени
от габро и габродиорити. Въз основа на някои наблюдения върху отношенията между
различните скални видове той предполага наличието на още една, най-ранна базична
наставка на плутона, която е била интензивно разкъсана от последвалите я диоритова и
гранодиоритова.
При теренни наблюдения Вутов (1968) установява, че по-базичните скали се
разполагат като купол над гранодиоритовия плутон. Също така предполага, че освен от
диференциация на гранодиоритова магма, „диоритовите” скали имат и друг произход –
асимилиране на вместващи скали с по-базичен състав от гранодиоритовата магма.
Макар да посочва редица признаци за това, Вутов счита, че генезисът на тези
„хибридни” скали все още не е доказан и са необходими допълнителни данни.
Carrigan et al. (2005) чрез SIMS (secondary ion mass-spectrometry) in situ метод
определят възраст 304

4 Ma за гранодиоритите на Петрохански плутон. Данните се

подкрепят и от U-Pb датиране на Петроханският плутон (Peytcheva et al., 2006), което
дава възраст на гранодиоритите 307 ± 3.3 Ма ,а на хибридното габро – 302.7 ± 1 Ма.
Получените резултати подкрепят идеята на Хайдутов (1992) за продължително
постъпване на магми. Датираните титанити от различни скални разновидности на
Петроханският плутон, също корелират с тези данни.
Наблюдаваните взаимоотношения между гранитоиди и габра и наличието на
мафични магматични включения в гранитоидите на Петроханския плутон показват, че
освен процеси на магмена диференциация и асимилация, значителна роля са играли и
процесите на смесване на магми, които досега не са били обект на изследване.
Смесване на магми
Основните природни процеси, водещи до разнообразие в магматичните скални
комплекси, са магмена диференциация, асимилация на вместващи скали и смесване на
магми (Каменов, 2003 и цитати в същата работа). В дълго живеещите магматични
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центрове в различни тектонски обстановки контрастни по състав, едновременно
съществуващи магми могат да се реагират помежду си.
След застиването се образува скален продукт, който се различава по състав от
скалите, които биха се образували от отделните магми. Такъв механизъм на смесване
на магми, или хибридизация, е характерен за конвергентните тектонски зони, а найактивното взаимодействие на контрастни магми е в т.нар. MASH зони (зони на
смесване, асимилация, съхраняване и хомогенизация).
Смесване на контрастни по химизъм магми с различен произход се осъществява и
на

по-плитки

нива

в

земната

кора.

Такъв

процес

на

взаимодействие

на

мантийнопроизлезли базалтови магми и кисели топилки от коров източник в
плутоничните комплекси се подтвърждава от теренни, петрографски, геохимични и
изотопни изследвания в много райони на света. Процес смесване на магми в
горнокорова камера е установен и в Петроханския плутон (Тачева и др. 2006). Самият
процес на смесване включва два етапа:
– механично смесване (mingling) – физическо размесване с образуване на мафични
магматични включения във вместващите скали;
– физично и химично смесване (mixing) – хомогенизация на контрастните топилки и
образуване на междинни състави.
Процесите на смесване на магми се осъществяват в отворена химична система, като
степента на смесване се определя от следните фактори:
– температура и температурни разлики между двете топилки;
– количествени съотношетия и състави на взаймодействащите си магми;
– относителни плътности и вискозитети на двете магми;
– скоростта на вливане (инжектиране) на постъпващата в магмената камера магма.
В последните години върху процесите на смесване на магми се обръща все поголямо внимание (Chappell, 1996; Barbarin, B. 2005), но конкретни изследвания на
акцесорните минерали, като носители на генетична информация за тези процеси, са
малко (McLeod et al., 2011).
3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Приложената методология
магми

на

Петрохански

за изследване на акцесорни минерали от смесени

плутон

включва

теренни

петрографски, геохимични и геохроноложки изследвания.
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наблюдения,

минералого-

Химизмът на скалообразуващите минерали е определен със сканиращ електронен
микроскоп JEOL JSM 35 CF с анализатор Tracor Northern TH в „Евротест– контрол” АД
със съдействието на аналитика Христо Станчев и в Института по минералогия и
геохимия в Лозана (Швейцария) с електронносондов микроанализатор JEOL JXA8200
със съдействието на д-р К. Кузманов.
Химичните състави на скалите са определени чрез рентгено-флуоресцентен
анализ XRF за главните елементи и LA-ICP-MS за редкоземните и елементите следи и
са направени в ЕТН-Цюрих (Швейцария).
Наблюденията върху морфологията, някои особености на вътрешния строеж
(напр. зоналност) на акцесорните минерали са извършени с използването на SЕМ, CL и
BSE снимки. Микросондовите анализи (ЕМРА с WDS) на титанити и апатити са
извършени в Института по минералогия и геохимия в Лозана (Швейцария) с апарат
JEOL JXA8200 и в Института по изотопна геохимия и минерални ресурси към
Техническия университет в Цюрих (Швейцария) с CAMECA CAMEBAX SX 50.
Структурните особености и взаимоотношения на акцесорните Fe-Mn-Ti оксидни
минерали са проучени в полирани образци с оптичен микроскоп на Leitz Orthoplan-Pol
в отразена светлина и сканиращ електронен микроскоп ZEISS SEM 25LS (ИМК-БАН).
Микросондовите анализи (EPMA) на илменити и магнетити са извършени на Philips
SEM 515-WEDAX 3A и ZEISS SEM EVO 25 LS-EDAX Trident (ИМК – БАН) при
ускоряващо напрежение 18 KV, електронен ток 0,5-2 nA.
Предварителната подготовка на валовите проби, включваща смилане, квартоване
и стриване е извършена в ИМК при БАН – София. След отделянето на различни
фракции, с използване на електромагнит и тежки течности, ръчно са избирани кристали
апатит, титанит и циркон и са изработени препарати от епоксидна смола за детайлните
геохимични и геохроноложките анализи.
Геохимичните и изотопни характеристики на акцесорните минерали са
определени с използването на LA-ICP-MS, а геохроноложки изследвания – с In-situ LAICP-MS и конвенционален ID-TIMS метод (U-Pb анализ на единични кристали циркон
и титанит и Hf изотопен анализ на единични циркони) в ЕТН-Цюрих (Швейцария).
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4.ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ, ПЕТРОГРАФСКИ И ГЕОХИМИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ СКАЛИ
Гранитоиди
В обхвата на Петроханския плутон най-широко и повсеместно разпространение
имат скалите с гранодиоритов състав. В централните части на плутона те прехождат в
биотит-амфиболови гранити, докато в периферните части – в биотитови диорити и
тоналити, на места с преходи до габро-диорити или габра.
В района на селата Спанчевци и Бързия (фиг.1) се наблюдават характерни за
процесите на смесване на магми взаимоотношения между гранодиоритите и вместените
в тях мафични магматични включения.
Микроскопски вместващите включенията гранодиорити са равномернозърнести с
масивна текстура. Структурата им е хипидиоморфнозърнеста (гранитова). Изградени са
от 35-45% плагиоклаз, 35-45% калиев фелдшпат и кварц, 5-25% мафични минерали
(биотит и амфибол) и акцесорни минерали (апатит, титанит, циркон, магнетит и
илменит).
Постъпващата по-топла базична магма взаимодейства с вместващите ненапълно
кристализирали гранитоиди, в резултат започва мобилизиране на водните флуиди и
преразпределение

