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УВОД 

 

Гранатът е интересен обект за минераложки изследвания, тъй като структурата му 

толерира широки изоморфни замествания без промяна в симетрията. Той е удобен 

типоморфен минерал – в сравнение с други широко разпространени магнезиално-железисти 

минерали (биотит, хлорит, амфибол и т.н.) се характеризира с по-малко разнообразие в 

изоморфните си редици. Гранатът е доказан петрогенетичен индикатор и представлява 

полезно изкопаемо – евтина и ценна суровина за абразивната промишленост.  

Минераложките особености и разпределението на гранатовите минерализации в 

Сакарския регион са слабо проучени. Минералът се споменава главно при петрографските 

изследвания. Морфоложките особености на гранати от района на Тополовград са описани от 

И. Костов (1950) и в околностите на с. Дервишка могила от И. Костов (1958) и И. Костов и 

др. (1964). Публикувани са данни за химичния състав на гранати от слюдени шисти от 

района на Тополовград (Николов, 1936), от ксенолити в Сакарския гранит (И. Иванов, 1965) 

и микросондови анализи на гранати от Мелнишко-Сремския хорст, използвани за 

геотермометри (Chatalov et al., 1996; Grozdanov & Chatalov, 1995). 

Обект на изследване в настоящия дисертационен труд са морфоложките и 

кристалохимични особености на гранати от метаморфити от районите на селата Орлов дол, 

Хлябово, Орешник, Планиново и Дервишка могила. Изложението е структурирано в 

следните основни раздели: 

 1) въведение – представена е целта и задачите на дисертационния труд, преглед на 

изучеността на природния гранат в световен мащаб и в България, както и на геоложките и 

минераложки изследвания в Сакарската област;  

2) методи на изследването;  

3) резултати от изследването на граната и техния анализ;  

В главата “Кристаломорфология на граната” са представени данни от морфометричния 

анализ на гранатовите кристали. Хабитусните типове са класифицирани по И. Костов (1950). 

Проследена е зависимостта на кристалографските форми при гранатите от отношението 

между средните радиуси на двувалентните и тривалентните катиони R2+/R3+ в структурата им 

(по И. Костов, 1950; I. Kostov, 1968) с използване на ефективните йонни радиуси на Shanon & 

Prewitt (1969) и Shanon (1976). Разгледани са причините, довели до отклоненията от 

идеалната изометрична форма в част от гранатите чрез интерпретиране на тяхната точкова 

група на симетрия от гледна точка на принципа “симетрия-диссиметрия”. Направена е 

характеристика на онтогенетичните особености на кристалите. 
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В главата “Кристалохимия на граната” са предоставени данни за стойностите на 

параметъра и обема на елементарната клетка на гранатите от изследваните минерализации, 

за техния химичен състав, примеси, зоналност на растеж и дифузионна зоналност. 

Разгледана е зависимостта на основните структурни характеристики на гранатите от 

химичния им състав, както и на физичните и оптични свойства на изследваните минерали от 

техните кристалохимични характеристики. Особеностите в химичната зоналност на 

гранатите са интерпретирани от гледна точка на условията на тяхното образуване.  

4) минералогия на другите скалообразуващи минерали – предоставени са данни за 

морфологията и химичния състав на минерали от асоциацията на граната в изследваните 

скали;  

5) генетични бележки – геотермобарометрия на изследваните райони, 

гранатообразуващи реакции;  

6) научноприложни резултати – направена е сравнителна характеристика на 

морфоложките и кристалохимичните особености на гранатите от изследваните 

минерализации с оглед използването им в абразивната промишленост (изследван е изкуствен 

шлих от гранатсъдържащи двуслюдени шисти от долината на р. Явуз дере в района на с. 

Хлябово с цел определяне на минералната асоциация на граната);  

7) изводи и заключение; 

8) приноси на дисертационния труд.  

Представени са 56 фигури и 31 таблици. Използваната литература включва 249 

заглавия. 

Данните, получени от настоящото изследване на морфоложките и кристалохимични 

особености на граната от метаморфната рамка на Сакарския плутон, както и резултатите от 

петроложкото изследване на вместващите го скали, ще допринесат за допълване на 

минераложката изученост на района и на гранатите като минерална група.  

Сакарският регион е слабо индустриално развит. Търсенето и проучването на полезни 

изкопаеми в него (гранатът е широко използван абразивен материал) би допринесло за 

разкриването на нови работни места, което определя и практическата необходимост от 

проведените минераложки изследвания. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Цел на настоящия дисертационен труд е изследване на морфологията и 

кристалохимичните особености на гранатите от метаморфните свити в рамката на Сакарския 

плутон в Югоизточна България.  

За постигане на така формулираната цел е необходимо решаването на задачи, които 

могат да бъдат групирани в няколко основни аспекта. 

 

Задачи, свързани с изучаване на кристаломорфологията на гранатите: 

  1) провеждане на морфометричен анализ, който да предостави информация за размера 

на кристалите и деформираността на тяхната форма; 

  2) определяне на хабитусните типове; 

  3) изследване на ефекта, който оказва деформираността на формата на кристалите 

върху тяхната симетрия; 

  4) получаване на онтогенетична информация, базирана на особеностите в 

морфологията на кристалите, тяхната повърхност, включения, деформации и др.  

 

Задачи, свързани с изучаване на кристалохимичните особености на гранатите. Тази 

група задачи е тясно свързана с изследване на конституцията (химичен състав и кристална 

структура) на гранатите:  

1) определяне на основните структурни характеристики – параметър и обем на 

елементарната им клетка; 

2) изследване на химичния състав и примеси; 

3) установяване на типа химична зоналност на растеж (нормална, обратна или сложна), 

информативна за хода на метаморфния процес. 

