
73

БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2016“
BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2016”

Effects of magma mixing on distribution of trace elements in zonal apatite 
from the Petrohan pluton, Western Balkan, Bulgaria
Влияние на смесване на магми върху разпределението на разсеяни 
елементи в зонални апатити от Петроханския плутон, Западна Стара 
планина, България
Elena Tacheva, Mihail Tarassov, Eugenia Tarassova
Елена Тачевa, Михаил Тарасов, Евгения Тарасова

Institute of Mineralogy and Crystallography, BAS, Acad. G. Bonchev str., bl. 107, 1113 Sofia; Е-mail: tacheva_e@abv.bg

Keywords: crystal zoning, apatite, Petrohan pluton, magma mixing.

Въведение
Изследванията на Haydutov et al. (1995), Peytcheva 
et al. (2006), Tacheva et al. (2006) и други показват, 
че Петроханският плутон (Западна Стара планина) 
е образуван в резултат от магмена диференциация, 
асимилация и смесване на магми с контрастен със-
тав. Получените досега данни за акцесорните мине-
рали от плутона свидетелстват за влиянието на тези 
процеси върху морфоложките, структурните и хи-
мични характеристики на минералите (Tarassov et 
al., 2013; Tacheva et al., 2015). Апатитът е най-често 
срещаният акцесорен минерал в магмените скали, 
което се дължи на слабата му разтворимост в при-
родните топилки и на ограничената способност на 
скалообразуващите минерали да приемат в струк-
турите си фосфор. Апатитът може да бъде концен-
тратор на различни разсеяни елементи в скалите. 
Като следствие, геохимията на разсеяните елемен-
ти в магмените системи може да бъде разчетена 
във вариациите на химичния състав на апатита. В 
научната литература се предлагат следните най-
важни схеми на изоморфно заместване в неговата 
структура: Si4+ + S6+ = 2P5+; REE3+ + Si4+ = Ca2+ + P5+; 
S6+ + Na+ = Ca2+ + P5+ (Sha, Chappell, 1999; Tepper, 
Kuehner, 1999; Harlov et al., 2005). В настоящата ра-
бота се прави опит за обвързване на установените 
особености във вътрешния строеж на акцесорния 
апатит (Tacheva et al., 2015) с разпределението на 
някои елементи-следи и вероятните механизми на 
заместване. 

Методи на изследване
В работата се изследват апатити от гранодиорити 
(Gd94-3, Gd96-4), хибридни диорити (D93) и ма-
фични магматични включения (MME94-4), както 
и от диорити (D88) от най-югозападната част на 
плутона, където не е установено смесване на магми. 

Проба Gd96-4 представлява контактната реакцион-
на зона между мафични магматични включения и 
вместващия го гранодиорит. Химичните анализи и 
наблюденията върху морфологията и особеностите 
на вътрешния строеж на сепарираните апатити в по-
лирани образци са направени с помощта на скани-
ращ електронен микроскоп ZEISS SEM EVO 25 LS, 
снабден с аналитична система EDAX Trident (ИМК, 
БАН), при ускоряващо напрежение 15 kV, електро-
нен ток на лъча 1–3 nA. 

Резултати
Изследваните апатити от всички проби имат висо-
ко съдържание на F – от 2,9 до 4,33 wt%, а съдър-
жанието на Cl e от 0,12 до 0,8 wt%. Изключение 
правят апатитите от D88, където са установени 
по-ниски съдържания на F (2,06–3,56 wt%) и най-
високи на Cl (0,87–1,4 wt%). Наблюдаваната в 
СЕМ растежна зоналност (в силно контрастирани 
образи в обратно отразени електрони) корелира с 
разпределението на REE, Si, S, Na (фиг. 1, табл. 1). 

