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Skarn xenoliths hosted by monzonitic rocks of the second intrusive phase of
the Zvezdel pluton are the focus of this study. Field observations and quantitative
determination of mineral phases using Rietveld-based XRD method are integrated
with petrography, chemical and structural features of minerals, whole-rock
lithogeochemistry and REE, and trace elements distribution in order to: (i) delineate
the skarn zones, (ii) calculate the gain-loss chemical mass balance during the skarn
formation, (iii) determine the different stages and facies during the subsequent
alteration and evolution of the metasomatic processes.
The skarn nodules consist of coarse grained clinopyroxene-garnet- or garnetrich domains in a quartz-calcitic matrix, surrounded by wollastonite-bearing
zones, which exhibit massive, spotted or banded fabrics. The following zones are
determined from the contact with the monzonite rock towards the proximal parts
of the nodules: monzonite → plagioclase-clinopyroxene (endoskarn) → plagioclaseclinopyroxene-wollastonite+epidote (endoskarn) → plagioclase-clinopyroxenewollastonite (endoskarn) → plagioclase-clinopyroxene-wollastonite-garnet (contact
zone between endo- and exoskarns) → clinopyroxene-garnet (exoskarn) → garnet
(exoskarn).
Mineral assemblages in the skarns include garnets of the grossular-andradite
series (Adr96.61–3.13) and melanites with TiO2 content of 8.04–13.10 wt.%, fassaitic
clinopyroxene (with Al2O3 – 10.17–17.75 wt.%. and Fe3+ – 0.165–0.487 apfu),
clinopyroxene of the diopside-hedenbergite series, wollastonite-2M (determined
by single-crystal XRD structure refinement), plagioclase (An96.7–0.0), and calcite with
subordinate quartz, epidote, prehnite and chlorite. Titanite, apatite and magnetite
are present as accessories in all zones. Melilite occurs mainly as short prismatic
crystals up to ~80 μm in length enclosed in garnet crystals from the clinopyroxenegarnet zone and is composed mostly of a binary solid solution between gehlenite
and åkermanite with gehlenite: åkermanite ratio 60:40.
The monzonite-normalised trace elements pattern reveals enrichment in V, Sc,
Be, Co, Ag, Sr Zn and depletion in Ba, Cs, Rb, U, Th, W, Pb, Zr, Hf, Nb, Ta, Y, Cr,
and ΣREE. The mineralogical control of REE and trace elements distribution was
discussed.
According to mineral assemblages two main stages have been distinguished –
magmatic and postmagmatic one. The products of the magmatic stage: melilite,
fassaitic clinopyroxene and wollastonite-I (above 800 °C) are overprinted by
metasomatic anhydrous mineral assemblages of the postmagmatic stage: garnets,
clinopyroxene of the diopside-hedenbergite series, wollastonite-II and plagioclase.
Infiltration of late-stage fluids at lower temperature results in formation of epidote,
prehnite, chlorites, thaumasite, gypsum, zeolites, quartz, and calcite.
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I. УВОД

I.1. Актуалност на темата
Главните минерали в скарните са силикати и алумосиликати на калция, магнезия, желязото и мангана и показват значителни разлики в химичния си състав.
Съчетанието между тези минерали, диапазонът на твърдите разтвори, строежът
и зоналността на скарновите тела са изключително разнообразни и зависят от такива фактори като температура, налягане на CO2, режим на напълно подвижните
компоненти, окислително-редукционни условия, дълбочина на образуване, рН на
флуидите, начин на образуване (дифузия или инфилтрация), интензивност на скарнообразуващия процес във времето и др.
Взаимодействието между алумосиликатните и карбонатните скали е изключително чувствително към измененията на физикохимичните условия, което дава
възможност за оценка на метаморфните и метасоматичните условия по минералните парагенези, възникващи при това взаимодействие. Тези минерални парагенези носят значителен обем информация и за състава на флуида. Кристалохимичните и структурните характеристики на скарновите минерали (оливини, мелилити,
гранати, пироксени, воластонити, епидоти, амфиболи, скаполити, фелдшпати и
т.н.) позволяват да се проследят закономерностите на образуване и развитието
на тези скали. Разпределението на химичните елементи – главни, редкоземни и
елементи следи, между скарновите минерали е важен петрогенетичен индикатор
и се използва за определяне на различни фактори, които влияят върху скарнообразуващите процеси (напр. Bowman and Essene, 1984; Bau, 1991; Nicolescu et al., 1998;
Whitney and Olmsted, 1998; Kato, 1999; Smith et al., 2004; Gaspar et al., 2008).
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Изборът за изследване на скарновите минерализации в Звезделския плутон e
продиктуван от липсата на данни в геоложката литература за този тип скали в региона и се базира на предварителни изследвания на автора, които показаха съществуването на неравновесни минерални асоциации, предполагащи образуване при
различни условия и етапи на метасоматичния процес.

I.2. Цел и задачи
Главната цел на предложения дисертационен труд е изследване на кристалохимичните и структурни особености на скарновите минерали и обвързването на
тези характеристики с условията на образуване на скарните, със стадиите и еволюцията на метасоматичните процеси.
Проследяването на влиянието на геоложките условия върху конкретни минерали или минерални асоциации е сведено до решаването на следните задачи:
• Установяване на строежа на скарновите тела и типовете зоналност.
• Разработване на методика за количествено определяне на модалния минерален състав в скарновите скали по прахови рентгенови данни с използване
на Ритвелдов профилен метод.
• Петрографска характеристика на различните типове скарнови скали.
• Анализ на разпределението на главните, редкоземните и елементите следи в различните разновидности скарни и интерпретация на поведението на
тези елементи по време на скарнообразуващия процес.
• Изследване на химизма и структурните особености на скарновите минерали и анализ на минераложкия контрол върху разпределението на главните,
резкоземните и елементите следи.
• Определяне на петрогенетичното значение на вариациите в химизма на
скарновите скали и минерали от гледна точка на условията на образуване,
фациалната принадлежност, стадиите на скарнообразуване и еволюцията
на метасоматичния флуид.

II. Материал и методи на изследване

II.1. Материал
Обект на изследване са образци от високотемпературни зонални калциеви
скарни, установени в галерия 68 на рудник Галенит, Звездел-Пчелоядско рудно
поле. При теренните проучвания са събрани над 80 късови проби, които макроскопски възможно най-пълно характеризират метасоматичните промени на
изследваните скали.

II.2. Методи на изследване
За определяне на минералния състав, химичните и структурни характеристики
на скарновите минерали е използван следният комплекс от методи:
• Седиментиране и електромагнитна сепарация
• Изолиране на мономинерални проби
• Оптични изследвания в проходяща светлина
• Прахова рентгенова дифрактометрия
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• Количествен анализ на минералите в скарните по прахови рентгенови данни
с използване на Ритвелдов профилен метод
• Монокристален рентгеноструктурен анализ
• Химичен анализ AES ICP
• SEM и рентгеноспектрален микроанализ
• Инфрачервена спектроскопия
• Раманова спектроскопия
• Лазерна аблация – LA-ICP-MS
• Диференциално-термичен анализ
• Петрофизичен анализ
• Петрохимични изследвания
III. Геоложки строеж на района

Звездел-Пчелоядското рудно поле се разполага в Момчилградския вулкански
район на Източнородопския блок (Иванов, 1960; Велчев и др. 1976). Геоложкият
строеж на Източнородопския блок се определя от скалите на два структурни етажа
– метаморфен фундамент и вулканогенно-седиментна покривка.
Разкритията на висококристалинния фундамент в Звездел-Пчелоядското рудно
поле са съвсем ограничени в най-отдалечения югоизточен фланг. Дискордантно над
метаморфните скали залягат скалите от вулканогенно-седиментната покривка (Гергелчев, 1973), които запълват структурна депресия (Иванов, 1960). Покривката е представена от палеогенски седиментни, вулканогенно-седиментни и вулкански скали, процепени от скалите на Звезделския плутон. Палеогенският профил започва с базален
конгломерат, над който се разкриват варовици, туфитови брекчи, пясъчници, пепелни
туфи, туфити и туфобрекчи, последвани от ефузивно-пирокластична задруга с най-широко разпространение на андезитите, които изграждат дебели покрови, а също така и
дайки и хипоабисални пластови, лаколитовидни и секущи тела.
С изучаването на палеогенския магматизъм в района са се занимавали много изследователи (Яковлев, 1953; Горанов, 1960; Иванов, 1960, 1963; Боянов и
др., 1963; Вапцаров, 1983; Недялков, 1986; Harkovska et al., 1989; Nedialkov, Mav
roudchiev, 1995; Nedialkov, Pe-Piper, 1998; Yanev et al., 1998; Raicheva, Marchev, 2006;
Raicheva et al., 2007; Райчева, 2013). Звезделският палеовулкан, който е част от Македоно-родопската-североегейска вулканска зона (Harkovska et al., 1989), се счита
от редица автори за типична стратовулканска постройка, с множество сателитни и
паразитни вулкански гърла (Недялков, 1986; Nedialkov, Pe-Piper, 1998; Yanev et al.,
1998). Harkovska et al. (1998a) и Moskovski et al. (1990) предполагат, че Звездел е
по-скоро щитовиден, отколкото типичен стратовулкан, поради наличието на множество дайкови снопове в района, служещи за подводящи канали на лавовите потоци. Вулканската постройка е изградена от пирокластити (туфобрекчи, лапилови
и пепелни туфи, рядко туфити) или лавови потоци, които се прослояват от епикластити и внедрените сред тях куполи и дайки. Най-старите лави лежат върху киселите пирокластити на т.нар. хоризонт на втори кисел вулканизъм (Иванов, 1960), а
най-късните лави са покрити от Равенските пирокластити.
Преобладаващата част от вулканските скали имат висококалиев калциевоалкален химизъм, а в подчинено количество са скали с калциевоалкален и шошонитов характер, като повишаването на K е характерно за по-късните потоци. Съставът
им варира от базалти и андезити до дацити (Nedialkov, Pe-Piper, 1998; Raicheva,
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Marchev, 2006; Raicheva et al., 2007; Райчева, 2013). Мултиелементните диаграми
на елементите следи показват типични профили на скали, генерирани в субдукционна обстановка – с обедняване на Nb и Ta и набогатяване на Rb и Th (Raicheva,
Marchev, 2006; Райчева, 2013). Хондрит-нормираните модели на REE се характеризират с набогатяване на LREE спрямо HREE. Според началните отношения на Sr
и Nd изотопи скалите попадат в полето на стойностите на орогенните терциерни
скали от българската част на Източните Родопи. На база на стратиграфската позиция
и на химичния и минераложки състав на лавите Raicheva et al. (2007) отделят две
еволюционни серии – горна и долна.
Лавите от горните стратиграфски нива на Звезделския вулкан показват характерни особености на минглинг и смесване – закалени мафични магмени включения,
ивичести минглинг структури и неравновесни фенокристални асоциации (Nedyalkov,
1986; Nedialkov, Pe-Piper, 1998; Raicheva, Marchev, 2006; Райчева, 2013). Raicheva и
Marchev (2006) предполагат, че смесването и фракционирането в магмените камери
е протичало едновременно, като редуването на андезитобазалти с андезити свидетелства, че приток на базична магма се е осъществявал няколкократно.
В централната част на вулкана е внедрена комагматична дифeренцирана
интрузия с габроиден до граносиенитов състав (Атанасов, 1965; Недялков, 1986;
Nedialkov, Mavroudchiev, 1995; Nedialkov, Pe-Piper, 1998). Звезделският плутон е
най-голямата монцонитова интрузия в българската част на Източните Родопи и се
разкрива на около 12 km2 (фиг. 1). Най-общо е изтеглена в меридионално направление и съставена от 3 основни тела (два щока и един сил) и няколко малки сателитни тела, разположени в северната и западната част на района. Внедряването
на интрузива е контролирано от пресичането на две главни разломни структури с
посоки С–Ю и СИ–ЮЗ (Mavroudchiev et al., 1993). При изследванията през 1965 г.
Атанасов определя скалите от инрузива като норити, диоритови порфирити, монцогабро, монцонити, сиенити и аплитови граносиенити.
Според Недялков (1986) и Nedialkov, Mavroudchiev (1995) образуването на
Звезделския плутон преминава в четири последователни магмени фази – габромонцогабро-монцодиоритова, монцонит-монцосиенитова до кварц-сиенитова (с
преобладаване на монцонитите), кварц-монцонитова до кварц-сиенит-порфирна
и четвъртата – кварц-сиенит-аплитова до гранит-аплитова. Първата фаза съставлява 65% от обема на интрузива и е представена от габро, левкократно монцогабро
и по-рядко монцодиорити, между които се наблюдават постепенни преходи. Тези
скали заемат най-високите части в разреза на интрузията. Втората интрузивна фаза
(около 30% от разкритието на интрузива на повърхността) е представена основно от
монцонити, монцосиенити и кварцсиенити с постепенни преходи между тях. Преходите между скалите на първата и втората фаза са постепенни, но бързи. Третата
интрузивна фаза има резки контакти със скалите от първите две фази и представлява 5% от интрузива. Представена е основно от кварцмонцонити и в значително помалка степен от кварцови сиенит-порфири. Четвъртата интрузивна фаза е проявена
във вид на жилни и лещовидни тела от кварцови сиенит-аплити и тънки прожилки
(с мощност до 4 cm) гранит-аплити, разкриващи се в северните части на плутона
(Недялков, 1986). Според химичния състав скалите от Звезделския плутон се определят като висококалиево калциевоалкални до шошонити.
Оценката на ерозионния срез, базирана на геоморфоложки данни, предполага малка дълбочина на внедряване на интрузията, или магмена кристализация при налягане по-малко от 0,5 kbar (50 MPa) (Nedialkov, Mavroudchiev, 1995).
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По двуфелдшпатовия геотермометър на Fuhrman и Lindsley (1988) авторите определят температура на кристализация на скалите от първата фаза в интервала
860–940 °С, на втората монцонитова фаза – 675 °С и на кварцмонцонитите от
третата фаза – 830 °С. По-ниски са стойностите, определени по геотермометъра,
базиран на равновесието магнетит–илменит – в интервала 720–570 °С. Авторите
обясняват тази разлика с вероятно протичане на късни- до постмагматични процеси на преуравновесяване. Според геоложките доказателства, образуването
на интрузията следва максимума на орогенната активност и внедряването ѝ е
след метаморфните събития в постколизионна тектонска обстановка (Nedialkov,
Mavroudchiev, 1995). Значителното сходството в минералния състав и еднаквата

Фиг. 1. Схематична геоложка карта на Звезделския вулкано-плутоничен регион
(по Nedialkov, Mavroudchiev, 1995)
1 – метаморфен фундамент; 2 – палеогенски седименти, кисели туфи и туфити; 3 – среднокисели
ефузиви, пирокластити, епикластити и субвулкански скали от Звезделския вулкан; 4 – габро, монцогабро, монцодиорити (първа фаза); 5 – монцонити, монцосиенити, кварцсиенити (втора фаза);
6 – кварцмонцонити (трета фаза); 7 – дацитови и риолитови субвулкански скали; 8 – нек; 9 – разлом
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еволюционна посока на описаните магмени скали според авторите са указание
за принадлежност към единна вулкано-плутонична асоциация, а обогатяването с
LILE и LREE, както и стойностите на отношението 87Sr/86Sr предполагат образуване
от обогатен с мантиен материал източник.
С формирането на сложнодиференцирания субвулкански интрузив приключва първия етап от магмената дейност в полето (Недялков, 1986; Nedialkov,
Mavroudchiev, 1995). Вторият етап е проявен в Тинтяво-Устренската тензионна
зона, която според Иванов (1960) е дълга повече от 60 km с променлива ширина
– от 3 до 6 km. В нея са внедрени изключително субвулкански риолити и дацити.
Тя се разполага в южния фланг на рудното поле. Според Недялков (1986) киселите
субвулкански магматични образувания са формирани в две фази. Първа фаза (около 65%) е представена от тела с неправилна форма и дайки от дацити с преходи
до трахидацити и много рядко андезити. През втората фаза са образувани дайки
от риолити, които секат дацитите от първата фаза. Сред тях се отделят две основни
разновидности – полифирови и флуидални (афирови или с единични порфири).
Метасоматичните изменения на скалите са изследвани от Атанасов (1965) и Радонова (1970, 1973). Единно е становището на двамата автори за наличието на регионален пропилитен комплекс, развит по-интензивно всред андезитовите скали.
Атанасов (1965) разглежда пропилитизацията като първи стадий на постмагматичния рудообразуващ процес. В стадия са отделени три фациеса: кварцов,
кварц-серицитов и собствено пропилитен. Кварцовият фациес се разглежда като
вторични монокварцити в зоната на Звезделския разлом, докато кварц-серицитовия фациес е значително по-широко разпространен и обхваща и Асарската метасоматична зона. Пропилитите са развити повсеместно в магмения комплекс
като обхващат зоните на другите фациеси. През 1970 г. Радонова установява
адуларизация на вулканитите по т.нар. Асарска зона – кварц-адуларова жила с
дебелина до 10 m. Тя е обхваната от албит-серицитови метасоматити с дебелина
до 50 m, които се проследяват по посока на около 8 km. В по-късна работа (1973)
Радонова описва аналогичен адулар в сулфидно-кварцовата жила на рудник Галенит и около селата Пчелояд и Друмче. Там е направена и характеристика на
пропилитния комплекс в среднокиселите вулканити, интрузивния комплекс и
риолитите. Изведени са метасоматични колонки по изброените видове скали,
съответно с по 8, 3 и 3 фациеса. Обобщената за пропилитите метасоматична колонка съдържа 9 фациеса, развити по направление на рудните жили в следния
ред: 1. епидот-хлоритов, 2. хлорит-карбонатов или хлоритов, 3. карбонат-серицитов, 4. хлорит-серицитов, 5. карбонат-хлорит-серицитов, 6. серицит-албитов,
7. кварц-серицитов, 8. монокварцов и 9. адуларов. Подчертано е, че всички пропилитни фациеси с изключение на адуларовия, са възникнали от единен филтриращ се поток възходящи разтвори при тяхното дифузионно и инфилтрационно
просмукване встрани от проводящите канали.
IV. РЕЗУЛТАТИ и дискусия

IV.1. Местоположение и строеж на скарновите тела, видове скарнови
скали и типове зоналност
Изследваните скарни са установени в галерия 68 на рудник Галенит, ЗвезделПчелоядско рудно поле. Те се проследяват в участък от около 15 m по посока на
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Фиг. 2. Схематичен план на галерия 68 със скарновото тяло:
1 – дацитова дайка; 2 – монцонити; 3 – среднокисели ефузивни скали на Звезделския
вулкан; 4 – скарни; 5 – рудни
жили; 6 – минни изработки

галерията и изцяло са включени в монцонитите от втората интрузивна фаза на
Звезделския плутон (фиг. 2) без видима връзка с карбонатен протолит.
Скарните са представени от едрозърнести гранатови (фиг. 3в) или клинопироксен-гранатови (фиг. 3а, б) лещи (нодули) с размери до около 30 cm в диаметър, обградени от воластонит-съдържащи зони. Лещите са нехомогенни и са изградени от
участъци, богати на гранат или гранат и клинопироксен в кварц-калцитов матрикс.

