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Abstract. Data on the morphology, internal structure and chemical composition of the established gold and platinum grains from the
river sediments of Dvoynitsa River and right tributaries of Kamchia River near the village of Goren Chiflik located in the easternmost
parts of the Eastern Forebalkan and Balkan tectonic zones are presented. Gold grains are small in size (0.1–0.6 mm), with discoidal and
bladed shapes, low to high degree of roundness and a variable index of flatness. Most of them are defined as native gold, and their fineness
varies from 693 up to 989‰. The main impurity in gold is Ag (0.14–32.98 wt%), while Fe (up to 1.4 wt%) and Cu (up to 0.82 wt%) occur
occasionally. Ag leached rim and low-fineness core are established in most of the gold grains.
The size of platinum grains is from 0.2 mm up to 0.3 mm with predominantly rounded and discoidal shapes and homogeneous structure. They are mainly composed of Pt (91.56–94.92 wt%), with constant admixtures of Fe (2.99–8.44 wt%), Rh (0.56–1.46 wt%) and less
Pd (1.59–1.75 wt%), which defines them as native platinum. Strongly altered morphology of the gold and platinum grains, as well as the
internal structure of gold indicates that they have suffered long transport, essential exogenic changes.
Magnetite, ilmenite, pyroxene, garnet, quartz, plagioclase, microcline, hematite, and zircon are the most common minerals in heavy
mineral concentrate samples indicating the presence of intermediate, basic and ultrabasic rocks as a possible source of platinum and gold
mineralization.
The obtained data for gold and platinum grains, as well as geology and evolution of the study area, give reason to indicate state as
their sources of auriferous mineralizations in Zidarovo, Varli Bryag, Bakadzhik and Rosen ore fields, as well as basic and ultrabasic differentiates of Varshilo (Harman) pluton.
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Резюме. Представени са нови данни за морфологията, вътрешния строеж и химическия състав на установените златни и
платинови зърна от речните наслаги на р. Двойница и десните притоците на р. Камчия край с. Горен чифлик, намиращи се в
Източния Балкан и Предбалкана. Златните зърна притежават малки размери (0,1–0,6 mm), дисковидна и плоскоудължена форма,
ниска до висока степен на заобленост и вариращ показател на сплеснатост. Повечето от тях съответстват на самородното злато, а
пробността им варира от 693 до 989‰. Основен примес в златото е Ag (0,14–32,98 wt%), докато Fe (до 1,4 wt%) и Cu (до 0,82 wt%)
се срещат рядко. Повечето от златните зърна се характеризират с богата на Au периферия и нископробно ядро.
Размерите на платиновите зърна са от 0,2 mm до 0,3 mm с преобладаващо заоблени и дисковидни форми и хомогенен строеж. В състава им доминира Pt (91,56–94,92 wt%) с постоянни примеси от Fe (2,99–8,44 wt%), Rh (0,56–1,46 wt%) и по-рядко Pd
(1,59–1,75 wt%), въз основа на което се отнасят като самородна платина. Плоскоудължената морфология на златните и платиновите зърна, както и зоналният строеж на златото са указания за дълъг транспорт и съществени екзогенни изменения.
Магнетит, илменит, пироксен, гранат, кварц, плагиоклаз, микроклин, хематит и циркон са най-често срещаните минерали в
шлиховите проби, което указва за наличието на средни, базични и ултрабазични скали, като възможен източник на платинови и
златни минерализации.
Получените данни за златото и платината, както и геологията и еволюцията на изследваната област, дават основание да се
посочат като техни вероятни източници златосъдържащите минерализации от Зидаровското, Върлибрежкото и Росенското рудно
поле, както и базичните и ултрабазичните диференциати (пироксенитите) на Вършилския (Харманския) плутон.

Ключови думи: алувиално Au и Pt, SEM-EDS, р. Двойница и р. Камчия, Източна Стара планина, България.

Въведение
Алувиалното злато и платина от района на с. Го
рен чифлик и с. Дюлино не са били обект на целенасочени изследвания. Изследваната област попада извън териториите, които са били обект на