 

Задачи, свързани с изучаване на генезиса на гранатите:  

          1) определяне на Р-Т условията на метаморфизъм в изследваните минерализации; 

2) определяне на гранатообразуващите реакции. 
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2. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

От скални образци от всички изследвани минерализации бяха изработени дюншлифи 

със свързващо вещество канадски балсам и препарати за микросондови анализи със 

свързващо вещество епоксидна смола, които са микроскопирани с поляризационни 

микроскопи “Amplival” и “Leitz Orthoplan”. На характерни петроструктурни особености са 

направени микрофотографии с цифрова фотокамера “Olimpus C 5060”.  

 

Методи на изследване на кристаломорфологията на граната. Морфометричният 

анализ е проведен върху 300 монокристала – от всяка гранатова минерализация по 30. 

Размерът на изследваните гранатови кристали е изчислен като средно аритметична стойност 

между измерванията по осите а, b, и c със шублер “INOX” с точност 0,1 mm. Данните са 

кодирани в програма EXCELL – MS OFFICE, след което са изчислени са следните 

морфометрични коефициенти: K1=B/A – сплеснатост по Zingg; К2=2А/(В+С) – удълженост 

по Wentwoth; К3=С/В – удълженост по Zingg; К4=(А+В)/(2.С) – сплеснатост по Wentwoth; 

К5=С/А – сплеснатост по Savessi; К6=((В.С)/А2))1/3 – сферичност по Krumbein; К7=(А+С)/2.В 

– изометричност по Саркисян (Кръстев и Витов, 1983). Извършена е статистическа обработка 

на данните. За гранатите от всяка изследвана минерализация е съставена диаграма със 

стойностите на коефициентите на сплеснатост и удълженост по Zingg.    

Хабитусните типове на гранатите са класифицирани по установените от И. Костов 

(1950) кристални форми за граната от България. Върху част от образците е извършено 

измерване на ъглите с допирателен гониометър “Karl Zeiss Jena” в Минно-геоложки 

университет “Св. Иван Рилски”, София. Изследвана е зависимостта на кристалния хабитус на 

гранатите от катионното и оксидно отношение в химичния им състав. Точковата група на 

симетрия на кристалите е интерпретирана от гледна точка на принципа “симетрия-

диссиметрия”. Извършено е статистическо проучване на връзката между размера на 

гранатите и техният хабитусен тип. Интерпретирани са онтогенетичните особености на 

кристалите. 

 

Методи на изследването на кристалохимията на граната. Гранатът от изследваните 

райони е определен с методите на праховодифракционния анализ (XRD) на рентгенов 

дифрактометър ДРОН 3М с хоризонтален Браг-Брентано гониометър при използване на 

филтрирано Co-Kα лъчение (40 kV, 28 mA) в Централна лаборатория по минералогия и 

кристалография “Академик Иван Костов”, БАН. Стъпковосканиращата техника е приложена 
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със стъпка от 0.05o 2  от 20 до 80o 2 при 3 s за стъпка. Пиковите интензитети са определени 

по тяхната интегрална площ чрез използване на програма “WinFit 1.2”. 

Параметърът на елементарната клетка (а) на граната от всички изследвани 

минерализации е определен чрез използване на базиран на метода на Ритвелд софтуер – 

програмата “Fullprof” (Rodriguez-Carvajal, 1990). Тази програма дава прецизност в 

стойността на а до третия знак след десетичната запетая и позволява регистриране на 

различия в стойността на параметъра на елементарната клетка на гранати с близък химичен 

състав. За генериране на праховите дифрактограми, необходими за изчисленията, са 

използвани структурни данни за алмандин от Armbruster et al. (1992).  

Мономинералните стрити до прахообразно състояние гранатови проби след изследвани 

с методите на рентгенодифракционният анализ бяха анализирани с помощта на оптико-

емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES ICP) в лаборатория 

“Геохимия” в МГУ “Св. Иван Рилски” за определяне на брутния им химичен състав.  

Измерения параметър на елементарната клетка на гранатите е използван за изчисляване 

на обема на елементарната им клетка (V = a3 Å), а заедно с данните от AES ICP анализите и 

за изчисляване на тяхната плътност като отношение на произведението от формулната маса 

(М) и съдържанието на елементарната клетка (Z) към обемът на последната (V) в ангстрьоми, 

умножен по числото на Авогадро (1/N=1,6502) т.е. D = ZM/NV.   

Показателят на лъчепречупване на изследваните гранати е определен по диаграмата на 

Н. Winchell (1958). 

Пространствените вариации в химичния състав на минералите е изследван с помощта на 

електронномикросондови анализи на апарат ARL-SEMQ S30, 4 спектрометъра, EDS връзка, 

20 KV, 20 nA, проведени в Университета в Леобен, Австрия, с финансовата помощ на 

програмата за студентска мобилност “Erasmus-Socrates”. В дисертационния труд са 

включени само представителни сондови анализи на гранатите и минералите от техните 

асоциации, избрани от общо 532 проведени анализа. 

За определяне на химичната зоналност в гранатите са използвани две характеристики: 

изменението на количественото съдържание на компонентите (Prp, Alm, Sps и Grs) т.е. 

увеличаването или намаляването им (в mol %) от ядрото към периферията на кристалите и 

бързина на това изменение, описвана чрез градиент на концентрацията (∆Cк/∆r), показващ 

изменението в процентното съдържание на даден краен член за определено разстояние 

(разстоянието през което са правени сондовите анализи).  

Характерът на зоналността на растеж на гранатите е изобразен чрез два типа диаграми: 

изобразяване в профилна линия периферия-ядро-периферия, илюстриращо изменението в 

концентрацията на компонентите за определено разстояние и трикомпонентни Alm-Sps-Prp и 
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Alm-Grs-Prp профилни (ядро-периферия) диаграми, представени в mol проценти на крайните 

членове от изоморфните редици. Предимството на диаграми от този тип е, че дават 

допълнителна информация за гранатформиращите реакции. 

За локално изследване на кристалохимичните особености на гранатите е приложена 

раманова спектроскопия на апарат Dilor LabRAM 100mW frequency-doubled Nd-YAG 532 nm, 

проведена в Университета в Леобен, Австрия. 