Фиг. 3. Фрагменти от скарнови лещи
в монцонити, изградени от гранат
и клинопироксен в кварц-калцитов
матрикс (петниста текстура) – а–б,
или от гранат в кварц-калцитов
матрикс (друзовидна текстура) – в.
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Кварцът и калцитът са средата, в която са формирани останалите минерали, очевидно в различно време и при различни физикохимични условия. Наличието на
тези минерали в нодулите е индикация за непълна скарнова реакция. Калцитът,
който понякога е в количества над 40%, най-вероятно е прекристализирал остатъчен калцит от богата на калциев карбонат скала, което предполага, че нодулите са
образувани за сметка на карбонатен протолит. Поради тази причина гранатовите и
клинопироксен-гранатовите скарни се определят като екзоскарни.
Воластонит-съдържащи зони се установяват само около гнездата с по-големи
размери. Те са изградени главно от плагиоклаз, клинопироксен и воластонит със
(фиг. 4а–б) или без епидот (фиг. 4г). Поради присъствието на плагиоклаз, реликти
от калиев фелдшпат и местоположението на воластонитовите минерализации (от
страната на интрузивните скали), тези скарни се разглеждат като ендоскарни, т.е.
образувани за сметка на алумосиликатната скала. Обграждайки екзоскарновите
лещи, воластонит-съдържащите зони често се сливат и се създава впечатление за
нееднократно редуване на различни разновидности скарнови скали в изследвания
участък от галерията. На контакта на ендоскарните с монцонитите се формира няколко-сантиметрова зона с клинопироксен и плагиоклаз (фиг. 4в). На места граничната зона между екзо- и ендоскарните се маркира от плагиоклаз-клинопироксенволастонит-гранатов скарн (10–12 тегл.% гранат) (фиг. 5).
Около по-малките по размери лещи (10–15 cm) воластонит-съдържащи зони
не се образуват. Преходът между тях и монцонитовите скали се бележи от тънка
ивица с дебелина от един до няколко милиметра, изградена от дребнозърнест
албит, хлорит и калцит (фиг. 6а). Често се наблюдават апофизи и жилки от магме-

Фиг. 4. Плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн с епидот с ивичеста текстура с ясно обособени воластонитови и плагиоклаз-клинопироксенови ивици – а; б – плагиоклаз-клинопироксенволастонитов скарн с епидот с петниста текстура; в – плагиоклаз-клинопироксенов скарн с масивна текстура, процепен от пренитови прожилки; г – плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн
с петниста текстура
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ната скала, процепващи скарновите нодули, като в монцонита не се наблюдават
съществени изменения (фиг. 6б).
Макроскопски скарните имат разнообразен облик. Наблюдават се ивичести
(фиг. 4а) или петнисти (фиг. 4б, г) текстури, формирани при редуване на наситено
тъмнозелени, червеникави и почти бели плътни участъци. По-тъмните ивици се
отличават с високо съдържание на клинопироксен, а в по-светлите – сиво-бели до
бели ивици, преобладава количеството на воластонит (фиг. 4), карбонат или гросуларов тип гранат (фиг. 3). В други случаи се установяват масивни текстури (фиг. 4в
и 5а, б) или гнезда с друзовидни текстури, изградени от калцит, кварц, със или без
клинопироксен и добре остенени ромбододекаедри на гранатови кристали с едрина
до 0,4 cm (фиг. 3).

Фиг. 5. Плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатов скарн с масивна текстура – а–б; в – контакт
между зоните плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранат (Pl-Cpx-Wo-Grt), плагиоклаз-клинопироксен-воластонит (Pl-Cpx-Wo) и плагиоклаз-клинопироксен-воластонит с епидот (Pl-Cpx-Wo+Ep)

Фиг. 6. Миксроскопски снимка в проходяща светлина при кръстосани николи: а – зона, изградена
от дребнозърнест плагиоклаз, хлорит и калцит, на контакта между монцонит и клинопироксенгранатов скарн; б – монцонитова апофиза, процепваща клинопироксен-гранатова леща
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Първичната зоналност е значително усложнена от наложените по-късни интензивни постскарнови изменения – особено албитизация, окварцяване, карбонатизация, пренитизация и хлоритизация, но по-детайлни изследвания почти
винаги дават възможност за реставрация на първичните скарнови минерализации и маркиране на скарновата зоналност. При съчетаване на полевите и оптичните изследвания с количествения фазов анализ беше установена следната
зоналност (базирана на главните скалообразуващи минерали) в посока от монцонитовите скали към екзоскарните: монцонит (Mz) → плагиоклаз-клинопироксенов скарн (Pl-Cpx) → плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн+епидот
(Pl-Cpx-Wo+Ep) → плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн (Pl-Cpx-Wo) →
плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатов скарн (Pl-Cpx-Wo-Grt) → клинопироксен-гранатов скарн (Cpx-Grt) → гранатов скарн (Grt).
Наблюдават се и типове зоналност, където липсват някои от гореспоменатите
зони – обикновено около по-малките по размери нодули:
• монцонит → хлорит-албит-калцитова зона → клинопироксен-гранатов скарн → гранатов скарн;
• монцонит → хлорит-албит-калцитова зона → клинопироксен-гранатов
скарн;
• монцонит → хлорит-албит-калцитова зона → гранатов скарн;
• монцонит → плагиоклаз-клинопироксенов скарн → плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн+епидот → клинопироксен-гранатов
скарн.

IV.2. Количествен анализ на минералите в скарните по прахови
рентгенови данни с използване на Ритвелдов профилен метод
При този анализ чрез метода на най-малките квадрати се уточнява теоретичен
дифракционен профил, докато той не съвпадне със стъпково сканирания експериментален профил, базирайки се на подходящи профилни функции и полиноми,
описващи фоновата линия. Теоретичните дифракционни профили се изчисляват
директно от параметрите на кристалната структура на всяка от съдържащите се
фази. Тази методология и възможностите за количествен анализ са развити подробно в работите на: Albiani and Willis (1982), Hill (1983), Hill and Madsen (1987), Post
and Bish (1989), Young (1992), Hill and Howard (1987), Bish and Howard (1988), Snyder
and Bish (1989), Hill, (1991).
При този количествен подход са важни уточнените мащабни фактори – Sr, за
всяка фаза, от които директно се изчисляват количествата на фазите:

Wr

S r ( ZMV ) r
6t St ( ZMV )t

където: Z – брой формулни единици на елементарна клетка; M – маса на формулната единица; V – обем на елементарната клетка; t – брой на фазите
Когато в пробата микроабсорбцията е незначителна, тогава не са нужни стандарти и количествата на фазите се определят с голяма точност, използвайки уточнените мащабни коефициенти Sr. Методът на Ритвелд позволява надеждна работа
със значително припокриващи се рефлекси и се приема като по-гъвкав и по-точен
аналитичен метод за количествен рентгенофазов анализ.
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Количественият анализ по прахови рентгенови данни с анализ на целия дифракционен профил, базиран на метода на Ритвелд, понастоящем широко се използва в рентгеновите лаборатории по цял свят. Първи систематични резултати за
количествен анализ по описания подход се съобщават от Hill et al. (Part I, 1993) .
Авторите анализират интрузивни, вулкански и метаморфни скали. Извършени са
количествени определения на гранит, гранодиорит, адамелит, габро, оливинов
базалт, трахит, амфиболов гранулит, лабрадоритов гранулит и резултатите са сравнени с модални и нормативни анализи на същите проби – съответствията на количествата на минералите са много добри и вариациите не надвишават 1 тегл.%.
По-късно Mumme et al. (Part II, 1996) прилагат този количествен подход за набор
от седиментни скали – шист, аргилит, псамит и граувак, и за подбрани масивни
сулфидни руди (Mumme et al., Part III, 1996). През 1999 г. Raudsepp et al. определят
количествено минералния състав в природни и синтетични воластонитови скарни.
Snellings et al. (2010) използвате метода за анализ на зеолитизирани туфи с различни количества на фракция от аморфна фаза.
Количественият анализ с използване на Ритвелдов профилен метод беше избран, поради изключителната нехомогенност на скарновите скали и припокриването на стотици рефлекси на скарновите минерали в дифракционния профил.
Целта на изследването е разработване на сравнително бърза, евтина и точна методика за количествено определяне на минералите от различни скарнови скали.
Получените данни са използвани за установяване на фациалната принадлежност и
определяне на типовете зоналност на скарновите тела, което води до важна минераложка информация с възможности за генетични тълкувания. Резултатите могат
да намерят приложение в петрологията, когато се изисква количествен анализ на
подобни хетерогенни образци със сходен минерален състав.
Пробите са стрити до размер на частиците < 10 µm, важен фактор за редуциране
на микроабсорбционния контраст между фазите при изследване с прахова рентгенова дифракция. Поставени са в еднакви по размер кювети и пресовани със сравнително еднакъв натиск, като повърхността леко се притиска с материал с текстурирана
повърхност, за да се намали преимуществената ориентация на анизотропните зърна. Пробите са анализирани с прахов рентгенов дифрактометър D2 Phaser – Bruker
AXS с CuKα лъчение и Ni филтър в интервала 4–80 2θ, при условия 30 kV и 10 mA, и
стъпка 0.02 2θ за време 4 s/на стъпка.
Процедурата на количествено определяне включва две фази: идентификация
на присъстващите главни и второстепенни минерали и последващ количествен
фазов анализ на целия дифракционен профил по метода на Ритвелд. Скарновите
скали, включени в това изследване, са изградени главно от плагиоклаз, клинопироксени, воластонит-2М, гранати от гросулар-андрадитовата серия и епидот.
Допълнително образците съдържат вариращи количества от пренит, мелилит,
калцит, кварц, хлорит, таумасит и акцесорни минерали – титанит, магнетит и
апатит.
Химичните състави на отделни минерални фази, получени с рентгеноспек
трален микроанализ, са използвани за прецизиране на теоретичния моделен
профил (като съдържанието на Fe3+ и Al в позиция Y при гранатите; на Fe3+ и Al в
позиция М3 при епидотите; Mg, Al, Fe2+, Fe3+ в позиция М1 при клинопироксените;
Ca и Na в позиция W при плагиоклазите). За всички изследвани образци, за които
рентгеновите данни показват присъствие на поне два граната с различно съдържание на гросуларов компонент, бяха изчислени предварително параметрите на
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елементарната клетка и в теоретичния модел са заложени тези химични състави
на гранати твърди разтвори, които доминират в дифракционния профил.
Данните от праховата рентгенова дифракция са уточнени с програмите FullProf
Suite 2009 и Topas v4.2, базирани на метода на Ритвелд. Стратегията на последователност при рафинацията по Ритвелд за количествен фазов анализ е описана
детайлно от Hill, Madsen (1987). За цялостния профилен анализ е използвана функцията Pseudo-Voigt. Полуширината на пиковете (FWHM – full-width at half-maximum) е варирана като функция от 2θ, като е използвана зависимостта Hk2 = U tan2
θk + V tan θk + W (за Гаусова профилна функция) където Hk е полуширината на пика,
θk – Бреговия ъгъл за рефлекс k, а U, V и W са варируеми параметри, които държат
сметка за приносите на инструменталното уширение, размерите на кристалитите и
микродеформациите към пълната полуширина на дифракционния пик. Полуширината за Лоренцовата профилна функция e моделирана със зависимостта Hk = X tan2
θk + Y/ cos θk. Фонът е рафиниран с полиномна функция на Chebyshev с постепенно
нарастване на броя на коефициентите до ниво 20, а корекцията за преимуществена
ориентация е използвана само за главните минерални фази с анизотропен хабитус
(воластонит, плагиоклази, клинопироксени, калцит).
Стартовите стойности на атомните позиции и параметрите на елементарната
клетка за всяка една фаза в моделния файл са взети от публикации със структурни
уточнения на минерали с химичен състав близък до изследваните образци (табл. 1).
Уточняването при количествения фазов анализ е направено в следната обща
последователност: нулево отместване (zero-shift parameter); отместване на образеца (sample displacement Sycos – отчита отместването на равнината на препарата
спрямо дифракционната равнина); мащабни фактори (scale factors) за всички фази;
фонови параметри; параметрите на елементарната клетка, параметрите U, V, W и
X за главните фази и корекция за преимуществената ориентация за фази със силно
изразена анизотропия. Фазите, които не могат успешно да се рафинират (обикновено присъстват в количества под 1%), се елиминират при уточняването. Когато
рафинацията е стабилна и съвпадението на теоретичния със стъпково сканирания
експериментален профил е подобрено значително, за фазите в количества над
25% се рафинират допълнително заселености на позициите и температурните фактори (последователно), в зависимост от химичния състав на минерала.
Таблица 1. Източници на кристалоструктурните данни и стартови състави на минералите,
използвани при рафинацията по Ритвелд
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Минерал

Литературни източници

Стартови химични състави

Албит
Диопсид
Андрадит
Гросулар
Воластонит-2М
Калцит
Кварц
Пренит
Епидот
Хлорит

Armbruster et al. (1990)
Levien & Prewitt (1981)
Lager et al. (1989)
Hazen & Finger (1978)
Hesse (1984)
Effenberger et al. (1981)
Le Page & Donnay (1976)
Papike and Zoltai (1967)
Dollase (1971)
Zanazzi et al. (2009)

NaAlSi3O8
CaMgSi2O6
Ca3Fe2Si3O12
Ca3Al2Si3O12
CaSiO3
CaCO3
SiO2
Ca2(Al,Fe)[Si3AlO10](OH)2
Ca2Si3Al2.17Fe0.81O13H
(Mg2.782Fe0.219)(Si1.279Al0.721)O9H4

За оценка на качеството на съвпадение между изчисления и експерименталния дифракционен профил се използват следните стандартни фактори на достоверност: Rp, Rwp, Rexp, GofF и DW-Stat., дефинирани от Young et al. (1982):
• Rp – профилен фактор на съвпадение на дифракционната картина
• Rwp – тегловен профилен фактор – отчита разликите между наблюдавания и
изчисления интензитет по целия профил.
• Rexp – очакван тегловен профилен фактор.
• GofF (goodness of fit) – критерий, отчитащ отношението между тегловния
(Rwp) и очаквания (Rexp) профилен фактор (Rwp/Rexp), или качеството на съвпадение на експерименталните и теоретично изчислените данни.
• DW-Stat. – Durbin-Watson статистически параметър, измерващ серийна корелация между остатъчните интензитетни разлики.
След приключване на количествената рафинация се достигна до определени
фактори на достоверност, които са задоволителни и позволяват получените резултати да бъдат приети. На таблица 2 са представени параметрите на достоверност
на представителни проби от изследваните скарнови скали.
Количественият минерален състав на изследваните скарни, установен след
уточняването по метода на Ритвелд, е представен в таблица 3. Експерименталните
Таблица 2. Фактори на достоверност на представителни проби от различни типове скарнови
скали, получени при количествения анализ
Параметри на
достоверност

Тип зона
Grt

Cpx-Grt

Pl-Cpx-Wo-Grt

Pl-Cpx-Wo Pl-Cpx-Wo+Ep Pl-Cpx

Rp

10,4

10,3

18,63

13,66

16,28

16,76

Rwp

13,8

13,9

21,33

15,00

18,36

16,37

Rexp

8,61

8,49

17,29

13,76

14,91

14,04

GofF

1,6

1,1

1,23

1,09

1,23

1,17

DW-Stat.

1,14

1,22

1,54

1,97

1,65

1,65

Таблица 3. Количествен минерален състав на различните типове скарнови скали (тегл.%)
Минерали
Плагиоклаз
Клинопироксен
Гранат
Воластонит-2М
Калцит
Кварц
Пренит
Епидот
Хлорит
Таумасит

Тип зона
Grt

Cpx-Grt

24–40

4–12
25–35

30–40
25–40

30–45
10–25

Pl-Cpx-Wo-Grt Pl-Cpx-Wo Pl-Cpx-Wo+Ep Pl-Cpx
15–47
20–30
8–15
10–20
8–10
~2

25–35
15–25

30–50
25–35

25–30
4–10

5–15
3–8
2–10
3–5
2–10
2–3

5–24
1–5

2–5

25–40
30–45

3–14
1–5

2–3

~3
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Фиг. 7. Експериментална (червено) и теоретична (черно) дифракционна картина на гранатов
скарн. Диаграмата на интензитетните разлики е показана в синьо. Редовете с вертикални линии
дават позициите на всички възможни Брегови рефлекси (отгоре надолу) за: кварц, калцит, гросулар (~85% Ca3Al2Si3O12), гросулар-андрадит (44–55% Ca3Fe2Si3O12) и хлорит.

Фиг. 8. Експериментална (червено) и теоретична (черно) дифракционна картина на клинопироксенгранатов скарн. Диаграмата на интензитетните разлики е показана в синьо. Редовете с вертикални
линии дават позициите на всички възможни Брегови рефлекси (отгоре надолу) за: кварц, калцит,
гросулар (~85% Ca3Al2Si3O12), гросулар-андрадит (44–55% Ca3Fe2Si3O12), хлорит и клинопироксен.
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дифрактограми на избрани проби, дифрактограмите на калкулираните теоретични
модели от структурни данни и диаграмите на интензитетните разлики са показани
на фигури 7 и 8. В представената проба на фиг. 7 от гранатов скарн след уточняването са установени следните количества от присъстващите минерали (тегл. %): кварц
– 30,41; калцит – 34,40; гросулар (~85% Ca3Al2Si3O12) – 21,41; гросулар-андрадит
(44–55% Ca3Fe2Si3O12) – 12,78; хлорит – ~1%. В образеца от клинопироксен-гранатовия скарн на фиг. 8 са определени следните количества на минералите (тегл.%):
кварц – 17,65; калцит – 41,31; гросулар (~85% Ca3Al2Si3O12) – 18,55; гросулар-андрадит (44–55% Ca3Fe2Si3O12) – 13,46; клинопироксен – 9,03; хлорит – под 1%.

ІV.3. Петрографска характеристика
ІV.3.1. Характеристика на вместващите скали
Скарните са вместени в монцонитовата наставка на Звезделския интрузив, принадлежаща към втората интрузивна фаза на плутона. Монцонитите от рудник Галенит са
дребнозърнести, сиви до светлосиво-зелени, в зависимост от степента на изменение.
Изградени са от плагиоклаз, клинопироксен, калиев фелдшпат, кварц и акцесорни –
титаномагнетит, циркон и апатит. Структурата им е хипидиоморфнозърнеста до порфирна или пойкилитова (монцонитова) (фиг. 9а).
В близост до скарновото тяло монцонитите са окварцени и пропилитизирани
в карбонат-хлорит-албитов фациес или серицит-хлорит-албитов, като най-често се
срещат смесени фациеси (фиг. 9б). Нискотемпературните пропилити имат регионално разпространение в района на Звездел-Пчелоядското рудно поле и образуването
им предшества жилната рудна минерализация.
На места, в непосредствена близост до контактната зона със скарновите нодули,
се установяват участъци с повишено съдържание на барий и стронций, свързани с
образуване на хиалофан (междинен член от редицата ортоклаз–целзиан (KAlSi3O8
– BaAl2Si2O8)) и баритоцелестин. Наблюдават се и редки впръслеци от сулфидна
минерализация – пирит, халкопирит и галенит. Химичният състав на плагиоклаза
в тези участъци варира в твърде широки граници – от албит до анортит. Макар и
рядко се определя и анортоклаз със състав Ab60,0–78,8Or16,1–32,2An5,1–10,8.