на

алкалните

компоненти.

Някои

специфични

участъци

в

гранитоидите („мобилизирана фаза”) са по-силно повлияни от този процес и се
характеризират с най-кисел гранитов състав.
Мафични магматични включения
Важен индикатор за наличието на процеси на смесване на магми са мафичните
магматични включения (ММВ) с диоритов състав в гранитоидите на Петроханския
плутон (фиг. 2). Те имат обикновено заоблени форми (фиг. 2а, б, г, д), като контактите
им с вместващите гранитоиди са резки и със слабо проявени “карфиолови” текстури
(фиг. 3а, б, в), понякога с ясно изразена тънка зона на закалка. Мафичните магматични
включения се установяват изключително в северната част на Петроханския плутон.
Размерите (фиг. 2в) им са от няколко сантиметра до няколко метра и дори десетки
метри. Най-базичният габров състав, установен в обхвата на разкритията, е от такова
включение (проба AvQ 171). На места се наблюдават групи от малки включения,
разположени в една линейна зона (фиг.2 д; фиг. 3г). За тях може да се предположи, че
инжектирането на базичната топилка е станало по протопукнатини при напреднал
процес на изстиване, кристализация и втвърдяване на приемащата гранитоидна магма
(magma mush).
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a

б

в

г

д

е

Фигура 2: Полеви взаимоотношения на мафичните магматични включения и вместващите ги
гранитоиди в района на смесване на магми (кариери 1, 2 и 3 при с. Спанчевци):
а, б, в – ММВ имат заоблени форми и размери от няколко сантиметра до няколко метра и дори
десетки метри; г – понякога се наблюдават по-базични ММВ, затворени в по-големи включения; д
– група от малки включения разположени в една линейна зона; между овалните включения се
формират пегматоидни участъци богати на К-фелдшпат и водосъдържащи фемични минерали,; е
– около ММВ се образува по светъл и по едрозърнест ореол с гранитов състав.

В участъците на инжектиране на по-топлата базична магма вместващите
гранитоиди се подгряват, като най-лесно топимите компоненти с близък до гранитната
Текстът към тази фигура може да бъде много по-изчерпателен
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евтектика състав се активизират и преразпределят. Около ММВ се образува по светъл и
по едрозърнест ореол с гранитов състав (фиг. 3д, е, ж, з). В линейните зони, където се
разполагат по малките ММВ, между овалните включения се формират розовати
пегматоидни участъци, по-богати на К-фелдшпат и водосъдържащи фемични
минерали,

които

свидетелстват

за

мобилизирането

на

водните

флуиди

и

преразпределението на алкалните компоненти (фиг. 2д; фиг. 3г).
a

б

в

г

д

е

ж

з

Фигура 3: Макроскопски особености на контактитите на мафичните магматични включения и
вместващите ги гранитоиди в района на смесване на магми (кариери 1, 2 и 3 при с. Спанчевци).
а, б, в – резки със пряви на “карфиолови” текстури (наблюдава се тънка по-тъмна закалена
периферия); г – богати на К-фелдшпат и водосъдържащи фемични минерали пегматоидни
участъци, разположени между овалните включения в линейните зони; д, е , ж, з - светъл
едрозърнест ореол около ММВ с гранитов състав, образуван от активизиране и
преразпределение на най-лесно топимите компоненти във вместващите гранитоиди;

От макроскопските наблюдения върху ММВ се установява, че те се различават по
цвят и текстурни и структурни особености. Дори се установяват включения във
включенията (фиг. 2г). Наличието на големи изометрични ММВ, линейни зони с малки
заоблени ММВ и дайки ни дава основание да предположим, че инжектирането на
базична магма сред гранодиоритова е ставало в няколко импулса, в различно време и в
среда с различна степен на застиване – от все още течна среда (големите изометрични
ММВ), през почти напълно изкристализирала, но все още топла среда (линейните зони
с малки заоблени ММВ около които се мобилизира евтектична топилка), до напълно
изкристализирала и студена скала (дайките). Поради голямото разнообразие от ММВ,
не сме анализирали всички разновидности включения, различаващи се по химизъм и
петрография, което би било цел на една по целенасочена петроложка работа. Нашите
микроскопски, петрохимични, геохимични и минераложки изследвания засягат част от
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вместващите, инжектираните, хибридните и образуваните от вторично мобилизирани
топилки скали, които дават възможност да се получи информация върху типа процеси
въз основа на получените продукти. Предлаганата петрографска характеристика за
ММВ отразава петрографските особености на една част от включенията.
Микроскопски

мафичните

магматични

включения

представляват

дребно

порфирен по калиев фелдшпат и амфибол микродиорит с масивна текстура.
Структурата им е порфирна хипидиоморфнозърнеста пойкилитова. Изградени са от 4555% плагиоклаз и 40-50% мафични минерали (биотит и амфибол) и акцесорни
минерали (апатит, титанит, циркон, рудни минерали). Калиевият фелдшпат и кварцът
са представени във включенията като големи ксеноморфни зърна, пойкилитно
съдържащи всички останали фази.
Хибридни скали