 

 Методи на проведената геотермобарометрия и определяне на гранатообразуващите 

реакции. Активностите на крайните членове от изоморфните редици на минералите, 

изследвани с помощта на електронносондови анализи са изчислени с програма AX версия 

2000 (Holland & Powell, 1990). Определянето на P-T условията на метаморфизма в 

изследваните минерализации е осъществено по два различни метода: геотермобарометрия, 

базирана на катионния обмен между двойки от минерали с използване на програма GTB 

Thermobarometry, версия 2,1 (Spear & Kohn, 2001) и средна температура и налягане, 

изчислени по термодинамичните данни на минералите с програма Thermocalc 3.1 версия 

2001 (Powell & Holland, 1998). Въз основа на определените средни температура и налягане за 

отделните минерализации и брутния химичен състав на скалите са изчислени и графично 

изобразени фазови диаграми на равновесните минерални парагенези в скалите с помощта на 

програма Theriak-Domino версия 140205 (de Capitani & Brown, 1987). Гранатообразуващите 

минерални реакции са определени по изчислените фазови диаграми. Равновесните 

минерални парагенези в изследваните минерализации са представени на AFM диаграми, 

изработени по данни от изчислените фазови равновесия и химичните анализи на минералите 

и скалите. 
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Фиг. 3.8. Минерали от ДМ-14: а, б - развитие на метаморфна диференциация в нагънатите 

участъци на осовия кливаж, основа 1,04 mm, ║и ┼ Ni; в, г - растеж на нова слюда от втората 

парагенеза, основа 1,04 mm,║ и ┼ Ni; д – идиобластен гранат и едър биотит с плеохроитни ореоли 

(означени са със стрелки), основа 1,04 mm, ║Ni; е – изтеглен гранатов кристал в свода на гънка; ж – 

кристал от кисел олигоклаз (в Kretz, 1983 няма отделна абревиатура за олигоклаз и поради това на 

снимката е означен като албит), основа 1,04 mm, ┼ Ni; з – апатит сред кварц, основа 1,04 mm, ║Ni   
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Фиг. 3.11. Минерали от ПЛ-12: а, б – кварцови кристали, удължени паралелно на основната 

метаморфна фолиация, основа 1,04 mm, ║и ┼ Ni; в – бяла слюда от двете парагенези, основа 1,04 mm, 

┼ Ni; г – биотит от двете парагенези, основа 1,04 mm, ║Ni; д, е – субпаралелни ивици от кварцови 

включения в гранат от прекинематичната парагенеза, основа 1,04 mm, ║и ┼ Ni; ж, з – S-видно 

“усукване” на кварцовите включения в гранати от синкинематичната парагенеза, основа 1,04 mm, 

║Ni      
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Фиг. 3.21. Морфология на гранат: а – гранат с ромбододекаедричен хабитусен тип от ОД-6, размер 

на образеца 9,80 mm; б – гранат с хабитусен тип е от ОД-4, размер на образеца 4,85 mm; в – гранат с 

хабитусен тип е от ХЯ-8, размер на образеца 19,70 mm; г – гранат с хабитусен тип f от ХЯ-8, размер на 

образеца 13,80 mm; д – гранат с хабитусен тип с от ХЯ-8, размер на образеца 11,30 mm; е – гранати с 

хабитусен тип f от ОР-9, размери: 2,40 mm на образеца в ляво и 2,10 mm на кристала в дясно; ж – гранат 

с ромбододекаедричен хабитусен тип от ПЛ-12, размер на образеца 5,45 mm; з – гранат с 

ромбододекаедричен хабитусен тип от ДМ-14, размер на образеца 9,56 mm  
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Фиг. 3.22. Видове ромбододекаедри, установени за гранатите от районите на селата Орлов дол, 

Орешник, Планиново и Дервишка могила: а – идеален, б – удължен по една от осите G4 с четириъгълни 

ромбовидни стени около нея; в – удължен по една от осите G3 с четириъгълни ромбовидни стени около 

нея  

 

Точковата група на симетрия mmm влиза в пределната група на симетрия на Кюри 


/mm 

т.е. неподвижен биконус (развитие на групите на Кюри по R. Kostov & I. Kostov, 1989).  

В изследваните райони кристалите с ромбододекаедричният хабитусен тип f преобладават 

количествено над кристалите, чиито хабитусен тип е представен от комбинации от 

ромбододекаедрични и тетрагонтриоктаедрични прости форми. В минерализациите ОД-2, ОД-5, 

ОД-6, ОР-9, ПЛ-12, ХС-7 и ПЛ-11а комбинационен хабитусен тип е се среща изключително  
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Фиг. 3.23. Видове ромбододекаедри, установени за гранатите от районите на селата Орлов дол, 

Орешник, Планиново и Дервишка могила: а – удължен по една от осите G4 с нееквивалентно развити (две 

по две еднакви) шестоъгълни стени около нея, б – удължен по една от осите G4 с еквивалентно развити 

шестоъгълни стени около нея 

 

рядко. Хабитусен тип с, представляващ комбинация от сравнително еквивалентно развити {110} 

и {211} е установен само в гранатите от минерализациите ОД-4, ХЯ-8 и ДМ-14.  

Броят, видът и степента на равностойността на развитие на стените на комбинационните 

форми зависят от конкретните физикохимични условия и начина на растеж на кристалите (Р. 

Костов, 2000), а специално за граната и от катионното отношение между двувалентните и 

тривалентните катиони в структурата му (И. Костов, 1950; I. Kostov & R. Kostov, 1999). 

