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21. Минералого-петрографски и гемоложки изследвания на минерални артефакти

дрово се намира в близост до едноименното село край Сливен и е представено 
от прожилки и спойка на късове агломератови туфи, над които се разполага 
манганово орудяване. Сходни с Горно Александрово са и намиращите се в съ-
седство с него рудопроявления Трапоклово и Глушник. Съществуват данни за 
древен рудодобив в рудопроявленията в Сливенско (Черных 1978; Ковачев 
1994). Супергенната медна минерализация в Горно Александрово показва пови-
шено съдържание на Mn, но се отличава от анализираните образци от Сърнево 
с високото съдържание на As и Sn.

По непубликувани данни на Н. Цанкова, малахитът от Сърнево се разли-
чава и от този в окислителната зона на меднопорфирното находище Прохорово, 
с десетократно по-високите стойности на съдържанията на Zn и Mn.

В Старозагорско отдавна са известни големите халколитни рудници Хри-
щени, Ай бунар, Тъмнянка и Ракитница (Черных 1978; Ковачев 1994). Сходни 
в значителна степен геохимични особености до тези на малахитовите образци 
от Сърнево притежават малахитовите руди от Ай бунар и Тъмнянка.

Данните са недостатъчни, за да се направят категорични изводи за произ-
хода на образците, но въз основа на получените резултати от изследването на 
малахит-съдържащите образци от Сърнево може да се предположи, че те веро-
ятно са събрани (добити) от медните рудопроявления Ай бунар и Тъмнянка. Не 
се изключва възможността за произход и от други, по-малки рудопроявления в 
района със сходни на посочените геоложки и геохимични особености, които с 
времето са изчерпани или все още не са открити.

21.2. Анализ на мъниста от стр. 73А

Николета Цанкова

Въведение 

В изследването са представени данни за минералния състав и гемоложките 
особености на четири от общо четиридесет и седемте мъниста (ПИН 1597), де-
понирани в стр. 73А (за описание на археологическия контекст, вж. Бъчваров и 
др., този том; за типологически анализ на артефактите, вж. Александрова, този 
том; за геоложки анализ на белите и черни мъниста от колективната находка, 
вж. Мачев, този том).

Материал и методи

Изследвани са 4 дисковидни минерални мъниста с размер около 3 мм (обр. 
21.3). С оглед спецификата на образците (триизмерни) и необходимостта от не-
деструктивни методи на изследване, наблюденията върху минералния състав, 
разпределението, степента на промяна и количествените взаимоотношения на 
минералите в образците, както и следите от обработка на мънистата, са прове-
дени с гемоложки тринокулярен микроскоп GEMZ-8TR GEM с цифрова камера 
2-AColor Digital Camera в лаборатория по гемология в МГУ „Св. Иван Рилски“. 
За допълнителна диагностична информация са използвани полярископ „kruess“, 
снабден с коноскопска леща, дихроскоп, електронна везна „Tanita“ с приспосо-
бление за измерване на относителното тегло и магнит.
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Мънистата, без нарушаване на тяхната цялост, са изследвани с методите на 
рентгенодифракционния анализ на прахов рентгенов дифрактометър D2 Phaser 
на фирмата Bruker AXS, с Cu рентгеново лъчение в интервала 2Theta 5°-70°, при 
30 kV и 10 mA със стъпка 0,050/1s в ЦЛМК-БАН. Фазовата диагностика е осъ-
ществена с помощта на еталонната картотека PDF (Powder Diffraction File, ICDD).

Резултати от изследването

Мънисто 1. Мънистото се отличава с близка до идеалната кръгла форма, 
както по външния, така и по вътрешния диаметър. По стените на направената 
дупка се наблюдават следи от обработка с въртеливо движение. Повърхността е 
сравнително равномерно шлифована и добре полирана (обр. 21.3/1).

Изработено е от променен ултрабазит. Той е тъмносив до черен, плътен, 
със значително количество руден минерал – магнетит, който определя силното 
притегляне на мънистото от магнит. Върху повърхността се наблюдава бял до 
бледорозов люспест талк и Fe-хидроксиди. Талкът и магнетитът са доказани 
рентгенографски. В представената дифрактограма (обр. 21.4) стойностите на d: 
2,53 (100) – 2,96 – 2,09 – 1,419 отговарят на най-силните по интензитет пикове за 
магнетит (данните са сравнени с ICDD-PDF № 19-0629), а d: 3,12 (100) – 9,4 – 4,6 
– 2,47 – 2,10 – 1,870 –1,681 – 1,527 – на талк (данните са сравнени с ICDD-PDF № 
13-0558).

