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Настоящото изследване представя данни за морфоложките особености на една вулканска взривна
тръба, пространствено разполагаща се сред продук
тите на Средната вулканогенно-седиментна задру-

га от Западносредногорската магматична област
(фиг. 1а), на ~300–400 m северно от с. Расник.
Контактите на брекчираното тяло с вместващите го скали са секущи и резки. Разкритието е

Фиг. 1. а) местоположение на взривната тръба сред Средната вулканогенно-седиментна задруга от западно Средногорие; б) моделен,
надлъжен пререз и екстраполация в дълбочина; в) вътрешен строеж
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частично и се наблюдава само най-горната част от
взривна тръба, затъваща на СИ в съвременния релеф (фиг. 1б). Видимите ѝ размери са ~2 m в дължина на арката и 0,8 m височина на отрязания сектор. Вероятно се касае за кръгова в напречен разрез
структура с диаметър >10 m. Теоритично телата от
този тип имат форма на обърнат конус, стесняващ
се в дълбочина и с възможни множество апофизни
разклонения.
Взривната тръба е вместена сред псефитни и
псамитни епикластити, изградени от вулкански
късове със силно вариращи размери, разполагащи се сред псамитен теригенно-туфозен матрикс.
Вулканитите, участващи в изграждането на тези
скали, са типичните за Средната задруга среднодо едропорфирни вулканити с фенокристали от
плагиоклаз и пироксен. Непосредствено до контакта с взривната тръба вместващите скали са деформирани, нашистени и оформят сиво-зелен ореол (хлоритизиран) с дебелина 20–50 cm. Самата
взривна тръба е съставена от ъгловати фрагменти
от една скала и хидротермално променен, ръждив
на цвят матрикс (фиг. 1в). Фрагментите съставляват 40–50% от материалите на взривната тръба и
са представени от порфирна вулканска скала с фенокристали от плагиоклаз, амфибол и пироксен,
асоциация, характерна за вулканитите на Долната
и Горната вулканогенно-седиментни задруга на
Западното Средногорие. Големината на скалните
фрагменти в тръбата варира, като най-големите не
надвишават 25×35 cm. Самите фрагменти са относително слабо хидротермално променени, като
фенокристалите от зонален амфибол (кафяв до
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зелено-кафяв), зонален плагиоклаз и клинопироксен са съвсем свежи. Хидротермалната промяна е
по пукнатини и гнезда, главно в основната маса и
се изразява предимно в глинясване и отлагане на
Fe-хидроксиди. В тези пукнатини и гнезда има образувани пирит и малко халкопирит. В някои от
късовете се установяват малки (до 1 cm), заоблени,
пълнокристалинни, равномернозърнести, дребнозърнести магматични включения, малко по-богати
на амфибол в сравнение с вместващата ги среда.
Тяхното образуване най-вероятно е свързано със
смесване на магми (по-примитивна и по-еволюирала), което е в основата на формирането на взривната тръба. Матриксът, който е от фино стрит
скален материал, е хидротермално променен, ръждивокафяв на цвят, вследствие на окисляване на
хидротермална рудна минерализация.
В съответствие в веществения състав на взривната тръба и секущите ѝ взаимоотношения със
скалите на Средната вулканогенно-седиментна
задруга, може да се предположи, че тя е продукт
на вулканските прояви на Горната вулканогенноседиментна задруга, която носи орудяванията на
Брезнишкото находище, разполагащо се недалеч в
северозападна посока. Сходни взривни тръби често са свързани с образуването на някои медно-порфирни системи (Silitoe, 1985, 2010).
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