Фиг. 9. Микроскопски снимки в проходяща светлина на монцонит. а – непроменен монцонит с
пойкилитова структура, кръстосани николи; б – пропилитизиран монцонит в серицит-хлорит-албитов фациес, кръстосани николи
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Фиг. 10. QAP модална диаграма на Streckeisen
(1976) за петроложка класификация. (●) – състав
на изследвания монцонит в галерия 68; за сравнение са показани публикувани анализи (■) от
Звезделски плутон по данни на Nedialkov, Mavroudchiev (1995)

Модалният минерален състав на относително непроменени монцонити е нанесен на QAP диаграмата на Streckeisen (1976) (фиг. 10).

ІV.3.2. Плагиоклаз-клинопироксенови скарни
Плагиоклаз-клинопироксеновите скарни формират най-вътрешните зони на
скарновите тела, граничещи с относително непроменените монцонити. Дебели
ната на тези зони не превишава няколко сантиметра. Скалите са изградени от
плагиоклаз, клинопироксен и акцесорни – титанит, апатит и магнетит. Вторични
минерали са калцит, кварц, пренит и хлорит. Структурата им е хетеробластна и
гломеробластна, текстурата – масивна.
Първичният плагиоклаз е представен от ламелирани, хипидиоморфни, призматични
зърна (фиг. 11б), а анортитовото съдържание варира от An13,6 до An88,4. Твърде рядко е запазен непроменен. Обикновено е албитизиран или пренитизиран (фиг. 11а),
по-рядко е заместен от калцит. Клинопироксенът присъства във вид на сегрегации
от зърна с идиоморфни очертания (фиг. 11б) или с неправилна и закръглена форма, по-рядко се наблюдават отделни разхвърляни зърна, често с неравен контур.
Калцитът и кварцът образуват агрегати и ксенобласти, често псевдоморфозират
плагиоклаза.
Плагиоклаз-клинопироксеновите скали са засегнати от постскарнови изменения, като особено широко са развити процесите на хлоритизация, албитизация и
пренитизация. Количественият минерален състав на плагиоклаз-клинопироксеновите скарни, анализиран по прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов
профилен метод (тегл.%), е: плагиоклаз – 25–40, клинопироксен – 30–45, калцит
– 3–14, кварц – 1–5, хлорит 2–3.
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Фиг. 11. Миксроскопски снимки в проходяща светлина на плагиоклаз-клинопироксенови скарни.
а – плагиоклаз, частично заместен от пренит по полисинтетните срастъчни повърхнини, кръстосани николи; б – дребни клинопироксенови кристалобласти и относително непроменен, добре
ламелиран плагиоклаз, кръстосани николи

ІV.3.3. Плагиоклаз-клинопироксен-воластонитови скарни с епидот
Плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовите скарни с епидот образуват зони
между плагиоклаз-клинопироксеновите скали и плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовите скарни. Дебелината им достига до 15 cm. Минералният състав на
тези скали е представен от: плагиоклаз, клинопироксен, воластонит, епидот и акцесорни – титанит, гранат, апатит и магнетит. Вторични минерали са калцит, кварц,
пренит, серицит и хлорит. Структурата им е хетеробластна и гломеробластна, текстурата петниста или ивичеста. Характерно за тази зона е наличието на сегрегации
от клинопироксен и плагиоклаз или клинопироксен и воластонит.
Плагиоклазът е представен от хипидиоморфни или ксеноморфни зърна, често с разядени контури (фиг. 12б). По данни от рентгеноспектралния микроанализ
анортитовото съдържание варира от An13,5 до An96,7. Обикновено е албитизиран,
пелитизиран или пренитизиран, по-рядко заместен от калцит и кварц. Клинопироксенът се наблюдава в призматични прерези, често с неправилна или овална форма
(фиг. 12а, г). Оцветен е в зелени тонове и показва ясен плеохроизъм от наситенозелен
до кафяво-зелен. В отделни участъци е заместен от хлорит. Воластонитът в микроскопа е безцветен с висок релеф, пререзите му са удължени, с неравни очертания и
съвършена цепителност (фиг. 12а). При налагане на по-късни процеси е заместен
от калцит и пренит. Епидотът образува удължени кристали с характерните ярки
интерференционни цветове (фиг. 12г). Често изгражда сегрегации с други скарнови минерали. Оптически е двуосен, отрицателен. В тази зона титанитът се среща в
количества над 3% и образува кристалобласти с размери до 1 mm (фиг. 12в). Гранатът е представен от зърна с резорбирани контури с наситено тъмнокафяв цвят
за титан-съдържащите разновидности (фиг. 12а) или е безцветен – за гранатите с
относително високо съдържание на гросуларов компонент. Безцветният гранат показва осцилаторна зоналност в периферната част на кристалите. Пренитът образува дребнозърнести агрегати, като запълва интерстиционни празнини или замества
воластонита по цепителните плоскости и плагиоглаза по полисинтетните срастъчни
повърхнини. Характерни за минерала са високият релеф и силните интерферен
ционни цветове (фиг. 12г).
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Фиг. 12. Миксроскопски снимки в проходяща светлина на плагиоклаз-клинопироксен-воластонитови скарни с епидот. а – тъмнокафяв титанов гранат в асоциация с воластонит и клинопироксен,
паралелни николи; б – плагиоклаз, частично заместен от калцит, кръстосани николи; в – титанитов
кристалобласт с размери ~1 mm, паралелни николи; г – асоциация от епидот, пренит и клинопироксен, кръстосани николи

Количественият минерален състав на скалите, анализиран по прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов профилен метод (тегл.%), е: плагиоклаз –
30–50, клинопироксен – 25–35, воластонит – 5–15, епидот – 2–10, калцит – 3–8,
кварц – 2–10, пренит – 3–5, хлорит – 2–3.

ІV.3.4. Плагиоклаз-клинопироксен-воластонитови скарни
Тази зона е преходна между плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовите скарни с епидот и плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовите зони. Дебелината ѝ варира от 2 до 10 cm. Изградена е от плагиоклаз, клинопироксен и воластонит
с акцесорни минерали титанит, гранат, магнетит и апатит. Вторичните минерали са
представени от калцит, кварц, пренит, хлорит. Характерно за тази зона е наличието
на сегрегации от клинопироксен и плагиоклаз или клинопироксен и воластонит
(фиг. 13а, б). Често се наблюдават сложни коронарни структури, изградени от клинопироксен, мирмекитови корони от магнетит, хлорит и калцит с калцитово ядро и
дребни кристалчета от късен епидот (фиг. 13в).
Плагиоклазът е представен от ксеноморфни зърна, често с разядени контури.
Анортитовото съдържание варира от An76,4 до An1,9. Обикновено е пелитизиран или
пренитизиран, по-рядко заместен от калцит и кварц. Клинопироксенът се наблюдава като призматични, добреостенени прерези, в отделни участъци с неправилна
или овална форма (фиг. 13б). Оцветен е в зелени тонове и показва ясен плеохроизъм от наситенозелен до кафяво-зелен. При по-късни процеси е заместен от хло-
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Фиг. 13. Миксроскопски снимки в проходяща светлина на Pl-Cpx-Wo скарни. а – сег
регация от клинопироксен и плагиоклаз,
II N; б – сегрегация от воластонитови кристалобласти и клинопироксенови зърна
със силно резорбирани контури, II N; в –
сложна коронарна структура, изградена от
клинопироксен, мирмекитова корона от
магнетит и калцит и калцитово ядро, II N

рит или кварц-калцитов агрегат в периферията на зърната. Воластонитът образува
кристалобласти с дължина над 1 mm, често заместен от калцит или пренит. Пренитът е дребнозърнест, като запълва интерстиционни празнини или замества воластонита по цепителните плоскости и плагиоглаза по полисинтетните срастъчни
повърхнини. В тази зона се срещат участъци, където пренитът е в количества над
20 тегл.%.
Количественият минерален състав на плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовите скарни, анализиран по прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов
профилен метод (тегл.%), е: плагиоклаз – 25–35, клинопироксен – 15–25, воластонит – 25–30; калцит – 4–10%, пренит – 5–24.

ІV.3.5. Плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатови скарни
Плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовите скарни образуват преходни
зони между плагиоклаз-пироксен-воластонитовите и клинопироксен-гранатовите
скарни. Дебелината им достига 10–15 cm и обикновено са срещат на контакта между
ендо- и екзоскарните около по-едрите нодули. Минералният състав на тези скали е
представен от плагиоклаз, клинопироксен, воластонит, гранат и акцесорни минерали – титанит, магнетит и апатит. Вторични минерали са калцит, кварц, пренит, хлорит
и таумасит. Структурата им е хетеробластна, гломеробластна, пойкилобластна, текстурата масивна. Характерно за тази зона е наличието на сегрегации от клинопироксен и плагиоклаз, клинопироксен и воластонит, или гранат и воластонит.
Плагиоклазът е представен от кристалобласти с ксеноморфни очертания и с кородирани контури. В тази зона той е напълно албитизиран (An0–5,1), най-вероятно
при по-късни хидротермални процеси. Клинопироксенът кристализира в добре
оформени, призматично удължени кристали или образува зърна с неправилна
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форма. Често контурите на зърната му са силно загладени. Той се характеризира
с наситено зелен цвят, ясно изразен плеохроизъм и на места със зонално оцветяване. Показва различна степен на резорбция, достигаща до образуване на „ситовидни“ зони (фиг. 14а). Микроскопски се отличават два типа клинопироксени – със
силна дисперсия r>v и със сини до кафяви аномални интерференционни цветове,
характерни за високо-алуминиевите „фасаитов“ тип клинопироксени (фиг. 14г),
и клинопироксени с нормална интерференционна окраска от ІІ ред. Воластонитът образува сегрегации с клинопироксен или с гранат (фиг. 14б). При налагане на
по-късни процеси е заместен от пренит по цепителните плоскости, на места доста
интензивно. Гранатът се наблюдава като едри идиоморфни кристалобласти, или
като зърна със загладени или резорбирани контури. Обикновено е безцветен или
бледокремав, съдържащ включения от клинопироксен, воластонит и кварц-калцитови агрегати. По едрите индивиди при кръстосани николи често показват аномално двойно лъчепречупване в периферните части на зърната. Макар и рядко в
тази зона се наблюдават кородирани кристали от изотропен тъмнокафяв до червено-кафяв гранат (фиг. 14а). Пренитът се среща под формата на дребнозърнести
агрегати, като запълва интерстиционни празнини или замества воластонита по
цепителните плоскости и плагиоклаза по полисинтетните срастъчни повърхнини.
Единствено в тази зона е установен минералът таумасит. Той образува сноповидни
или ветрилообразни агрегати от субпаралелни клъстери, състоящи се от финовлакнести кристали, удължени по оста с. Характерни за таумасита са ярките интерфе-

Фиг. 14. Миксроскопски снимки в проходяща светлина на Pl-Cpx-Wo-Grt скарни. а – кородиран
кристалобласт от изотропен тъмнокафяв Ti-гранат и клинопироксен със зонално оцветяване и ситовидна зона, II N; б – гранат в асоциация с воластонит, II N; в – сноповиден агрегат от таумасит, +
N; г – „фасаитов“ тип клинопироксен с аномални сини интерференционни цветове, + N
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ренционни цветове, отговарящи на максимален двулом = 0.039, и отрицателното
удължение (фиг. 14в). Запълва пукнатини или интерстиционните празнини между
силикатните минерали. Количественият минерален състав на плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовите скарни, анализиран по прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов профилен метод (тегл.%), е: плагиоклаз
– 15–47, клинопироксен – 20–30, воластонит – 10–20; гранат – 8–15; калцит –
8–10, таумасит – ~3%, кварц – ~2%.

ІV.3.6. Клинопироксен-гранатови скарни
Клинопироксен-гранатовите скарни образуват гнезда и лещи, заобиколени
или от плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатови зони, или от плагиоклазклинопироксенови скарни. Често преходът между тях и монцонитовите скали се
бележи от тънка ивица с дебелина от един до няколко милиметра, изградена от
дребнозърнест плагиоклаз, хлорит и калцит. Размерът на лещите достига до 30 cm.
Главни минерали в тази зона са гранати и клинопироксени, включени в кварц-калцитов матрикс. В гранатовите кристалобласти се наблюдават реликти от мелилит,
воластонит (І) и „фасаитов“ тип клинопироксен. Акцесорните минерали са представени от титанит, магнетит и апатит. Структурата е порфиробластна, хетеробластна, гломеробластна, пойкилобластна, текстурата – петниста, такситова или друзовидна. Обикновено на места се наблюдават обилни включения от непрогледни
минерали. При по-късни процеси по пукнатини в гранатите и клинопироксените се
развиват хлорит и пренит.
Гранатът е главният скалообразуващ минерал в тази зона. Микроскопски се наблюдават няколко типа гранати. Най-ранната генерация е представена от Ti-съдържащ изотропен тъмнокафяв до кафяво-червен гранат с резорбирани контури с размери под 1 mm.
По-късно са образувани едрозърнести идиоморфни гросулар-андрадити с размери до 4
mm. При тях често се наблюдава зонално оцветяване, като цветът варира от бледокафяв
в централните части до безцветен в периферията на зърната (фиг. 15а). При кръстосани
николи показват секториално или зонално аномално двойно лъчепречуване, особено
характерно за периферните части на гранатите (фиг. 15г). Безцветният гранат образува
отделно по-дребни и изотропни кристалобласти. В едрите гранатови зърна пойкилитно са включени клинопироксен, мелилит, воластонит (I), титанит, апатит и непрогледни минерали. В кварц-калцитовия матрикс се установяват дребнозърнести гранатови
агрегати с гросуларов състав, като гросуларовият компонент варира от 60 до 90% (фиг.
15б). Често по периферията гранатите са разядени от калцит и кварц, а по пукнатини се
образуват хлорит или пренит. Клинопироксенът обикновено присъства във вид на агрегати от по-дребни зърна, неравномерно разпределени в граната или в кварц-калцитовия матрикс. Кристалобластите са хипидиоморфни, често силно кородирани или със
заоблени контури. Микроскопски цветът му варира от жълто-зелен до кафяво-зелен
и показва ясен плеохроизъм. В тази зона клинопироксенът се отличава със силна дисперсия на оптичните оси (r>v), със сини до кафяви аномални интерференционни цветове, характерни за високо-алуминиевите „фасаитов“ тип клинопироксени (фиг. 15в).
Те са по-силно засегнати от постскарновите процеси, като значителна част от зърната
са разрушени и заместени от калцит, кварц и пренит. Мелилитът се наблюдава като
реликти в гранатови кристалобласти със съдържание на андрадитов компонент ~45–
55%. Представен е от единични зърна с късопризматична или неправилна форма и с
дължина до ~80–100 μm, често леко заоблени. Включен в гранатовия матрикс, мели-
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Фиг. 15. Микроскопски снимки в проходяща светлина на клинопироксен-гранатови скарни. а –
гранатов порфиробласт със зонално оцветяване – бледокафяв в централните части до безцветен
в периферията, II N; б – дребнозърнест гранатов агрегат в кварц-калцитов матрикс, + N; в – „фасаитов“ тип клинопироксен, показващ сини до кафяви аномални интерференционни цветове,
+ N; г – едри гранатови порфиробласти с обилни включения и нараснали по периферията по-късни
анизотропни гранати, + N

литът е трудно различим в проходяща светлина поради малките размери на зърната и
променливия оптически характер – от положителен за акерманита, през изотропен за
мелилити с междинен състав, до оптически негативен за геленита. На сканиращ електронен микроскоп ясно се различава от граната в режим на обратно отразени електрони. Воластонит (І) образува дребни до 100–200 μm идиоморфни кристалчета, включени в гранатови кристалобласти. Пренитът се среща под формата на дребнозърнести
агрегати, като запълва интерстиционни празнини или замества по-рано образувани
минерални фази. Количественият минерален състав на клинопироксен-гранатовите скарни, анализиран по прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов
профилен метод (тегл.%), е: клинопироксен – 4–12; гранат – 25–35; калцит – 30–45,
кварц – 10–25, хлорит – 2–5.

ІV.3.7. Гранатови скарни
Гранатовите скарни се разполагат в централните участъци на скарновите нодули,
всред клинопироксен-гранатовите скарни или са обособени като самостоятелни лещи.
Минералният състав е представен от гранати, кварц, калцит, в подчинено количество
пренит и акцесорни – титанит, магнетит и апатит. Структурата на скалата е порфиро
бластна, хетеробластна, пойкилобластна, текстурата – друзовидна, петниста.
И в тази зона се наблюдават няколко типа гранати, както в клинопироксенгранатовия скарн: по-дребнозърнест Ti-съдържащ изотропен тъмнокафяв до ка-
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Фиг. 16. Микроскопски снимки в проходяща
светлина на гранатови скарни. а – гранатов
порфиробласт, пойкилитно включващ дребни кристалчета от титанит, апатит, магнетит и
заместени от кварц-калцитов агрегат по-рано
образувани минерали, + N; б – Ti-съдържащ
изотропен червено-кафяв до тъмнокафяв
гранат всред дребнозърнести гранатови
агрегати в кварц-калцитовия матрикс, II N,
в – гранатов порфиробласт, заместен по периферията от кварц-калцитов агрегат, II N

фяво-червен гранат с резорбирани контури (фиг. 16б), едри порфиробласти от
гросулар-андрадити (фиг. 16а и в) със секториално и зонално аномално двойно
лъчепречупване и обилни включения, както и дребнозърнести гранатови агрегати
в кварц-калцитовия матрикс (фиг. 16б и в) с по-високо съдържание на гросуларов
компонент (60–90%). Често гранат с гросуларов състав се развива върху по-рано
образуваните гранатови кристалобласти, като границата между тях е плавна или
много рязка. Поради интензивните постскарнови процеси и в тази зона кварц-калцитов агрегат напълно замества включения с призматична форма в гранатовите
порфиробласти. Гранатите са разядени от калцит и кварц главно по периферията
(фиг. 16в) и рядко в по-вътрешните части. По пукнатини в тях се образува хлорит.
Пренитът се среща като дребнозърнести агрегати в кварц-калцитовия матрикс,
запълва интерстиционни празнини между гранатите, или замесва включения в
граната. Количественият минерален състав на гранатовите скарни, анализиран по
прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов профилен метод (тегл.%), е:
гранат – 24–40; калцит – 30–40, кварц – 25–40, хлорит – 1–5.

IV.4. Химичен състав на скалите
IV.4.1. Макрохимичен състав и поведение на главните
скалообразуващи елементи по време
на метасоматичния процес
На представителни проби от различните типове скарни и на вместващите ги
монцонити са направени химични анализи (AES ICP) и са определени обемно тегло
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(d), плътност (ρ) и ефективна порестост (Пf) по метода на свободното водонасищане. За оценка на баланса на масите и анализ на поведението на главните скалообразуващи компоненти е приложен методът на Линдгрен (по Рудник и Казыцин,
1968) на реален обем, с отчитане на порестостта. За да се прецени относителният
привнос и износ на компонентите по време на скарнообразуващия процес, данните от валовите химични анализи на скарновите зони са преизчислени по отношение на вместващите монцонитови скали от Звезделския плутон. За проследяване на еволюцията на метасоматичния процес по зони на промяна е представена
диаграма „привнос–износ“ (фиг. 17), на която е показана миграцията на главните
компоненти в процеса на формиране на скарните.

