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21. Минералого-петрографски и гемоложки  
изследвания на минерални артефакти

21.1. Минераложко и петрографско изследване на малахит- 
съдържащи образци

Николета Цанкова и Маргарита Василева

Въведение, материал и цел на изследването

При археологическите проучвания на къснонеолитното ямно поле при Сър-
нево са открити два малахит-съдържащи образеца (ПИН 537 и 1323). В търсене 
на техния произход е приложен комплекс от методи на изследване, в резултат 
на които, в зависимост от минералната асоциация и съдържанието на елементи-
примеси, могат да бъдат направени съответни изводи.

В изследваните малахит-съдържащи образци с размери 7 x 6 x 4 мм и 16 x 
10 x 9 мм макроскопски малахитът се наблюдава във вид на иглести и радиално-
лъчести агрегати със светло- до тъмнозелен цвят. На места малахитът е във вид 
на тънки корообразни агрегати в асоциация с железни оксиди и хидроксиди и 
глинести минерали. Получените резултати са сравнени с публикувани данни от 
проведени анализи на супергенни минерали от медни находища и минерализа-
ции, за които съществуват сведения за древна експлоатация.

Методи

За изучаване на малахит-съдържащите образци са проведени микроскоп-
ски изследвания в проходяща и отразена светлина, с микроскопи Meiji МT9200 
и МT9430, окомплектовани с дигитална камера Dk1000. Извършени са дифрак-
тометрични рентгенофазови анализи за определяне на минералния състав на 
образците, с апарат DRON-UM1 при следните условия: рентгеново лъчение Cu/Ni, 
интервал 2Theta 50-850, 30 kV/20 mA и стъпка 0.09o/1s, като при диагностиката на 
фазите за сравнение е използвана PDF-картотеката на ICDD. Химичният състав 
на минералните фази е определен с рентгеноспектрални микроанализи (РСМА) 
с електронен микроскоп Philips 515 SEM с EDS WEDAX – 3a спектрометър. За 
определяне съдържанието на елементите-примеси, стритата на прах проба е 
анализирана с ICP-AES, след разлагане със смес от киселини.

Микроскопски изследвания

Образец 1. В изследвания препарат малахитът образува агрегати от фино-
иглести кристали, на места с дължина на отделните индивиди до над 1 – 2 мм 
(обр. 21.1/1, 4), както и землести, порести маси. В кухини и празнини в радиал-
нолъчестите и иглести малахитови агрегати в някои участъци на препарата се 
установява наличието на железни хидроксиди (гьотит), в отразена светлина при 
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кръстосани николи с охрестожълти вътрешни рефлекси. В малахитовата основна 
маса се наблюдават ъгловати фрагменти от кварц (обр. 21.1/2).

Образец 2. В наблюдавания препарат в преобладаващо количество се уста-
новява присъствие на нехомогенни землести, финопорести малахитови агрегати 
(обр. 21.1/3). В отразена светлина под микроскоп при кръстосани николи малахи-
тът показва неравномерно петнисто оцветяване със светло- до тъмнозелен цвят, 
вероятно в резултат от наличие на различно количество примесни компоненти. 
Малахитът образува фини смеси с глинести минерали и на места е пигментиран 
от железни хидроксиди. В препарата се наблюдават единични изометрични 
зърна от кварц и сравнително рядко фини реликти от сулфиди – халкоцитов 
тип фази, с големина до около 5 – 10 µm. В единични участъци на препарата се 
наблюдават и финоиглести малахитови агрегати, с дължина на отделните ин-
дивиди от порядъка на 200 – 300 µm.

Рентгенофазови изследвания
Данните от рентгенофазовия анализ показват наличие на супергенните мед-

ни минерали малахит и либетенит в изследваните образци, като в количествено 
отношение преобладаващ е малахитът (обр. 21.2).

В регистрираните дифрактограми диагностични за малахита [Cu2CO3(Oh)2] 
са пиковете със следните d-стойности (Å): 3,69 (100) – 7,3 – 5,9 – 5,04 – 3,03 – 2,98 
– 2,86 – 2,78 – 2,52 – 2,48 – 2,46 – 2,34 – 2,31 – 2,28 – 2,25 – 2,18 – 2,12 – 2,07 – 1,990 
– 1,970 – 1,947 – 1,912 – 1,899 – 1,833 – 1,791 – 1,689 – 1,678 – 1,642 – 1,619 – 1,571 – 
1,540 – 1,510 – 1,498 – 1,475 – 1,422 (данните са сравнени с ICDD-PDF No 41-1390).

С диагностично значение за либетенита [Cu2PO4(Oh)] са пиковете с d-
стойности (Å): 4,8 (100) – 4,7 – 2,90 – 2,41 – 2,31 
– 1,619 – 1,584 (данните са сравнени с ICDD-
PDF No 36-0404).

Либетенитът е рядък супергенен ми-
нерал от зоната на окисление на медни на-
ходища. Отбелязан е в зони на окисление 
в медно-молибденово-порфирни находища 
(Токмакчиева 1994 и 2003).

