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Актуалност на проблема 

Известно е, че значителна част от гранитоидните скали се характеризират с 

повишени съдържания на редкоземни елементи (REE), уран (U) и торий (Th). 

Формите на присъствие на тези елементи се определят от условията на 

магматична кристализация, постмагматични изменения, метамиктизация, 

наложени хидротермални процеси и екзогенна промяна. В магматични условия 

уран и торий (U
4+

 и Th
4+

) проявяват сходно геохимично поведение с 

редкоземните елементи, както и с Ca и Zr. Поради тази причина те се включват 

като изоморфни примеси в състава на акцесорни минерали като монацит 

(LREEPO4), ксенотим (YPO4), циркон (ZrSiO4) и по-рядко образуват собствени 

фази. По този начин акцесорните минерали се явяват основни носители и 

концентратори на разглежданите елементи следи в магмените и метаморфни 

скали. Химичният състав на тези минерали, характеризиращ се с повишени 

концентрации на REE и U и Th, природната им радиоактивност, специфичните 

им физични и химични свойства обуславят широкия научен интерес: (1) за 

геохимични и петроложки интерпретации и за определяне на абсолютни 

възрасти на магмени и метаморфни скали; (2) като потенциални структурни 

аналози на изкуствени фази за депониране на опасни техногенни радионуклиди; 

(3) като полезно изкопаемо за REE и U и Th; (4) като рисков радиологичен 

фактор.  

За всички изброени по-горе области на научен интерес към REE-U-Th-

съдържащите акцесорни минерали особено значение има високата им 

стабилност в различни геоложки обстановки. Обикновено аксцесорните 

минерали се образуват при високи температури и са сред първите фази, 

кристализиращи в магмената стопилка.  Също така, магматични циркони и 

монацити често се запазват в седиментни и метаморфни скали - свидетелство за 

голямата устойчивост на тези минерали. От друга страна, редица данни 

показват, че промяната на физикохимичните условия и метамиктизацията 

(аморфизация, предизвикана от разпада на радиоактивните елементи) водят до 

съществени промени в кристалната структура, химизма и физикомеханичните 

свойства на минералите. По този начин кристалите стават по-податливи на 

вторични промени (хидротермално излужване, разтваряне и прекристализация, 

преобразуване в нови вторични минерали). В резултат минералите често се 

характеризират с нано- и микроразмерни фазови, химични и структурни 

нееднородности, които са отражение на сложния генезис на фазите – от 

кристализация в магмената топилка до изменение в постмагматични и екзогенни 

условия. Такива промени в минералите са свързани с миграция на химични 

елементи, в това число – радиогенно Pb, U и Th и са причина за често 

съобщаваните дискордантни възрасти в геохроноложките изследвания. В 

същото време, изследването на аксецорните минерали и вторичните им 

продукти позволява отделяне на различни геоложки събития (постмагматични, 

наложени хидротермални, метаморфни) и определяне на условията им на 

протичане. Освен това стабилността на REE-Th-U-съдържащите акцесорни 
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минерали е фактор, определящ по-нататъшно преразпределение на REE и U и Th 

в почвите и водите. Ето защо изследването на REE-Th-U-съдържащите 

акцесорни минерали и променителните им продукти е от съществено значение 

както за изучаването на геоложката еволюция, така и във връзка с решаване на 

екологични проблеми (определяне на радиационни рискове и потенциала на 

структурни аналози с цирконов и монацитов тип структура за контейнери на 

отпадни нуклиди). Поради тези причини съществени усилия се полагат в 

няколко основни направления: 

- Разбиране в детайли на процесите на метамиктизация при различните 

минерали, съдържащи актинидни елементи (U, Th) – връзка между 

степента на метамиктизация, натрупаната α-доза и времето на 

радиоактивен разпад. 

- Условия на рекристализация на метамиктни фази и възстановяване на 

кристалната структура.   

- Химични и структурни промени при взаимодействие с флуиди 

(мобилност на елементите). 

Обектът на настоящото изследване са акцесорни минерали и променителните им 

продукти от Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България), който 

също се характеризира с повишени съдържания на U и Th и е потенциален обект 

за добив на U и REE. Плутонът е представител на широко развития в България 

коров S-тип гранити. 

Цели и задачи 

Основните цели на дисертационния труд са: 

- Изучаването на стабилността на REE-Th-U-съдържащите акцесорни 

минерали (с акцент върху циркона) в Игралищенския плутон с 

прилагане на електронномикроскопски методи. 