Фиг. 17. Диаграма за миграция на компонентите при скарновата метасоматоза: 1 – монцонит (SG68-5);
ендоскарни: 2 – плагиоклаз-клинопироксенов скарн (Pl-Cpx – SG68-7); 3 – плагиоклаз-клинопироксенволастонитов скарн с епидот (Pl-Cpx-Wo+Ep – SG68-295); 4 – плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов
скарн (Pl-Cpx-Wo – SG68-6); екзоскарни: 5 – плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатов скарн
(Pl-Cpx-Wo-Grt – SG68-12); 6 – клинопироксен-гранатов скарн (Cpx-Grt – SG68-3); 7 – гранатов скарн
(Grt – SG68-11)
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В сравнение с относително непроменените монцонити, скарновите зони се характеризират с постепенно намаляване на съдържанието на SiO2 от зона в зона
в посока на екзоскарните, като достига около –30–40% (фиг. 17 – 5, 6 и 7). Al2O3
показва същата тенденция – относително намалява до около –38%. Компонентите
K2O и Na2O почти напълно се изнасят с напредване на метасоматичния процес,
като в екзоскарните достигат минимум от около –95% и –99%, респективно. Алкалните компоненти имат поведение на напълно подвижни компоненти по време на
целия процес на образуване и изменение на скарните и обикновено се фиксират
в околоскарновите скали като фелдшпати. P2O5 също показва устойчива тенденция
на износ и достига своя минимум (–90%) на контакта между ендо- и екзоскарните
в Pl-Cpx-Wo-Grt зона (фиг. 17 – 5). Приведените данни показват съществен относителен привнос на CaO, достигащ +900% (фиг. 17) в екзоскарните в сравнение с
вместващите магмени скали. При калциевите скарни през постмагмения стадий,
образувани за сметка на по-ранни скарни от магмения стадий, режимът на CaO
се отличава от обикновеното си поведение на инертен компонент. Действително,
бедната на CaO алумосиликатна скала се сменя в типични условия на малки дълбочини и малка железистост от богати на CaO воластонитови зони – плагиоклазклинопироксен-воластонитови скарни със или без епидот, които на свой ред се сменят от плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатов скарн и чак след това следват
зони с най-висока активност на CaO (клинопироксен-гранатов и гранатов скарн) със
свободен калцит. Прави впечатление относителният привнос на MgO, като максимум се наблюдава при плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовата зона с епидот,
след което съдържанието на MgO плавно се понижава, но запазва положителна
тенденция. Съдържанията на общото желязо (Fe2O3) и на MnO в скарновите зони
също са по-високи от тези в монцонитите. Интересно е поведението на TiO2, който
показва относителен привнос в ендоскарните (фиг. 17 – 2, 3 и 4), след което слабо
намалява в посока към екзоскарните, но запазва устойчива положителна тенденция. Миграцията на TiO2 в скарновите зони се контролира от наличието на титанит и Ti-съдържащи гранати. В повечето случаи при образуване на скарни титанът
има поведение на инертен компонент. Поведението на TiO2 може да се обясни с
присъствието на титаномагнетит (до 3%) в монцонитите от Звезделския плутон (Недялков, 1986) и със създаване на специфични условия за миграция и придвижване
на титана през скарновите зони и фиксиране в съответните минерали – титанит и
Ti-съдържащи гранати.

IV.4.2. Разпределение на редкоземните елементи и елементите следи
в различните разновидности скарнови скали
Съдържанията на редкоземните елементи и елементите следи са определени с
LA-ICP-MS. Измерването е извършено на стопени с литиев тетраборат (LTB) пелети
от изследваните образци. Съдържанието на силиций (като главен елемент) за всеки тип скална проба е определен предварително с ICP-AES анализ и е използван
като вътрешен стандарт при изчисленията на данните, получени от LA-ICP-MS. Резултатите от направените изследвания са представени на фигури 18–20.
Съдържанията на елементите следи в различните типове скарнови скали показват значителни вариации. В сравнение с вместващите ги монцонити всички
скарнови зони се характеризират със силно изразен дефицит на литофилните
елементи с големи йонни радиуси (large ion lithophile elements – LILE), като Rb –
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2,53–26,54 ppm, Cs – 1,59–5,51 ppm и Ba (9,76–334,18 ppm (фиг. 18а). Това се дължи
на големия размер на йоните на тези елементи в сравнение с размера на осморно- или шесторнокоординираните позиции в структурите на главните скарнови
минерали, като гранати, пироксени и воластонити. Единствено съдържанието на
Sr нараства в ендоскарните и достига максималната си величина в плагиоклаз-клинопироксеновата зона (511,79 ppm), след което постепенно намалява в посока към
екзоскарните и достига 37,66 ppm в гранатовата зона. Абсолютните съдържания на
елементите с висок йонизационен потенциал (high field strength elements – HFSE)
– Zr (97,61–234,02), Hf (3,04–6,43), Nb (2,63–4,12), Ta (0,25–0,51) и Y (12,9–21,3), в
скарните са по-ниски, отколкото в монцонитите, поради което може да се предположи, че карбонатният протолит е скала, бедна на HFSE. Само в Pl-Cpx-Wo-Grt
зона стойностите на Zr и Hf са много близки до тези на монцонитовите скали (фиг.
18б). В сравнение с монцонитите съдържанията на преходните елементи V и Sc нарастват значително в екзоскарновите зони – от 118,4 до 221,5 ppm (фиг. 18б). Това
предполага известна мобилност на тези елементи по време на магмения стадий на
скарнообразуващия процес, които имат положителна корелация с Ti. Кривите на
разпределение на съдържанията на елементите на фиг. 18 показват относително
по-високи стойности за Be (до 22,68 ppm), Co (до 16,65 ppm), Ag (до 9,73 ppm), и Zn
(до 72,33 ppm) в скарните, отколкото в монцонитите, докато съдържанията на U,
Th, W, Pb, Ga и Cr намаляват значително. Концентрациите на елементите As, Ni, Mo,
Cu, Cd, Se и Sn се характеризират с променливо разпределение. В изследваните
образци съдържанията на Au, Bi, Sb, и Tl са под чувствителността на метода.
Мултиелементните диаграми на несъвместимите елементи в монцонитите,
нормирани спрямо примитивна мантия (фиг. 19), показват отчетливо набогатяване на елементи с големи йонни радиуси (Cs, Rb, Ba, Th, U, K и Pb) и обедняване на
елементите с висок йонизационен потенциал – HFSE (Nb, Ta, Ti, P), характерно за
калциево-алкалните орогенни магми. Тези резултати са в съответствие с получените данни от Райчева (2013) за Звезделските вулкански скали. Мултивариационните
диаграми на ендоскарновите зони са субпаралелни (фиг. 19а) и по отношение на
монцонитите се наблюдава съществено извличане на литофилните елементи с големи йонни радиуси – Rb, Ba, Th, U, K, както и износ на високозарядните елементи

Фиг. 18. Нормирани към монцонит съдържания на някои елементи следи от различните типове
скарнови скали. Ендоскарни: SG68-7 – Pl-Cpx скарн, SG68-295 – Pl-Cpx-Wo+Ep скарн, SG68-6 – Pl-CpxWo скарн; екзоскарни: SG68-12 – Pl-Cpx-Wo-Grt скарн, SG68-3 – Cpx-Grt скарн; SG68-11 – Grt скарн
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а)

б)

Фиг. 19. Многокомпонентни диаграми на представителни проби от ендо- (а) и екзоскарни (б),
сравнени с монцонитите (обр. SG68-5), нормирани по примитивна мантия (Sun, McDonough,
1989). Обозначенията като на фигура 18.

Nb, Ta, P, Zr и Hf. Относително интертни са Sr, Ti и HREE. В екзоскарновите скали
(фиг. 19б) значително намаляват съдържанията на Cs, Rb, Ba, Th, U, K и P, а в гранатовата зона и на Sr. В плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовата зона има
относително обогатяване на Sr, Zr и Hf спрямо останалите екзоскарнови зони.
При изследването на моделите на разпределение на REE всички получени данни от LA-ICP-MS са нормирани към C1 хондрит по Sun and McDonough (1989), а Euаномалия е определена като Eu/Eu* = 2EuN/(SmN+GdN). Резултатите са представени
на фиг. 20.
Хондрит-нормираните модели на разпределение при монцонитите показват
ясно изразен превес на леките спрямо тежките REE с LaN/YbN отношение от 8,72 до
13,4 и отрицателна Eu аномалия (Eu/Eu* средно 0,62) (фиг. 20а). Тези резултати са в
съответствие с получените от Nedialkov, Mavroudchiev (1995) данни за скалите от
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Фиг. 20. Хондрит-нормирано разпределение
на REE в: (а) – монцонити; (б) – ендоскарни:
SG68-7 – Pl-Cpx скарн, SG68-295 – Pl-Cpx-Wo+Ep
скарн, SG68-6 – Pl-Cpx-Wo скарн; (в) – екзоскарни: SG68-12 – Pl-Cpx-Wo-Grt скарн, SG68-3
– Cpx-Grt скарн; SG68-11 – Grt скарн). Фактори
на нормиране по Sun, McDonough (1989)

Звезделския плутон. Средните стойности на отношението LaN/YbN за екзо- и ендоскарните варират от 3,40 до 6,11 и са значително по-ниски от тези на вместващите ги монцонитови скали (фиг. 20б,в) със слабо обогатяване на леките спрямо
тежките REE. По отношение на Eu аномалия скарновите скали могат да се поделят
на две групи. Представителните образци от Pl-Cpx, Pl-Cpx-Wo, Cpx-Grt, и Grt зони
са с отрицателна Eu аномалия (Eu/Eu*=0,44–0,74), подобна на тази при монцонитовите скали. Хондрит-нормираните модели на Pl-Cpx-Wo+Ep и Pl-Cpx-Wo-Grt
зони са с много слаба Eu аномалия (Eu/Eu*=0,84–0,91 – фиг. 20 – обр. № SG68-295
и SG68-12) и с относително по-високи съдържания на средните REE (Sm+Er+Gd>9
ppm). Обикновено средните REE се натрупват с предпочитание в минерали, като
клинопироксен и епидот (Каменов, 2003; Nicolescu et al., 1998), които са в значителни количества в тези две зони. Монцонитите се характеризират с относително
високи стойности на ΣREE – 187,24 ppm, докато общото съдържание на REE в скарновите зони е около 2 пъти по-ниско и варира от 62,56 до 100,33 ppm, вероятно
поради ефекта на разреждане с по-беден на редкоземни елементи карбонатен
протолит или относително лимитирана мобилност на редкоземните елементи по
време на метасоматичния процес. В сравнение със среднотемпературните скарни
в Pb-Zn находища в Маданския руден района (Bonev et al., 2003), където ΣREE са
твърде ниски – максимум 26,8 ppm, изследваните високотемпературни скарни са
със значително по-високи съдържания на REE.
Не се наблюдават значителни разлики в концентрациите на редкоземните
елементи в ендо- и екзоскарните, което като цяло е индикация за относителна
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инертност по време на формиране на скарните. Липсата на отрицателна Ce аномалия в хондрит-нормираните модели, дори и в екзоскарните, означава и липса на
онаследяване на разпределението на REE в карбонатния протолит от скарновите
минерали (в случай на биогенен произход) (Cressey, 1987). По-ниските съдържания
на редките земи в ендоскарните по отношение на непроменената магмена скала
биха могли да се обяснят като резултат от дълго въздействие на доминирана от
флуид система, т.е. високо отношение вода/скала, което може да промени значително концентрациите на REE в скалата (Bau, 1991). Разликите в степента на Eu аномалия може да са вследствие на локална хетерогенност на протолита или промяна
в състава на флуида по време на образуване на скарните.
Редица изследвания върху съдържанието на REE в скарни (Giuliani et al., 1987;
Auwera, Andre, 1991; Matthews et al., 1996; Whitney, Olmsted, 1998; Jansson, Allen,
2011; Casillas et al., 2011) показват, че при определени условия REE могат да станат
мобилни, особено при интензивни инфилтрационни процеси. Подвижността им се
определя от pH, отношението вода/скала и наличието на комплексообразуващи
агенти (CO32–, F–, OH–) в хидротермалните флуиди (Bau, 1991). Jansson и Allen (2011)
установяват връзка между фракциониране на REE в нормираните модели и генезиса на материала, присъстващ в седиментните скали, подложени на метасоматоза.
Whitney и Olmsted (1998) демонстрират значителна мобилност и преразпределение на REE в хидротермални системи в карбонатни скали при малки и умерени
дълбочини. Gaspar et al. (2008) дискутират факторите, които контролират включването на редки земи в скарнови гранати и потенциалното използване на геохимията
на гранатите за разбиране на еволюцията на метасоматичния флуид.

ІV.5. Минералогия на скарните
Минералният състав на скарните и околоскарновите скали е доста разнообразен главно вследствие на телескопиране на минерални асоциации, формирани
както по време на магмения и постмагмения стадий на скарнообразуващия процес, така и при по-късните ретроградни нискотемпературни хидротермални процеси от стадия на киселинно извличане. Първичният минерален състав на скарните включва: мелилит, гранати, клинопироксени, воластонит, фелдшпати от групата
на плагиоклазите, епидот, пренит. Титанит, гранат, магнетит и апатит присъстват
като акцесорни минерали. Вторичните минерали са представени от калцит, кварц,
хлорити, пренит, албит, серицит, таумасит, сулфати, зеолити.

ІV.5.1. Гранати
Гранатът е главният скалообразуващ минерал в екзоскарните. В гранатовата и
клинопироксен-гранатовата зона изгражда сегрегации (със или без клинопироксен) в кварц-калцитовия матрикс. Количеството му в тези зони варира от 25 до
70%. Съдържанието му в плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовата зона
– гранична зона между екзо- и ендоскарните, е около 12%. В ендоскарновите зони
(Pl-Cpx-Wo, Pl-Cpx-Wo+Ep, Pl-Cpx) се среща като акцесорен минерал. Макроскопски
цветът на граната варира в твърде широки граници – от тъмнокафяв (почти черен)
през кафяв, жълто-кафяв, бледожълт до безцветен. Образува едри, добре остенени
идиоморфни кристалобласти, с размери до 0,4 cm, както и дребнозърнести масивни
агрегати в кварц-калцитовата маса. Често се срещат зърна със силно заоблени или
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назъбени контури – характерен признак при нестабилност на процесите абсорбция–
корозия (Gaspar et al., 2008). В по-едрите гранатови кристали се наблюдават множество включения от воластонит, „фасаитов“ тип клинопироксен, мелилит, магнетит
и кварц-калцитови агрегати.
По химизъм изследваните гранати се отнасят към гросулар-андрадитовия ред
на гранатовата група (Grew et al., 2013) с незначителни съдържания на MgO – до
1,14% и много рядко на MnO, V2O3, Cr2O3 – под 1%. Характерно е високото съдържание на TiO2 в някои андрадити – до 13,10 тегл.%. Поради неограниченото изоморф
но заместване на Al3+↔Fe3+ в позиция Y (при обща формула X3Y2Z3O12, където X, Y
и Z са съответно 8-координиран триъгълен додекаедър, октаедър и тетраедър (Novak, Gibbs, 1971; Meagher, 1980)), гранатите от различните скарнови зони образуват
почти непрекъсната серия от твърди разтвори между гросулар и андрадит.
На триъгълната диаграма с координати гросулар–андрадит–пиралспит
(Ca3Al2Si3O12–Ca3Fe2Si3O12–(Mg,Fe2+,Mn)3Al2Si3O12) (фиг. 21) са нанесени съставите на
изследваните гранати, които показват химични вариации в значително широк диапазон – от почти чист андрадит – Adr96,61Grs0Prp3,39 до Adr3,13Grs91,85Alm2,92Sps2,09. Като
изключим гранатите със съдържание на Ti > 0,5 apfu (> 8 тегл.% TiO2) в октаедричната позиция на структурата, в останалите гранати компонентите шорломит (Shor
– Ca3Ti2(Si,Fe23+)O12) и/или моримотоит (Morm – Ca3TiFe2+Si3O12) варират от 0,00 до
24,68 мол.%. Пироповият компонент достига максимум до 7,24 мол.%, а алмандиновият – 14,85 мол.%. Останалите компоненти са под 3 мол.%.
Данните, получени от рентгеноспектралните микроанализи, показват, че андрадитите с високи съдържания на Ti и относително хомогенни по състав, са образувани най-рано. Тези резултати потвърждават наблюденията при оптичните
изследвания. Гранатите с различни промеждутъчни състави нарастват върху порано образувалите се андрадити или се срещат като самостоятелни индивиди

Фиг. 21. Триъгълна диаграма с нанесени състави на гранатите с координати гросулар–андрадит–
пиралспит (Ca3Al2Si3O12–Ca3Fe2Si3O12– (Mg,Fe2+,Mn)3Al2Si3O12
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(фиг. 22а), а те съответно се заместват от гранати с по-високо съдържание на гросулар. С развитието на метасоматичния процес концентрацията на Fe и Ti намалява и най-късно се формират гранатите със съдържание на гросуларов компонент около 90%. Те са в най-голямо количество в дребнозърнестия гранатов агрегат в кварц-калцитовия матрикс. Макар и по-рядко, се установява късен андрадит, образуван след гросуларовия тип гранат, с ниско съдържание на TiO2 (0,00–
0,67 тегл.%) (22е). Образуването му най-вероятно е свързано с инфилтрация на
нова порция хидротермален флуид в скарновата система и промяна във физикохимичните условия.

Фиг. 22. Електронномикроскопски снимки на зонални гранати в режим на обратно отразени електрони. а – автоморфни гранати с пръстени от включения на контакта между две генерации гранат
(Cpx-Grt скарн); б – гросулар-андрадит с хомогенно ядро и периферия с осцилаторна зоналност,
дефинирана от промяна в концентрациите на Fe3+ и Al (Cpx-Grt скарн); в – титанов андрадит с
периферия от нараснал по-късно гросуларов тип гранат (Grt скарн); г – хомогенно ядро на титанов
андрадит с гросулар-андрадитова периферия с петниста структура (Grt скарн); д – петнисто-зонален
гросулар-андрадит (Grt скарн) с редуване на неправилни зони с различно съдържание на гросуларов компонент; е – гранатов кристалобласт със зона с петниста зоналност и късен андрадит на контакта с воластонит II (Pl-Cpx-Wo-Grt скарн)
Точките показват мястото на рентгеноспектралния микроанализ.