0,2 mm

Опробвани са редица хибридни скали с габро-диоритов и диоритов състав.
Теренните взаимоотношения, както помежду им, така и с вместващите гранитоиди
(фиг. 4), са обусловени от процесите на смесване, които водят до сближаване на
химичните състави на първоначално контрастните магми.
Процеси на хибридизация (промяна на съставите както на ММВ, така и на
приемащата топилка) се осъществяват дори и в случаите, когато ММВ относително
запазват засебения си характер.
В процеса на смесване на магмите се образуват участъци в топилките, богати на
флуиди, мобилизирани от приемащата магма в следствие на подгряването, осъществено
от инжектираната базична топилка. Хибридните скали, които кристализират в тази
богата на вода топилка, имат пегматоиден изглед.
Друг хибриден продукт, повлиян от базичната топилка, е порфирният по иглест
амфибол кварц-диорит, разкриващ се в района на село Спанчевци. Амфиболовите
порфири достигат до 2 см и на места са магматично ориентирани.
В Кариера 2 над село Спанчевци се наблюдава как тези скали преминават в кварцгабро-диорит („хибридно габро”) с характерен „петнист” вид. ”Петната” са формирани
от големи кристали амфибол и други фемични минерали (биотит, титанит, рудни
минерали). При по-слабо химическо взаимодействие между киселата и базичната
топилки по контактите на гранита с габрото се наблюдават т.нар. „карфиолови”
структури (фиг. 3 а, б, в).
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Фигура 4: Теренни
наблюдения на
процесите на смесване
на първоначално
контрастни магми –
взаимоотношения
между базични и
кисели скали.

Освен непосредствено свързаните с процесите на смесване скали, са опробвани и
диорити от разреза на Петрохански проход, за които няма полеви наблюдения относно
влиянието на смесването на магми.
14

Хибридните скали са представени от средно- до дребнозърнести диорити, кварцдиорити и кварцови габро-диорити. Минералният съставът на тези хибридни скали е
същият, както при мафичните магматични включения и вместващите ги гранодиорити.
Фелзичните минерали са представени от плагиоклаз, кварц и калиев фелдшпат;
мафичните – от амфибол и биотит, като в една от пробите е установен и
клинопироксен, а акцесорните минерали са апатит, титанит, циркон, рудни минерали,
много рядко – аланит.
Структурата им най-често е порфирна по амфибол хипидиоморфнозърнеста,
пойкилитова, с основна маса от Q, Pl и Kfs. В някои от пробите се наблюдават известна
флуидалност и ориентировка на фемичните минерали.
Базични дайки
Петроханският плутон е процепен от многобройни жилни тела (фиг. 5).

Фигура 5: Полеви взаимоотношения на базичната дайка Е94, ММВ и вместващите ги
гранити в района на смесване на магми (кариера 1, с. Спанчевци).

В района на селата Спанчевци и Бързия се разкриват базични дайки, определени
като спесартити (фиг. 5). Дайките са субвертикални с ориентировка N-S (~350°) и
дебелината около 0,50 м. Възможно е някои от дайките да са служили за подхранващи
канали, по които е постъпвала базичната топилка в зоната на смесване на магми. Hb
Hb
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Микроскопски изследваните лампрофирови дайки са с масивна текстура и
порфирна по амфибол структура. Изградени са основно от амфибол, плагиоклаз и
акцесорни минерали.
Геохимична характеристика на изследваните скали
За петрохимична характеристика на скалите на Петрохански плутон са
използвани химични и изотопни анализи от различни литоложки разновидности.
Направени са 16 рентгено-флуоресцентни анализа (XRF) за определяне на главните
елементи и масспектрометрия с индуктивно свързана плазма и лазерна аблация (LAICP-MS) за елементите следи, включително редкоземните елементи. Анализирани са
гранодиорити, вместените в тях мафични магматични включения, мобилизираните
участъци с гранитоиден състав около по-големите включения, хибридни състави от
района на селата Спанчевци и Бързия и диорити от района на Петрохански проход. На
приложената класификационна диаграма на Dabovski et al. (1989) изследваните скали
от Петроханския плутон попадат в полето на висококалиевата калциевоалкална серия
(фиг. 6).
K2O (wt%)
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Фигура 6: Разширение и
допълненине на
Класификационната схема K2O –
SiO2 (Dabovski et al., 1989).
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Съдържанието на SiO2 в изследваните скали варира от 48,45 до 73,25 тегл. %.,
като за мафичните магматични включения е от 48,45 до 57,99 %, а за вместващите
гранодиорити – от 64,95 до 66,46 %. Най-кисели са мобилизираните топилки левкократни зони с гранитен състав около по-големите включения – 73,24 %.
Скалите от Петрохански плутон са преобладаващо метаалуминиеви, със
съдържание на Al2O3 от 13,58 до 18,66 тегл. % .
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В разпределението на елементите по отношение на съдържанието на SiO2 в
скалите на Петроханския плутон се наблюдават няколко тенденции на:
– линеен тренд на понижаване на съдържанията на FeOt, TiO2, MnO, MgO, CaO,
Al2O3, както и за някои микрокомпоненти (V, Co, Sc и Zn). Слаба тенденция към
понижаване на съдържанието в скалите с нарастване на силициевият компонент се
наблюдава и за Cs.
– тренд на увеличаване на K2O, Ba, Rb (слабо изразен), Pb, Th – тази тенденция е
изцяло подчинена на поведението на калия и кристализацията на калиевите минерали –
фелдшпатите и биотита.
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Фигура 7: Хондрит-нормализирани модели на REE (по стойностите на Nakamura,
1974;) в гранодиорити (AvQ172Grd, E94-3Grd), мафични магматични включения
(E94-4MME, E96-3MME)и базични дайки (E89Sp, E94Sp)=