- Определяне и охарактеризиране на различните типове променителни 

продукти свързани с тях и обвързване на получените резултати с 

конкретни процеси. 

За постигането на тези цели е необходимо детайлно охарактеризиране на 

акцесорните минерали и вторичните им продукти в структурно и химично 

отношение, като се отчита малкия размер на материалите. Минералите от 

разглежданата група се характеризират с размери <100-200 m (рядко по-

големи). Възможност за изследване на локалните вариации в структурата и 

химичния състав на REE-Th-U акцесорни минерали предоставят електронно 

микроскопските методи и техники. Поради тази причина в настоящото 

изследване те са основно използвани и развивани. 

Формулирани са следните задачи: 

- Изготвяне на литературна справка по поставения проблем. 

- Провеждане на теренни наблюдения на геоложкия обект и 

пробовземане. 
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- Пробоподготовка на препарати за изследвания в оптичен, сканиращ и 

трансмисионен микроскоп. 

- Усвояване и прилагане на основните техники за работа в сканиращ 

електронен микроскоп (визуализация в режими: SE, BSE, CL). 

- Изследване с дифракция на обратно отразени електрони (EBSD) с цел 

изучаване на фазов състав и структурен безпорядък,. 

- Извършване на електронносондови микроанализи с използване на 

енергодисперсионен (EDS) и вълноводипсерсионен (WDS) 

спектрометъри с цел изучаване на елементен състав и химични 

нееднородности. 

- Провеждане на изследвания в трансмисионен електронен микроскоп 

(получаване на микродифракции и образи с дифракционен и фазов 

контраст) с цел изследване на структурен безпорядък и ориентациони 

взаимоотношения между нанокристали/домени, изясняване на 

структурни механизми на изменение на акцесорни минерали. 

2. Литературен обзор 

2.1. Структурни типове и кристалохимия на REE-Th-U-съдържащи 

минерали 

Изследваните REE-Th-U-съдържащите акцесорни минерали в скалите на 

Игралищенския плутон, принадлежат към два основни структурни типа – 

монацитов (моноклинна сингония, пространствена група - P21/n), представен от 

минерала монацит ((LREE)PO4) и цирконов (тетрагонална сингония, 

пространствена група - I41/amd), представен от циркон (ZrSiO4) и ксенотим ((Y, 

HREE)PO4). По-рядко срещани минерални на представители двата структурни 

типа са съответно чералит (CaTh(PO4)2) и хътонит (ThSiO4) – с монацитов тип 

структура, и торит (ThSiO4) и кофинит ((U, Th)SiO4) – с цирконов тип структура. 

Тези минерали са представени предимно от вторични фази, образувани за 

сметка на основните акцесорни минерали. По-рядко, под формата на вторични 

продукти, се срещат и нискотемпературни, фосфат хидрати на REE с 

рабдофанов тип структура (рабдофан ((LREE)PO4.H2O)). 

Разгледани на примера монацит и ксенотим, принципната разлика между 

монацитовата и цирконовата структури се обуславя от координацията на REE 

атомите. Характерно за монацита е, че включва в структурата си леките REE (La 

– Gd), които притежават по-големи йонни радиуси. REE елементите са 

обкръжени от девет кислородни атома, всеки от които се намира на различно 

отстояние от катиона (LREEO9). От своя страна, в структурата на ксенотима 

намират място по-тежките, но с по-малък йонен радиус лантаноиди (Tb – Lu) и 

Y, които са координирани от осем кислородни атома (HREEO8) (Ni et al. 1995; 

Clavier et al. 2011). 

Подреждането на атомите в ксенотима позволява в структурата му да влязат по-

малките HREE, като Tb е най-големият лантанид, който образува осем 
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координирани полиедри. При включването на по-големи REE се осъществява 

„преход“, при който се формира по-голям, девет координиран полиедър. Този 

„преход“ се изразява в отместване на (100) равнините на 2,23 Å по [010] 

направлението и на ½ а cos β = 0.79 Å по [001], както и леко завъртане на 

фосфорните тетраедри. 