Тъй като групите [SiO4] остават почти неизменни (частичното заместване на  Si от други 

катиони в тетраедрична координация е незначително) като хабитусоопределящ фактор е прието 

отношението между средните радиуси на двувалентните и тривалентните катиони в структурата 

на граната – R2+/R3+=1,60 (И. Костов, 1950). При изчисляване на това отношение въз основа на 

ефективните йонни радиуси на Shanon & Prewitt (1969) и Shanon (1976), въведени след 1950 г. се 

установи, че хабитусен тип е, представляващ комбинация от {110} с {211} с доминираща {110} 

форма е регистриран до стойност на R2+/R3+ около 1,785 (табл. 3.3). С най-големи стойности на 
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Таблица 3.3. Процентно разпределение на кристалите с различен хабитусен тип, молни проценти 

на крайните членове на изоморфните редици и катионни отношения (R2+/R3+) на гранатите от 

изследваните райони; R2+/R3+ са изчислени по данни от брутния химичен анализ (AES ICP); 

абревиатурата на крайните членове е по Kretz, 1983 

 

 

Минерализации 

Гранати (в %) с  

хабитусен тип с, е, f 

Крайни членове на изоморфните 

редици (mol %) 

 

R2+/R3+ 

с е f Alm Grs Prp Sps 

метапелити ОД-2  16,7  83,3  71,20 10,48 8,00 10,32 1,756 

ОД-4 16,7  70,0  13,3  78,57 4,24 5,82 11,37 1,730 

ОД-5  23,3  76,7  76,57 14,86 5,01 3,56 1,759 

ОД-6  10,0  90,0  70,23 16,53 5,27 7,97 1,769 

ХЯ-8 16,7  53,3  30,0  71,60 8,60 13,97 5,83 1,738 

ОР-9  20,0  80,0  73,35 9,83 10,37 6,44 1,745 

ПЛ-12  13,3  86,7  72,67 13,95 9,46 3,93 1,760 

ДМ-14 3,3  56,7  40,0  78,96 5,29 8,29 7,46 1,727 

метабазити ХС-7  10,0  90,0  69,91 16,75 5,32 8,02 1,769 

ПЛ-11а  6,7  93,3  68,64 17,73 8,80 4,83 1,785 

 

 

 

 

ДМ-14 ОД-4 ХЯ-8 ОР-9 ОД-5 ПЛ-12 ОД-2 ОД-6 ХС-7 ПЛ-11а

01,727 1,730 1,738 1,745 1,759 1,760 1,756 1,769 1,769 1,785

100%

80%

60%

40%

20%

 

 

Фиг. 3.24. Зависимост на кристалния хабитус на граната от отношението на двувалентните към 

тривалентните катиони 
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Фиг. 3.26. Онтогенетични особености на гранатите: а – стъпала на растеж на 

тетрагонтриоктаедричната проста форма в гранат от ХЯ-8; б – гранатов кристал от ХЯ-8 с разцепване на 

субиндивиди в рамката на основния индивид, имащи същата ориентация като основния индивид; в – 

гранатов кристал от ХЯ-8 с мозаечно развита ромбододекаедрична стена; г – гранатов кристал от ХЯ-8 с 

дислокации (посоката им е указана със стрелки); д – агрегат от три силно напукани долепени индивида 

от ОД-2; е – гранат от ХС-7 с частична псевдоморфоза от хлорит по повърхността и по пукнатинната 

мрежа и с развити субиндивиди в участъци от повърхността, незасегнати от псевдоморфозата 

(местоположението на субиндивидите е указано със стрелки) 

 

се, че по-големите Mn2+ катиони се внедряват в структурата на граната при по-ниско налягане, 

докато при по-високо налягане се внедряват по-малките Fe2+ и Mg2+ катиони (Miyashiro, 1953). В 
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Фиг. 3.32. Раманови спектри на гранати от района на с. Орлов дол: а – ОД-2, б – ОД-4; в – ОД-5; г – ОД-6 
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2
8
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Фиг. 3.33. Раманови спектри на гранати от районите на селата: а – Хлябово; б – Орешник; в – Планиново; г – Дервишка могила 

1
2
9
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Фиг. 3.34. Раманови спектри на: а – гранат, включен в ставролит от района на с. Орешник – ОР-9; б 

– гранат от района на с. Хлябово – ХЯ-8 с оптична аномалия около кварцовите включения: 1 – участък 

без оптична аномалия, 2 – участък с оптична аномалия 
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Фиг. 3.37. Трикомпонентни профилни (ядро – периферия) диаграми на прекинематичните гранати 

от района на с. Орлов дол – ОД-2 и с. Планиново – ПЛ-12 от гранат-ставролитови шисти, ПЛ-11а от 

амфиболити: а – трикомпонентна Alm-Sps-Prp диаграма, б – трикомпонентна Alm-Grs-Prp диаграма. 

Анализите на ядрото са означени със звездички, а анализите на периферията със зелен цвят. 
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Фиг. 3.40. Трикомпонентни профилни (ядро – периферия) диаграми на синкинематични гранати от района на селата Орлов дол (№ 4 – 

ОД-4, № 5 – ОД-5, № 6 – ОД-6), Хлябово (№ 8 – ХЯ-8), Орешник (№ 9 – ОР-9), Планиново (№ 12 – ПЛ-12) и Дервишка могила (№ 14 – ДМ-

14): а – трикомпонентна Alm-Sps-Prp диаграма, б – трикомпонентна Alm-Grs-Prp диаграма. Анализите на ядрата са означени със звездички 

1
4
9
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Фиг. 5.1. Резултати от извършената геотермобарометрия в ядрата (отбелязани с а и с черен 

цвят) и в периферните части (отбелязани с б и със син цвят) на парагенетични минерали с програма 

GTB (Spear & Kohn, 2001) за минерализациите от района на селата Орлов дол, Хлябово – ХЯ-8 и 

Дервишка могила  
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Фиг. 5.2. Резултати от извършената геотермобарометрия в ядрата (отбелязани с а и с черен 

цвят) и в периферните части (отбелязани с б и със син цвят) на парагенетични минерали с програма 

GTB (Spear & Kohn, 2001) за минерализациите от района на селата Орешник и Планиново  

 

Във всички изследвани разкрития на шисти стойностите на температурата за двойките 

от синкинематичния процес са приблизително еднакви, като най-високи са тези от ХЯ-8 – 

