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Полиморфизмът е изследван подробно от много 
автори, като данните за неговата същност и видо-
ве са обобщени от Урусов (1987). Според Юшкин 
и др. (1987) при прехода от дълбочинните зони към 
повърхността на Земята се извършва непрекъснато 
снижение на сумарната симетрия на минералното 
вещество, като кубичните минерали намаляват за 
сметка на последователното увеличение на ромбич-
ните, моноклинните и триклинните. Urusov (2007) 
утвърждава, че средната симетрия на редките мине-
рални видове е значително по-ниска от тази на ши-
роко разпространените. Тази тенденция се задълбо-
чава с увеличението на броя на известните на нау-
ката минерали. Посочените данни са добра изходна 
база за решаването на по-специфични проблеми. 

Известни са многобройни изключения от закона 
на Грот. Едно от тях е съществуването на полиморф-
ните модификации. Интересен обект за изследване 
са взаимоотношенията между закона на Грот и яв-
лението полиморфизъм с използването на следните 
показатели на полиморфните минерали: 1) елемен-
ти, изграждащи полиморфите; 2) средни съдържа-
ния в земната кора на тези елементи; 3) брой на еле-
ментите, изграждащи минералите в полиморфните 
групи; 4) брой на валентностите на елементите в 
изследваните полиморфни групи; 5) разпределение 
по сингонии на полиморфите, състоящи се от една-
къв брой химични елементи; 6) разпределение на 
полиморфите в отделните сингонии независимо от 
броя на изграждащите ги елементи; 7) разпределе-
ние на полиморфите в 32-та кристалографски класа. 
За целта са изследвани 43 полиморфни групи, като 
общия брой на минералите в тях е 118, при които 
с малки изключения, полиморфните преходи не 
са придружени от силно изразен изоморфизъм. Те 
са подбрани от 4714 минерални вида (http://www.
webmineral.com/; Костов, 1993). 

Изследваните минерали са изградени от 30 
елемента, чиито средни съдържания в земната 
кора варират от 46,34 до 1,8.10–7 тегл.%: O, Si, Al, 
Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, P, Mn, F, Ba, S, Cl, C, V, Cr, 
Zn, Ni, N, Ag, H, Cu, Pb, As, Sb, Bi, Hg, Te (Rudnik, 
Gao, 2003).
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Броят на елементите, изграждащи изследваните 
минерали варира от 1 до 5. Диелементните поли-
морфи са представени от 41 минерала от следните 
групи: NiAs2 – 3 модификации; FeS2 – 2; ZnS – 2; 
Ag2S – 2; HgS – 3; AsS – 2; Fe2O3 – 2; MnO2 – 3; 
TiO2 – 3; PbO – 3; PbO2 – 2; As2O3 – 2; Sb2O3 – 2; 
TeO2 – 2; SiO2 – 9. Триелементните са 34 и са раз-
пределени в следните полиморфни групи: CuFe2S3 
– 2; AgFe2S3 – 2; AlO(OH) – 2; Al(OH)3 – 3; FeO(OH) 
– 3; CrO(OH) – 3; MnO(OH) – 3; Mg2Si2O6 – 2; 
Al2SiO5 – 3; Bi(VO4) – 3; Cu2V2O7 – 2; CaCO3 – 3. 
Тетраелементните модификации са 20: (NH4)2SiF6 
– 2; Cu2Cl(OH)3 – 3; PbCl(OH) – 2; KAlSiO4 – 2; 
Ca5(AsO3OH)2·(AsO4)·9(H2O) – 2; Zn2(AsO4)(OH) 
– 2; Zn3(PO4)2·4(H2O) – 2; Fe(SO4)(OH)·2(H2O) – 2; 
BaCa(CO3)2 – 3. Моноелементните модификации са 
12 и принадлежат към следните полиморфни гру-
пи: C – 4; Fe – 5; S – 3. Петелементните полимор-
фи са 11: Ca2Al3Si3O12 – 2; NaAl(Si2O6)·(H2O) – 6; 
Zn2Ca(PO4)·2(H2O) – 3.

