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Изясняването на особеностите на минералите на елементите от групата на платината (МГП) в седиментите на България създава предпоставки за по-добро
вникване в условията на минералообразувателните
процеси, свързани с ултрабазичните прояви в съответните райони. Като важен суровинен източник
тези минерали се нуждаят от предварителна оценка
за тяхната промишлена стойност. Индикаторните
им особености могат да бъдат използвани за насочване на търсещо-проучвателни работи в районите
както на разсипни, така и на коренни минерализации на елементите от групата на платината (ЕГП).
Съгласно с разпространението на ултрабазичните

прояви на територията на България, МГП са установени в разсипите от южната част на страната. По
непубликувани данни на автора тези минерализации са доказани и в седиментите, драгирани от коритото на р. Дунав от страна на българския бряг,
но те не са изследвани и в настоящата работа не са
предмет на обсъждане. Проявите на разглежданата
група минерали условно могат да бъдат разделени
в два големи района на страната – единият обхваща изток-югоизточните части на България (условно
означен ката район I), а другият е локализиран в югюгозападните (условно означен ката район II) части
на страната (фиг. 1).

Фиг. 1. Схематична карта на разпространение на МГП в седименти на България (карта по Dabovski, 2008, с допълнение от автора)
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През последните 30 год. седиментите на район I
са били предмет на засилен интерес от страна на
редица изследователи (Bonev et al., 1982; Atanasov,
1990; Bogdanov, Tsintsov, 2010; Tsintsov, 2005,
2013; Yovchev, 2015 и др.), които установяват
ЕГП минерализации в седиментите около селата
Константиново (Новоселци), Вършило, Зидарово,
Горен чифлик и гр. Стралджа. Авторът на настоя
щата работа разполага с образци от Pt-Fe сплав от
околностите на с. Кипилово, които не са описани
до настоящия момент. Диагностираните и описани
минерали от района включват: самородни елементи и сплави: самородна платина (Pt-Fe), изофероплатина (Pt3Fe), рутениридосмин (Os-Ir-Ru), рутений (Ru), иридий (Ir), осмий (Os), паладий (Pd);
сулфиди и телуриди: куперит (PtS), брагит (Pt, Pd,
Ni)S, висоцкит (Pd, Ni)S, лаурит (RuS2), ерлихманит (OsS2), маланит (Cu, Pt, Ir)S2, холингуортит
(RhAsS), василит (Pd, Cu)16(S, Te)7 и телуропаладинит (Pd9Te4).
Минерализациите на ЕГП от седименти на район II, локализирани в различни части на страната
(отложенията на реките Струма, Места, Палакария,
Върбица и Уйнещица) са изучени от Tsintsov (1997,
2000, 2003) и Tsintsov & Damyanov (1994), а в седиментите са установени: самородни елементи и
сплави: самородна платина (Pt-Fe), изоферо-платина (Pt3Fe), иридий (Ir), осмий (Os), рутений (Ru), рутениридосмин (Os-Ir-Ru); сулфиди и сродни съединения: куперит (PtS), мертиеит II (Pd8(Sb, As)3, брагит (Pt, Pd, Ni)S, боуиит ((Rh, Ir)2S3), кашинит ((Ir,
Rh)2S3), рустенбургит Pt3S, купрородсит (CuRh2S4),
сперилит (PtAs2), лаурит (RuS2), ерлихманит (OsS2),
ирарсит (IrAsS) и холингуортит (RhAsS). Освен
това авторът на настоящото съобщение разполага
с непубликувани материали за наличието на МГП
в отложенията на реките Джерман, Драговищица,
Искър, Елешница, Арда и др.
МГП от двата района показват известно сходство в степента на механична обработка и стойностите на морфометричните им показатели. Съ
ществена разлика обаче се регистрира в едрината
– тези от район I са чувствително по-едрозърнести
и имат значително по-висока концентрация в отложенията. В седиментите около с. Вършило концентрацията им достига до 60 mg/m3, докато съдържанието на тези от район II е значително под 1 mg/m3.
Видовият състав на разглежданата група минерали
от двата района се доминира от Pt-съдържащи фази
– за район I това са Pt-Fe сплави, докато за район II
това е сперилит. В двата случая съдържанието на
доминиращите фази е над 98–99% от общото количество на МГП.
Преобладаващото съдържание на Pt-съдържа
щи минерали в седиментите от двата района веро-
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ятно се дължи на сходство в относителния количествен ред на ЕГП в първичните магми, в резултат на което са образували аналогични МГП. Покъсно вторични процеси са засегнали в различна
степен ултрабазичните тела от район II и са предизвикали деструкция на Pt-Fe сплави, а подходяща кристализационна среда е довела до обилното
формиране на сперилит като доминиращ МГП. По
този начин е била запазена първоначалната геохимична специализация на ултрабазитите от район
II, но съществено е променена видовата същност
на минералите носители на ЕГП в тях, което е намерило непосредствено отражение в състава на
МГП в прилежащите разсипи.
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