Рабдофанът представлява нискотемпературна фаза с хексагонална сингония 

(пространствена група - P6222), която при повишаване на температурата се 

преобразува в монацит. За разлика от монацитовия REE-О полиедър, 

лантаноидите в структурата на рабдофана са координирани от по 8 кислородни 

атома (Mooney 1950). Структуратасе характеризира с отворени канали 

успоредни на с Смята се, че структурата се стабилизира от присъствието на 

водни молекули в тези канали. Това обяснява по-малката плътност на минерала 

и по-ниските суми при електронносондов микроанализ (Clavier et al. 2011).  

2.2. Изменение на REE-Th-U-съдържащи минерали 

2.2.1. Метамиктизация 

Процесът на метамиктизация представлява преход от кристално към аморфно 

(неподредено) състояние, резултат от радиоактивния разпад на елементи, като U 

и Th и дъщерните им продукти. „Същността“ на процеса на метамиктизация е 

подробно описана от редица автори (Pellas 1965; Bursill et al. 1966; Chakoumakos 

et al. 1987; Ewing 1994; Weber et al. 1997; Meldrum et al. 1998; Weber et al. 1999; 

Balan et al. 2001; Nasdala et al. 2001; Ewing et al. 2003b; Devanathan et al. 2006; 

Marsellos et al. 2010; Nasdala et al. 2013). Всепризнато е, че с течение на времето 

в U, Th-съдържащите минерали настъпват драматични структурни промени 

вследствие на α-разпад на актинидите и дъщерните им продукти. При настъпило 

събитие на α-разпад се освобождава ниско енергетично, но тежко ядро на откат 

(дъщерен изотоп), което разсейва почти цялата си енергия в еластични колизии 

в много малък диапазон, предизвиквайки образуването на напълно неподредена 

(аморфна) колизионна каскада с диаметър ~ 5 nm (в циркон). В допълнение към 

това, се излъчва високо енергетична, но лека алфа частица (хелиево ядро), която 

създава няколкостотин атомни отмествания по протежение на хода си на 

разстояние 16-22 nm в кристалната матрица, окръжаваща аморфната откатна 

каскада. (Geisler et al. 2007). 

Степента на структурна деградация пряко зависи от натрупаната радиационна 

доза. В зависимост от типа на провежданите изследвания тя се измерва в 

различни единици. В геохроноложката литература и при изследване на Pu-

легирани керамики обикновено мерната единица, която се използва е α-доза, 

като за изчисляването ѝ се използват възрастта на кристализация и 

концентрацията на актинидите в момента. Формулата за изчисляване на α-дозата 

има следния вид: 

Dα=8N1[exp(λ1t)-1]+7N2[exp(λ2t)-1]+6N3[exp(λ3t)-1] 
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Където Dα е акумулираната доза в α-събитие/mg; N1, N2 и N3 са съответно 

концентрациите в момента на 238U, 235U и 232Th в брой атоми/mg; λ1,λ2 и λ3 

са константите на разпад за 238U, 235U и 232Th в години 
-1

, t е възрастта на 

циркона в години (Murakami et al. 1991). 

Преходът от кристално към аморфно състояние в циркона обикновено се описва 

с три етапа, характеризиращи се с различна степен на структурна деградация, 

пряко зависеща от натрупаната радиационна доза (Holland et al. 1955; Weber 

1990; Murakami et al. 1991). В наноразмерен мащаб процесът на метамиктизация 

на кристален циркон се характеризира с преход от един начален стадий, в който 

изолирани аморфни домени са обкръжени от слабо неподреден кристален 

материал, към по-напреднал стадий на разрушение, в който изолирани, 

неподредени, нанокристални островчета присъстват в аморфна матрица.  

Крайната степен на структурно увреждане на минералите зависи от кинетиката 

на акумулиране на дефекти и кинетиката на структурно възстановяване 

(прекристализация). Тези процеси силно зависят от околната температура и 

минералната фаза. В някой случаи процесите на възстановяване доминират и 

кристалната структура се запазва дори и при относително ниски температури. 

Такъв пример е монацитът, който въпреки многократно по-високите съдържания 

на U и Th обикновено се среща в кристално състояние.  

2.2.2. Хидротермални промени 

2.2.1.1. Циркон 

Метамиктизиран циркон 

В следствие на метамиктизацията деформираната структура на циркона се 

характеризира с микрообласти с понижена плътност (Chakoumakos et al. 1991; 

Beirau et al. 2016), които позволяват по-лесен химичен транспорт на елементи. В 

литературата са описани редица експерименти както с естествени циркони, така 

и със синтетични материали с цел да се установи какви промени настъпват в 

микроструктурата на метамиктен циркон при взаимодействие с флуид и как това 

влияе на изотопните системи (Ewing et al. 1981; Helean et al. 1999; Geisler et al. 