В голяма степен броят на полиморфните групи и 
минерали е в права корелационна връзка със сред-
ните съдържания в земната кора на изграждащите 
ги елементи. Наблюдават се и някои изключения: 
1) броят на някои полиморфни групи и минерали 
зависи както от разпространеността на изгражда-
щите ги елементи, така и от броя на валентности-
те им (полиморфите съдържащи Fe); 2) броят на 
полиморфните групи и минерали нараства поради 
увеличаването на броя на валентностите от 1 до 3 
на изграждащите ги елементи (полиморфите съ-
държащи S, As, Mn, C, Pb); 3) елементи, кои то по-
ради високата си реактивоспособност са в състава 
на немалък брой групи от полиморфи (Zn, H, Cl). 

Изследваните 118 минерала принадлежат към 
следните минералогически класове: оксиди и 
хидроксиди – 32; силикати – 27; сулфиди и сродни 
съединения – 18; фосфати, арсенати и ванадати – 
14; самородни елементи – 12; халогениди – 7; кар-
бонати – 6; сулфати, селенати и телурати – 2.

Разпределението на 118-те полиморфа в отдел-
ните сингонии също е неравномерно: ромбична – 36; 
моноклинна – 25; кубична – 19; хексагонална – 11; 
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тетрагонална – 10; тригонална – 10; триклинна – 7. 
Общият им брой в низшите сингонии е 68, в средни-
те – 31 и във висшата – 19. Съотношението на нис-
косиметричните полиморфи към сумарния им брой 
в кубичната и средните сингонии е 57,63/26,27%. 
Приема се, че същото съотношение за минерал-
ните видове изобщо е приблизително 80/20% 
(Костов, 1978). 

Изследвана е и връзката между броя на полимор-
фите във всяка сингония и този на изграждащите 
ги елементи. За полиморфните минерали законът 
на Грот е валиден на нива групи сингонии: 1) ви-
сша, средна и низша степен на симетрия; 2) низши 
сингонии и сумарно висша и средни сингонии.

Изследвани са 113 полиморфни минерали, раз-
пределени в 18 от 32-та класа на симетрия. От тях 
94 (83,18%) кристализират в холоедричните класо-
ве: 1) триклинно-пинакоидален – 4; 2) моноклинно-
призматичен – 22; 3) ромбично-дипирамидален – 
35; 4) дитетрагонално-дипирамидален – 8; 5) дитри-
гонално-скаленоедричен – 4; 6) дихексагонално-ди-
пирамидален – 7; 7) хексаоктаедричен – 14.

Неравномерното разпределяне на полиморфите 
в кристалографските класове в настоящето изслед-
ване се обяснява чрез дефинирането и въвеждане-
то на числата на симетрия на кристалографските 
класове (NSC):

NSC на всеки кристалографски клас се фор-• 
мира, като сборът от ритмите на всички оси се 
сумира с броя на равнините, като при наличие 
на център на симетрия към полученото число се 
прибавя 1.

класът с най-малко NSC определя минимал-• 
ното, а холоедричният клас – максималното число 
на симетрия за дадена сингония. Когато класовете 
в нея са повече от два, тогава се отчитат междин-
ни стойности между минималните и максимални-
те. Стойността на NSC се формира по 3 начина: с 
участието само на един, на два или и на трите вида 
елементи на симетрия (оси, равнини и център). 

минималните NSC•  над чиито стойности се ус-
тановяват полиморфи са: триклинна, моноедричен 
(пе диалeн) клас, NSC = 1; моноклинна, сфеноида-
лен клас, NSC = 2; ромбична, пирамидален клас, 
NSC = 4; тригонална, ромбоедричен клас, NSC = 4; 
тетрагонална, трапецоедричен клас, NSC = 12; хекса-
гонална, хексагонално-трапецоедричен клас, NSC = 
18; кубична, тритетраедричен клас, NSC = 18.

в 14 от 32-та кристалографски класа не се • 
установяват полиморфни минерали, защото: 1) в 
повечето случаи техните NSC са под посочените 
необходими стойности; 2) по-рядко, когато техни-
те NSC са над необходимите стойности, но са фор-
мирани само от 1 или 2 вида симетрични елементи. 
В настоящето изследване е установено само едно 
изключение от второто условие. 

Съвкупността от всички разгледани характерис-
тики позволява някои минерални вещества с опре-
делен химичен състав да променят структурата си 
в зависимост от условията на генезис и да обра-
зуват полиморфни модификации. Едновременното 
действие на изброените и количествено определе-
ни признаци характеризира явлението полиморфи-
зъм, като изключение от правилото на Грот.
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