31

Наблюдаваната оптична зоналност на гранатите напълно съответства на зоналност в химичния състав с различни съдържания на главните елементи Fe3+ и Al. Разграничават се различни типове зоналност, често много фина в рамките на няколко
μm. В някои порфиробласти увеличаването на съдържанието на гросуларовия компонент от центъра към периферията на гранатовите зърна става плавно – без видима
граница (фиг. 22а), като разликата варира от 3 до 10 мол.%. Срещат се случаи, когато
контактът между ядрото и периферията е доста рязък (фиг. 22в, г), с разлика в гросуларовото съдържание от 32 до 81 мол.%. Установяват се порфиробласти с относително хомогенно ядро и периферна зона със сложна концентрична зоналност, която се
изразява в многократно редуване на ивици с различно съдържание на гросуларов
компонент (фиг. 22б), свидетелство за твърде динамична природа на скарновата
система. В плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовата зона на границата
гранат–воластонит се наблюдават неправилни по форма участъци с високо съдържание на андрадитов компонент (късен андрадит) (фиг. 22е). Част от гранатовите
кристали се характеризират с т.нар. петниста зоналност, състояща се от неправилни
зони от по-богат или по-беден на гросулар гранат (фиг. 22д). Друга характерна особеност на гранатите е пертурбацията на осцилаторната зоналност (фиг. 22б), която се
обяснява като ранен ретрограден стрес, причинен от рязко покачване на налягането
на флуида (напр. Ciobanu and Cook, 2004; Gaspar et al., 2008).
На фигура 23 са представени химичните състави от централните и периферните
зони на отделни гранатови зърна с ясно обособени по-богати на Fe3+ ядра и богата
на Al3+ периферия.
Образуването на относително хомогенни ядра на гранатите се интерпретира в
литературата като контролиран от дифузията кристален растеж на локално ниво
по време на началните стадии на контактния метаморфизъм. Това се осъществява
в условия близки до равновесните и кристализация в относително затворена система (Smith et al., 2004). Постъпването по-късно на свежи порции флуиди водят до
нарушаване на химичното равновесие и образуване на периферия с осцилаторна
зоналност, като резултат от цикли на набогатяване–обедняване на гранатови компоненти в разтвора по време на кристалния растеж в по-отворена система (напр.
Jamtveit, 1991; Jamtveit et al., 1993; Smith et al., 2004). Въз основа на микроскопските изследвания може да се предположи, че едрите гросулар-андрадити с относително хомогенен състав кристализират относително бавно в условия, близки до
равновесие с локалния поров флуид, и при ниско отношение вода/скала при преобладаващ дифузионен метасоматизъм. Като контраст на това, по-късните гранати
с осцилаторна или петниста зоналност, както и късните андрадити, се характери-

Фиг. 23. Триъгълна диаграма с нанесени състави от централните и периферните зони на гранатови
зърна с координати гросулар–андрадит–пиралспит (Ca3Al2Si3O12–Ca3Fe2Si3O12–(Mg,Fe2+,Mn)3Al2Si3O12.
() – център; () – периферия
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зират с бърз кристален растеж от нови порции флуиди, с високо отношение вода/
скала и при преобладаващо инфилтрационен метасоматизъм.
Титанови андрадити. По своите химични особености се обособява една група
андрадити с високо съдържание на TiO2 – от 4,18 до 13,10 тегл.%. В дюншлифите тези
гранати са червено-кафяви, изотропни, със силно кородирана периферия. Те са образувани през най-ранните етапи на постмагмения скарнов процес. Съдържанието
на TiO2 в част от изследваните гранати е близо до границата, приета за разделяне
на титанов андрадит („меланит“) от шорломит – 8,04–13,10 тегл.% (Howie, Woolley,
1968). Те са ненаситени на силиций – 28,56–30,92 тегл.%, количеството на Fe2O3(общо)
варира в границите на 18,39–24,80 тегл.%, а на Al2O3 – от 2,48 до 7,30 тегл.%. MgO е
в незначителни концентрации – 0,00–0,84 тегл.%. Крайните членове, характерни за
гранатовата група, са неприложими за тези гранати (Chakhmouradian, McCammon,
2005). Съставите на изследваните титанови гранати са нанесени на предложената
от Grew et al. (2013) диаграма за разграничаване на шорломитите от калциевите
членове на гранатовата група (фиг. 24). Обобщените крайни членове са {Ca3}[R23+]
(Si3)O12, {Ca3}[R24+](SiR23+)O12 и {Ca3}[R4+R2+](Si3)O12, където R4+ = Ti, R3+ = Fe3+, and R2+ =
Fe2+, които отговарят съответно на андрадит, шорломит по Ito, Frondel (1967) и моримотоит по Henmi et al. (1995). На диаграмата по-голямата част от фигуративните
точки попадат в полето на андрадита, което ги определя като титанови андрадити
(„меланити“), докато по критерия на Howie и Woolley (1968) – съдържание на Ti >
0,5 apfu в октаедричната позиция на структурата (> 8 тегл.% TiO2) се отнасят
към шорломитов тип гранат.
Поради значителните вариации в състава на гранатите, бяха изчислени параметрите на елементарните клетки на гранати, които се срещат в най-голямо
количество в анализираните скарнови скали, за да бъдат заложени в теоретичните
модели при определяне на количествата на минералите по метода на Ритвелд.

Фиг. 24. Състав на титановите гранати, нанесен на триъгълна диаграма с координати YR4+2
– YR3+2 – Y(R4+R2+), базирана на доминиращите
катиони в позиция Y на структурата (по Grew
et al., 2013)
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Таблица 4. Параметри (a), обем (V) на елементарната клетка на гранати и фактори
на достоверност (FN)
Тип скала
и обр. №
Grt скарн –
обр. SG68-11
Cpx-Grt –
обр. SG68-13
Cpx-Grt –
обр. SG68-3
Pl-Cpx-Wo-Grt скарн
обр. – SG68-12

Гранат с 80–92 мол.%
гросуларов компонент
a (Å)

V (Å3)

FN

Гранат с 44–55 мол.%
гросуларов компонент
a (Å)

V (Å3)

FN

11,892 (2)

1682 (1) F10 = 43,50 11,966 (2) 1713 (1) F9 = 42,27

11,873 (5)

1674 (2)

F9 = 23,59 11,952 (4) 1707 (2) F11 = 22,61

11,883 (4)

1678 (2)

F8 = 25,02 11,940 (4) 1702 (2) F9 = 32,00

11,882 (5)

1678 (3)

F5 = 13,53 11,962 (3) 1711 (2) F5 = 32,18

За образците, които съдържат повече от един гранат с различно съдържание на
гросуларов компонент, е направено профилно разлагане на най-интензивните интегрални интензитети на гранатите с програмата WinFit (Krumm, 1994). По данни от
праховата рентгенова дифрактометрия с програмата PDI (Macicek, 1988) са изчислени параметрите на елементарната клетка на гранати от следните зони: гранатова, клинопироксен-гранатова и плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатова,
както и на отделени от същите зони мономинерални проби на гросулар-андрадит
или проби, набогатени на гросуларов гранат. Измерен е набор от 10 рефлекса (400,
420, 332, 422, 431, 521, 611, 444, 640, 642), който се използва за входящи експериментални данни и осигурява добра статистика. Програмата PDI се базира на
стандартизация, интерпретация и представяне на индексирана рентгенограма и
уточнени параметри на елементарната клетка, като рафинацията прилага метода
на най-малките квадрати с минимизиране на SUM[Q(exp) – Q(cal)]2:Q = 1/d2. Качеството на уточнението се контролира от добре известните фактори на достоверност: M20 (de Wolff, 1968, 1972) и FN (Smith, Snyder, 1979), свързани с възможния
брой дифракционни линии и реално измерените в рентгенограмата. Стойностите на изчислените параметри на изследваните гранати, обемът на елементарната
клетка и факторът на достоверност FN на Smith и Snyder са представени в таблица 4.
Параметърът на елементарната клетка на гранатите от гросулар-андрадитовата
редица пряко зависи от изоморфизма Al3+↔Fe3+ в октаедричната позиция Y. Увеличаването на гросуларовия компонент води до намаляване на параметъра на
елементарната клетка.

ІV.5.2. Клинопироксени
Клинопироксенът е главен скалообразуващ минерал в скарните и участва в
изграждането на следните зони: плагиоклаз-клинопироксен; плагиоклаз-клино
пироксен-воластонит с епидот; плагиоклаз-клинопироксен-воластонит; плагио
клаз-клинопироксен-воластонит-гранат и клинопироксен-гранат. Количеството
му варира от 10 до над 50%. Индивидите му са едро- до дребнозърнести, обикновено разположени в неправилни по форма гнезда. Среща се като отделни
кристалобласти в кварц-калцитовия матрикс със силно загладени или кородирани контури, в сегрегации с други скарнови минерали, или като включения в
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гранат (фиг. 25а). В ендоскарните образува хипидиоморфни кристали със зонален строеж – с по-богати на Mg централни части и по-богати на Fe периферии
(фиг. 25б), понякога с петнисто разпределение на Mg и Fe. Макар и рядко, се наблюдават реакционни зони от диопсид-хеденбергит на контакта на „фасаитов“ тип
клинопироксен и зеолит. В клинопироксеновите порфири от монцонита се установяват включения от титаномагнетит и пирит.
Въз основа на химичния състав са отделени два типа скарнови клинопироксени – клинопироксени от диопсид-хеденбергитовата редица със съдържание
на Al2O3 от 0,65 до 8,36 тегл.% и субсилициеви алуминиево-железни(Fe3+) диопсиди (по Morimoto et al., 1988), познати в литературата като „фасаити“, в които
Al2O3 варира от 10,17 до 17,75 тегл.%. За нискоалуминиевите клинопироксени
са изчислени компонентите воластонит (Wo – Ca2Si2O6), енстатит (En – Mg2Si2O6),
феросилит (Fs – Fe2+2Si2O6), есенеит (Ess – CaFe3+AlSi2O6), CaTs компонент (CaAlAlSiO6), CTTs компонент (CaTiAlAlO6), егирин (Aeg – NaFe3+Si2O6) и жадеит (Jd – NaAlSi2O6), а за „фасаитовия“ тип – диопсид-хеденбергит (Di+Hd – Ca(Mg,Fe2+,Mn)Si2O6),
есенеит (Ess – CaFe3+AlSi2O6), CaTs компонент (CaAlAlSiO6) и S4(Mg) компонент
(CaMg0.5Ti4+0.5AlSiO6).
Съдържанието на SiO2 в клинопироксените от монцонитите варира от 45,37
до 52,65 тегл.%, а за диопсид-хеденбергитите е в рамките на 42,91–52,98 тегл.%.
За разлика от тях „фасаитите“ се характеризират със значителен дефицит на SiO2 –
33,35–44,01 тегл.%. Характерно за тях е и повишеното съдържание на Fe3+ – 0,165–
0,487 apfu. Отношението Mg/ΣFe варира в широки граници: за клинопироксените
от монцонита – 54,2–80,2%; за скарновите диопсид-хеденбергити – 24,8–91,6%; за
„фасаитовия“ тип клинопироксени – 32,4–73,5%. Количеството на TiO2 е от 0,00 до
2,95 тегл.%, на MnO – 0,00–2,13 тегл.%, а на NaO – 0,00–0,85 тегл.%.
В Cpx-Grt скарни е установен само „фасаитов“ тип клинопироксен, докато в
зоните Pl-Cpx-Wo-Grt и Pl-Cpx-Wo се срещат и двата типа клинопироксен. В останалите два типа скарни – Pl-Cpx-Wo+Ep и Pl-Cpx, са определени само диопсид-хеденбергити.

Фиг. 25. Електронномикроскопски снимки на клинопироксени в режим на обратно отразени електрони. a – включения от „фасаитов“ тип клинопироксен в гросулар-андрадит (Pl-Cpx-Wo-Grt скарн);
б – зонални клинопироксени от диопсид-хеденбергитов тип с по-богато на Mg ядро и по-богата на
Fe периферия (Pl-Cpx скарн)
Точките показват мястото на рентгеноспектралния микроанализ, а числата в скобите – съдържание
то на Al2O3 (тегл.%) във „фасаитовия“ тип клинопироксен.
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Фиг. 26. Q–J класификационна диаграма с нанесени състави на клинопироксени (по Morimoto et
al., 1988)

На класификационната диаграма Q–J (фиг. 26), където Q=Ca+Mg+Fe2+; J=2Na, субсилициевите алуминиево-железни(Fe3+) диопсиди („фасаити“) се групират в зоната
на Ca-Mg-Fe пироксени (Quad) близо и под линията Q=1,62, характерно за групата
Ca-пироксени (анализи от 1 до 4 по Morimoto et al., 1988), от т.нар. осем необичайни
пироксена. Останалите пироксени – диопсид-хеденбергити, попадат в обичайната
зона (Quad) за този тип моноклинни пироксени, по-близо до линията Q=2.
Изчислените компоненти, нанесени на класификационната диаграма с координати енстатит (Mg2Si2O6) – феросилит (Fe2Si2O6) – воластонит (Ca2Si2O6) (фиг. 27),
показват, че клинопироксените образуват серия от твърди разтвори в значително широк диапазон. Съдържанието на En компонент (Mg2Si2O6) за пироксените от

Фиг. 27. Класификационна диаграма с координати En (клиноенстатит – Mg2Si2O6) – Fs (клиноферосилит – Fe2Si2O6) – Wo (воластонит – Ca2Si2O6) с нанесени
съставите на изследваните клинопироксени (по Morimoto et
al., 1988)
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монцонита варира от 28,6 до 43,1 мол.%, а за скарновите диопсид-хеденбергити
е в границите на 12,98–48,7 мол.%. При зоналните клинопироксени от диопсидхеденбергитов тип отношението Mg/ΣFe намалява от центъра към периферията с
24–27 единици (фиг. 25б).
Съставите на „фасаитовия“ тип клинопироксени са нанесени на триъгълна диа
грама с координати диопсид-хеденбергит-йохансенит (Ca(Mg,Fe2+,Mn)Si2O6), есенеит (CaFe3+AlSi2O6) и CaTs (CaAlAlSiO6) (фиг. 28). Тази проекция (по Cosca, Peacor,
1987) показва полетата, съответстващи на доминиращия катион в позиция М1 –
Fe3+ (Esseneite), Al3+ (CaTs), или Mg+Fe2++Mn (Diopside-Hedenbergite-Johansenite).
Една значителна част от съставите на изследваните „фасаити“ попадат в полето на
есенеита и съответно могат да бъдат отнесени към този краен член на системата.
Заместване от типа S4(Mg) (компонент CaMg0.5Ti4+0.5AlSiO6), което не е представено
на диаграмата, е в границите на 3,26–16,35 мол.%. Фасаити с подобен състав са
описани в магнезиалните скарни в Югоизточна България – Малко Търново, Факия,
Звездец (Иванова-Панайотова, 1972), но с по-ниско съдържание на Fe3+ – 0,160–
0,170 apfu, и в находище Бърдце (Йорданов, 1988).
Според редица автори (напр. Шабынин, 1973; Шабынин, 1975; Перцев, 1977;
Pascal et al., 2005) образуването на „фасаитов“ тип клинопироксен в скарните се
интерпретира като продукт на взаимодействие на магмата с карбонатния протолит по време на внедряване на интрузивните скали, т.е. през магмения етап
на скарнообразуващия процес. Експерименталните данни (напр. Huckenholz et
al., 1974; Перцев, 1977; Onuma et al., 1981; Gasparik, 1984), както и изследванията върху природните „фасаитов“ тип клинопироксени, показват, че съществува
съвършена изоморфна смесимост между пироксените в системата CaMgSi2O6–
CaAl2SiO6–CaFeAlSiO6 при температури над 1150 °С. В редица изследвания съществуването на клинопироксени с високи съдържания на есенеит (CaFe3+AlSi2O6) и
CaTs (CaAlAlSiO6) в скарнови скали също се свързва с високи температури (напр.
Devine, Sigurdsson, 1980; Jamtveit et al., 1997; Pascal et al., 2001; Povoden et al.,
2002), или с увеличаване на активността на Al2O3 и Fe2O3 и намаляване насищането с SiO2, като резултат от съпътстваща проградна реакция на декарбонатизация, при която обикновено се изразходва SiO2 (Casillas et al., 2011). Есенеит с
Фиг. 28. Състав на „фасаитов“
тип клинопироксени, нанесен
на диаграмата Ca(Mg,Fe2+,Mn)
Si2O6–CaAlAlSiO6–CaFe3+AlSiO6
(по Cosca, Peacor, 1987, моди
фицирана от Pascal et al., 2005)
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80 мол.% на есенеитовия краен член, описан и дефиниран като нов минерал от
Cosca и Peacor (1987), е установен в паралави (Уайоминг, САЩ). Образуването му е
в резултат на пирометаморфни процеси, свързани с природно изгаряне на въглищна прослойка. Минералната асоциация включва още мелилит, анортит, железни
оксиди и стъкло. Melluso et al. (2003) предполагат подобен произход за скалите от
Colle Fabri, Централни Апенини, Италия, съдържащи мелилит, воластонит, анортит, клинопироксен – богат на Al, Ti и Fe3+, и гранат – богат на Al и Ti, но беден на
Fe. Досега единственият природен клинопироксен със химичен състав, попадащ в
полето „CaTs“ (фиг. 45), е публикуван от Pascal et al. (2005) от скарните в ОравицаЦиклова и Магурея Вацей (Западни Карпати, Румъния) в асоциация с богат на Na
мелилит. Съдържанието на Al2O3 е до 24 тегл.%, а на компонента Ca(Al,Fe3+)AlSiO6
(есенеит+CaTs) до 72 mol.%.

ІV.5.3. Мелилит
Мелилит е установен в клинопироксен-гранатовата зона. Наблюдава се като
реликти в гранатови кристалобласти със съдържание на андрадитов компонент
~40–50 мол.% (фиг. 29а). Представен е от единични зърна с късопризматична форма и с дължина до 80–100 μm (фиг. 29б), по-често със заоблени контури (фиг. 29б,
в). В някои от гранатовите кристали се среща заедно с реликти от воластонит І генерация и с призматични прерези, изцяло заместени от кварц-калцитов агрегат, или
от минерална фаза с непостоянен състав, най-вероятно променителен продукт по
мелилит (фиг. 29в – AP).