– разсеяно разпределение на съдържанията (отсъствие на изразена тенденция) –
характерен за Na2O, P2O5, Ni, Cr, Zr, Y, Sr. При по-киселите скални типови
(вместващите мафичните магматични включения гранитоиди и мобилизираните
левкократни фази) разпределението на P2O5 формира негативен линеен тренд, докато
средните и базичните състави имат разсеяно разпределение. По-слабо изразен подобен
модел може да бъде наблюдаван и за Y.
Хондрит-нормализираните модели на разпределение на редкоземните (REE)
(нормализирани по стойностите на Nakamura, 1974) в скалите на Петроханският плутон
(фиг. 7) имат типичен за постколизионните скали спектър на разпределение на
редкоземните елементи, характеризиращ се с обогатяване на леките (LREE) и плавно
понижение на нормализираните стойности към тежките редкоземни елементи (HREE).
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5. МИНЕРАЛОГО – ГЕОХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АПАТИТИ,
ТИТАНИТИ, ЦИРКОНИ, МАГНЕТИТИ И ИЛМЕНИТИ ОТ СКАЛИТЕ НА
ПЕТРОХАНСКИ ПЛУТОН
Акцесорните минерали, макар да са в много малко количество в скалата, са
изключително чувствителни към процесите на еволюция на магмите. Те са
концентратори и носители на елементите следи и редките елементи и са изключително
подходящи за изотопни геохроноложки и геохимични изследвания.
Във всички скали на Петрохански плутон апатитът, цирконът, титанитът,
магнетитът и илменитът са повсеместно разпространени.
Апатит
Във

вместващите

гранитоиди

е

представен

от

два

типа

кристали

–

късопризматични и дългопризматични (фиг. 8), докато в мафичните магматични
включения и останалите типове скали преобладава иглестият апатит, включен в
плагиоклаз, калиев фелдшпат и кварц.

Фигура 8: SEM - снимки на апатити от гранодиорит (проба
E94-3) и мобилизиран гранит (проба E95-1).

Образуването на силно удължени (иглести) апатитови кристали е доказателство за
процеси на смесване на магмите и се обяснява с първоначалната относително висока
степен на преохлаждане на базичната магма (Barbarin, 2005; Machev and Rashkova,
2000).
Апатитите от различните скални разновидности са анализирани чрез EPMА
(електронносондов микроанализ) и LA-ICP-MS (масспектрометрия с индуктивно
свързана плазма и лазерна аблация).
Микросондовите анализи

показват, че съдържанието на F в апатитите на

Петрохански плутон варира от 2,30 до 3,96 %. То е най-високо в апатитите от
мафичните магматични включения. Високи са стойностите и в най-киселите фази на
плутона. Високите стойности на F в апатитите показват, че образуването им е станало
от обогатена на флуиди топилка.
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Съдържанието на Cl в апатитите от Петрохански плутон се изменя в много
широки граници – от 0,04 до 0,35 %, като за мафичните магматични включения е от
0,01 до 0,5. Не се наблюдават закономерни изменения с увеличаване на силициевото
съдържание.
Ясна тенденция на разпределение се наблюдава само за някои от елементите.
Съдържанието на Mn в апатититите се повишава в посока към по-фелзичните скални
типове. Най-ниски са стойностите на Mn в апатитите от хибридните състави (223 – 614
ppm за габрото и 575 – 770 ppm за диоритите), а най-високи – в апатитите от
вместващите гранити (972 – 1530 ppm).
Разпределението на стронция не показва характерния за апатитите от
диференцирани плутони (Hoskin et al., 2000) тренд на понижаване на съдържанията към
по-фелзичните скални разновидности.
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Фигура 9: Хондрит-нормализирани модели на разпределение на REE (по Nakamura,
1974) в апатити от различни скали на Петрохански плутон (в синьо е модела на
разпределение на REE на вместващата скала): мафично магматично включение
(Е94-4ММЕ), гранодиорит (Е94-3Grd), диорит (Е93D), мобилизирана фаза (Е96-4Mob).

Съдържанието на стронций в апатитите отразява съдържанието му в магмата, от
която са кристализирали. В процеса на фракционна кристализация стронциевото
съдържание в топилката намалява. Такъв тренд на понижаване на съдържанията на Sr,
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характерен за апатитите от диференцирани плутони (Hoskin et al., 2000), при апатитите
от Петроханския плутон не се наблюдава. Във всички проби Sr варира от 110 до 580
ppm, като единствено в проба Е93 (хибриден диорит) се наблюдават по-високи
стойности – до 860 ppm. Индикативна е стойността на отношението SrAp/SrHostRock > 1
която показва, че в процеса на магмообразуване е участвало значително количество
мафична магма (Chu et al. 2009). В апатитите от Петрохански плутон стойности над 1 са
характерни за апатитите от вместващите гранитоиди и някои хибридни състави. Това
дава основание за използването на съдържанието на Sr в апатитите като индикатор за
процесите на еволюция на магмите, в частност – на процеси на смесване.
Разпределението на редкоземните елементи в апатитите от различните скали на
Петрохански плутон е представено чрез хондрит-нормализирани диаграми (фиг. 9). Те
имат сходни характеристики – отрицателни наклони на кривите, съществено
набогатяване на LREE, отрицателна европиева аномалия със стойности на Eu/Eu* от
0,36 до 0,56 и плавен наклон за HREE.
Важна закономерност, нехарактерна при процеси на магмена диференциация, е
установена за отношението Cecn/Ybcn за апатитите от гранитоидите на Петроханския
плутон, чиито стойности са по-високите в сравнение с тези от по-базичните състави.
Циркон
В гранитоидите цирконът е равномерно разпределен и е представен както от
добре оформени кристали с гладки стени, така и от заоблени зърна. В средните и
базични състави (ММВ) цирконовите кристали са в количество близко до гранитите.
В тиположката схема на Pupin (1980) цирконите от скалите на Петрохански
плутон попадат в полето на калциево-алкалните гранитоиди (фиг. 10). Доминиращата
вътрешна структура в циркона е осцилаторната зоналност, която е индикация за
магматичен растеж от топилка. Наблюдават се по-светли ядра (прекристализирали),
често със “замътнена“, но с добре различаваща се осцилаторна зоналност.
Цирконите от различните скални разновидности на Петрохански плутон са
анализирани чрез LA-ICP-MS (масспектрометрия с индуктивно свързана плазма и
лазерна аблация) и ID-ТIMS (масспектрометрия с термална йонизация и изотопно
разреждане). Не се наблюдават ясно изразени трендове на разпределение на елементите
в изследваните циркони (фиг. 11). Измененията са по-скоро в интервалите на промяна и
съвсем условно на тази основа можем да отделим следните тенденции:

20

Фигура 10: Външна морфологията на цирконите от Петрохански плутон и
местоположението им в тиположката схема на Pupin (1980) в полето на калциевоалкалната
серия

– отрицателен тренд – при Y, Yb, Ce, Nb, Ta, U и Th се наблюдава стесняване на
интервалите на изменение на съдържанията им с увеличаване на силициевия компонент
в скалите.
– положителен тренд – при P;
– разсеяно разпределение – при Hf.
Стойностите на Zr/Hf-отношение в цирконите от скалите на Петрохански плутон
указват смесен, но мантийно доминиран източник на магмата. За цирконите от
мафичните магматични включения и вместващите гранити Zr/Hf е съответно 41,9 –
68,53 и 48,75 – 56,88. За хибридното габро стойностите са от 47,54 до 61,97, а за
мобилизирания гранит – от 43,18 до 52,27. При средните състави се наблюдават
значителни разлики. При проба Е93 (хибриден диорит с иглест амфибол) Zr/Hfотношение говори за мантиен източник (58,46 – 70,97), докато при проба AvQ166
(диорит от Петрохански проход) – за коров източник на магмата (36,64 – 47,55).
В цирконите от различните скални типове на Петрохански плутон отношението
Nb/Ta намалява към съставите с по-високо силициево съдържание. В мафичните
магматични включения то се променя от 2,52 до 5,01 и е съпоставимо с това във
вместващите гранитоиди (от 2,52 – 7,55). Най-високи са стойности в цирконите от
хибридното габро Е96-2 (4,12 – 9,42) и в хибридния диорит Е93 (6,13 – 7,57), а найниски – в цирконите от AvQ166 (диорит от Петрохански проход) – от 1,96 до 2,52. Тази
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зависимост не отговаря на установената от Beluosova et. al (2000) закономерност за
фракционирани гранитоиди.
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Фигура 11: Разпределение на съдържанията на U, Th, Y, Nb/Ta, Zr/Hf и Ce/Ce* в циркони от
Петроханския плутон: 1 – хибридно габро (проба Е96-2), 2 и 3 – хибридни диорити (съответно
проби Е93 и AvQ 166), 4 и 5 – мафични магматични включения (проби Е96-3 и E94-4), 7 –
вместващ гранодиорит (проба Е94-3), 8 – мобилизиран гранитоид (проба Е96-4).

Макар съдържанията на U и Th в цирконите от изследваните скали да се изменят в
широки граници, наблюдава се нехарактерен за диференцирани комплекси отрицателен
тренд на разпределение и за двата елемента от по-базичните към по-киселите състави.
Аномално високи са съдържанията на U в хибридните габра и диорити – съответно
3335 – 10523 ppm и 1680 – 3360, докато при мафичните магматични включения и
вместващите ги гранодиорити стойностите обикновено са от 250 до 1500 ppm за
включенията и от 127 до 480 ppm за гранитоидите. Отделни циркони показват и
значително по-високи стойности.
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Фигура 12: Хондрит-нормализирани модели на разпределение на REE (по Nakamura, 1974)
в циркони от различни скали на Петрохански плутон – мафично магматично включение
(Е94-4ММЕ), гранодиорит (Е94-3Grd), диорит (Е93D), хибридно габро (Е96-2HGb).

Хондрид-нормлизираните диаграми на изследваните циркони (фиг. 12) имат
сходни трендове – ниски съдържания на LREE, стъпаловидно нарастване на HREE с
четири порядъка, ясно изразена цериева положителна и по-слабо изразена отрицателна
европиева аномалии. При отношението Ce/Ce* не се наблюдава установеното от Hoskin
et al. (2000) нарастване към по-фелзичните състави. В изследваните циркони от
Петроханския плутон най-високи слабо изразени цериеви аномалии имат цирконите от
мафичните магматични включения.
Титанит
В изследваните скали на Петрохански плутон (граниоиди, мафични магматични
включения, хибридни състави, спесартитови дайки) титанитът е представен в найголямо относително количество сред акцесорните минерали. Той се наблюдава като
хипидиоморфни кристали, понякога запълващ интерстициите между главните
скалообразуващи минерали и следователно е образуван в края на магмената
кристализация. Магматичният му произход се потвърждава от ясно изразената секторна
зоналност, наблюдавана в титанитите от всички изследвани типове скали (фиг.13).
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Фигура 13: Секторна зоналност в късномагматични интерстициални титанити от
различни проби.

Характерна е офитовата структура (малки плагиоклазови кристали с базичен
състав, включени в титанит), както и струпвания от мафични и акцесорни минерал,
най-често идиоморфни амфиболови кристали, прораснали с биотит, титанит, рудни
минерали. В спесартитовите дайки (Тачева и др. 2007) титанитът е ксеноморфен и
оформя централните части на разрушени и променени амфиболови субпорфири. На
отделни места в дайките се наблюдават единични хипидиоморфни титанови кристали.
Те са заоблени, без включения и са слабо променени.
Титанитите от различните скали на Петрохански плутон са анализирани чрез
електронносондов микроанализ (EPMА), масспектрометрия с индуктивно свързана
плазма и лазерна аблация (LA-ICP-MS) и масспектрометрия с термална йонизация и
изотопно разреждане (ТIMS). В режим на обратно отразени електрони в болшинството
от тях се наблюдава секторна зоналност, която се определя от разпределението на REE,
Y, Nb, Al, Fe и P между секторите (100) и (111) (фиг. 14).
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Фигура 14: Елементен мапинг (ЕРМА с WDS) на зонален титанитов кристал от диорит
(проба Е88). По-светлите зони са обогатени на Ca, Al, Fe и P, а по-тъмните – на Y и REE;

За диференцирани магмени комплекси Hoskin et al. (2000) установяват
положителен тренд на разпределение на Mn, Fe, Y, Zr, Nb, REE, Hf, Ta и U, а за V и Sr –
отрицателен.