Непрекъсната растежна зоналност се наблю-
дава в апатитите от Gd94-3 (вместващия грано-
диорит). Вътрешните, по-тъмни зони, са с по-ни-
ски съдържания на REE2О3 (0,54–0,81 wt%), SiО2 
(0,16–0,22 wt%) при пълната липса на Na. Не се на-
блюдава корелация между съдържанията на Si и S. 
Сярата в тъмните централни участъци се променя в 
широки граници – от 0,03 до 0,13 SO3 wt%. В свет-
лите зони съдържанията на REE2O3 са по-високи 
(1–1,35 wt%) и корелират добре със съдържанието  
на Na2O (0,07–0,32 wt%). Някои апатити от Gd96-4 
са кристализирали след смесването на магмите 
и имат вътрешна светла зона, богата на REE2O3 
(0,89–1,35 wt%) и бедна на SO3 (0–0,06 wt%). В 
апатитите от тази проба се наблюдават признаци 
на прекъсване на растежа и протичане на разтва-
ряне (заоблени граници на зоните). Прекъсване на 
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растежа е установен и във вътрешните зони на апа-
тити от Gd 94-3.

Апатитите от D93 и MМВ94-4 са сравнително 
хомогенни с ниски съдържания на REE2O3 (0,32–
0,73 wt%) и относително по-високи съдържания на 
SO3 (0,17–0,25 wt%). Най-високи съдържания на 
REE са установени в апатитите от D88, където кон-
центричната зоналност не е така ясно изразена. В 
тези кристали не се наблюдава корелация между Si, 
Na и REE. Съдържанието на SO3 e 0,07–0,08 wt%. 
В резултат на наложените постмагматични процеси 
в тези апатити се поява и вторична метасоматична 
петниста (patched) зоналност, съпроводена с крис-
тализация на вторичен монацит-Ce.

Заключение
Наличието на растежни зони в кристали с ясни 
признаци на прекъсване на растежа и протича-
не на разтваряне показва, че акцесорният апатит 
чувствително реагира на промените в кристализа-
ционната среда, свързани със смесването на маг-

ми. Включ ването на различни елементи-следи е 
контроли рано чрез равновесието топилка/фос-
фатен минерал. В процеса на кристализация на 
апатита вероятните механизми на заместване при 
образуването на растежната зоналност са от вида 
REE3+ + Na+ = 2Ca2+ и REE3+ + Si4+ = Ca2+ + P5+, кое-
то се потвърждава от установените корелации в 
разпределението на елементите в различните зони. 
Заместването Si4+ + S6+ = 2P5+ не е информативно 
при изследваните апатити. 
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Фиг. 1. SEM-изображения (BDS) на апатити от различни проби: 
Gd 94-3 (вместващ гранодиорит), D 88 (диорит), Gd 96-4 (контакт-
на зона между ММВ и вместващия гранодиорит), D 93 (хибриден 
диорит)

Таблица 1. Химични състави на апатити от Петроханския плутон

Образец Gd 94-3 Gd 94-3 Gd 94-3 Gd 96-4 Gd 96-4 D88 D88 D88 D93
Анализ 4r 4c 4z 7c 7zd 11cd 11r 11zl 4c
CaO 53,14 52,96 53,12 53,34 53,54 52,94 52,79 52,83 54,01
P2O5 41,81 41,87 41,91 41,86 41,95 41,66 41,13 41,53 41,51
F 3,56 4,08 3,43 3,72 3,5 3,35 2,89 3,64 3,84
Cl 0,6 0,57 0,57 0,62 0,52 1,11 1,26 1,19 0,3
SiO2 0,24 0,21 0,41 0,24 0,17 0,3 0,37 0,27 0,22
Na2O 0,19 0,14 0,16 0 0,15 0,24 0 0 0
MgO 0,11 0,07 0,11 0 0,05 0,16 0 0 0
SO3 0 0,11 0,07 0,06 0,3 0,06 0,06 0,12 0,25
La2O3 0,18 0,17 0,27 0,24 0,09 0,37 0,33 0,34 0,19
Ce2O3 0,5 0,32 0,52 0,58 0,32 0,6 0,73 0,72 0,36
Pr2O3 0 0,1 0 0 0 0 0 0,23 0,1
Nd2O3 0,06 0,11 0,22 0,17 0,22 0,13 0 0,11 0,08
Total 100,39 100,71 100,79 100,83 100,81 100,92 99,56 100,98 100,86