Фиг. 29. Електронномикроскопски снимки на мелилит в режим на обратно отразени електрони.
а – гранатов кристалобласт с включения от мелилит; б – мелилитов кристал с размери 80×100 μm;
в – късопризматичен мелилитов кристал и минерални зърна, заместени от променителен продукт
с непостоянен състав (АP)
Точките показват мястото на рентгеноспектралния микроанализ, а числата – съдържанието на съответния компонент: Adr – андрадит, Gh – геленит.
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Минералите от мелилитовата група са типични представители на диортосиликатите със сдвоени силиций-кислородни тетраедри с един общ атом кислород –
(Si2O7)6– и с обща формула X2T1(T2)2O7. Позиция T2 е заета от Si или (Si+Al), в случай
на геленитов краен член, в тетраедрична координация; позиция Т1 – от Al, Fe, и
Mg в тетраедрична координация, а позиция X – от Ca и Na в осморна координация
(Smith, 1953; Louisnathan, 1971).
Съставите на изследваните мелилити са нанесени на триъгълна диаграма
с координати геленит–акерманит+„Fe-акерманит“–„Na-мелилит“+Na-Fe3+-Mll
(фиг. 30). Фигуративните точки се групират в доста тесен интервал, около отношението геленит:акерманит – 60:40. Мелилитите са изградени главно от двата крайни члена геленит и акерманит (общо от 74,1 до 85,57 мол.%), като съдържанието
на геленит е в рамките на 33,5–62,5 мол.%, а на акерманит – 22,9–40,6 мол.%. Компонентите „Na-мелилит“, „Fe-акерманит“ и Na-Fe3+-Mll варират, съответно, в границите на: 4,0–16,3, 0,1–10,9 и 0,0–10,3 мол.%. Рентгеноспектралните микроанализи
и снимките в обратно отразени електрони показват относителна хомогенност на
химичния състав в рамките на един и същ кристал.
Фиг. 30. Класификационна триъгълна диаграма
с нанесени мелилитовите състави по отношение на компонентите геленит–акерманит+„Feакерманит“–„Na-мелилит“+Na-Fe3+-Mll

Фиг. 31. Състав на мелилитите, нанесен на диаграмата Mg–Fe–Аl, базирана на доминиращия катион в позиция
Т1 (at.%) (по Wiedenmann et al., 2010)
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На диаграмата Mg–Fe–Аl, базирана на доминиращия катион в позиция Т1 (at.%),
химичният състав на мелилитите показва относително постоянно съдържание на
Al в позицията с вариации от акерманит към „Fe-акерманит“ (фиг. 31). Преобладаването на Al в Т1 ни дава основание да отнесем изследваните мелилити (макар и с
междинен състав) към геленитовия краен член на редицата.
Поради недостатъчните количества на мелилит и нехомогенното му разпределение в клинопироксен-гранатовите скарни, минералът трудно се идентифицира с прахова рентгенова дифрактометрия, затова беше приложена Раманова спектроскопия.
Рамановите спектри са получени на спектрометър LabRam HR (Horiba) с Olympus
BH41 микроскоп, CCD детектор и решетка с 600 канала на mm. Измерванията са
проведени с 633-nm линия на He-Ne лазер в геометрия на обратно отражение с
обектив 100×. Диаметърът на лазерния лъч на повърхността на образеца е около 2
μm с мощност 3,8 mW. Спектрите са регистрирани за време 60 s чрез усредняване
за 10 линии за подобряване на отношението сигнал–шум.
Минералите от мелилитовата
група кристализират в тетрагонална сингония,
–
пространствена група P42m. Най-интензивните пикове в Рамановия спектър на
всички изследвани образци се наблюдават при 661 и 621 cm–1. Линията на 661 cm–1
е характерна за симетричните валентни трептения на мостовата връзка Si-O-Si в
Si2O7 димер в акерманитовия краен член. Показано е, че позицията на този пик е
линейно свързана с ъгъла на мостовата връзка T-O-T на пиросиликатната група (където T=Al, Si) (Sharma et al., 1988). Изоморфното заместване на Si4+ от Al3+ довежда
до нарастване на дължината на връзката и намаляване на ъгъла на връзката T-O-T.
Ивицата при 621 cm–1 се свързва със симетричния валентен мод на мостовия кислород в пиросиликатния анион T-O-T на геленита (Sharma et al., 1983). Появата на два
интензивни пика в Рамановите спектри на изследваните образци (фиг. 32) показва
присъствие на двата димера – Si2O76– и (Al,Si)2O7, което е характерно за природните
мелилити и е в съответствие с получения химичен състав. По-нискоинтензивните

Фиг. 32. Раманови спектри на мелилит и снимки на анализираните зърна в режим на обратно
отразени електрони
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пикове, наблюдавани при 912 и 929 cm–1, се отнасят съответно за симетричните
валентни вибрации на немостовия кислород и несиметричните валентни вибрации на пиросиликатната група. Интензитетът на пика при 912 cm–1 е редуциран в
сравнение с други пиросиликати, което се обяснява с ефекта на заместване на Mg
от Al3+ в тетраедричната позиция Т1 (Sharma et al., 1988).
Минералите от мелилитовата серия са характерни за контактнометаморфозирани карбонатни скали в ларнит-мервинитов фациес и високотемпературни скарни, образувани при хипоабисални условия, където асоциира с ларнит, мервинит,
ранкинит, спърит, „фасаитов“ тип пироксен, тилеит, монтичелит, воластонит, ксонотлит и др. (напр. Burnham, 1959; Joesten, 1974; Перцев, 1977; Reverdatto et al.,
1979; Pascal et al., 2001; Marincea et al., 2011). Срещат се и в алкални ултрамафични
магмени скали (ненаситени на SiO2), като мелилитови базалти и мелилитити (напр.
Melluso et al., 2003; Bailey, et al., 2005; Stoppa, F., V. Sharygin, 2009). Като техногенен
продукт мелилит се установява в шлаки и високотемпературни керамики. Описан
е и в метеорити – въглеродни хондрити (Аленде, Ефремовка, Леовил), в богати на
Ca и Al включения, в асоциация с „фасаитов“ тип клинопироксен и др. минерали
(напр. El Goresy et al., 2002; Simon, Grossman, 2006; Posch et al., 2007).
Присъствието на мелилит в скарните е от особено значение при интерпретация
та на техния генезис. Температурата на образуване на скарнови скали, съдържащи мелилит, особено в асоциация с калциеви силикати, като воластонит и „фасаитов“ тип пироксен, се определя на около 800°С (напр. Reverdatto et al., 1979;
Перцев, 1977; Зарайский, 1986). Толкова високи температури предполагат скарнообразуване по време на внедряване на магмата преди застиването ѝ, т.е през
магмения етап на скарновия процес.

ІV.5.4. Воластонит
Установени са две генерации воластонит. Воластонит І генерация се наблюдава в клинопироксен-гранатовата зона като включения в гросулар-андрадитов
тип гранат, често заедно с мелилит. Представен е от добре остенени идиоморфни
единични кристали (фиг. 33а), рядко заместени от гипс (анхидрит?). Воластонит
II генерация е главен минерал в зоните плагиоклаз-клинопироксен-воластонит,
плагиоклаз-клинопироксен-воластонит+епидот и плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранат. Често образува мономинерални или сегрегации заедно с други скар-

Фиг. 33. Снимки в обратно отразени електрони на воластонит. а – воластонит I генерация в гранатов
матрикс (Cpx-Grt скарн); б – воластонит II генерация в сегрегация с гранат (Pl-Cpx-Wo-Grt скарн)
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нови минерали (фиг. 33б). Количеството му в тези зони е средно около 25–30%, но
локално в отделни образци достига 70%. Представен е от единични призматични
зърна с дължина до 3 mm, удължени по оста b, или образува сноповидни агрегати.
При по-късни процеси по него се образува пренит.
Химичният състав на воластонита от различните зони е доста близък и почти се
доближава до теоретичния, като показва незначителни вариации в състава на главните елементи. Съдържанието на елементите примеси е доста ниско – количеството
на FeO е в границите 0,39–1,59 тегл.%, а на MgO – между 0,00–0,56 тегл.%. Al2O3 варира от 0,00 до 1,08 тегл.%. Макар и рядко се установяват MnO – до 0,19 тегл.%, TiO2
– до 0,19 тегл.% и Cr2O3 – до 0,25 тегл.%.
Структурното състояние на воластонита е важен петрогенетичен индикатор,
използван при интерпретацията на деформационните процеси в земната кора и
процесите на охлаждане на скалите (Wenk, 1969).
Воластонитът се среща под формата на две структурно коренно различни полиморфни модификации: високотемпературен α-воластонит, стабилен над Tтеор. =
1125 °С (Seryotkin et al., 2012), и по-нискотемпературен β-воластонит – скалообразуващ минерал, характерен за горните части на земната кора, и кристализиращ при температура, варираща в широк интервал от 300 до над 1000°С (Swamy,
Dubrovinsky, 1997; Mazzucato, Gualtieri, 2000; Seryotkin et al., 2012). Структурата
на β-воластонита е изградена от единични вериги (пироксеноиден тип) от [SiO4]тетраедри с троен период на идентичност, свързани с три колони от калциеви октаедри с по две общи октаедрични ребра. И веригите и колоните са разположени
паралелно на b-оста. β-воластонитът има няколко признати политипа: триклинни
– 1T, 3T, 4T, 5T, 7T и моноклинен параволастонит – 2M. Единствено при уточняване
с монокристален рентгеноструктурен анализ тези политипи еднозначно могат да
се разграничат.
Под стереомикроскоп са отделени воластонитови монокристали от зоните PlCpx-Wo-Grt, Pl-Cpx-Wo и Pl-Cpx-Wo+Ep. Използваните кристали са с призматичен
хабитус, удължени по оста b, с размери 0,2–0,3 mm по b оста и 0,1–0,2 mm напречно на нея. Кристалите са монтирани върху стъклени нишки и измерени с Oxford
diffraction Supernova A дифрактометър с Atlas CCD детектор. Събирането на рентгеновите данни е проведено при стайна температура с монохроматно Mo-Kα лъчение
(λ = 0.71073 Å). Редуцирането на данните и анализът са направени с програмата
CrysAlisPro (Oxford..., 2010). Към данните с интензитетите са приложени Лоренцова
и поляризационна корекция с използване на програмата WinGX (Sheldrick, 2008).
Таблица 5. Параметри на елементарната клетка на монокристали от трите изследвани зони
Воластонит от
Pl-Cpx-Wo-Grt зона

Воластонит от
Pl-Cpx-Wo зона

a [Å]

15,413(17)

15,409(7)

15,3770(11)

b [Å]

7,336(5)

7,320(3)

7,2990(4)

c [Å]

7,070(3)

7,063(2)

7,0491(5)

Параметър

β [°]
V [Å3]
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Образец

95,24(5)
796,0(7)

95,36(3)
793,2(7)

Воластонит от
Pl-Cpx-Wo+Ep зона

95,340(6)
787,68(9)

Фиг. 34. Полиедричен модел на
кристалната структура на воластонит-2М, показващ начина на
подреждане на мотивите в равнината а–b (кристал от Pl-Cpx-Wo+Ep
зона)

Получени са надеждни модели със задоволителни стойности на R фактора при
използване на пространствената група P21/a и тя е избрана за структурното уточ
няване. Изходните атомни координати са взети от Hesse (1984). За структурната
рафинация е използвана програмата SHELXTL (Sheldrick, 2008) с неутрални атомни
фактори на разсейване. На финалния етап
от уточняването са въведени анизотропни- Таблица 6. Експериментални параметри
за воластонит-2M от Pl-Cpx-Wo+Ep зона
те температурни фактори.
Резултатите от структурното уточняваБрой на отраженията
6826
не потвърждават моноклинна симетрия
Rint
0.0541
на изследваните кристали и от трите зони
Rsigma
0.0446
с пространствена група P21/a (фиг. 34). Паh
min
–20
раметрите на елементарната клетка след
h
max
19
финалната рафинация на три монокристаk min
–9
ла са представени в табл. 5.
k max
10
В таблица 6 са показани параметрите
l min
–9
на експеримента за един от монокристалите от Pl-Cpx-Wo+Ep зона. Структурата е
l max
8
рафинирана до R1 = 0.0521 and R(all) = 0.0754
theta min [°]
3.75
с използване на 1970 уникални рефлекса.
theta max [°]
29.68
Дължините на връзките Si–O варират меж
unique reflections
1970
ду 1,580(3) и 1,667(3) Å (средно 1,624 Å),
Ref. Fo > 4sigFo
1290
на връзките Ca–O – между 2,251(3) и
Брой на параметрите
131
2,662(3) Å (средно 2,390 Å), а Si–O–Si ъгли
R1
0.0521
са 140,03(17), 139,39(18) и 150,81(18)° (сред
R(all)
0.0754
но 143,31°). Тези резултати са в добро
GooF
1.081
съответствие с получените от Hesse (1984)
и Ohashi (1984) за воластонит-2М.
Във всички изследвани воластонит-съ
държащи скарнови зони е определен политипът воластонит-2М. Този политип
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се смята за по-високотемпературен от триклинните политипи на полиморфната
модификация β-воластонит (напр. Henmi et al., 1983; Mazzucato, Gualtieri, 2000).
Присъствието само на високотемпературния политип воластонит-2М (или параволастонит) в изследваните скарнови скали най-вероятно е резултат от продължително термично влияние на монцонитовата магма върху карбонатните ксенолити. При фазовия преход 1T→2M на воластонита се осъществява транслация
на тетраедричните вериги и се прекъсват мостовите връзки Ca–O с [SiO4]-вериги,
поради което воластонит-2М остава стабилен при последващо охлаждане на системата. Swami и Dubrovinsky (1997) наблюдават индикации за скъсване на Ca–O
връзки в Рамановите спектри при политипния преход 1T→2M. Присъствието на Mg
и/или Fe в системата разширява полето на стабилност на параволастонита над
теоретичната температура от 1125°С за прехода воластонит-2М→α-воластонит
(Seryotkin et al., 2012).

ІV.5.5. Плагиоклази
Плагиоклазите участват в изграждането на зоните плагиоклаз-клинопироксен,
плагиоклаз-клинопироксен-воластонит с епидот, плагиоклаз-клинопироксен-воластонит и плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранат. Количеството им в скалите
достига до 50%.
Плагиоклазите показват големи химични вариации – от анортит до албит
(фиг. 35). Съдържанията на SiO2 са в границите на 41,7–68,5 тегл.%, Al2O3 – 19,0–
33,7 тегл.%, Na2O – 0,4–12,1 тегл.%, CaO – 0,0–18,9 тегл.%, K2O – 0,0–1,0 тегл.%.
Количеството на елементите примеси е доста ниско – Fe2O3 – 0,0–1,4 тегл.%, MgO
– 0,0–1,2 тегл.%.
Във всички зони плагиоклазът е засегнат от интензивна албитизация, като в PlCpx-Wo-Grt зона се установява само албит – An0–5. Тези резултати се потвърждават
и от уточненията по метода на Ритвелд на праховите рентгенограми на образците от тази зона. В монцонитовата скала, в непосредствена близост до скарните,
Фиг. 35. Състав на изследваните плагиоклази,
нанесен на класификационната диаграма албитанортит-ортоклаз
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също се установява албитизация на плагиоклаза, но се срещат и порфири с високо
съдържание на анортитов компонент – 87,1–92,6 мол.% (фиг. 35). Вариациите в
химизма на плагиоклазите са не само в рамките на една зона, но и в границите на
един и същ кристал в микронната скала. Наблюдава се сложна петниста зоналност,
като съдържанието на анортитовия компонент се променя многократно на разстояние 60–80 μm. Пренитизацията е повсеместна във всички зони, като най-често
пренитът замества плагиоклаза и воластонита. Частично заместеният плагиоклаз
в Pl-Cpx-Wo зона има финопореста структура с ориентировка на порите в една посока, като в същата посока пренитизацията е най-интензивна. Най-вероятно това е
направлението по което са прониквали метасоматичните разтвори.

ІV.5.6. Епидот
Скарновият епидот участват в изграждането на плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовите зони с епидот. Средно количеството му в скалата рядко надвишава
3%, но в отделни участъци достига 5–10%. Образува късо- или дългопризматични
кристали и обикновено заедно с пренит запълва интерстиционни празнини между
другите скарнови минерали. При налагане на по-късни процеси е заместен от пренит. Вторичният епидот псевдоморфозира клинопироксена или образува дребни
кристалчета в жилки и кухини, заедно с калцит и пренит.
Изчисленията на структурната формула и класифицирането на минералния
вид са направени по метода, предложен от Armbruster et al. (2006). Според структурните изследвания (Dollase, 1968) моноклинните представители на епидотовата
група имат три различни октаедрични позиции – М1, М2 и М3 (при обща формула
A2M3[T2O7][TO4]O(OH)). При изоморфизма Al↔Fe3+ желязото с предпочитание заема М3 позицията, така че максималното заместване на Al от Fe е около 1/3 от М позициите. Химичният състав на изследваните епидоти почти се доближава до теоретичния – Ca2Al2Fe3+[Si2O7][SiO4]O(OH). Вариации се наблюдават при Al2O3 и Fe2O3, като
Al2O3 е в границите на 20,41–25,64 тегл.%, а Fe2O3 – 7,92–15,01 тегл.%. Отношението
Fe3+/(Fe3+ + Al) е между 0,16 и 0,32. Елементи примеси не се установяват.
Пределните съдържания на желязо в епидота в зависимост от температурата
и фугитивността на кислорода са установени експериментално от Holdaway (1972),
Liou (1973) и Liou et al. (1983). Железистостта на епидота значително пада с намаляване на фугитивността на кислорода. Намалява и горният температурен предел на
устойчивост на епидота, особено в асоциации, наситени със SiO2. Епидотът е минерал с висока плътност и независимо от това, че при епидотизацията става хидратация на такива плътни минерали като гранат и анортит, обемът на скалата намалява
(Перцев, 1977).

ІV.5.7. Пренит
Пренитът се среща във всички скарнови зони. В Pl-Cpx-Wo зона количеството
му в отделни участъци надвишава 20 тегл.%. Обикновено заедно с епидот запълва
интерстиционни празнини между другите скарнови минерали или псевдоморфозира плагиоклаза и воластонита. Често образува дребнозърнести агрегати в кварцкалцитовия матрикс на скарновите нодули. В праховите рентгенограми се идентифицира по отражението 100 с междуплоскостно разстояние 4,64 Å, останалите
рефлекси се припокриват с рефлексите на другите скарнови минерали.
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Химичният състав почти се доближава до теоретичния – Ca2Al2Si3O10(OH)2. Съ
държанието на Fe2O3 варира от 0–7,15 тегл.%, а другите елементи примеси са в
незначителни количества – MgO – 0–0,33 тегл.%, TiO2 – 0–0,21 тегл.%.

ІV.5.8. Титанит
Титанитът присъства във всички скарнови зони като акцесорен минерал. Най-широко е развит в плагиоклаз-клинопироксен-воластонитовите зони с епидот, където
образува едри кристали и в отделни участъци количеството му достига 5–10%. Почесто е представен от единични зърна, ромбовидни, бобовидни или с неправилна
форма, леко заоблени, или образува агрегати с почти паралелно подреждане на отделните титанитови индивиди. Макроскопски цветът на титанита е кафеникав до розово-жълт. Химичният състав е сравнително еднороден. Не се установява зоналност.
Елементите примеси са в малки количества, като сумарно не надвишават 4 тегл.%.
Al2O3 е в границите на 0,49–1,10 тегл.%, Fe2O3 – 1,29–2,12 тегл.%, Cr2O3 – 0–0,14 тегл.%
и V2O3 – 0–0,13 тегл.%.