2003; Cherniak 2010; Nasdala et al. 2010; Park et al. 2016; Wang et al. 2016). 

Съгласно Geisler et al. (2003), споделено от много други автори, тава 

взаимодействие протича по схемата на т.н. „дифузионно-реакционен процес“. 

Експериментално е установено (Geisler et al. 2003), че при температури над 

200
о
С започва рекристализация на циркона за сметка на аморфната фаза. При 

температури под 200
о
С нарушената структура се възстановява частично, като 

флуидът „катализира“ структурното възстановяване. Рекристализацията на 

аморфните участъци драстично намалява моларния обем на реакционните 

области (до 18%), в следствие на което в материала възникват нано-пори, които 

позволяват бърз химичен обмен между флуида и реакционния фронт (Geisler et 

al. 2007). Реагиралите участъци се характеризират с присъствието на елементи, 

които не са характерни за структурата на циркона (Ca, Al, Fe) и се адсорбират от 
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аморфните участъци (Nasdala et al. 2009). Освен това, радиационно увредените 

(аморфни) участъци на циркона обедняват на елементи като Zr, Si, Hf, REE, U, 

Th и радиогенно Pb, преминаващи във флуид. По този начин се запазват само 

следи от първоначалната U-Th-Pb изотопна система. 

Неметамиктизиран циркон 

Акцесорните циркони съдържат изоморфни примеси от U, Th и Hf в позициите 

на Zr. Такива твърди разтвори на циркона с кофинит, торит и хафнон не са 

идеални и се характеризират със значителна област на несмесимост. Поради 

бавната дифузия на катиони в циркона при по-ниски температури в корови 

условия не се наблюдават структури на отсмесване в твърдо състояние и 

формиране на фази като торит, кофинит и хафнон, въпреки че с понижаване на 

температурата твърдите разтвори стават термодинамично нестабилни. По този 

начин създаденото вътрешно напрежение повишава повърхностната реакционна 

способност и разтворимостта на циркона. Установено е (Geisler et al. 2007; 

Soman et al. 2010), че при взаимодействието на такъв циркон с воден флуид 

протичат процеси на разтваряне и отлагане на две отделни фази (крайни 

членове) – беден на примеси циркон и фази като торит и кофинит . Част от 

разтворените елементи остават във флуида, което е причина за възникването на 

пори и празнини в новообразуваните фази. Това от своя страна подпомага 

протичането на процеса, позволявайки по-лесна дифузия на флуида. По този 

начин първичният циркон може да бъде заместен напълно от по-късно 

образуван циркон, които запазва морфологията и структурната ориентация на 

първичния (Geisler et al. 2007; Putnis et al. 2010). 

2.2.1.2. Монацит 

В ендогенни условия се различават два основни типа промяна на монацита при 

взаимодействието му с флуид. Първият тип представлява частична промяна на 

монацита, свързана с йонен обмен между монацита и флуида и 

преразпределение на елементи като REE, Ca, Y, Th, U. Води до формиране на 

области със специфични микроструктурни характеристики (patched zoning), 

пресичащи първичната магматична зоналност (Poitrasson et al. 2000; Hetherington 

et al. 2010; Harlov et al. 2011). Вторият тип промяна е свързан с пълно 

разрушаване на минерала, най-често съпроводено с образуване на минерална 

асоциация от апати и аланит (Finger et al. 1998; Broska et al. 2005). Много по-

малко се знае за разрушаването на монацита по време на изветрителни процеси 

и почвообразуването. Някои автори подчертават съществената роля на 

органични киселини (Taboada et al. 2006; Polyakov et al. 2010) и микроорганизми 

(бактерии и лишеи) (Taunton et al. 2000) при преразпределението на REE, U и Th 

в изветрителните и почвени профили. Обикновено промяната на монацита в 

корови условия не е единично метасоматично явление, а е свързана със серия 

процеси с участието на флуид, проявени в различни температурни условия, 

възможно и в различни геоложки периоди и е важен фактор, който 
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благоприятства или възпрепятства изветрянето на монацита и променителните 

му продукти е екзогенни условия. 