В

изследваните

титанити

от

скалите

на

Петрохански

плутон

съдържанията на Mn, Fe и Y оформят ясно изразен положителен тренд към по-киселите
състави, докато за Al, Nb и Ta това не е така ясно изразено.
Положителната тенденция е характерна и за ΣREE (Y+REE). Най-ниски стойности
има за спесартитовите дайки – 550 – 3400 ppm. За базичните и средните състави ΣREE е
в интервала от 3700 до 25400 ppm, а за ММВ, вместващите гранити и левкофазата – от
11600 до 51900 ppm.
По отношение на разпределението на LREE (La, Ce и Pr) в титанитите от
Петроханския плутон не се наблюдава закономерно понижаване на съдържанията към
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по-киселите скални разновидности, както установява Hoskin et al. (2000) при
диференцираните комплекси.
E94_4 MME

100000
10000

1000

1000

100

100

10

10

1

1

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

10000

100000

E94_3 GrD

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

100000

E96_2 HGb

10000

E93 D

10000

1000
100

100

1
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

1
100000

E89 Sp

10000
1000
100

1

Фигура 15: Хондрит-нормализирани
модели на разпределение на REE (по
Nakamura, 1974) в титанити от
различни скали на Петрохански плутон
– мафично магматично включение
(Е94-4ММЕ), гранодиорит (Е94-3Grd),
диорит (Е93D), хибридно габро (Е962HGb), спесартитова дайка (E89Sp).
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Хондрит-нормализирани диаграми на всички изследвани титанити (фиг. 15)
се характеризират с отрицателен наклон, като европиевата аномалия се изменя в
широки граници. В титанитите от мафичните включения и вместващите ги гранити е
строго отрицателна със сходна амплитуда, докато при тези от базичните и средните
състави е от отрицателна до положителна. Сходните модели на разпределение на
редкоземните елементи при титанитите от мафичните магматични включения и
вместващите

ги

гранодиорити

отразяват

по-високата

степен

на

химическо

взаимодействие между контрастните магмени състави. Титанитите от средните
хибридни състави имат трендове на разпределение на REE сходни или с тези на
хибридните габра, или с тези на ММВ и вместващите ги гранитоиди.
Формите на хондрит-нормализираните модели за LREE в титанитите от скалите
на Петроханския плутон са резултат от промяната в съдържанията на La, Ce и Pr.
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Hoskin et. al (2000) установяват, че с увеличаване на степента на магмена
диференциация стойностите на Lacn/Cecn-отношение намаляват в резултат от силно
обедняване на лантана в титанитите. Вероятна причина за това е фракционирането на
други акцесорни минерали (апатита, аланит), които включва значителни количества La
в структурата си.
Желязо-титанови оксидни минерали (магнетит и илменит)
Желязо-титановите оксиди във всички скални разновидности на Петрохански
плутон са представени главно от магнетит и илменит. В изследваните скали те се
срещат както под формата на отделни кристали, така и като агрегати с големина до 1
mm.

И

двата

минерала

съдържат

включения

от

по-рано

кристализирали

скалообразуващи и акцесорни минерали като биотит, амфибол, фелдшпат, циркон и
кварц, което свидетелства за късномагматичния им произход.
По отношение на химичния състав изследваните магнетити от различни скални
разновидности, формирани при смесване на магми, не показват съществени различия.
За разлика от магнетита, който обикновено е представен от добре оформени
кристали с редки включения от други минерали и отсмесванея от илменит II и
улвошпинел, морфологията и микроструктурата на илменита I носят белези на
разнообразни магматични и постмагматични процеси. Във всички изследвани скали
преобладаващата част от илменита са представени от реликтови форми вследствие на
заместване от късномагматичен или постмагматичен титанит (фиг. 16).
Отделните илменитови кристали са силно нехомогенни поради наличието на
микро- и наноразмерни субсолидусни отсмесвания от хематит (Hem І на фиг. 15),
разположени

паралелно

на

кристалографска

равнина

(0001)

на

илменита.

Наблюдаваните хематитови отсмесвания са два типа: (i) лещи на отсмесване от няколко
порядъка (обикновено два порядъка), представени като големи лещи (1 порядък),
между които се разполагат фини лещи (ii) – къси линейно разпределени ламели.

Фигура 16: Илменитов кристал,
претърпял: (i) заместване с късномагматичен; (ii) отсмесване на хематит
(Hem-I); (iii) разлагането на илменита в
постмагматичен хематит (Hem-II) и
рутил (Rut).
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Химизмът на илменита е определен в два режима на електронносондовия
микроанализ – чрез точкови и площни (чрез сканиране по площ) анализи. Нанесените
точки (фиг. 17) за всяка проба, освен Е94-4 (мафично магматично включение с
диоритов състав), са групирани в отделни удължени зони, илюстриращи отрицателна
корелация между Mn и Fe3+ в минерала.

Фигура 18: Корелация
междусъдържанието на MnTiO3 в
илменитите (mol.%, area analyses) и
съдържанието на SiO2 в изследваните
скали

Фигура 17: Разпределение на
точковите и площните анализи на
хематит и илменит.

Основната разлика между илменитите (илменит + хематит) в изследваните проби
е в съдържанието на Mn, докато съдържанието на Fe3+ варира в един и същ интервал,
отговарящ на 5-18 mol.%

Fe2O3. Това показва, че образуването и последващите

промени в илменита в тези скали са осъществени в близки окислителни условия
(сходна фугитивност на кислорода), като вероятно следствие от смесването на магми.
Влиянието на индивидуалните характеристики на всяка от изследваните скали
върху състава на илменита е илюстрирано на фиг. 17 и 18. Съдържанията на MnTiO3 (в
mol.%, анализи по площ) корелират със съдържанията на SiO2 (в wt.%) в изследваните
скали, с изключение на проба Е88 (диорит), взета от тази част на плутона, където няма
теренни доказателства за смесване на магми. Наблюдаваната корелация съответства на
известните тенденции за увеличаване на MnTiO3 в илменитите с повишаване на индекс
на диференциация на скалите.
Химичните състави на двата минерала и техните равновесни двойки, показват
сравнително ниски температури на преуравновесяване на техните системи (350-370°С
хематит-илменитовите двойки и 330-390°С за магнетит-илменитови двойки), което е
свидетелство за бавно охлаждане на плутона.
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6. ГЕОХРОНОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В рамките на това изследвани в ЕТН-Цюрих (Швейцария) са датирани чрез In-situ
LA-ICP-MS и конвенционален ID-TIMS метод циркони и титанити от различни скални
разновидности на Петрохански плутон – хибридни базични и средни състави, мафични
магматични включения и вместващите ги гранодиорити.
Получените възрасти са сходни за цирконите от проба Е94-3 (гранодиорит,
вместващ влюченията) и Е95-2 (диорит), съответно 310,07 ± 0,79 Mа и 310,70 ± 0,77 Mа.
Цирконите от най-киселата изследвана фаза на Петрохански плутон – мобилизираният
гранит Е95-1 дават възрасти 308 ± 1,1 и 311,14 ± 0,48 Ма. Значително по-млада
възрасти е определена за единичен циркон от проба AvQ171 (габро) – 305,8 ± 0,6 Ма.
Тези резултати корелират с докладваните от Peytcheva et al. (2008) възрасти и
подтвърждават смесения произход на Петрохански плутон. Разликата в получените
стойности се дължи на използването на подобрена методика с прилаганито на двоен
трасер