ІV.5.9. Други минерали
Таумасит. В изследваните скарни таумасит е установен само в плагиоклазклинопироксен-воластонит-гранатовата зона, гранична зона между екзо- и ендоскарните. Количеството му в тези скали варира от 3 до 5%. Образува сноповидни или ветрилообразни агрегати, като запълва празнини или интерстиционните
пространства между силикатните минерали (фиг. 36а–б).
С рентгеноспектрален микроанализ са определени главните елементи Ca, Mg,
Fe, Al, Si и S. Средният химичен състав на таумасита в тегл.% е: SiO2 – 11,32, CaO –
24,19, SO3 – 12,56, Al2O3 – 1,02, MgO – 0,27, FeO – 0,18. Съдържание на ~1 тегл.%
Al2O3 предполага наличие на етрингитов краен член или нарастване на таумасит
върху етрингит.
Инфрачервените спектри на таумасита са получени от полирани пластини в режим на отражение на спектрометър Bruker FT-IR Tensor 37 с HYPERION 2000 FT-IR
микроскоп и са представени на фиг. 37. Характерните ивици на поглъщане са в

Фиг. 36. Микрофотографии на таумасит. а – снимка в обратно отразени електрони на таумаситови сноповидни агрегати, запълващи пукнатини или интерстициите между силикатните минерали; б – микроскопска снимка на таумасит в проходяща светлина с характерни ярки интерференционни цветове, отговарящи на максимален двулом = 0,039 (кръстосани николи)
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Фиг. 37. Инфрачервен
спектър на таумасит от
Pl-Cpx-Wo-Grt зона

съответствие с химичния състав на минерала. Линиите в областта 3300–3500 cm–1
се дължат на валентните трептенията на връзката O–H, а при 1650 и 1683 cm–1 –
на ъгловите трептения на водните молекули. При 1100 и 1069 cm–1 са характерните асиметрични валентни трептения на групите SO42–, а ивицата при 1389 cm–1 се
свързва с валентните трептения на CO32– аниони. В нискочестотната област линиите
при 882–742 cm–1 се приписват на валентните трептенията на Si–О от Si(OH)6 окта
едър, а при 640–680 – на ъгловите трептения на SO42– аниони (Lane, 2007; Chukanov
et al., 2012).
Таумаситът, с теоретична формула Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4).12H2O, принадлежи
към етрингитовата група. Кристалната структура е изградена от колонообразни
елементи от Ca6[Si2(OH)12.24H2O], ориентирани по посока на с оста на хексагонална решетка с пространствена група P63. В каналите на колонните се разполагат
компенсиращите заряда на колоната аниони SO42– и CO32– (Edge, Zobetz, 1971;
Effenberger et al.,1983; Pöllmann, et al.,1989; Martucci, Cruciani, 2006). Минералът обикновено е характерен за постскарновите изменения на скалите – напр.
Крестмор в Калифорния (Woodford, 1941; Burnham, 1959), нах. Иглика в България
(Костов и др., 1964; Kirov, Poulieff, 1968). Важна характеристика за тези находища
е наличие на магматични магнезиални скарни, наложени високотемпературни
калциеви скарни и ранни ретроградни процеси. Отлагането му в плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатовата зона, която е контактна зона между екзо- и
ендоскарните и е сравнително проницаема, може да се разглежда като резултат на
най-късните ретроградни процеси, след кондензация на флуидите при кристализацията на монцонитовата магма. Нискотемпературните постмагматични флуиди,
които предизвикват този интензивен метасоматизъм, се характеризират с набогатяване на Ca и Si и значителна фугитивност на кислорода, сярата и въглеродния
диоксид.
Сулфати. В монцонитите, в непосредствена близост до скарновите нодули,
се наблюдава баритоцелестин в асоциация с Ba-съдържащи калиеви фелд
шпати (хиалофани). Минералът образува дребни кристалчета под 10 μm, вклю
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чени в клинопироксен. Съдържанието на SrO варира от 14,42 до 18,30 тегл.%.
Метаморфната реакция на декарбонатизация на калцита би могла да освободи
значително количество Sr, съдържащ се в калцита, който впоследствие се отлага
като целестин заедно с Ba, отделен от K-фелдшпат (Casillas et al., 2011). Наличието
на баритоцелестин обяснява повишената концентрация на Sr в приконтактната
зона – плагиоклаз-клинопироксенов скарн. Сулфатна минерализация се установява
и в клинопироксен-гранатовата зона. По включенията от воластонит І генерация в
гранатовия матрикс се развива гипс (анхидрит?).
От сулфидните минерали са наблюдавани редки впръслеци от пирит, халкопирит и галенит, а от оксидите – магнетит в скарновите скали и титаномагнетит в монцонитите.
Калиевият фелдшпат се среща единствено в монцонитовата скала. Образува
ксеноморфни зърна, които включват пойкилитно дребни кристалчета от плагиоклаз
и клинопироксен (фиг. 38б). В непосредствена близост до контактната зона със скарновите нодули се установяват калиеви фелдшпати с повишено съдържание на BaO
– 0,84–4,28 тегл.%, което формира целзианов компонент от 1,85 до 8,49 мол.%, както
и анортоклаз със състав Ab60,0–78,8Or16,1–32,2An5,1–10,8 (фиг. 38а). В тази зона беше определен и висококалиев минерал в K-фелдшпатов матрикс с химичен състав: SiO2 –
38,46 тегл.%, Al2O3 – 22,95 тегл.%, K2O – 30,57 тегл.%, Fe2O3 – 7,53 тегл.%, MgO –
0,6 тегл.% (фиг. 38в). Съставът е сходен с публикувани анализи в литературата за двете полиморфни модификации на KAlSiO4 – калсилит и калиофилит. В редица високотемпературни скарнови находища е определен калсилит в асоциация с мелилит и
фасаит (Gittins et al., 1982; Jamtveit et al., 1997; Pascal et al., 2005).
Калцитът и кварцът се срещат във всички скарнови зони, като изграждат
основната маса на скарновите нодули или образуват струпвания в интерстиционните пространства в ендоскарните. Често превдомофозират по-рано образувани
Фиг. 38. а – Химичен състав на калиеви
фелдшпати, нанесен на диаграмата албит–анортит–ортоклаз; б – микроскопска
снимка на ксеноморфен калиев фелдшпат,
пойкилитно включващ плагиоклазови и
клинопироксенови кристали (проходяща
светлина, кръстосани николи, монцонитова
скала); в – снимка в обратноотразени електрони на калиев фелдшпат с включения от
албит и висококалиев минерал, най-вероятно калсилит
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минерали. Калцитовите зърна са дребно- до среднозърнести и концентрациите на елементите примеси са много ниски. Съдържанието на компонента CaCO3
варира в границите 99,38–100 мол.%, на FeCO3 – 0,00–0,38 мол.% и на MnCO3 –
0,00–0,62 мол.%.
Хлорит. Хлорити се наблюдават във всички типове скарнови скали. Често ко
личеството им надвишава 3 тегл.%. Обикновено се развиват по гранат и клино
пироксен, или образуват преходни зони заедно с албит и калцит между мон
цонитовите скали и клинопироксен-гранатовите скарни. По химизъм са определени рипидолит, клинохлор и пенин. Характеризират се с относително високи съдържания на FeO – 8,74–18,64 тегл.%.
Апатитът е характерен акцесорен минерал във всички скарнови зони. На
блюдава се като удължени кристали, включени в различни порфиробласти, или
като изометрични, добре остенени индивиди в сечения перпендикулярни на оста
с. По химичен състав е флуорапатит, като съдържанието на Cl варира от 0,24 до
0,34 тегл.%. От елементите примеси са представени Al2O3 (0,6–1,4 тегл.%), SiO2
(1,8–6,8 тегл.%) и SO3 (0,99–2,63 тегл.%). Изомофното заместване на P от Si и S се
описва по схемата Si4+ + S6+ ↔ 2P5+ (напр. Federico, Peccerillo, 2002). Въз основа на
химичните характеристики апатитът може да се определи като F-съдържащ, силико-сулфат апатит.

IV.6. Минераложки контрол върху разпределението на редкоземните
елементи и елементите следи
Различията в главните елементи на скарновите минерали рефлектират и върху състава на редкоземните и елементите следи в тях. Според McIntire (1963) съществуват най-малко четири механизма, които могат да обяснят включването на
елементи следи в кристалите: повърхностна адсорбция, оклюзия, механизъм на
изоморфно заместване и интерстициален твърд разтвор. Първите два се контролират от кинетични ефекти по време на минералния растеж, докато последните
два основно се контролират от кристалохимията.

IV.6.1. Гранати
Изследвани са съдържанията на редкоземни елементи и елементи следи в
ранните високотемпературни титанови андрадити и образуваните по-късно гросулар-андрадити с различно отношение на Fe3+/Al+Fe3+.
Титановите андрадити се характеризират със значително по-високи съдържания на елементите V, Zr, Y, Sc, Nb, Th, Ga, Co, Sr, Ta, U, Sn и Hf (фиг. 39) от останалите
типове гранати. С намаляване на отношението Fe3+/Al+Fe3+ концентрациите на тези
елементи намаляват и най-ниски стойности се регистрират за късните андрадити,
образувани в края на високотемпературния постмагмен стадий.
Всички гранати показват силно изразен дефицит на литофилните елементи с
големи йонни радиуси (LILE) – Cs, Rb и Ba. Това се дължи на големия размер на
йоните на тези елементи в сравнение с размера на осморнокоординираната Х
позиция в структурата на граната. Единствено Sr присъства, като в титановите андрадити съдържанието му варира от 9,8 до 16,8 ppm, след което рязко намалява
– 0,58–3,0 pmm в гросулар-андрадитите (фиг. 39). Осморно координираната додекаедрична позиция е единствено възможна и за инкорпориране на елементи
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Фиг. 39. Разпределение на някои елементи следи в различни типове гранати. T4-8, T2-9, T1-3 –
титанови андрадити; Gt1-2, Gt1-5, Gt1-1, Gt4-2 – гросулар-андрадити с Fe3+/Al+Fe3+ = 46–53; Gr2-2,
Gr2-8, Gr3-3 – гросулар-андрадити с Fe3+/Al+Fe3+ = 15–39; Gt2-1 – късен андрадит с Fe3+/Al+Fe3+ = 60

като Y, U4+, Th4+ и редкоземни елементи. За елементите Zr, Nb, Hf, Ta, V, Cr и Sc, е
по-подходяща октаедричната Y позиция в структурата на граната. Съдържанията
на Ni, Cu, Zn, As, Rb, Ag и Ba се установяват в отделни кристалобласти, като почесто са под чувствителността на метода.
Хондрит-нормираните модели на REE при титановите андрадити се характеризират със слабо изпъкнали Ce, Pr, Nd и Sm и относително равномерно разпределение на тежките REE. Отношенията (La/Sm)N са <1,0, а (Gd/Lu)N >1,0. По-

Фиг. 40. Хондрит-нормирано разпределение
на REE в гранати. а – титанови андрадити;
б – гросулар-андрадити с Fe3+/Al+Fe3+ = 46–53,
Gr-2-1 – късен андрадит с Fe3+/Al+Fe3+ = 60; и
в – гросулар-андрадити с Fe3+/Al+Fe3+ = 15–39.
Фактори на нормиране по Sun, McDonough
(1989)
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казват ясно изразена или слаба отрицателна европиевата аномалия – Eu/Eu* =
0,39–0,85 и имат относително по-високи стойности на ΣREE – 264,8–929,2 ppm,
в сравнение с другите гранати (фиг. 40а). Отношенията (La/Yb)N и (Pr/Yb)N са, съответно 0,15–1,74 и 0,42–4,69. Гросулар-андрадитите с отношение Fe3+/Al+Fe3+ =
46–53 показват хондрит-нормирани криви, характеризиращи се с ясно изразен
превес на леките спрямо тежките редкоземни елементи, с параболична форма и пик при Pr (фиг. 40б). Eu аномалия варира от отрицателна – 0,60–0,74, до
положителна – 1,32–1,71. Съдържанията на ΣREE са значително по-ниски от тези
на титановите андрадити – 42,5–88,8 ppm, като за някои тежки редкоземни елементни са под чувствителността на метода. Отношението (La/Yb)N е 0,61–0,62,
а на (Pr/Yb)N – 1,79–2,35. Подобен модел на разпределение има и късния андрадит, образуван в края на високотемпературния постмагмен стадий, но съдържанието на ΣREE е още по-ниско – 22,12 ppm, с много слаба Eu аномалия –
Er/Er* = 0,92 и отношение (La/Yb)N = 1,12, а (Pr/Yb)N = 4,96. Хондрит-нормираните
диаграми на гросулар-андрадитите с отношение Fe3+/Al+Fe3+ = 15–39 също показват
подобно разпределение с пикове при Ce и Pr, но с по-ниски съдържания на тежки
редкоземни елементи (фиг. 40в). Европиевата аномалия варира от 0,57 до 1,47, а
отношенията (La/Yb)N и (Pr/Yb)N са съответно: от 0,6 до 6,56 и от 3,2 до 12,5.
В структурата на гросулар-андрадитите Ca-катион е в осморно координирана позиция с размери много близки до йонните радиуси на леките REE. Това е
причината с предпочитание да се инкорпорират леките редкоземни елементи
(Nicolescu et al.,1998). Сравнение между ефективните йонни радиуси на Ca2+ и
тривалентните REE в осморна координация показва най-близко съответствие на
радиусите на Ca с Pr and Nd. На това се дължи параболичната форма на разпределение на леките REE с пик при Pr. Включването на REE най-вероятно се контролира от YAG-тип механизъм на заместване [X2+]VIII–1[REE3+]VIII+1[Si4+]IV–1[Z3+]IV+1, където тривалентен катион в позиция Х се компенсира със съответно заместване на Si
с тривалентен катион в позиция Z.
В редица скарнови находища богатите на Al гранати се характеризират с относително набогатяване на HREE и дефицит на LREE, докато за богатите на желязо
(особено Adr>90) се определят по-ниски ΣREE, набогатяване на LREE и положителна
Eu аномалия (напр. Smith et al., 2004; Gaspar et al., 2008). В изследваните гранати такава зависимост не се установява. В скарните от Звездел-Пчелояд редът на
кристализация е друг – най-рано са образувани титановите андрадити, следват последователно гросулар-андрадити с междинен състав, гросулари и най-късно андрадити без или с ниско съдържание на Ti. В късните андрадити концентрациите
на редкоземни елементи често са под чувствителността на метода. Наблюдава се
обаче ясна зависимост между ΣREE и темпоралната еволюция на скарнообразуващия процес. В най-ранните титанови гранати концентрацията на редкоземни елементи е най-висока и намалява при по-късно образуваните гросулар-андрадити,
през гросулари и най-ниска при късните андрадити.

IV.6.2. Клинопироксени
Изследвани са концентрациите на редкоземни и елементи следи в три типа
клинопироксени – от монцонитовите скали, ранни скарнови „фасаитов“ тип клинопироксени, образувани през магмения стадий, и по-късни постмагмени диопсидхеденбергити.
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Фиг. 41. Разпределение на някои елементи следи в клинопироксените с различен произход. М1,
М3, М4, М5 – клинопироксени от монцонитовите скали; F4-1, F4.5, F4-6, F4.9 – „фасаитов“ тип
клинопироксени; Р1.1, Р1.2, Р1.4, Р1.5 – постмагмени диопсид-хеденбергити

Клинопироксените от монцонитовите скали се характеризират с по-високи
съдържания на Rb (2,8–11,5 ppm), Sr (88–185 ppm), Ba (100–296 ppm), Y (14–53 ppm), V
(325–835 ppm) и Pb (5–81 ppm) в сравнение със скарновите клинопироксени, докато
„фасаитовият“ тип клинопироксени са относително набогатени на Zr (324–530 ppm),
Hf (8–12 ppm), Sn (4–9 ppm), Ga (16,3–20,3 ppm), Th (1,1–7,7 ppm), Ta (0,2–0,95 ppm),
Nb (2–3,6 ppm) и Ni (20,2–30,0 ppm). Концентрациите на Sc в трите типа клинопироксени варират от 31 до 158 ppm, на Co – от 23,7 до 58,1 ppm, а на уран – от
0,16 до 2,49 ppm. Cs, Cr, As, W и Bi се установяват в отделни кристалобласти, като
по-често съдържанията им са под чувствителността на метода. Концентрациите
на халкофилните елементи са съответно за Cu – 3,4–129 ppm, Zn – 16–266 ppm,
Pb – 0,7–81 ppm (фиг. 41).
Общото съдържание на REE в скарновите диопсид-хеденбергити е доста пониско в сравнение с другите клинопироксени и варира от 12,6 до 23,6 ppm, докато
за „фасаитовия“ тип ΣREE е от 77,95 до 92,74 ppm, а за клинопироксените от монцонитите – от 53,43 до 123,46 ppm.
Хондрит-нормираните диаграми на REE при клинопироксените от монцонита
са със слабо изпъкнали Ce, Pr и Nd. Отношенията (La/Yb)N варират от 1,3 до 3,0,
а европиевата аномалия е отрицателна – Eu/Eu* 0,42–0,57 (фиг. 42а). Моделите
на разпределение при „фасаитовия“ тип клинопироксен показват по-ясно изразен превес на леките спрямо тежките REE с (La/Yb)N отношение от 4,26 до 10,43
и отрицателна, но по-слабо изразена, Eu аномалия – Eu/Eu* 0,59–0,78 (фиг. 42в).
Клинопироксените от постмагмения стадий показват хондрит-нормирана крива,
характеризираща се с определено обедняване на LREE, поради което намалява
стойността на отношението (La/Yb)N (0,84–2,41), варираща Eu аномалия – 0,41–1,00
и с много по-ниски съдържания на ΣREE (фиг. 42д).
Мултивариационните диаграми на несъвместимите елементи на клинопироксените от монцонитите, нормирани спрямо примитивна мантия (фиг. 42б), показват негативни трогове на Th, Nb, Sr, Zr и Ti и пикове на U, Pb, Nd и Sm. За разлика от
тях, при „фасаитовия“ тип клинопироксен, освен на Nb и Sr, се очертават минимуми на Ba, Ta и Pb и максимуми на Th, Zr, Hf и Ti (фиг. 42г). Диопсид-хеденбергитите
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Фиг. 42. Хондрит-нормирано разпределение на REE в клинопироксените – (а, в, д) и мултиелементни диаграми на несъвместимите елементи, нормирани спрямо примитивна мантия (б, г, е).
Фактори на нормиране по Sun, McDonough (1989)

от постмагмения стадий са значително по-бедни на несъвместими елементи (фиг.
42е). При тях се наблюдават минимуми на Ba, Nb и Y и пикове на Th, U, Pb.
Тези наблюдения предполагат относителна мобилност на леките REE, Zr, Hf, Ti,
Nb, Ta и Th по време на магмения стадий и концентрирането им в октаедричните
позиции в структурата на „фасаитовия“ тип клинопироксен. През постмагмения
етап съдържанията на редкоземните елементи, Zr, Hf, Sr, Y, Nb, и Tа в клинопироксените рязко намалява, докато Sc и V са относително инертни.
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IV.6.3. Воластонит
Изследвани са съдържанията на редкоземни елементи и елементи следи в два
типа воластонит: воластонит І генерация, в асоциация с мелилит, и образувания покъсно воластонит ІІ генерация, в асоциация с клинопироксен и гросулар-андрадит.
При всички анализирани кристали се установяват концентрации на V (3,9–69 ppm),
Sr (66,4–160,5 ppm), Y (8,8–33.6 ppm) и REE (ΣREE=28,61–59,58) (фиг. 43a). Воластонит І генерация има по-високи съдържания на V, Zr и Nb и по-ниски на Y, Co и
Zn. Стронцият и Sc имат близки стойности и в двата типа воластонит. Калциевите
катиони в структурата на β-воластонита са октаедрично координирани и относително високите съдържания на Sr могат да се обяснят с близките йонни радиуси на
Sr и Ca в шесторна координация.