шлихоминераложкото опробване (Vitov, 2001).
В настоящото изследване се дават първи сведения за морфологията и химизма на Au и Pt в речните седименти от поречието на р. Двойница и
десните притоци на река Камчия, около с. Горен
чифлик.
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Геоложки строеж
Изследваната област обхваща най-източната част
на Източния Балкан в Централнобалканската и
Предбалканската тектонска зона (Ivanov, 1998)
(фиг. 1). Обект на настоящото изследване са десните притоци на р. Камчия, около с. Горен чифлик и
поречието на р. Двойница, които протичат през седиментите на Двойнишката, частично Еминската
свита в Източния Балкан, както и Армерския член
на Двойнишката свита и Долночифлишката свита
в Предбалкана.
Двойнишката свита (Juranov, Pimpirev, 1989) в
изследваната област е представена основно от дебелопластови пясъчници, интерпретирани като ви-
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сокоплътностни, песъчливи, амалгамирани турбидити (Vangelov, Sinnyovski, 2001), отложени в „носен“ (piggy-back) басейн. В района на с. Кривини
се установява едно по-дебело (120 m) тяло от тънкопластови, нископлътностни песъчливи турбидити, които в останалите разкрития на свитата обикновено са представени от тънки пачки (до няколко
метра), наречени от Pollak (1933) “Gebesh” facies.
Южно от с. Солник са документирани и няколко
лещи от матрикс- до класт-поддържани конгломерати с песъчлива до глинесто-песъчлива спойка
(канал-изпълващи дебрити) и дебелина до 250 m.
Общата дебелина на свитата надхвърля 600 m, а възрастта в този район от разпространението е Късен
Палеоцен–Ранен (Среден) Еоцен. Еминската свита

(Gochev, 1932) е изградена от тънкопластови, нископлътностни песъчливи турбидити („класически
флиш“), разположени с рязка граница под пясъчниците на Двойнишката свита.
Vangelov & Sinnyovsky (2013) разширяват значително обхвата на Двойнишката свита и включват
в обема ѝ груботеригенните скали с къснопалеоценско-средноеоценска възраст, разкриващи се на
север от дислокацията на Чудните скали (Kockel,
1927) в Предбалкана, наименувани Армерски член
на Двойнишката свита. Тази единица е представена основно от класт- до матрикс-поддържани
конгломерати и дебелопластови пясъчници (песъчливи дебрити и високоплътностни турбидити).
Те са интерпретирани като „предорогенен, комплексно-подхранван теригенен клин“, формиран
в тектонски активния борд на асиметричен пред
орогенен басейн. Една от важните характеристики на тази част от свитата е, че съдържа класти
от Средногорски вулканити, както и магмени и
метаморфни скали от доалпийската подложка на
Централното Средногорие (Vangelov, 2001).
Долночифлишката свита (Pollak, 1933) е представена от средно- до дебелопластови, средно- до
грубозърнести и гравийни пясъчници, с едромащабна коса слоестост. Те също са отложени на
север от дислокацията на Чудните скали, но след
приключване на тектонската активност и напредване на навлачната зона, която се доказва от фак
та, че тя частично покрива с ъглово несъгласие
фронта на навлака (Vangelov, 2001). Свитата е
интерпретирана като алувиално подхранвана, вълново доминирана приливно-отливна зона, форми-

рана по южния борд на Долнокамчийския басейн.
Дебелината ѝ варира от няколко до над 150 m, а
възрастта ѝ е Среден–Късен Еоцен.
За изследваната област липсват публикувани
данни за установени рудни находища.

Еволюция на изследваната област
Източносредногорската подзона и Източнобал
канската зона представляват части от вулканската
дъга Апусени-Банат-Тимок-Средногорие-Понтиди
(Popov et al., 2002). Приема се, че тя е от архипелагов тип и представлява верига от отседни (пулапарт и страйк-слип/pull-apart, strike-slip) басейни
с различна характеристика (Vangelov et al., 2013).
Източното Средногорие притежава характеристики на пул-апарт басейн, а синхронните скали
в Източния Балкан са отложени в северният му
борд с по-слабо изразена вулканска активност. По
време на Късния Кампан, заедно със затихването на магмената дейност, се установяват зони на
компресионна деформация по южния борд на басейна (Dabovski et al., 2009). Това довежда до изнасяне и ерозия на вулкано-теригенния комплекс
на Източното Средногорие и превръщането му в
подхранваща провинция. Ефектът от компресията се проявява по северния борд на басейна едва
в началото на Палеоцена, като басейнът се транс
формира от ретродъгов в носен (пиги-бек). Той е
изпълнен от високоплътностните песъчливи турбидити на Двойнишката свита, които индикират
многократна преработка и преотлагане при него-