Химичен състав и съдържание на 
елементи примеси

Проведените рентгеноспектрални 
микроанализи показват присъствие в из-
следваните препарати на медсъдържащи 
минерални фази с високи съдържания на CuO 
(70,58%, 73,06%, 70,10% и 72,61%), характерни 
за малахита.

С извършените ICP-AES анализи в 
малахит-съдържащите образци от Сърнево 
се установяват повишени съдържания на Fe 
(13762 мг/кг), S (2406 мг/кг), Zn (585,0 мг/кг), 
относително повишени концентрации на Mn 
(170,7 мг/кг), Cr (110,3 мг/кг) и Ni (99,1 мг/кг), 
както и ниски съдържания на As (21,3 мг/кг), 
Ag (15,1 мг/кг) и Pb (11,2 мг/кг) (табл. 21.1).

Н. Цанкова и М. Василева

Елементи Съдържание (мг/кг)

Ag 15,1

As 21,3

Bi <10

Cd 0,7

Co 8,1

Cr 110,3

Cu 345727

Fe 13762

Hg <10

Mn 170,7

Ni 99,1

Pb 11,2

S 2406

Sb <10

Se <10

Sn <10

Te <10

Zn 585

Табл. 21.1 Количествени съдържания 
на елементите-примеси в малахит-
съдържащи образци от Сърнево по 
данни от ICP – AES.

Table 21.1. Trace elements in malachite 
containing samples from Sarnevo (ICP-
AES).
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Дискусия и изводи

Макроскопските и микроскопските наблюдения показват, че изследвани-
те проби представляват образци от зоната на окисление на медни сулфидни 
минерализации.

Една и съща стрита на прах проба е изследвана последователно с дифракто-
метричен рентгенофазов анализ за определяне на минералния състав и след това 
с ICP-AES анализ, за определяне на количественото съдържание на елемен-
тите-примеси. Рентгенографски в пробата е установено наличие на два медни 
минерала – малахит и редкия меден фосфат – либетенит, като либетенитът е 
много по-слабо застъпен от малахита.

Малахитът е характерен минерал за окислителната зона на медните нахо-
дища и рудопроявления, включваща кислородни съединения на медта (медни 
карбонати, сулфати и оксиди), железни хидроксиди и оксиди (гьотит, хематит), 
докато вторичните медни сулфиди са характерни за разположената непосредстве-

Обр. 21.1. Микрофотографии на изследваните образци: (1) иглести агрегати от малахит, прохо-
дяща светлина, N II, дължина на видното поле 840 µm; (2) малахит в съседство с коломорфни 
железни хидроксиди (гьотит), проходяща светлина, N II, дължина на видното поле 2080 µm; 
(3) землести, порести агрегати от малахит, отразена светлина, N II, дължина на видното 
поле 840 µm; (4) малахит, иглести агрегати, СЕМ, х710.

Fig. 21.1. Microphotographs of the analyzed samples: (1) needle aggregates of malachite in transmitted light, 
N II, length of the observation field 840 μm; (2) malachite mixed with colloform iron hydroxides (goethite) in 
transmitted light, N II, length of the observation field 2080 μm; (3) porous aggregates of malachite in reflected 
light, N II, length of the observation field 840 μm; (4) malachite needles, СЕМ, х710.
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но под нея в дълбочина, зона на вторично медно набогатяване.
Анализираната проба показва повишени съдържания на Fe, S, Zn, Mn, 

Cr, Ni и ниски концентрации на As, Ag, Pb, Co.
Направен е опит за сравнение на геохимичните особености на изслед-

ваните малахитови образци с литературните данни от анализи на подобни 
супергенни фази от медни находища и рудопроявления в района, за които 
съществуват данни за експлоатация в древността.

Повишеното съдържание на Fe (13762 мг/кг) в изследваната проба е свърза-
но с присъствие на железни хидроксиди и оксиди, а повишената концентрация 
на S (2406 мг/кг) – с наличие на известно количество фини реликти от вторични 
медни сулфиди (халкоцитов тип фази), установени в микроскопските препарати, 
изготвени от анализираните проби.

В изследваните образци от Сърнево се регистрира относително повишено 
съдържание на Zn (585 мг/кг) и ниско съдържание на Pb (11,2 мг/кг). Най-често 
повишеното съдържание на Zn в медните минерали корелира с повишено съдър-
жание на Pb (Богданов 1987, 36-41). Тази тенденция е установена и за елементите-
примеси в минерали от окислителната зона на жилните медни находища от Ро-
сенското рудно поле, Бургаски руден район (непубликувани данни на Н. Цанкова).

Анализираните малахитови образци показват повишено в известна степен 
съдържание на Mn (170,7 мг/кг). В района на Сливен, Стара Загора, Карнобат, 
Айтос и др. са известни редица медни жилоподобни рудопроявления, над които 
са отложени лещовидни или пластовидни манганови орудявания с вулканогенно-
седиментен произход (Ковачев 1994). Медното рудопроявление Горно Алексан-

Н. Цанкова и М. Василева

Обр. 21.2. Дифрактограма на малахит-съдържащ руден образец от Сърнево.
Fig. 21.2. X-ray diffraction pattern of a malachite containing sample from Sarnevo.
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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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