Фиг. 43. Съдържания на някои елементи следи във воластонити – а; б – хондрит-нормирани диаграми на REE във воластонити (Wo 2-1, 2-2, 2-3 – воластонит ІІ генерация; Wo t-1, t-2 – воластонит І
генерация). Фактори на нормиране по Sun, McDonough (1989)

Хондрит-нормираните модели на REE при воластонит І генерация се характе
ризират с лек превес на леките спрямо тежките редкоземни елементи с (La/Yb)N
– 1,98–2,15 и отрицателна Eu аномалия (Eu/Eu*=0,58–0,72), докато при воластонит
ІІ генерация лек превес имат тежките спрямо леките REE с (La/Yb)N – 0,69–0,88 и
Eu/Eu*=0,62–1,13 (фиг. 43б).
Значителна част от редкоземните елементи и елементите следи в изследваните
епидоти, плагиоклази и мелилити са под чувствителността на метода. Епидотите
се характеризират с високи съдържания на Sr (1113–2965 ppm) и V (68–401 ppm),
плагиоклазът на Ba (1058 ppm) и Rb (199 ppm), а мелилитите – на Sr (603–764 ppm),
Zn (284–350) и Co (37–40 ppm). От редкоземните елементи се установяват само LREE.

IV.6.4. Титанит
Изследвани са съдържанията на редкоземни елементи и елементи следи в
титанити от Pl-Cpx-Wo+Ep зона. Анализите показват високи концентрации на V
(1261–1502 ppm), Zr (1316–2244 ppm), Y (373–499 ppm), Nb (271–423 ppm), Ni (99–
121 ppm), Hf (54–88 ppm), Sr (58–73 ppm), Sn (57–78 ppm), Ta (34–44 ppm) и Th (34–
56 ppm). Съдържанията на Sc са в границите на 7,7–9.8 ppm, Ga – 11,1–16,2 ppm,
U – 8,5–13,4 ppm, Mo – 3,2–9,7 ppm, W – 0,4–1,5 ppm, Zn – 15,2–29,5 ppm, Pb – 0,2–
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a)

б)

в)

г)

Фиг. 68. Съдържания на някои елементи следи в титанити – а–г; д – хондрит-нормирани диаграми
на REE в титанити. Фактори на нормиране по Sun, McDonough (1989)

2,9 ppm, Cu – 10,5–13,5 ppm, Au – 0,3–0,6 ppm, Ag – 0,5–1,0 ppm. В отделни кристали се установяват Be, Co, As, Se, Rb, Cs и Ba, като често тези елементи са под чувствителността на метода (фиг. 44а–в).
Хондрит-нормираните модели на разпределение при титанитите показват ясно
изразен превес на леките спрямо тежките REE с LaN/YbN отношение от 5,41 до 6,65
и отрицателна Eu аномалия (Eu/Eu*=0,62–0,69) (фиг. 44г). В сравнение с останалите
скарнови минерали титанитите се характеризират с изключително високи стойности на ΣREE – 1893–2687,9 ppm.
Структурата на титанита се състои от вериги TiO6 октаедри, със споделени върхове, паралелни на а-оста. Веригите са свързани с изолирани SiO4-тетраедри, като
образуват TiOSiO4 скелет, в който се разполагат Ca катиони в седморна координация (Speer, Gibbs, 1976). Най-близко съотвествие с ефективните йонни радиуси на
Ca2+ в седморна координация имат леките редкоземни елементи, които с предпочитание се включват в тази позиция на структурата на титанита. Тя е и единствено
възможна за инкорпориране на елементи като Y, U4+, Th4+ и Sr. За компенсиране на
заряда, присъствието на триваленти REE и Y изисква двойно заместване от типа
Ca2+ + Ti4+ = REE3+ + Al3+ (Prowatke, Klemme, 2005). Включването на петвалентните
Nb и Ta в октаедричната позиция на структурата най-вероятно се контролира от
механизъм на заместване Al3+ + (Nb, Ta)5+ = 2Ti4+. Възможни са и други механизми
на заместване, като се имат предвид високите концентрации в изследваните титанити на елементи като V, Sc, Zr, Hf и Ni.
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IV.7. Дискусия върху генезиса на скарните – стадии на скарнообразуване,
условия на кристализация и фациална принадлежност
Неравновесните минерални асоциации, установени в скаровите нодули, предполагат различни условия на формиране, през различни стадии и етапи на метасоматичния процес.
Присъствието на реликти от високотемпературни минерали, като мелилит,
воластонит-2М и „фасаитов тип“ клинопироксен, в гранатовите порфиробласти
(Cpx-Grt зона) предполага скарнообразуване през магмения стадий, т.е. по време
на внедряване на интрузията, преди нейното застиване. Мелилити в скарните се
образуват при високи температури и ниски налягания на СО2. Според Ito и Arem
(1970) долната температурна граница на мелилитите в зависимост от техния състав се намира в интервала 650–707 °С при много ниско парциално налягане на
CO2. Даже при фугитивност на CO2 около 50 бара геленитът става нестабилен под
700 °С. При по-ниски температури се образува везувиан при РН2О > 500 бара. За
да се съхранят при ретроградните процеси са необходими ниски налягания и на
водните пари, т.е. малка дълбочина. Горният температурен предел на устойчивост
на мелилитите се бележи от прехода в мервинит по реакцията калцит + акерманит
↔ мервинит + СО2 (Перцев, 1977; Joesten, 1976).
В редица изследвания върху природните „фасаитов“ тип клинопироксени също
се определят високи температури за асоциацията мелилит + „фасаитов тип“ клинопироксен + воластонит. За скарните от Осло Рифт, Южна Норвегия – 820–870 °С
(Jamtveit et al., 1997); за скарните в Оравица-Циклова и Магурея Вацей (Западни
Карпати, Румъния) – >800 °С (Pascal et al., 2005); в планината Кристмас в района Биг
Бенд (Тексас, САЩ) – 930–1035 °С, в зависимост от минералите, асоцииращи с мелилита (Joesten, 1974; Joesten, 1976).
Подобни температури са значително по-високи от температурата на кристализация на монцонитовите скали – 675°С, определена по двуфелдшпатовия геотермометър от Nedialkov и Mavroudchiev (1995).
При изследването на миграцията на главните скалообразуващи компоненти
в различните зони от изследваните скарни се наблюдава относителен привнос и
устойчиво поведение на MgO и TiO2, както и високи съдържания на Al2O3 във „фасаитовия“ тип клинопироксен, свидетелство за високи температури и скарнообразуване през магмения стадий. Наличието на апофизи и прожилки от магмената
скала, процепващи скарновите нодули, също е указание за принадлежността на
тези минерализации към магмения стадий (Перцев, 1977; Жариков, 1985). Различните модели на разпределение на хондрит-нормираните диаграми на REE при
„фасаитовия“ тип клинопироксени, диопсид-хеденбергитите и клинопироксените
от монцонита, както и съдържанията на някои елементи следи, също са указание
за различни условия на образуване.
По отношението Fe3+/Fe2+ в клинопироксените („фасаитов тип“) може да се
съди за фугитивността на кислорода през този стадий. Съдържанието на Fe3+ варира в границите на 0,165–0,487 apfu, а на Fe2+ – 0,001–0,183 apfu, което показва,
че в началния етап метасоматичните процеси протичат при относително по-висока
фугитивност на кислорода.
През постмагмения стадий се формират зонални калциеви скарни, за които е установена следната обща зоналност в посока от монцонитовите скали към
нодулите: монцонит → плагиоклаз-клинопироксен → плагиоклаз-клинопирок-
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сен-воластонит+епидот → плагиоклаз-клинопироксен-воластонит → плагиоклазклинопироксен-воластонит-гранат → клинопироксен-гранат → гранат. Началото
на този стадий се бележи от ранен високотемпературен ретрограден процес с образуване на Ti-съдържащи андрадити (до 13,10 тегл.% TiO2), „фасаитов“ тип клинопироксен и воластонит (II генерация), както в екзо-, така и в ендоскарните. При
по-ниски температури се образува по-стабилният гросулар-андрадитов тип гранат,
като при постоянно налягане и продължаващо спадане на температурата се увеличава гросуларовият компонент в граната. Образуването на относително хомогенни
гросулар-андрадити с междиннен състав се интерпретира като контролиран от дифузията кристален растеж на локално ниво по време на началните етапи на контактния метаморфизъм. Това се осъществява в условия близки до равновесните и
кристализация в относително затворена система, при ниско отношение вода/скала,
при преобладаващ дифузионен метасоматизъм (Jamtveit, 1991; Smith et al., 2004).
Като контраст на това, по-късните гранати с осцилаторна или петниста зоналност,
както и късните андрадити, се характеризират с бърз кристален растеж от нови
порции флуиди, с високо отношение вода/скала и при преобладаващо инфилтрационен метасоматизъм. Постъпването на по-късни свежи порции флуиди водят до
нарушаване на химичното равновесие, супернасищане и образуване на периферии
с осцилаторна зоналност, като резултат от цикли на набогатяване–обедняване на
гранатови компоненти в разтвора по време на кристалния растеж в по-отворена
система (напр. Jamtveit et al., 1993; Smith et al., 2004). Образуването на скарновия
епидот при температури ~400–500 °С (Holdaway, 1972; Liou, 1973) може да се прие
ме като долна температурна граница за този етап от постмагмения стадий, през
който се образуват безводни силикати и алумосиликати. През следващия етап на
този стадий се образуват вторичен епидот и пренит. Асоциацията епидот–пренит е стабилна при температури ~300–400 °С. Според Franks (1974) асоциацията
пренит+епидот е указание за ниско налягане и/или за среда с високо отношение
μCO3/μH2O.
Зеолитизацията на пренита е в резултат на по-късни нискотемпературни ретроградни процеси. Фазовият преход пренит–калциев зеолит се осъществява при
температури под 200 °С, при условия, когато отношението CaO/Al2O3 във валовия
химичен състав е по-малко от единица (напр. химичен състав на вайракит, ломонтит, сколецит) (Liou, 1971). Най-късните ретроградни процеси през етапа на киселинно извличане се характеризират с набогатяване на Ca и Si, значителна фугитивност на кислорода, сярата и въглеродния диоксид и температури под 120 °С.
През този етап се образуват нискотемпературни минерали, като таумасит и гипс
(анхидрит?).
Фациеси. Асоциацията воластонит-мелилит-фасаит от скарните в Звезделския
интрузив, формирана през магмения стадий, по температури на образуване найвероятно отговаря на геленитов фациес (900–750°С по Жариков, 1985). Постмагматичният процес е разделен на няколко етапа: високотемпературен с образуване
на Ti-съдържащи гранати, „фасаитов“ тип клинопироксен и воластонит II генерация (воластонитов фациес – 700–550°С по Жариков, 1985), среднотемпературен
– с образуване на гросулар-андрадити, диопсид-хеденбергит и воластонит (пироксен-гранатов фациес – 600–500°С по Жариков, 1985) и ниско температурен – с
образуване на епидот (пироксен-епидотов фациес – 400–500°С по Жариков, 1985)
и пренит (<400°С). Към стадия на киселинно извличане се отнасят процесите на
зеолитизация и отлагане на сулфати – таумасит и гипс (анхидрит?).
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V. Заключение

Настоящата работа е резултат от теренни и лабораторни изследвания, позволяващи детайлно изследване на веществения състав на скалите и изграждащите ги
минерали. Въпреки сложното съчетание на дифузионни и инфилтрационни процеси, изменението на Р–Т условия, промяната в състава на разтворите и други параметри на скарновото минералообразуване, този подход дава възможност да се
дешифрира задоволително темпоралната еволюция на метасоматичните процеси
и последователността на геоложките събития.
Основни резултати
Разработена е методика за количествено определяне на модалния минерален
състав в скарновите скали по прахови рентгенови данни с използване на Ритвелдов профилен метод. Този анализ беше избран, поради изключителната нехомогенност на скарновите скали и припокриването на стотици рефлекси на скарновите минерали в дифракционния профил. Целта на изследването е разработване
на сравнително бърза, евтина и точна методика за количествено определяне на
минералите от различни скарнови скали. Получените данни са използвани за установяване на фациалната принадлежност и определяне на типовете зоналност на
скарновите тела, което води до важна минераложка информация с възможности
за генетични тълкувания.
При съчетаване на полевите и оптичните изследвания с количествения фазов
анализ беше установена следната обща зоналност на постмагмените калциеви
скарни (базирана на главните скалообразуващи минерали) в посока от монцонитовите скали към екзоскарните: монцонит (Mz) → плагиоклаз-клинопироксенов
скарн (Pl-Cpx) → плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн+епидот (Pl-CpxWo+Ep) → плагиоклаз-клинопироксен-воластонитов скарн (Pl-Cpx-Wo) → плагиоклаз-клинопироксен-воластонит-гранатов скарн (Pl-Cpx-Wo-Grt) → клинопироксен-гранатов скарн (Cpx-Grt) → гранатов скарн (Grt).
Изследвани са макро- и микрохимизма на различни типове скарни. При анализа на разпределението на главните, редкоземните и елементите следи в различните разновидности скарнови скали е установено характерно поведение на редица
елементи по време на скарнообразуващия процес:
• относителен привнос на CaO, MgO, Fe2O3, MnO и TiO2 и противоположно поведение на SiO2, Al2O3, K2O, Na2O и P2O5;
• натрупване на Sr в ендоскарните, на контакта с монцонитовите скали;
• в сравнение с монцонитите съдържанията на елементите V, Sc, Be, Co, Ag и
Zn нарастват в скарновите зони;
• хондрит-нормираните модели на разпределение показват значително пониски стойности на ΣREE в скарните по отношение на вместващите ги монцонити, предимно за сметка на леките редкоземни елементи;
• не се наблюдават значителни разлики в концентрациите на редкоземните
елементи в ендо- и екзоскарните, което е индикация за преразпределяне
на REE по време на скарнообразуващия процес;
• по-ниските съдържания на редките земи в ендоскарните по отношение на
монцонитова скала са интерпретирани като резултат от дълго въздействие
на доминирана от флуид система, т.е. високо отношение вода/скала, което
може да промени значително концентрациите на REE.
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Детайлно е характеризиран минералният състав на скалите. По различията в
главните елементи и структурните характеристики са отделени два типа клинопироксени в скарните – субсилициеви „фасаитов тип“ клинопироксени (с високо съдържание на Al2O3 и Fe2O3) и диопсид-хеденбергити с ниска концентрация на Al2O3. Въз
основа на химичните особености, типовете зоналност и минералните взаимоотношения са обособени няколко вида гранати: андрадити с високо съдържание на TiO2 –
над 4 тегл.%, гросулар-андрадити с междинен състав, гросулари и късни андрадити без, или с ниско съдържание на TiO2. Резултатите от монокристалните структурни изследвания на воластонитови монокристали от различни зони
потвърдиха моноклинна симетрия с пространствена група P21/a. Описани са
нови минерали за България: мелилит (с отношение геленит:акерманит средно
60:40%), есенеитов тип клинопироксен (с есенеитов компонент до 50 мол.%) и
политипът воластонит-2М.
Интерпретиран е кристалохимичният контрол върху разпределението на редкоземните елементи и елементите следи. Установено е, че основните минерали
приемници на редкоземни елементи и елементи като V, Y, Zr, Hf, Sr и Nb са титанит,
Ti-гранат и „фасаитов“ тип клинопироксен.
Въз основа на минералните асоциации и равновесния статус на минералите
са отделени два главни стадия на скарнообразуване – магмен и постмагмен. През
магмения стадий са образувани минералите мелилит, „фасаитов“ тип клинопироксен и воластонит І генерация при температури ~900–750°С (геленитов фациес по
Жариков, 1985). Установеният мелилитов температурен фациес, който е характерен за редица находища в света, се наблюдава за първи път в България. Постмагматичният процес е разделен на няколко етапа: високотемпературен с образуване
на Ti-съдържащи гранати, „фасаитов“ тип клинопироксен и воластонит II генерация (воластонитов фациес – 700–550°С по Жариков, 1985), среднотемпературен
– с образуване на гросулар-андрадити, диопсид-хеденбергит и воластонит (пироксен-гранатов фациес – 600–500°С по Жариков, 1985) и нискотемпературен – с
образуване на епидот (пироксен-епидотов фациес – 400–500°С по Жариков, 1985)
и пренит (<400°С). Към стадия на киселинно извличане са отнесени процесите на
зеолитизация и отлагане на сулфати – таумасит и гипс (анхидрит?).
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Skarn xenoliths hosted by monzonitic rocks of the second intrusive phase of
the Zvezdel pluton are the focus of this study. Field observations and quantitative
determination of mineral phases using Rietveld-based XRD method are integrated
with petrography, chemical and structural features of minerals, whole-rock
lithogeochemistry and REE, and trace elements distribution in order to: (i) delineate
the skarn zones, (ii) calculate the gain-loss chemical mass balance during the skarn
formation, (iii) determine the different stages and facies during the subsequent
alteration and evolution of the metasomatic processes.
The skarn nodules consist of coarse grained clinopyroxene-garnet- or garnetrich domains in a quartz-calcitic matrix, surrounded by wollastonite-bearing
zones, which exhibit massive, spotted or banded fabrics. The following zones are
determined from the contact with the monzonite rock towards the proximal parts
of the nodules: monzonite → plagioclase-clinopyroxene (endoskarn) → plagioclaseclinopyroxene-wollastonite+epidote (endoskarn) → plagioclase-clinopyroxenewollastonite (endoskarn) → plagioclase-clinopyroxene-wollastonite-garnet (contact
zone between endo- and exoskarns) → clinopyroxene-garnet (exoskarn) → garnet
(exoskarn).
Mineral assemblages in the skarns include garnets of the grossular-andradite
series (Adr96.61–3.13) and melanites with TiO2 content of 8.04–13.10 wt.%, fassaitic
clinopyroxene (with Al2O3 – 10.17–17.75 wt.%. and Fe3+ – 0.165–0.487 apfu),
clinopyroxene of the diopside-hedenbergite series, wollastonite-2M (determined
by single-crystal XRD structure refinement), plagioclase (An96.7–0.0), and calcite with
subordinate quartz, epidote, prehnite and chlorite. Titanite, apatite and magnetite
are present as accessories in all zones. Melilite occurs mainly as short prismatic
crystals up to ~80 μm in length enclosed in garnet crystals from the clinopyroxenegarnet zone and is composed mostly of a binary solid solution between gehlenite
and åkermanite with gehlenite: åkermanite ratio 60:40.
The monzonite-normalised trace elements pattern reveals enrichment in V, Sc,
Be, Co, Ag, Sr Zn and depletion in Ba, Cs, Rb, U, Th, W, Pb, Zr, Hf, Nb, Ta, Y, Cr,
and ΣREE. The mineralogical control of REE and trace elements distribution was
discussed.
According to mineral assemblages two main stages have been distinguished –
magmatic and postmagmatic one. The products of the magmatic stage: melilite,
fassaitic clinopyroxene and wollastonite-I (above 800 °C) are overprinted by
metasomatic anhydrous mineral assemblages of the postmagmatic stage: garnets,
clinopyroxene of the diopside-hedenbergite series, wollastonite-II and plagioclase.
Infiltration of late-stage fluids at lower temperature results in formation of epidote,
prehnite, chlorites, thaumasite, gypsum, zeolites, quartz, and calcite.