→

Фиг. 1. Геоложката карта на България в М 1:100 000 (Cheshitev et al., 1991; Kânčev, Gercheva, 1992, с изменения
и допълнения): 1 – Кватернер; 2 – Галатска свита (долен миоцен); 3 – Русларска свита (горен еоцен–олигоцен); 4 –
Моминска свита (горен еоцен); 5 – Долночифлишка свита (среден–горен Еоцен); 6 – Авренска свита (срeден–горен
еоцен); 7 – Белославска свита (долен еоцен); 8 – Обзорска свита (горен еоцен) 9 – Двойнишка свита (горен палеоцен–среден еоцен); 10 – Двойнишка свита – Армерски член (горен палеоцен–среден еоцен); 11 – Глинесто-теригенна
задруга (палеоцен); 12 – Беленска свита (горна Креда–палеоцен); 13 – Еминска свита (горна Креда–Долен палеоцен);
14 – средноюрски-горнокреден комплекс; 15 – навлак; 16 – разсед; 17 – възсед; шлихови проби: 18 – със злато, 19 – без
злато, 20 – със злато и платина. Означение на пробите: GC – от района на с. Горен чифлик, DV – от района на с. Дюлино; в
скоби – брой установени Au и Pt зърна. На всички фигури и таблици отделните Au и Pt зърна са означени с цифра и букви,
съответстващи на шлиховата проба.
Fig. 1. Geological map of Bulgaria in scale 1: 100 000 (modified after Cheshitev et al., 1991; Kânčev, Gercheva, 1992):
1, Quaternary; 2, Galata Formation (Lower Miocene); 3, Ruslar Formation (Upper Eocene–Oligocene); 4, Mominska Formation
(Upper Eocene); 5, Dolnochifliк Formation (Middle–Upper Eocene); 6, Avren Formation (Middle–Upper Eocene); 7, Beloslav
Formation (Lower Eocene); 8, Obzor Formation (Middle–Upper Eocene); 9, Dvoynitsa Formation (Upper Paleocene–Middle
Eocene); 10, Dvoynitsa Formation – Armerski member (Upper Paleocene–Middle Eocene); 11, Terrigenous clay-bearing formation
(Paleocene); 12, Belene Formation (Upper Cretaceous–Lower Paleocene); 13, Emine Formation (Upper Cretaceous–Paleocene);
14, Middle Jurassic–Upper Cretaceous complex; 15, thrust; 16, fault; 17, uplift; heavy mineral concentrate samples: 18, with gold,
19, without gold, 20, with gold and platinum. Indication of the samples: GC, from the region of Goren Chiflik village; DV, from
the region of Dyulino village; in parentheses – number of established Au and Pt grains. in all figures and tables the individual Au
and Pt grains are identified by numbers and letters corresponding to the heavy mineral concentrate samples.

53

вото съкращаване и ликвидация (Vangelov, 2001;
Stuart et al., 2011). Това се потвърждава от възраст
та на най-долните нива на свитата в най-южните (Късен Мастрихт при с. Тополица) до Късен
Палеоцен в северните разкрития, от наличието на
късове от Средногорски вулканити в Армерския
член на север от Дислокацията на Чудните скали
и в състава на посткомпресионните конгломерати
на Обзорската свита. Това, както и индикациите за седиментен палеотранспорт, са указание, че
Средногорската зона е представлявала подхранваща провинция (Vangelov, 2001).

Материали и методи на изследване
При настоящите изследвания са взети общо 12
шлихови проби с тегло на промитите речни седименти 20–25 kg от района на с. Горен чифлик
(GC) и с. Дюлино (DV). Най-богатите на Au проби
с тегло 200–250 kg са промити до черен шлих чрез
механизиран улей за промиване тип “Keene” 4/2,5,
от където са сепарирани макроскопски видимите
зърна на Pt и Au.
Наличие на Pt е установено в шлиховите проби
от р. Армера и р. Пчелнишка в район на с. Горен
чифлик и р. Двойница, а на Pt само в пробите от
точки GC1 и DV2, получени с механизирания улей
(фиг. 1). Липсата на Au и Pt в останалите места на
опробване най-вероятно се дължи на заблатяването на речното корито (DV1) и на опробването на

Таблица 1
Минерален състав на шлиховите проби, получен чрез
прахов рентгено-дифрактомеричен анализ
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Магнетит
Хематит
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Илменит
Кварц
Пироп
Плагиоклаз
K-фелдшпат
Циркон
Барит
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Пирит
Монацит