Мънисто 2. Мънистото е с близка до идеалната кръгла форма по външния 
диаметър. Пробитата дупка в центъра е с елипсовидна форма, вероятно от прип-
лъзване по време на обработката (обр. 21.3/2). Степента на полиране е сходна с 
тази на мънисто 1.

Използваният материал е сиво-зелен серпентинизиран ултрабазит (серпен-
тинит). Той е изграден главно от антигорит и бял до бледорозов люспест талк, 
подчинено количество магнетит и вероятно хризотил. Рентгеновите данни по-
казват най-силни пикове за талк (данните са сравнени с ICDD-PDF № 13-0558) с d: 
3,13 (100) – 9,4 – 4,6 – 2,62 – 2,47 – 1,682 – 1.527 и антигорит (данните са сравнени 
с ICDD-PDF № 44-1447) с d: 7,2 (100) – 5,8 – 4.6 – 3.4 – 2.52 – 2.45 – 1.694 (обр. 21.5).

Мънисто 3. Образецът е с неправилна кръгла форма по външния диаметър 
и почти идеално закръглена дупка в центъра. Двете кръгли повърхности са рав-
номерно шлифовани, външните ръбове са силно заоблени (обр. 21.3/3).

Мънистото е изработено от малахит с наситен зелен цвят. Образецът е почти 
мономинерален със слабо застъпени примеси от други фази. Под дихроскоп се 
наблюдава трихроизъм в тъмнозелен, бледозелен и жълтозелен цвят. Относи-
телното му тегло е 4,0.

Мънисто 4. По качество на обработката това мънисто може да бъде сравнено 
с мънистото от малахит. Външните очертания са неправилни в контраст с добре 
изработената кръгла форма на дупката (обр. 21.3/4).

Мънистото е изработено от минерален агрегат от азурит с наситен син цвят 
и подчинено количество малахит. Рентгеновите данни потвърждават азурит като 
главен минерал в агрегата (данните са сравнени с ICDD-PDF № 11-0682) с d: 3,53 
(100) – 5,1 – 3,67 – 2,54 – 2,29 – 2,26 и малахит (данните са сравнени с ICDD-PDF 
№ 41-1390) с d: 3,69 (100) – 5,9 – 2,86 – 2,78 – 2,51 (обр. 21.6).

Дискусия и изводи
Обработката на изследваните мъниста е преминала през няколко техноло-

гични етапа: шлифоване на двете противоположни повърхности на минералните 

Н. Цанкова и М. Василева
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21. Минералого-петрографски и гемоложки изследвания на минерални артефакти

агрегати до постигане на относително плоска форма, закръгляне на заготовката 
по външния диаметър, полиране с цел заличаване на грубите драскотини от 
шлифоването, пробиване на кръгла дупка в центъра на всяко от мънистата. Це-
ленасоченото постигане на точно определена форма на изделието свидетелства 
за целта на древния майстор не просто да притежава лъскав цветен минерал, а 
да му придаде определена форма, която да отговаря на неговото предназначение 
– да може да бъде нанизан.

Под гемоложки микроскоп по повърхностите на изследваните мъниста не 
се наблюдават следи от абразивен материал. Това не изключва възможността 
от използването на такъв, но трябва да се има предвид, че сравнително меки 
минерални агрегати могат да бъдат обработени само с вода и по-твърд предмет. 
Основната суровина, използвана през неолита за производство на режещи, про-
биващи и стържещи оръдия, е кремъкът.

По стените на отворите се наблюдават следи от пробиване с въртеливо 
движение. Те, както и почти идеалната кръгла форма на дупките, предполагат 
използване на инструмент за пробиване. Диаметърът на пробитите дупки в 
четирите мъниста е различен, от което може да се предположи използване на 
пробои с различен диаметър.

Изследваните мъниста се характеризират с прецизност в изработката – те 

Обр. 21.3. Изследвани образци: (1) мънисто 1, широчина на видното поле 3,66 мм; (2) мънисто 2, 
широчина на видното поле 3,00 мм; (3) мънисто 3, широчина на видното поле 3,28 мм; (4) 
мънисто 4, широчина на видното поле 3,17 мм.

Fig. 21.3. Analyzed samples: (1) bead 1, length of the observation field 3.66 mm; (2) bead 2, length of the 
observation field 3.00 mm; (3) bead 3, length of the observation field 3.28 mm; (4) bead 4, length of the 
observation field 3.17 mm.
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Н. Цанкова и М. Василева

Обр. 21.4. Дифрактограма на мънисто 1.
Fig. 21.4. X-ray diffraction pattern of bead 1.