658оС. 
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Таблица 5.1. Средни стойности на Р-Т условията по Thermocalc 3,1 (Powell & Holland, 1998; 2001) за  метапелити от района на селата: Орлов дол – 

ОД, Хлябово – ХЯ, Орешник – ОР, Планиново – ПЛ, Дервишка могила – ДМ и за метабазити от района на с. Планиново – ПЛ-11а;  - стандартно 

отклонение, Corr. – корелация, NR – брой реакции, e.e.m. – изключени крайни членове    

Активност ОД  
ядро 

ОД 
периферия 

ХЯ 
ядро 

ХЯ 
периферия 

ОР 
ядро 

ОР 
периферия 

ПЛ 
ядро 

ПЛ 
периферия 

ДМ 
ядро 

ДМ 
периферия 

 Активност ПЛ 11-а 
ядро 

ПЛ 11-а 
периферия 

Гранат            Гранат   

Prp 0.000124 0.000510 0.001410 0.007000 0.00530 0.002900 0.000710 0.002400 0.000510 0.001180  Prp 0.003700 0.001270 

Grs 0.001100 0.000080 0.001170 0.000114 0.00109 0.000260 0.001300 0.001800 0.000260 0.000021  Grs 0.003900 0.007200 

Alm 0.230000 0.390000 0.400000 0.350000 0.34000 0.400000 0.360000 0.340000 0.200000 0.460000  Alm 0.240000 0.240000 
Бяла слюда               

Ms 0.560000 0.550000 0.610000 0.580000 0.60000 0.60000 0.700000 0.640000 0.590000 0.670000  Амфибол   

Pg 0.514000 0.422000 0.960000 0.970000 0.70000 0.70000 0.850000 0.780000 0.597000 0.910000  Tr 0.048100 0.050600 

Cel 0.020000 0.025000 0.007300 0.018000 0.02500 0.02500  0.013900 0.032000 0.015000  Fact 0.000317 0.000540 

Биотит            Ts 0.010000 0.014000 

Phl 0.029900 0.029700 0.054000 0.038000 0.07000 0.04600 0.078000 0.077000 0.041000 0.035000  Parg 0.114000 0.041700 

Ann 0.085000 0.074000 0.043000 0.064000 0.02200 0.01800 0.022000 0.017000 0.049000 0.052000  Gl 0.012400 0.007210 

East 0.022000 0.024000 0.060000 0.039000 0.07200 0.07900 0.055000 0.087000 0.038000 0.035000     

Хлорит            Епидот   

Clin     0.05600 0.05000 0.066000 0.050000    Cz 0.810000 0.810000 

Daph     0.00340 0.00360 0.008500 0.004500    Ep  0.004100 

Ames     0.07800  0.035000 0.074000       

Плагиоклаз            Плагиоклаз   

An 0.240000 0.240000 0.390000 0.250000 0.35000 0.35000 0.550000 0.550000 0.220000 0.370000  An 0.920000 0.920000 

Ab 0.860000 0.860000 0.770000 0.850000 0.79000 0.79000 0.670000 0.670000 0.870000 0.770000  Ab 0.236000 0.236000 
Ставролит               

Mst     0.00290 0.00290 0.002000 0.001900       

Fst     0.35000 0.35000 0.380000 0.390000       

други Qtz,H2O,

Ky 

Qtz,H2O,

Ky 

Qtz,H2O,

Ky 

Qtz,H2O,

Ky 

Qtz,H2O Qtz,H2O Qtz,H2O,

Ky 

Qtz,H2O,

Ky 

Qtz,H2O Qtz,H2O  други Qtz,H2O,

Rt,Ttn 

Qtz,H2O,

Rt,Ttn 

Резултати            Резултати   

T0C 597 662 586 607 616 626 600 609 616 583  T0C 475 471 

(T) 32 46 28 30 21 21 18 17 45 31  (T) 49 55 

P kbar 7.5 7.4 7.0 7.2 7.8 7.4 7.2 7.1 8.0 4.7  P kbar 5.2 4.8 

(P) 1.3 1.7 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.7 1.3  (P) 1.2 1.3 

Corr. 0.730 0.726 0.767 0.701 0.484 0.542 0.609 0.608 0.742 0.726  Corr. 0.920 0.945 

Fit 1.19 1.49 1.03 1.15 1.46 1.27 1.46 1.42 1.58 1.11  Fit 1.44 1.57 

NR 5 5 5 5 10 9 9 10 5 5  NR 6 7 

e.e.m.            e.e.m.   

 

1
7
6
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7. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИE 

 

Гранатът е широко разпространен скалообразуващ минерал в метаморфните скали от 

рамката на Сакарския плутон. В изследваните минерализации от районите на селата 

Хлябово, Орешник и Дервишка могила гранатът е синкинематичен, а в районите на селата 

Орлов дол и Планиново е определен в две парагенези – прекинематична и синкинематична.  

   Гранатовите кристали от изследваните минерализации се различават съществено по 

размер, изчислен като средно аритметична стойност между измерванията по осите а, b, и c.  

В ОД-2 са измерени гранатови кристали до 3,00 mm, ОД-4 до 9,00 mm, ОД-5 до 30,15 mm, 

ОД-6 до 10,10 mm, ХС-7 до 50,10 mm, ХЯ-8 до 47,60 mm, ОР-9 до 2,70 mm, ПЛ-11а до 4,50 

mm, ПЛ-12 до 8,70 mm и в ДМ-14 до 11,46 mm. В разкритията на слюдени шисти от 

долините на реките Явуз дере – ХЯ-8 и Кондуз дере – ОД-5  са наблюдавани и най-големите 

гранатови порфиробласти (табл. 3.2).  

   Резултатите от морфометричния анализ показаха пет типа отклонения от 

изометричната форма: удължени кристали, сплеснати, деформирани, деформирано-удължени 

и деформирано-сплеснати (фиг. 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19), което свидетелства за растеж в 

анизотропна среда. За част от измерените гранати, за които е в сила равенството b2=ac, може 

да се предположи, че са имали идеална форма, след което са претърпели пластична 

деформация.  