DV2

Минерал

DV1

Table 1
Mineral composition of heavy mineral concentrate samples
obtained by powder X-ray diffraction analysis
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капани със слаба колекторска способност (DV6).
Точковото подхранване по оста на басейна с посока И-З на турбидитната система на Еминската
свита не включва Средногорските вулканити
(Vangelov, 2001), което обяснява липсата на Au и
Pt в шлиховите проби DV8 и DV9.
Чрез бинокулярен стереомикроскоп Carl Zeiss
Jena-Technival 2 са сепарирани около 150 Au и
30 Pt зърна. От представителни проби (фиг. 1)
са изследвани общо 23 Au и 5 Pt зърна (11 Au и
4 Pt зърна от района на с. Горен чифлик и едно Pt и
12 Au зърна от поречието на р. Двойница). Из
следванията на морфологията и химичния и ми
нерален състав са извършени със следните апаратури: сканиращ електронен микроскоп (SEM)
JEOL-JSM 5510 JEOL (СУ „Св. Кл. Охридски“),
SEM EDS JSM-6010 PLUS/LA (МГУ „Св. Ив.
Рилски“) и SEM EDX Zeiss EVO 60 MA (CurtEngelhorn-Zentrum Archäometrie GmbH в гр. Ман
хайм, Германия) при ускоряващо напрежение
съответно 10 kV, 20 kV и 25 kV. Минералният състав на шлиховите проби е определен чрез прахова
рентгенова дифракция с апарат TUR M-62 снабден
с гониометър HZG-3 (СУ „Св. Кл. Охридски“).
Дифрактограмите са заснети с филтрувано CoKα
лъчение, в диапазона 4–80° 2θ, стъпка на сканиране – 0,04°/s и време на експозиция 1 s.

Минерален състав
От получените данни (табл. 1) се установява, че
няма съществени различия в минералния състав
на пробите както помежду им, така и между отделните райони на опробване. Магнетит, илменит, пироксен, гранат (пироп), кварц, плагиоклаз,
K-фелдшпат, хематит и циркон се установяват
в повечето шлихови проби. Баритът се среща в
единични проби, а калцит, монацит, пирит и вюстит се наблюдават рядко. Преобладаването на устойчивите магнетит, илменит, пироксен и пироп
дава основание да се счита, че във формирането
на кластичните палеогенски седименти от изследваната област са участвали, освен седиментни и
метаморфни скали, така и магмени скали, с които
асоциират златни и платинови минерализации.

Морфология, химичен и фазов състав
на разсипното злато
Изследвани са размера, формата, сплеснатостта,
характера на повърхността, минералните отпечатъци, прорастванията и минералната парагенеза
на Au и Pt, които дават ценна информация за изминатия транспорт и локализирането на техния
източник.
Размерите на зърната са представени
чрез екви3—
валентния сферичен диаметър D = √LIS (Jennings,

Parslow, 1988), където L, I и S са дължините съответно на дългата, средната и късата ос в µm
на зърната, които се разполагат перпендикулярно една на друга (Табл. I, 1). Около 75% от
измерените Au зърна попадат в интервала от
100 до 350 µm и се определят като дребно Au
(Petrovskaya, 1973) или макроскопично (Harris,
1990). Размерите на Au частици от района на
с. Горен чифлик варира от 164 до 607 µm (среден размер – 304 µm), което ги прави малко
по-големи в сравнение с тези от поречието на
р. Двойница, чиито размери са в диапазона от 86
до 501 µm (среден размер 234 µm).
Формата на Au зърна е определена посредством
класификационната диаграма на Zingg (1935). Тя
класифицира Au зърна на базата на съотношения
та между осите (I/L – по ординатата, отразяваща
удължеността на зърната и S/I – по абсцисата, отразяваща сплеснатостта на зърната), като по този
начин ги дефинира като дисковидни (нем. Flach;
aнгл. discoid/oblate – 0,66<I/L<1; 0<S/I<0,66), сферични (нем. Kugelig; aнгл. еquant – 0,66<I/L<1;
0,66<S/I<1), плоскоудължени (нем. Flashstengelig;
англ. bladed – 0<I/L<0,66; 0<S/I<0,66) и цилиндрични (нем. Stengelig; англ. rod/prolate – 0<I/L<0,66;
0,66<S/I<1). Данните от настоящите изследвания
(фиг. 2) показват, че преобладаващата форма на
Au зърна са дисковидни и плоско удължени, като
не се забелязва зависимост между отделните райони на опробване. Според Wierchowiec (2002)

Фиг. 2. Форма на златните и платиновите зърна по класификационна диаграма на Zingg (1935). I/L е отношението между средните и дългите оси на измерените зърна, а
S/I – между късите и средните оси.
Fig. 2. Shape of gold and platinum grains according to
Zingg (1935) classification diagram. I/L is the ratio between
the middle and the long axes of measured grains and S/I between short and medium axes.

