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Въведение
Един от основните фактори, контролиращ формирането на тектонски предопределените меднопорфирни находища, е полето на напрежение, действало по време на кристализацията на магмата и
син- до посткристализационната хидротермална
активност. Най-широко разпространена е класическата представа („Теорията на Андерсън“), че магмата и хидротермалните продукти се внедряват по
протежение на екстензионни структури, формиращи се перпендикулярно на минималната ос на напрежение – σ3 (Anderson, 1951). За да е вярна обаче
тази представа е необходимо съществуването на
съвкупност от условия, най-важните от които са:
1) вместващата среда да е изотропна (да няма
по-ранно формирани структури, които да предопределят хода на деформацията), 2) деформацията да е коаксиална (да няма ротация и прояви на
просто срязване) и др.
В редица частни случаи обаче, магмените и
хидротермални продукти могат да бъдат ориентирани по-различен начин спрямо минималната ос
на напрежение. Такива са случаите, когато те се
внедряват по по-ранно съществуващи нарушения
в скалите (стари пукнатини, разломи, фолиация,
слоестост и др.) или по спрегната мрежа от пресичащи се групи пукнатини. Взаимоотношенията
между геометрията на дайките и жилите и полето
на напрежение може да се различава от теорията
на Андерсън и когато те са инжектирани в зона на
некоаксиална деформацияи. Тогава те ще бъдат
ориентирани косо спрямо различните оси на деформационния елипсоид.
В района на находище Елаците до този момент няма публикувани данни от конкретни изследвания на ориентировката на полето на напрежение. Някои сведения за това се съдържат
в работата на Handler et al. (2004), според които
подобно на теорията на Андерсън, на базата на
И–З ориентировка на магмените тела и част от

хидротермалните жили се предполага регионална С–Ю екстензия по време на магматично-хидротермалния процес.

Методика
В настоящето изследване се прави опит за определяне на локалното поле на напрежение (палео
стрес анализ) съществувало по време на внедряването на магмените и хидротермални продукти в
района на меднопорфирно находище Елаците. За
да бъде успешен този анализ са необходими две
задължителни условия: 1) да се знае точно възрастта на възникване на измерваните структури и
2) структурите да са функционирали едновременно, т.е. проявата им да е предизвикана от едно и
също поле на напрежение.
Изследваната територия не е подходяща за палеострес анализ тъй като най-младите скали са с
къснокредна възраст, а от друга страна се наблюдава налагането на по-млади (посткъснокредни)
крехки структури, времето на проява на които е
трудно установимо. Единственият участък, в който може с приблизителна точност да се извърши
палеострес анализ е минната изработка на рудник
„Елаците“, тъй като тук може да се установи наличието на споменатите по-горе условия. За времеви
репер могат да се използват радиоизотопно датираните магмени тела (Quadt et al., 2002; Handler et
al., 2004) и хидротермални продукти (Zimerman et
al., 2003). За конструирането на полето на напрежение са измервани само разломни нарушения,
които представляват тектонски контакти на магмените тела, или в разломните зони на които са вместени дайки, апофизи или хидротермални жили.
Това дава възможност от една страна да се установи, че тези разломни нарушения са били активни
(т.е. отразяват полето на напрежение) по време на
магматично-хидротермалния процес (с установена възраст), а от друга страна да се предположи,
че структурите са били активни едновременно
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нокредните магмени тела. Целта бе да се избегне
евентуалното влияние на по-ранно съществуващите структури върху геометрията на разломните
нарушения. За сравнение са представени и резултатите от анализа на структурите сред другите два
основни литоложки типа разкриващи се в минната изработка – палеозойските гранодиорити на
Веженския плутон и нискостепенните метаморфити от неговата рамка.
Измерванията са извършени в характерни участъци (станции), в които ясно се наблюдават взаимоотношенията между двойки спрегнати (едновъзрастни) разломни нарушения. Използвани са
единствено данните от разломи, по които може да
се определи на терена посоката на придвижване на
отделните блокове. В този смисъл, на всяко едно
нарушение за конструирането на полето на напрежение са измервани 5 параметъра: страната и наклона на разломната плоскост, посоката и ъгъла на
затъване на стриационната линейност и кинематиката на придвижването. Данните са обработени с
помощта на специализирана компютърна програма
T-Tecto 2.0 – Gauss method (Zalohar, Vrabec, 2007).

Резултати
Фиг. 1A. Ориентировка на полето на напрежение в рудник
„Елаците“
а – сред къснокредните магмени скали; б – сред палеозойските нискостепенни метаморфити; в – сред скалите на Веженския плутон
Фиг. 1Б. Ориентировка на главните оси на напрежението при основните геодинамични обстановки (по Vigneresse, 2004)

(спрегнати са), тъй като са запълнени от едни и
същи продукти.
Локалното поле на напрежение бе конструирано на базата на данните от измерванията на пукнатините и разломните нарушения в отделни участъци с ясна кинематика на придвижванията. За палеострес анализа са използвани данни единствено
от най-младите и изотропни скални разновидности
представени в района на рудник „Елаците“ – гор-

Резултатите показват, че по време на магматично-хидротермалния процес в района на рудник
„Елаците“, ориентировката на максималната ос на
напрежение (σ1) е субхоризонтална с посока С–Ю,
σ2 е субвертикална като се наблюдава тенденция
за ротация и смяна на местата на σ1 и σ2, а σ3 е субхоризонтална (фиг. 1А). Това поле на напрежение
може да се разглежда като отразяващо един типичен локален транстензионен тектонски режим
(фиг. 1Б). В този смисъл, подобно на теренните
наблюдения, резултатите от специализираните изследвания на полето на напреженение потвърждават представата, че магматично-хидротермалната
активност довела до формирането на меднопор
фирно находище „Елаците“ се е осъществила в отседна тектонска обстановка, в етап и/или участък
на локална транстензия.
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