     Кристалният хабитус на граната от изследваните райони е представен главно от 

ромбододекаедричен тип f и от комбинация от {110} и {211} с доминираща {110} форма – 

тип е (Фиг. 3.20). Хабитусен тип с, представляващ комбинация от сравнително равномерно 

развити {110} и {211}  установен е само в част от гранатите от минерализациите ОД-4, ХЯ-8 

и ДМ-14. При изчисляване на средните радиуси на двувалентните и тривалентните катиони 

на изследваните гранати на базата на ефективните йонни радиуси на Shanon & Prewitt (1969) 

и Shanon (1976) се установи, че хабитусен тип с при граната се образува при катионно 

отношение (R2+/R3+) под около 1,740 (Фиг. 3.24). Над тази стойност граната е с 

ромбододекаедричен хабитусен тип f или в комбинация със слабо проявена 

тетрагонтриоктаедрична кристалографска форма. Потвърждава се зависимостта между 

катионното отношение в гранатите и техния хабитусен тип (И. Костов, 1950; I. Kostov, 1968) 

т.е. при по-високо катионно отношение се наблюдава по-голям брой гранати, чиято 

морфология е представена {110}. 

Въз основа на изчислените катионни (R2+/R3+) и оксидни ((FeO+MgO)/(CaO+MnO)) 

отношения за ядрата и периферните части на кристалите от минерализациите ОД-4, ХЯ-8 и 

ДМ-14 (табл. 3.4) може да се предположи промяна на техния хабитусен тип във времето, в 
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резултат от промяна в Р-Т условията в тези минерализации по време на израстването на 

гранатите. В началните етапи от израстването си вероятно кристалите са били с хабитусен 

тип f до тип е, който в последствие се променя до комбинационен тип с, представен от 

еквивалентно развити ромбододекаедрични и тетрагонтриоктаедрични стени (фиг. 3.25). В 

подкрепа на това предположение са наблюдаваният голям брой груби фигури на растеж по 

стените на {211} и сравнително гладката повърхност на стените на {110} в комбинационните 

кристалографски форми (фиг. 3.26а). 

В разкритията на гранатсъдържащи слюдени шисти около селата Орлов дол, Орешник, 

Планиново и Дервишка могила се наблюдават отклонения от идеалния ромбододекаедър, 

които могат да бъдат наречени ромбододекаедроидри (реални ромбододекаедри). Те се 

характеризират с понижаване на видимата морфологична симетрия на кристалите спрямо 

структурната им симетрия, в резултат от промяна в симетрията на минералообразуващата 

среда (фиг. 3.22б, в; фиг. 3.23). 

Гранатите от районите на селата Орлов дол, Хлябово и Планиново се характеризират с 

голямо количество включения от други минерали (най-често кварц и слюда), което е 

свързано с бърз растеж на кристалите. Високото съдържание на примеси в гранатите от ХЯ-

8, съчетано с бързия им растеж, е вероятна причина за разцепване на голяма част от тях и 

мозаичен строеж на ромбододекаедричните стени в хабитуса им.   

В рентгеновите дифрактограми на всички гранатови проби I620 не е изявен (фиг. 3.28; 

фиг. 3.29), от което може да се допусне, че количественото присъствие на други катиони, 

освен алуминий, в шесторна координация е минимално или отсъства. 

Параметърът на елементарна клетка на гранатите от различните минерализации варира 

от 11,544(4) Å до 11,597(3) Å (табл. 3.6). Неговата стойност се обуславя основно от 

процентното съдържание на гросуларовия компонент и не зависи от количественото 

присъствие на пироповия краен член. Малката разлика в а свидетелства за слабите различия 

в количественото съдържание на крайните членове в гранатите от изследваните райони.  

В резултат от химичните изследвания се установи, че гранатът принадлежи към 

системата алмандин-гросулар-пироп-спесартин. Всички гранати са с преобладаващо 

алмандинов състав – от 70 до 79 mol % Alm и се различават помежду си по процентното 

съдържание на останалите компоненти (табл. 3.7). С най-висока магнезиалност са образците 

от районите на селата Хлябово – ХЯ-8, Орешник – ОР-9 и Планиново – ПЛ-11а, което се 

корелира с химичния състав на вместващите ги скали (табл. 3.1). В изследваните образци са 

установени примеси от P2O5, SO3, Ba, Co, Cr, Ni, Sr, V, Zn и Zr (табл. 3.8). 

Поради близкият химичен състав на изследваните гранати тяхната плътност 

(D=ZM/NV) варира в тесни граници – от 4,00 до 4,18 g/cm3 (табл. 3.9). Гранатите от ОД-4 от 
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района на с. Орлов дол и ДМ-14 от връх Дервишка могила се отличават с най-висока 

плътност в съответствие с най-високото съдържание на алмандинов компонент в състава им 

и най-ниските стойности на параметърът на елементарната им клетка.    

Въз основа на зависимостта на микротвърдостта на гранатите от техния химичен състав 

може да се предположи, че абсолютната твърдост на кристалите от изследваните 

минерализации е по-висока от тази на кварца (1120 kg/mm2).  

При изследваните образци показателят на лъчепречупване варира от 1,775 за гранатите 

от метабазити от района на с. Планиново – ПЛ-11а до 1,806 за гранатите от североизточния 

край на с. Орлов дол – ОД-4 (табл. 3.9). Увеличаването на плътността и показателя на 

лъчепречупване на гранатите е съпроводено от намаляване на параметъра на елементарната 

им клетка.  

При изследване на гранатите с Раманова спектроскопия интензивен пик около 620 cm-1,  

който по правило се регистрира само при високобаричните гранати и отразява трептенията 

във връзката Si-O-Si в силициево-кислородните тетраедри SiO4 и силициево-кислородните 

октаедри SiO6, се установи единствено в гранат, включен в ставролит от района на с. 

Орешник. В рамановия спектър на участъците от гранат с оптична аномалия около 

кварцовите включения, се регистрира интензивен пик при 469,4 cm-1, показващ включване на 

кварцова фаза  в граната (фиг. 3.34б). 