плоскоудължените Au зърна са характерни за глациални и алувиални разсипи, докато дисковидните могат да се отнесат към големи алувиални
конуси в подножието на орогените (piedmont fan
sediments), както и върху самите орогени в случаите на навличане със срязване на покривката, което
съответства на палеогеографската интерпретация
на Vangelov (2001).
Формите на Au зърна са ясно указание, че са
получени в резултат на продължителен екзогенен
транспорт с многократно преотлагане в междинни
колектори (Petrovskaya, 1973; Wierchowiec, 2011).
Според Cailleux (1947) показателят на сплеснатост
(Flatness Index – F.I.=(L+I)/2S) е своеобразна мярка
за речния транспорт на Au зърна. Тя е функция на
преразпределението на масата (промяна на формата) на една мека и пластична частица, породена от
прогресивна деформация и/или огъване при нейното транспортиране. Някой автори (Hérail et al.,
1990; Loen, 1995; Townley et al., 2003; Rasmussen
at al., 2007 и др.) правят опит да му предадат количествено значение, изразяващо се в дефиниране на
разстоянието от коренния източник до мястото на
намиране на разсипното Au. Въпреки значителните различия в интерпретацията на разстоянието на
транспорт1, дължащо се на различната геоложката
обстановка на изследваните разсипи, посочените
автори се обединяват около мнението, че ниският индекс на сплеснатост (F.I.=3–4) характеризира Au, което се намира много близо до източника.
Стойностите на F.I. на разглежданите Au зърна варират от 3,5 до 10,6 (средно 7,3), което показва, че
златото е транспортирано от няколко до първите
десетки km. Така установените широки вариации
по отношение на F.I. (F.I.=3,5–10,6) на изследваните Au зърна от шлиховите проби в една и съща
точка на опробване (фиг. 3) предполага източници,
отдалечени по посока, срещуположна на течението
на реката от ~1 до ~30 km. Стойностите на F.I. на
Au зърна, установени в дадена точка на опробване,
показват транспортно разстояние дори по-голямо
или съизмеримо с дължината на реката или притока, в която са установени.
Повечето Au зърна притежават висока до средна степен на заобленост, а само единични зърна се определят като слабозаоблени до ръбести.
Повърхността им е грапава до слабозагладена с
различно оцветени участъци, вдлъбнатини и негативни участъци, запълнени с железни оксиди и

1
Приблизително разстоянието от коренния източник до
мястото на установяване на разсипното злато спрямо показателя
на сплеснатост по данни на: Hérail et al. (1990) – F.I.=2–4 – много
близко до източника, F.I.=9 до ~30 km, F.I.=15 до ~60 km; Loen
(1995) – F.I.=2 – много близко до източника; F.I.=45 до няколко
десетки km; Townley et al. (2003) – F.I.=1–3 до 0–50 m, F.I.=2,1–
4,6 до 50–300 m, F.I.=3–8,6 до 300–1000 m, F.I.=4–16 до 1000 m;
Rasmussen at al. (2007) – F.I.<7 до 1–10 km.
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ТАБЛИЦА I

PLATE I

ТАБЛИЦА I
1. Основни оси на измерване на примера на полуръбесто златно зърно с плоскоудължена форма: дълга (L), средна (I) и
къса ос (S): 1а – план, 1b – профил.
2. Включения от кварц (бели стрелки) и негативен отпечатък (в бял кръг), наблюдаван по повърхността на златното зърно:
2a – план, 2b – профил.
3. Плоскоудължено заоблено златно зърно с ямички, запълнени с глина и железни оксиди.
4. Плоскоудължено заоблено златно зърно с бразди в резултат от алувиален транспорт.
PLATE I
1. Principle definition of the major axis of a sub-angular gold grain with bladed form: long (L), intermediate (I) and short axis (S):
1a, plan; 1b, profile.
2. The inclusion of quartz (white arrows) and primary crystal imprints (white circle) observed on the surface of the gold grain:
2a, plan; 2b, profile.
3. Rounded gold grain with bladed form and pits filled with clay and iron oxides.
4. Bladed gold grain with grooves.
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Фиг. 3. Вариации на показателя на сплеснатост на златни зърна от шлиховите проби, в които са установени
повече от едно златно зърно. В скобите е отбелязан броят
на измерени златни зърна от посочените шлихови проби.
Fig. 3. Variations of the flatness index of gold grains heavy
concentrate samples have been identified more than one
golden grain. In parentheses are given the number of measured
gold grains from a referred heavy concentrate samples.

