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Въведение
Петроханският плутон се разполага в източната 
част на Берковската антиклинала – между Бер-
ковица, Петроханския проход и Вършец в Западна 
Стара планина (Haydutov et al., 1995; Pey tcheva et 
al., 2006; Tacheva et al., 2006) и е типичен I-тип 
постколизионен металуминиев плутон с относи-
тел но висока стойност на Na/K. Изграден е от 
скали с габров до гранитов състав и е образуван 
при процеси на магмена диференциация, асимила-
ция и на смесване на магми с контрастен състав. 
Отличителен белег на Петроханския плутон е 
нали чието на мафични магматични включения 
(ММВ) с диоритов състав, резултат от смесване на 
магми (Tacheva et al., 2006; Peytcheva et al., 2006).

В настоящето изследване се проследява коре-
лация между морфологията и вътрешния строеж 
на акцесорния апатит и процесите на смесване на 
магми при формирането на Петроханския плутон. 

Методи на изследване
Обект на това изследване са апатити от гранодио-
рити (Gd94-3, Gd96-4), хибридни диорити (D93) и 
мафични магматични включения (MME94-4), както 
и диорити (D88), взети от най-югозападната част на 
плутона, където смесване на магми не е установено. 
Проба Gd96-4 представлява контактната реакцион-
на зона между ММВ и вместващия го гранодиорит. 
Наблюденията върху морфологията и особености-
те на вътрешния строеж на сепарираните апатити в 
полирани образци са направени с помощта на ска-
ниращ електронен микроскоп ZEISS SEM EVO 25 
LS, снабден с аналитична система EDAX Trident 
(ИМК–БАН) при ускоряващо напрежение 15 kV, 
електронен ток на лъча 1–3 nA.  

Резултати 
В изследваните скали са установени три морфо-
ложки типа апатитови кристали: късопризматични, 
дългопризматични и иглести. Късопризматичните 
кристали са характерни за апатити от диорити-
те, неповлияни от смесването на магми, както и 
за вместващите гранодиорити, където се срещат 
и дългопризматични апатити. В мафичните маг-
матични включения (ММВ) хибридните диорити 
и реакционните зони на гранодиорита с ММВ са 
характерни иглестите и дългопризматични крис-
тали, включени в калиев фелдшпат, кварц и био-
тит. Силно удължената (иглеста) морфология на 
апатитовите кристали се приема като индикация 
за бързото охлаждане и/или наличието на флуид в 
кристализационата среда (Wyllie et al., 1962), кое-
то в нашия случай се осъществява при смесване на 
базичната магма с по-студената ненапълно изкрис-
тализирала гранодиоритова магма. 

Зоналността се установява при СЕМ изследва-
ния в силно контрастирани образи в обратно от-
разени електрони (Tepper, Kuehner, 1999). В този 
случай наблюдаваните светли и тъмни зони добре 
корелират със съдържанието на REE и Y – в свет-
лите зони концентрацията на REE и Y е по-висока. 
В изследваните от нас кристали се наблюдават рас-
тежна (концентрична) зоналност (обикновено 3–4 
зони), върху която в скалите, неповлияни от смес-
ване на магми, понякога се наслагва метасоматична 
(patched) зоналност с новообразувани включения 
от монацит-Ce (фиг. 1a). В същите скали се срещат 
апатити и с осцилаторна зоналност. В строежа на 
апатитови кристали с дългопризматичен хабитус от 
скалите, повлияни от процесите на смесване на магми 
(вместващ гранодиорит, ММВ и реакционни зони 
между тях), са установени следните особености: 
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– във вътрешния строеж на част от кристалите 
се наблюдават зони с ясни признаци на прекъсва-
не на растежа и протичане на разтваряне; тези зони 
могат да бъдат представени както от вътрешни ядра 
(фиг. 1д), така и от по-външни зони (фиг. 1ж, з); тези 
прекъсвания бележат етап на значителна промяна в 
химичния състав на средата, най-вероятно свързан с 
вместването на базичната топилка в ненапълно крис-
тализирал гранодиорит; 

– има кристали без признаци на прекъсване на 
растежа (фиг. 1г, е, ж), което свидетелства за това, 
че кристализацията им е започнала след смесване-
то на магмите; 

– установените растежни зони в апатитовите 
кристали добре се проследяват и корелират в раз-
лични образци. 

В същото време зоналността на апатити с иг-
лест хабитус от хибридните диорити (резултат от 
химическото смесване на контрастните топилки) е 
слабо проявена, вероятно вследствие на високата 
химическа хомогенност на средата и бързия рас-
теж. Тези кристали се отличават и с най-ниски съ-
държания на REE. 

Наложените постмагматични процеси засягат 
всички скали на плутона, независимо от това дали 
са повлияни или не от смесването на магмите и во-
дят до метасоматична промяна на апатита, съпрово-
дена от кристализация на вторичен монацит, което 
e добре описанo в литературата (Harlov et al., 2005). 
Тези процеси слабо засягат иглестите апатитови 
кристали от хибридните скали, в които минералът 
изначално е по-беден на редкоземни елементи.

Заключение
Проведеното изследване показва, че акцесорният 
апатит чувствително реагира на промените в крис-
тализационната среда, свързани със смесването на 
магми. Първият белег е кристализация на иглести 

кристали – добре известен факт, свързан с бързата 
кристализация на минерала при относително висо-
ко преохлаждане на базичната магма при смесване 
на контрастните топилки. Вторият белег е наличи-
ето на растежни зони в кристали с ясни признаци 
на прекъсване на растежа и протичане на разтва-
ряне. Тези прекъсвания бележат етап на значител-
на промяна в химичния състав на средата, свързан 
с вместването на базичната топилка в ненапълно 
кристализирал гранодиорит. 
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Фиг. 1. СЕМ изображения в обратноотразени електрони на апатити от: а, б – диорит (D 88); в – мафично магматично включение  
(MME 94-4); г, д, е – вместващ гранодиорит (Gd 94-3); ж, з – реакционна контактна зона между ММВ и вместващия гранодиорит (Gd 96-4)