Обр. 21.5. Дифрактограма на мънисто 2.
Fig. 21.5. X-ray diffraction pattern of bead 2.

Обр. 21.6. Дифрактограма на мънисто 4.
Fig. 21.6. X-ray diffraction pattern of bead 4.
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21. Минералого-петрографски и гемоложки изследвания на минерални артефакти

са с диаметър около 3 мм и дебелина под 1 мм. Пробитите дупки в центъра на 
три от мънистата са с близка до идеалната кръгла форма и точно в средата на 
образците (обр. 21.3). Интерес предизвиква миниатюрният размер на изделията. 
Изключително предизвикателство е такъв малък предмет да бъде закръглен до-
като се държи само с пръсти. Не е изключена възможността изброените по-горе 
технологични операции да са в различна последователност и пробиването на 
отвор в минералния агрегат да предшества оформянето на външния диаметър. 
Така пробоят впоследствие служи и като държач, който осигурява прецизност 
при позиционирането.

Изработването на пробити мъниста с толкова фини размери и точност е 
свидетелство за сръчност и опит на майстора.

Геоложката обстановка в района на Сърнево, Старозагорско, изключва 
възможността за използване на близки или околни суровинни източници за 
изработване на мъниста 1 и 2. Сърнево е разположено сред неогенските чакъли, 
пясъци и глини на Гледачевската свита (Цанков и др. 1995б) и в региона няма 
разкрития на метаултрабазити. Изследваните мъниста или материалът за тяхното 
изработване са донесени от далечни разстояния (повече от един ден път).

Мъниста 3 и 4 са изработени от минерални агрегати, характерни за зоната на 
окисление на медни минерализации или находища, голяма част от които се раз-
криват в Старозагорско. В редица от тях са установени следи от древен рудодобив 
(Черных 1978; Ковачев 1994). Вероятни суровинни източници на необработените 
малахит-съдържащи образци от Сърнево са древният меден рудник Ай бунар и 
медното рудопроявление Тъмнянка (Цанкова, Василева, този том).

Материалите, от които са изработени изследваните артефакти, свидетелстват 
за познаване и целенасочена употреба на определените суровини – медна руда 
и серпентинит. Съвършенството на изработката на изделията хвърля светлина 
върху високата степен на уменията на древните майстори и използваните техники 
за обработка: шлифоване, полиране, придаване на изпъкнала закръглена форма, 
пробиване на кръгла дупка и вероятно използване на държач.
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21. Mineralogical, petrographic and gemological analyses of mineral 
artifacts 

(Summary)

21.1. Mineralogical and petrographic analysis of malachite containing samples

Nikoleta Tzankova and Margarita Vasileva

This chapter section considers the results of the mineralogical and petrographic analysis of two 
malachite containing samples from the Late Neolithic pit field at Sarnevo. In order to localize their 
place of origin, a complex of analytical techniques was used: microscopic observation in transmitted 
and reflected light, electron microprobe analyses, X-ray powder diffraction analyses and ICP-AES. 
The malachite in the samples is observed in association with iron hydroxides (goethite), quartz, 
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libethenite (confirmed with XRD), and fine sulphide relicts: chalcocite-type phases. The ICP–AES 
analyses identified higher concentrations of Fe (13762 mg/kg), S (2406 mg/kg), and Zn (585.0 mg/
kg); relatively higher concentrations of Mn (170.7 mg/kg), Cr (110.3 mg/kg), and Ni (99.1 mg/kg); as 
well as lower concentrations of As (21.3 mg/kg), Ag (15.1 mg/kg), and Pb (11,2 mg/kg). The analyzed 
malachite containing samples have significantly similar geochemical properties as the malachite 
ores at Ai Bunar and Tamnyanka, but the results are not yet sufficient to make definite conclusions.

21.2. Analysis of beads from feature 73A

Nikoleta Tzankova

The mineral composition and gemological properties of four mineral beads have been analyzed 
out of a total of 47 beads deposited in feature 73A. A nondestructive approach was adopted with the 
use of gemological microscope, polariscope with conoscope, dichroscope, specific gravity kit, magnet 
and XRD analyses. The minerals the artifacts were made from showcase good knowledge about 
and deliberate use of specific raw materials: copper ore (malachite and azurite) and serpentinite 
(ultrabasite). The four beads measure ca. 3 mm in diameter and less than 1 mm in thickness. A 
piercing tool was used to make the holes. Their perfect workmanship sheds light on the well-developed 
skills of the ancient masters and on the techniques they used: grinding, giving the bead a rounded 
convex shape, polishing, piercing of a round hole, and a possible use of a holder, which provided 
precise positioning.
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