хидроксиди, както и драскотини и бразди, получени вследствие на ударите на кластичния материал
(табл. I). Първичните кристални форми на Au са
заличени, най-вероятно вследствие продължителен седиментен транспорт.
Изследваните 17 зърна показват нееднороден
строеж и променливо отношение на Au (67,02–
99,86 wt%) и Ag (0,14–32,98 wt%). Примеси от Fe
(0,14–1,42) и Cu (0,14–0,82) са установени в половината от изследваните зърна. Химичният състав

Фиг. 4. Вариации на съдържанията на Au и Ag в централните и периферните участъци на златните зърна
Fig. 4. Variations of the contents of Au and Ag in the central
and peripheral areas of the gold grains

в централните части на 15 Au зърна отговаря на
самородно Au (Harris, 1990), а останалите 2 съответстват на електрум. Златни зърна от двата района на опробване показват сходен химичен състав
(фиг. 4).
Повечето от зърната се характеризират с добре
оформена или по-слабо изразена периферия, обогатена на Au и ядро, богато на Ag. Възможна причина за това е високата мобилност (Boyle, 1979)
и преференциалното разтваряне и изнасяне на Ag

Фиг. 5. Пробност на златото и наличие на периферия, обогатена на злато (в намаляващ ред). Плътно кръгче –
пробност в центъра, кръгче – пробност в периферията. Пробност според Petrovskaya (1973): (1) твърде високопробно
(998–951‰), (2) високопробно (950–900‰), (3) среднопробно (899–800‰), (4) относително нископробно (799–700‰) и
(5) нископробно злато (699–600‰).
Fig. 5. Range of core finenesses (arranged in decreasing order) and presence of gold-rich rims. Tight circle – fineness in the
center, circle – fineness in the rims. Fineness according Petrovskaya (1973): (1) too high fineness (998–951‰), (2) high fineness
(950–900‰), (3) average fineness (899–800‰), (4) relatively low fineness (799–700‰) and (5) low fineness gold (699–600‰).
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Фиг. 6. Микрофотографии, получени в режим на обратно отразени електрони и разпределение на главните елементи на: 1 – електрум с тънка периферия, бедна на Ag и с множество включения от кварц (пурпурно); 2 – златно зърно с
включения от пирит (стрелки), кварц (пурпурно) и глинести минерали в празнини (синьо-зелено); 3 – златно зърно с добре
развита периферия с ниско съдържание на Ag (максимум 0,33 wt%) и множество празнини
Fig. 6. Back-scatter images with element distribution map of: 1, еlectrum grain with very thin Ag depleted rim and numerous
inclusions of quartz (magenta); 2, gold grain with inclusions of pyrite (arrows), quartz (magenta) and clay minerals in the cavities
(blue-green); 3, gold grain with well-developed rim, characterized by low content of Ag (maximum 0.33 wt%), and many pores

в периферните части на Au зърна от нискотемпературни екзогенни разтвори (Desborough, 1970;
Hérail et al., 1990).
Изчислената пробност (Fisher, 1945; Harris 1990)
на ядрата на Au зърна по формулата 1000*wt%Au/
(wt%Au+wt%Ag) варира в широки граници – от
693 до 989‰ (фиг. 5), което ги отнася от нископробно до твърде високопробно Au (Petrov
skaya, 1973).
Съпоставянето на пробността на зърната показва, че те по-скоро произхождат от плутонични или
епитермални Au находища (Morrisonet al., 1991).
Това дава основание вероятният източник на алувиалното Au да бъде свързано с жилните Au-Cu
находища в ареала на Росенския, Зидаровския и
Върлибрежкия плутон от Бургаския руден район.

Прави впечатление, че твърде високопробните
Au зърна и от двата района на опробване показват
отсъствие на богата на Au периферия (фиг. 5). Тази
висока пробност и хомогенност е продукт по-скоро на ендогенния процес, отколкото на цялостно
то „облагородяване“ на Au вследствие хипергенна
автолиза.
Само в две Au зърна от двата района на опробване присъстват включения от пирит (с размери от 75 до 100 μm) и/или кварц (с размери от 10
до 300 μm), носещи отпечатъка на първичната
рудна минерализация (фиг. 6, 1–2). Единствено в
обема на богатата на Au периферия на някои от
Au зърна често се наблюдават кръгли до силно
удължени пори с размери до 200 μm (фиг. 6, 3).
Те най-вероятно са резултат от природно излуж-

Фиг. 7. Съпоставяне на показателя на сплеснатост на златните зърна спрямо пробността за централните и периферните им части
Fig. 7. Comparison of flatness index of the gold grains fineness for their central and peripheral parts
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ване на Ag от разтвори, които взаимодействат с
повърхността или проникват през „дупки“ в Au
зърно (Gasparrini, 1993).
При съпоставянето на показателя на сплеснатост и пробността на Au зърна се наблюдава ясно
изразена положителна корелация, което може да
се интерпретира като увеличаване на пробността
(излужване на Ag) на зърната с увеличаване на
разстоянието на транспорта. Тенденцията е послабо изразена по отношение на бедната на Ag
периферия на Au зърна, докато за ядрата им е поотчетлива, имайки предвид сравнително големия
размах на данните (фиг. 7). Това показва, че при
екзогенния процес се стига до съществено понижаване на количеството на Ag в периферията, при
което може да се достигне до състав, отговарящ на
чисто Au, докато в ядрото, което в по-малка степен
е изложено на външните екзогенни процеси, се запазва първичният химичен състав от ендогенната
минерализация.