В гранатите от изследваните минерализации са установени два типа химична зоналност 

на растеж – нормална (увеличаване на спесартиновия и гросуларовия компонент от 

периферните части на кристалите към техните ядра и намаляване на алмандиновия и 

пиропов компонент в същата посока) за гранатите от синкинематичните парагенези от 

всички изследвани минерализации и сложна (представляваща комбинация от нормална и 

обратна зоналност) за гранатите от прекинематичните парагенези в районите на селата 

Орлов дол и Планиново.  

Изучаването на особеностите в зоналността на растеж на гранатите от 

прекинематичните парагенези, позволява да се допусне формиране на гранатовите кристали 

в резултат от три различни реакции, последователната смяна на които е предизвикана от 

промяна на два пъти в условията на минералообразуване (фиг. 3.37). Наличието на сложна 

химична зоналност в гранатите от района на с. Орлов дол – ОД-2, намиращ се на север от 

Сакарския плутон и района на с. Планиново – ПЛ-12, разположен на юг от него, дава 

основание да се предположи изявата на регионално събитие след образуване на гранатите в 

тези минерализации, което е предизвикало промени в температурата и/или налягането на 

метаморфизма, довели до промяна в посоката на зоналността.  
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Химичната зоналност на гранатите от синкинематичните парагенези е от нормален тип.  

Нормалният тип химична зоналност в гранатите по правило има програден генезис и 

свидетелства за растеж на кристалите в условия на непрекъснато повишаваща се 

температура. В периферните части от профилното изследване на кристали от ОД-6, ОР-9, 

ПЛ-12 и ДМ-14 (фиг. 3.40а) се наблюдават ретроградни особености. 

При гранатите от ПЛ-11а и ОР-9 е регистрирана дифузионна зоналност, наложена 

върху вече израстналите кристали. При граната от ПЛ-11а тя е в резултат от катионен обмен 

(Ca2+ и Fe2+) със съседен на граната амфибол, а при образеца от ОР-9 (Са2+) – със съседен на 

граната плагиоклаз (фиг. 3.38; 3.42а). 

В ядрото на гранат от ОД-5 се наблюдават неравномерности в профила на гросуларовия 

компонент, които е възможно да бъдат обусловени от коалесценция на гранатови ядра, 

последвана от относително спокоен растеж около срастналия център (фиг. 3.39б).  

От другите скалообразуващи минерали в най-голямо количество в шистите са 

представени бяла слюда, биотит, кварц, фелдшпати, а в района на селата Орешник и 

Планиново и ставролит. Бялата слюда и биотитът са наблюдавани и в трите парагенези. По 

химичен състав бялата слюда е фенгит с парагонитов компонент и парагонит (табл. 4.1). 

Парагонитът е установен само в шистите от долината на р. Явуз дере от района на с. Хлябово 

– ХЯ-8. Биотитът от отделните парагенези се различава слабо по своята магнезиалност (табл. 

4.2). Химичният състав на плагиоклазите отговаря на кисел до базичен олигоклаз с 

анортитов компонент oт 13.08 до 25.25 mol % (табл. 4.3). В амфиболитите, намиращи се 

югозападно от с. Планиново, е изследван битовнит с анортитов компонент 85,77 mol % (табл. 

4.3). Калиевият фелдшпат е установен в шистите североизточно от с. Орлов дол – ОД-4 и 

Дервишка могила (последния е определен микроскопски). Ставролитът от района на с. 

Орешник е с размер до 70 мм, а югозападно от с. Планиново – до около 30 мм. 

Наблюдаваните срастъци са най-често по {032}, прорастнали под прав ъгъл и по {232}, 

прорастнали косо, и много рядко се срещат звездовидни срастъци (фиг. 4.1). Химичният 

състав на ставролита от двете изследвани минерализации се различава основно по 

нордмаркитовия краен член на изоморфните редици, установен само в минералите от 

околностите на с. Планиново в количество от 0,20 до 0,48 mol % (табл. 4.2). 

За прекинематичната парагенеза данни за Р-Т условията не са получени. За начало на 

синкинематичния метаморфен процес по гранат-биотитовия геотермометър (Перчук и 

Лаврентиева, 1984 в  Spear & Kohn, 2001), а за района на с. Орлов дол по гранат-хлоритовия 

геотермометър (Dickenson & Hewitt, 1986 в Spear & Kohn, 2001) са приети стойности от 414 

до 507оС, получени при изследване на ядрата на двойките парагенетични минерали, а 

данните за периферията варират от 536 до 658оС. Стойностите за налягането, получени по 
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гранат-плагиоклаз-мусковит-биотитов геобарометър (Hoisch,1990 в Spear & Kohn, 2001) са: 

за ядрата от 3,5 до 8 kbar и за периферията – от 6,5 до 9 kbar. Във всички изследвани двойки 

синкинематични минерали с GTB програмата, се регистрира програден ход на процеса, 

изразяващ се в увеличаване на температурата (разликата е от 40 до 150оС), като за налягането 

вариациите са не винаги ясно изразени (фиг. 5.1; 5.2).   

Данните от Thermocalc за всички изследвани метапелити дават програден тренд на 

синкинематичния процес, при ясно повишаване на температурата и слабо увеличаване до 

отсъствие на промяна в стойностите на налягането (табл. 5.1). Получените стойности за 

температура и налягане определят амфиболитов фациес на метаморфизма (Bucher & Frey, 

2002). 

Гранатът от района на селата Орлов дол, Хлябово и Дервишка могила е образуван при 

температура от около 520оС в резултат от разпадането на хлорита и хлоритоида (фиг. 5.4; 5.5; 

5.6). В района на с. Хлябово е възможна и втора гранатообразуваща реакция, протичаща 

едновременно с горната, при взаимодействието между парагонита и хлорита в скалата 

(Bucher & Frey, 2002). В района на с. Орешник гранатът е образуван при около 500оС в 

резултат от реакция между хлорит и фенгит (фиг. 5.7). Гранатът от синкинематичната 

парагенеза в района на с. Планиново е образуван при около 520оС в резултат от реакция 

между хлорит, фенгит и хлоритоид (фиг. 5.9). 