202-205/

P/233-235U и предварителна «химична абразия» (Matinson, 2005) на

изследваните циркони, позволяваща отстраняване на зоните със загуба на радиогенно
олово (Von Quadt et al., 2011).
Датирани чрез ID-TIMS метод са и единични зърна титанит от мафичните
магматични включения, вместващите ги гранодиорити, габро и спесартиовите дайки. За
титанитите от гранодиорита е получена възраст 306,85 ± 0,63 Ма, габро – 305.21 ± 0,54
и мафичните магматични включения – 305,69 ± 0,63 Ма. Макар разликата в получените
възрасти да е малка, все пак по-базичните състави имат по-млади възрасти.
Изследваните титанити от спесартитовите дайки дават значително по-млади възрасти
(275.21 ±13 Ma), което потвърждава техния по-късен от процеса на смесване, произход.
LA-ICP-MS-методът за датиране на циркони позволява бързо да бъдат датирани
голямо количество зърна, като има възможност да се определят възрасти в различни
участъци на отделните кристали – ядра, зони на нарастване, метаморфни рамки.
Методът е бърз, а резултатите, макар и не с абсолютна точност, могат да дадат
допълнителна информация за изследваните материали.
Получените резултати за Петрохански плутон, показват, че както за по-киселите
състави, така и за хибридните средни скали, е характерно наличието на по-стари ядра и
значително по-млади обвивки. Макар че получените възрасти за всички изследвани
скали са значително завишени в сравнение с тези, получени чрез ID-TIMS метода,
цирконите от най-киселите състави са най-стари.
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7. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗВОДИ
1. Процесите на смесване на магми с контрастни състави (габрова и гранитна) са
играли значителна роля при образуването на Петроханския плутон.
2. Валовите геохимични характеристики на изследваните гранодиорити,
вместените в тях мафични магматични включения и хибридни скали, не позволяват
разграничаване на процесите на магмена диференциация и асимилация от процесите на
смесване на магми.
3. Апатитът, цирконът и титанитът са широко разпространени акцесорни
минерали в скалите на Петрохански плутон. В процеса на изследване на минералите
бяха установени редица техни характеристики, индикативни за процесите на смесване
на магми:
a) иглест хабитус на апатитовите кристали, характерен за апатити от смесени
магми;
b) съдържанието на Sr в изследваните апатитите се увеличава с нарастване на
силициевото съдържание в скалите под влияние на постъпването на базична магма в
магмената камера; стойности на отношението SrAp/SrHostRock > 1 за апатитите от
вместващите гранитоиди и някои хибридни средни състави подтвърждава, че в процеса
на магмообразуване е участвало значително количество мафична магма;
c) не се наблюдава характерното за фракционна кристализация намаляване от
базичните към киселите състави на Zr/Hf-отношение в цирконите. Стойностите на това
отношение в цирконите от мафичните магматични включения и вместващите
гранитоиди е съответно 41,9 – 68,53 и 48,75 – 56,88, а за хибридните състави – 43,18 до
61,97. Това указват смесен, мантийно доминиран източник на магмата за скалите на
Петроханския плутон, като в отделни проби преобладава коровият или мантийният
компонент;
d) не се наблюдава характерното за диференцирани комплекси увеличаване на
Nb/Ta-отношение в цирконите от базичните към киселите състави. Това отношение е
повлияно от процесите на смесване на магми и намалява в цирконите от гранитоидите.
Най-високи са стойностите му при хибридните скали – 4,12 – 9,42;
e) съдържанията на U и Th, както и на REE в цирконите от изследваните скали не
следват нормалния тренд на увеличаване към по-киселите скални разновидности и
показват най-високи съдържания при по-базичните хибридните скали (за U: 1680 –
10523 ppm; за Th: 1850 – 5830 ppm), където се очаква да са най-ниски;
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f) в разпределението на елементите в титанитите от различните скали на
Петрохански плутон не се наблюдават тенденциите, установени за диференцирани
магмени комплекси: с изключение на Mn, Fe и Y няма ясно изразени линейни
зависимости; няма закономерно понижаване на съдържанията на LREE (La, Ce и Pr) в
титанитите от базичните към киселите скални разновидности;
g) хондрит-нормализираните модели на изследваните апатити, циркони и
титанити имат характеристики за всеки един от акцесорните минерали, които отразяват
процесите на смесване на магми:
– отношението Cecn/Ybcn, с което се оценява наклонът на кривите, за апатитите
от гранитоидите на Петрохански плутон има по-високи стойности, отколкото при
хибридните средни и базични състави; характерът на амплитудата на европиевата
аномалия не следва установения за апатити от диференцирани комплекси тренд на
нарастване към по-фелзичните състави;
– кривите на хондрит-нормализираните спайдерграми в цирконите от мафичните
магматични включения са сходни или с тези на цирконите от хибридните състави, или с
тези от вместващите гранити; отрицателна европиева аномалия е най-силно изразена в
средните хибридни състави, докато за мафичните магматичин включения и
вместващите гранити са със съпоставими стойности; отношението Ce/Ce* в
изследваните циркони е най-високо в хибридните средни състави и мафичните
магматични включения.
– титанитите от средните хибридни състави имат трендове на разпределение на
REE сходни или с тези на хибридните габра, или с тези на ММВ и вместващите ги
гранити; характерът на европиевата аномалия в титанитите от мафичните включения и
вместващите ги гранити е строго отрицателен със сходна амплитуда;
4. Въпреки че магнетитът и илменитът в изследваните скали са кристализирали
едновременно – след и вероятно по време на смесването на магмите, техните химични
състави и микроструктури отразяват по различен начин влиянието на магматичните и
постмагматичните процеси в процеса на образуването им:
– магнетитът е представен от големи хомогенни кристали, докато морфологията
и микроструктурата на илменита е усложна от процеси на интензивно заместване от
късномагматичен и постмагматичен титанит, отсмесване на хематит и постмагматична
промяна;
– за разлика от магнетита, който не показва разлики в химичния състав,
химизмът на илменита (съдържанието на Fe3+ и Mn) показва по-широки вариации в
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резултат както от смесването на магми, така и от специфичното въздействие на
химическия състав на скалите. Ефектът от смесването на магми се отразява и в
аномално високите стойности на мангановия компонент в илменитовите зърна от
хибридните скали.
– химичните състави на двата минерала и техните равновесни двойки, показват
сравнително ниски температури на преуравновесяване, което е свидетелство за бавно
охлаждане на плутона.
5. Геохроноложките изследвания по циркони и титанити показват, че
гранодиоритовите скали в обхвата на Петрохански плутон са с по-стари възрасти, в
сравнение с вместените в тях мафични магматични включения и хибридните габра.
8. ПРИНОСИ
1. За първи път са наблюдавани и описани полеви взаимоотношения,
свидетелстващи за процеси на смесване на базична и кисела магма в обхвата на
Петроханския плутон.
2. Приведени са петрографски доказателства за участие на процеси на смесване
на магми при генериранeто и еволюцията на плутона.
3.