Морфология, химичен и фазов състав
на разсипната платина
Размерите на Pt зърна са макроскопични, сходни с
размерите на разсипното Au и варират от 191,3 до
303,3 µm (среден размер 254,5 µm). Всички Pt зърна притежават дисковидна форма, с изключение
на една от тях, която е определена като плоскоудължена (Табл. II). При тях, както и при Au зърна, първичните кристални форми са заличени.
Често Pt зърна са заоблени и с гладка повърхност.
Причините за това най-вероятно се дължат на относително по-високата твърдост на Pt спрямо тази
на Au и високата степен на механична обработка,
предполагаща значителен седиментен транспорт.
Повечето от изследваните зърна са хомогенни (фиг. 8, 1). Съдържанието на Pt в тях е високо
(91,56–94,92 wt%) и се изменят в малки граници.

Основните примеси са от Fe (2,99–8,44 wt%) и Rh
(0,56–1,46 wt%), което дава основание Pt-Fe сплави
да се приемат за самородна Pt по номенклатурата
на Cabri & Feather (1975). В едно от зърната присъства като примес Pd (1,59–1,75 wt%) и по-ниско
съдържание на Fe – ~1 wt%.
Единственото зърно от поречието на р. Двой
ница (DVP) е определено като Pt-Pd-Fe-Cu сплав
със състав (в wt%) – Pt (80,44–89,50), Pd (4,79–
12,12), Fe (5,15–6,17) и Cu (0,55–1,45). В него се
наблюдава сферично (капковидно) включение
от стъкловата маса (43,56 wt% Si; 45,08 wt% О;
3,54 wt% Fe) с диаметър от 50 μm (фиг. 8, 2).
Включението най-вероятно представлява неизкрис
тализирала магмена топилка (Johan et al., 1990;
Johan, 2006).
В друго платиново зърно (GCP1C) са наблюдавани 6 пластиновидни Os-Ir-Pt включения със заоб
лени краища и микроскопични размери, достигащи
75 µm за дългата и 10 µm за късата ос (фиг. 8, 3).
По химичен състав (57,66 wt% Os; 25,56 wt% Ir
и 16,78 wt% Pt) включението попада в полето на
смесимост в близост до фазовото поле на самородния Os (Harris, Cabri, 1991), което най-вероятно е
резултат от разпад на твърди разтвори.
Преобладаващите Pt-Fe сплави с примес от Rh и
отсъствието на Ru в шлиховите проби, както и наличието на богати на Os и силикатни включения в
тях, са указания за високотемпературен, базичен до
ултрабазичен магмен източник (Johan, 2002; Wei
ser, 2002). По-конкретно, подобни платинови минерализации е възможно да са привързани към богати
на магнетит клинопироксенити (Johan, 2002).

Обсъждане на получените резултати
В двата района на опробване от района на селата
Горен чифлик и Дюлино с малки изключения са
отложени Au и Pt зърна, които сами за себе си до

Фиг. 8. Микрофотографии на платинови зърна: 1 – хомогенно платиново зърно; 2 – разпределение на Pd в обема Pt-PdFe-Cu сплав (синьо) и сферично включение (зелено); 3 – платиново зърно с плоскоудължени включения от Os-Ir-Pt сплав
Fig. 8. Microphotographs of platinum grains: 1, homogeneous platinum grain; 2, distribution of Pd in the volume of Pt-Pd-FeCu alloy (blue) and spherical inclusion (green); 3, platinum grain with bladed inclusions of Os-Ir-Pt alloy
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ТАБЛИЦА II

PLATE II

ТАБЛИЦА II
1. Заоблено платиново зърно с дисковидна форма с различен нюанс на сивото (стрелки) на повърхността, вследствие на
химична нееднородност: 1а – план, 1b – профил.
2. Заоблено платиново зърно с плоскоудължена форма и гладка повърхност: 2а – план, 2b – профил.
PLATE II
1. Rounded platinum grain with disc with different colors on the surface (arrows), due to the chemical heterogeneity: 1а, plan;
1b, profile.
2. Rounded platinum grain with bladed shape and a smooth surface: 2а, plan; 2b, profile.