В резултат от направената сравнителна характеристика на морфоложките и 

кристалохимичните особености на гранатите от изследваните минерализации с оглед 

използването им в абразивната промишленост, гранатите от североизточния край на с. Орлов 

дол – ОД-4, долината на р. Явуз дере в района на с. Хлябово – ХЯ-8 и районите на селата 

Орешник – ОР-9 и Дервишка могила – ДМ-14 в най-голяма степен отговарят на критериите 

за абразивен материал.  

Гранатът от долината на р. Явуз дере в района на с. Хлябово – ХЯ-8 се отличава от 

граната от останалите изследвани райони с по-големия си размер, най-високото процентно 

съдържание на пиропов компонент и с по-голямото си количествено присъствие в шистите. 

Минералите от неговата асоциация, определени с помощта на изкуствен шлих, са: гранат, 

биотит, бяла слюда, хлорит, апатит, циркон, рутил, ставролит, кианит, монацит, турмалин, 

титанит, анатаз, кварц и фелдшпати, илменит, пирит, халкопирит и мед. 
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8. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Извършено е комплексно изследване на кристаломорфологията, структурните 

параметри и химичния състав на гранати от няколко места в пет района (1 – с. Орлов дол; 2 – 

с. Хлябово; 3 – с. Дервишка могила; 4 – с. Орешник; 5 – с. Планиново, всичките в 

Тополовградско) на опробване в метаморфната рамка на Сакарския плутон в югоизточна 

България в резултат на което са получени следните по-важни данни: 

▪ Направена е статистическа оценка на размерността на гранатите. В резултат от 

проведения морфометричен анализ върху 300 кристала (по 30 кристала от 10 минерализиции 

в посочените рaйони) за определяне на коефициентите на сплеснатост по Zingg, Wentwoth, 

Savessi; удълженост по Zingg, Wentwoth; сферичност по Krumbein и изометричност по 

Саркисян са установени пет типа отклонения от изометричната форма, което свидетелства за 

растеж в анизотропна среда. 

▪ Определени са простите кристалографски форми и комбинационни форми при 

гранатите и са изведени процентните съотношения за тяхното разпределение в съответните 

райони. На тази база са изведени основните хабитусни типове – ромбододекаедричен {110} 

тип f, преобладаващ ромбододекаедричен тип {110} с подчиненана тетрагонтриоктаедрична 

{211} форма – e и хабитусен тип с със сравнително равномерно развити {110} и {211} стени.  

▪ Уточнена е хабитусната зависимост на изучените гранати в зависимост от получените 

по химичен анализ катионни отношения R2+/R3+. 

▪ За проби от гранат от районите на селата Орлов дол, Хлябово и Дервишка могила се 

предполага еволюция в развитие на хабитусните форми: {110}→ {110} с подчинена {211}→ 

{110}+{211} (последният хабитусен тип се определя като свидетелствуващ за бърз кристален 

растеж в неравновесни условия). 

▪ Регистрирани са редица онтогенетични особености на гранатите от изследваните 

минерализации като стъпала на растеж; разцепване на субиндивиди в рамката на основния 

индивид, имащи същата ориентация като основния индивид; мозаично развитие на стени; 

дислокации; частични псевдоморфози, както и зоналност на нарастване с определяне на 

зависимостта между увеличаването на оксидното отношение (FeO+MgO)/(CaO+MnO) в 

периферните спрямо централните части на гранатите, което е индикатор за увеличаване на 

температурата на метаморфния процес и катионното отношение R2+/R3+, представляващо 

хабитусоопределящ фактор. 
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▪ Определени са видовете деформации при ромбододекаедричните кристали с 

понижаване на видимата им симетрия. Представена е обобщена схема на елипсоидите на 

деформация на гранатовите порфиробласти в гънкови структури. 

▪ Въз основа на рентгенови диафрактограми, получени по метода на Ритвелд, са 

определени прецизно параметрите на елементарната клетка на граната, като данните са 

сравнени с процентното съдържание на пироповия и гросуларовия компонент и средните 

радиуси на двувалентните и тривалентните катиони. 

▪ Уточнен е химичния състав и елементите примеси в гранатите. Чрез Раманова 

спектроскопия е получена информация за локалните структурни особености на гранатите в 

участъци с оптична аномалия около кварцови включения. 

▪ На определителната диаграма на Winchell са нанесени изучени проби от гранат, като 

по този начин се свързват кристалохимичните и физичните параметри на минерала 

(параметър на елементарната клетка, коефициент на лъчепречупванe и плътност). 

▪ Специално внимание е отделено на химичната зоналност в прекинематичните и 

синкинематичните гранати като е проследена два типа зоналност по профилно изследване 

(от микросондови анализи) на кристалите: зоналност на растеж (с прояви на нормална и 

сложна зоналност) и дифузионна зоналност. 

2. Уточнена е парагенезата на изследваните гранати в съответните метапелити и 

метабазити и са извършени микроскопски и химични изследвания и анализи върху другите 

скалообразуващи и акцесорни минерали. 

3. Направени са генетични изводи по отношение условията на минералообразуване на 

гранатите (температура и налягане при метаморфизма) като са използвани два метода със 

съответни програмни продукти. Въз основа на тези методи са изчислени P-T условията и са 

представени AFM и фазови диаграми на минералните равновесия с гранатообразуващи 

реакции за съответните синкинематични парагенези по райони. 

4. С научноприложим ефект са получените данни за кристалохимичните и 

морфоложките особености на гранатите, въз основа на които са определени районите на 

тяхното евентуално перспективно използане като суровина за абразивни цели (с изследване 

на минералогията на изкуствен шлих от гранатсъдържащи шисти от долината на р. Явуз дере 

в района на с. Хлябово).  
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