Извършени

са

минералого-геохимични

изследвания

на

широко

разпространени във всички скали от Петроханския плутон акцесорни минерали
(апатити, циркони, титанити, илменити и магнетити) и са определени характерни
особености, маркиращи процесите на смесване на магми с контрастен състав:
– увеличаването на съдържанието на Sr в апатитите с нарастване на силициевото
съдържание в скалите и стойности на отношението SrAp/SrHostRock над 1 за апатитите от
вместващите гранитоиди и хибридните скали са индикативни за процесите на смесвани
на магми;
– отношенията Zr/Hf и Nb/Ta в цирконите отразяват процесите на смесване на
магми: Zr/Hf указва характера на източника на магмата, а по-високите стойности на
Nb/Ta в цирконите от хибридните диорити в сравнение с тези от гранитоидите е
резултат от смесването;
– аномално високите съдържания на U, Th, и REE в цирконите от базичните и
средните състави;
– липсата на закономерно понижаване на съдържанията на LREE (La, Ce и Pr) в
титанитите с увеличаване на силициевия компонент в скалите;
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– химизмът на илменита показва по-широки вариации в резултат както от
смесването на магми, така и от специфичното въздействие на химическия състав на
скалите. Ефектът от смесването на магми се отразява и в аномално високите стойности
на мангановия компонент в илменитовите зърна от хибридните скали.
4. Проследена е темпоралната еволюция на магмата и с комбинация от in-situ
LA-ICP-MS и ID-TIMS U-Pb геохроноложко датиране на циркони и титанити е
доказано по-късното внедряване на базичната (габрова) магма.
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The late Paleozoic Petrohan pluton is located in the core of the Berkovitsa anticline, Western
Balkan. The pluton is metaaluminous I type with calc-alkaline and high-potassium calcalkaline affinity. It is built up of gabbroic to granitic rocks with prevalence of the acid and
intermediate varieties, formed via combined assimilation and fractional crystallization
processes. Specific feature of the Petrohan pluton is the presence of mafic magmatic enclaves
(MME), whose composition varies between gabbro and diorite as result of the magma mixing
and mingling. The rocks of the pluton are characterized by diverse accessory mineralogy
including titanite, apatite, allanite-(Ce), thorite, zircon, garnet, and Fe-Ti oxides – magnetite,
ilmenite, hematite, and rutile. In the present work, several indicative features evidencing the
magma mixing processes in the Petrohan pluton were identified in the accessory minerals:
Needle-type apatite crystals found in the MME and in the host granodiorite in the contacts
with MME is direct indication for the magma mixing. The content of Sr in the apatite
correlates with the silica content in the rocks due to the influence of basic magma incoming
into the magma chamber. The established values of SrAp/SrHostRock > 1 in the host granitoids
and some hybrid rocks with dioritic composition confirm essential participation of mafic
magma in the pluton formation. The magma mixing process affects the chondrite normalized
ratio Cecn/Ybcn in the apatites which is the highest in the granitoids.
The Zr/Hf ratios in the zircons being 41,9-68,53 for MME, 48,75-56,88 for host granitoids,
43,18-61,97 – for hybrid diorite are indication for mixed but mantle dominated source of
magma for the rocks of Petrohan pluton. Increase of Nb/Ta ratio, contents of U, Th and REE
in zircons from basic to acid rocks typical for differentiated magma complexes are not
established in the present study.
The content of La, Ce and Pr in the studied titanites does not follow the tendency to decrease
toward the acid varieties of rocks as is typical for differentiated magmas. It is found that the
chondrite-normalized distributions of REE in the titanite are similar for the host granitoids
and MME and are different from those for the hybrid rocks.
Magnetite and ilmenite in the studied rocks crystalize at the same time - after and, probably,
simultaneously with the mixing of magmas as late magmatic minerals. In contrast to
magnetite that does not show any essential differences in its chemical composition in the
studied rocks, ilmenite shows more variable composition resulting both from the magma
mixing (Fe3+ content) and the specific influence of chemical composition of the rocks (Mn
content). It is suggested that the magnetite composition records more general characteristics
of the mixing and mingling magmas in the Petrohan pluton, while the ilmenite composition
rather emphasizes their differences. Chemical compositions of the two minerals and their
equilibrium pairs indicate comparatively low temperature of their re-equilibration and give
evidence of slow cooling of the pluton.
Application of in-situ LA-ICP-MS and ID-TIMS U-Pb geochronology for zircons and titanite
allows one to reveal the later intruding of the basic (gabbroic) magma into the granitoid
magma mush, thus evidencing for the magma mixing processes during the formation of the
Petrohan pluton.
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