голяма степен притежават сходни морфоложки
(висока до средна степен на заобленост, дисковидна и плоскоудължена форма и вариращ показател
на сплеснатост за Au зърна) и химични (наличие
на богата на Au периферия и център с варираща
пробност за Au и преобладаващ Pt-Fe състав за Pt
зърна) характеристики. Това дава основание да се
предположи, че коренните източници на Au в палеогенските седименти от изследваната област са
различни по генезис, като значителна част от Au
постъпва от междинни колектори. Ролята на такива колектори най-вероятно играят палеогенските пясъчници и конгломерати на Двойнишката и
Долночифлишката свита. Тези скали са податливи
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на дезинтеграция и денудация и при осъществяването на линейна ерозия подхранват потоковите седименти в изследваните реки. Вземайки под внимание структурната и басейновата еволюция на
изследваната област (Vangelov, 2001), междинните колектори (Двойнишката и Долночифлишката
свита), както и липсата на ендогенни минерализации на Au и Pt, може да се приеме, че са образувани при дезинтеграцията на скали от Източното
Средногорие, което се явява подхранваща провинция. Като важни източници на разсипното
Au в същата подхранваща провинция могат да се
предположат Cu и Au-Cu жилни находища, свързани с плутони от Росенското, Зидаровското и

Върлибрежкото рудно поле в Бургаския руден район (Popov et al., 1993).
Минерали от групата на Pt и Au в обхвата на
Източното Средногорие са доказани в: приабонските седименти на Стралджанския грабен (Tsintsov,
2005) и край с. Новоселци (Константиново), Бур
гаско (Atanasov, 1987; Tsintsov, Petrov, 1994; Bog
danov, Tsintsov, 2010; Bogdanov et al., 2011); в алувиалните седименти от Бургаски район (Bonev et
al., 1982; Bonev, Jordanov, 1986). Базичните и ултрабазичните диференциати (пироксенити, габро и
габродиорити) на Вършилския (Харманския) плутон (Bonev et al., 1982; Kamenov, 2007) се приемат
като възможен източник на минералите от групата на Pt, което е в съгласие и с изследванията на
Bogdanov et al. (2011) за района на с. Новоселци
(Константиново), Бургаско. Наличието на Os и силикатни включения в изследваните Pt-Fe сплави
от района на селата Горен чифлик и Дюлино дават основание разсипната Pt минерализация да се
свържи с високотемпературен магматичен източник, в чийто състав най-вероятно участват клинопироксенити (Johan, 2002; Weiser, 2002), които се
установяват и във Вършилския плутон (Kamenov,
2007). Посочените характеристики на описаните
Pt зърна са сходни с тези в Стралджанския грабен
(Tsintsov, 2005) и Бургаския регион (Bonev et al.,
1982; Bonev, Jordanov, 1986), поради което те найвероятно произхождат от общ магмен източник.
Приведените по-горе факти, както и резултатите от настоящото изследване, подкрепят заключението, че ендогенен източник на Au в палеогенските разсипи са Cu и Au-Cu минерализации
от Бургаския руден район, а на Pt – базичните и
ултрабазичните диференциати (пироксенитите),
участващи в състава на Вършилския плутон.
Изложените данни за Au и Pt в кластичните
палеогенски седименти от района на селата Горен
чифлик и Дюлино трябва да насочат интереса към
шлихово опробване на палеоген-неогенските разрези със сходна литология на запад от изследваната област, където е възможно формирането на
малки разсипни находища на Au и Pt.

Заключение
На базата на извършените изследвания могат да се
направят следните по-важни изводи:
•• Преобладаващата част от Au и Pt зърна са в
интервала 0,1 до 0,35 mm, което ги определя като
макроскопични (Harris, 1990). Отличават се също
така с дисковидна и плоскоудължена форма, а поголямата част от тях според химичните им характеристики се определят като самородно Au и Pt.
•• Златните зърна се характеризират с малка вариация на пробността в периферните им части (от
949 до 999‰), докато пробността в ядрата им е с
по-висока вариация (от 693 до 989‰) и кореспондира с пробноста на Au от плутонични и епитермални Au находища (Morrison et al., 1991).
•• Златните зърна притежават морфоложки и
химични характеристики, които свидетелстват за
продължителен транспорт, съществени екзогенни
изменения и произход от различни по генезис източници. Всичко това дават основание да се счита,
че седиментите, изграждащи Долночифлишката и
Двойнишката свита, са вторичен колектор на разсипното злато и платина.
•• Съставът на самородната Pt (Pt-Fe сплави с
примес от Rh и отсъствието на Ru) и наличието на
богати на Os и силикатни включения в тях, са указания за високотемпературен, базичен до ултрабазичен магмен източник (Johan, 2002; Weiser, 2002).
•• Като най-вероятен ендогенен източник на Au
в палеогенските разсипи от изследваната област са
Cu и Au-Cu минерализации от Бургаския руден район в Източното Средногорие, а на Pt – пироксенитите, участващи в състава на Вършилския плутон.
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