3. Материал и методи 

3.1. Сведения за геологията на района 

Обект на настоящото изследване е Игралищенския гранитен плутон, който се 

разкрива на площ от 32 km
2
 в Огражден планина, между селата Игралище и 

Кръстилци, ЮЗ България (Фиг. 5) (Zidarov et al. 2004). Плутонът е внедрен сред 

високометаморфните скали (гнайси, гнайсошисти, амфиболити) на 

Огражденския блок, част от Сърбо-Македонския масив и Моравско-Родопска 

тектонска зона (Dabovski et al. 2002).  

Плутонът е изграден от порфирни по плагиоклаза, средно- до дребнозърнести 

двуслюдни гранити. В периферните части на плутона, под формата на разкъсана 

зона (с дебелина 200 – 300 m), се наблюдават мусковитови гранити с 

левкократен облик (Игнатовски 1970; Zidarov et al. 2004). Преходът между двата 

типа гранити е плавен, като се наблюдава увеличаване на мусковитовото 

съдържание за сметка на биотовото. Подобни левкократни зони с дебелина от 20 

cm до 5 m, развиващи се по контакти на слоевете на магматично течение, са 

описани и в централните части на плутона (Тарасова et al. 2007). Установено е 

(Тарасова et al. 2007), че левкократните зони са резултат от високотемпературни 

(600 – 450
o
C) калиево- и натриевоалкални метасоматични промени, бележещи 

крайния етап на магматичната еволюция на плутона.  

Главните скалообразуващи минерали в Игралищенските гранити са: плагиоклаз, 

калиев фелдшпат, кварц, биотит и мусковит. Акцесорните минерали са 

представени от циркон, монацит и ксенотим. Вторични продукти по 

плагиоклазите и слюдите са: серицит, хлорит и минерали от епидотовата група 

(Игнатовски 1970). Според съдържанията на SiO2 и K2O скалите са отнесени към 

калциевоалкалната и висококалиево-калциевоалкалната серии. Според индекса 

на алуминиево насищане  скалите са определени като пералуминиеви. Според 

температурата на насищане на циркона и монацита (~770 
о
C) гранитите са 

отнесени към така наречените „студени гранити“. Присъствето на магматичен 

мусковит в състава на скалите е индикация, че плутонът е кристализирал при 

налягане поне 3 – 3,5 kbar (Tarassova et al. 2008). 

Плутонът е датиран на 243,28 ± 0,84 Ma и е установено наложено 

хидротермално въздействие (300±50 
o
C) преди 36,36±0,56 Ma (Peytcheva et al. 

2009), което е свързано с палеогенския вулканизъм, развит в района (Pécskay et 

al. 2001). 
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Фигура 1. Схематична геоложка карта на Игралищенския гранитен плутон (по 

Ignatovski (1969)). 

3.2. Опробване и пробоподготовка 

Бяха извършени теренни геоложки наблюдения и пробовзимане на 

Игралищенския плутон Посочените проби послужиха за изготвянето на серия от 

препарати, в зависимост от съответните изследвания (дюншлифи, аншлифи, 

изкуствени аншлифи – полирани таблетки от епоксидна смола с вградени зърна 

на акцесорни минерали и др.). 

Дюн- и аншлифи бяха направени с цел петрографско описание на различните 

типове гранити (определяне на минералния състав, структурни особености и 

контактни взаимоотношения между минералите, ефекти на деформация, 

наличие на постмагматични променителни продукти). 

От част от скалните проби беше получен изкуствен шлих и беше извършена 

процедура за отделяне на тежката фракция, включваща: натрошаване на 

скалните образци, пресяване през серия от сита, ръчно промиване на материала 

във вода, сушене на промития остатък, финално отделяне на тежка фракция с 

помощта на тежки течности (метилен йодид), промиване с ацетон, сепарация на 

магнитна и електромагнитна фракции. Впоследствие, с помощта на бинокулярна 

лупа, ръчно бяха отделени монокристални проби от циркон, монацит, ксенотим. 

Изготвени бяха SEM и TEM препарати, които изискват специфична 

пробоподготовка.  

За изследванията в SEM, отделните кристали, от различните проби, бяха споени 

в пелети от епоксидна смола, полирани със серия от абразиви, обработени със 

силикагел и покрити с проводящ слой от въглерод. След наблюденията с 
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оптичен микроскоп, по подобен начин, част от аншлифите също бяха 

подготвени за изследвания в SEM. 

За ТЕМ изследвания бяха използвани медни мрежички с формвар-въглероден 

слой „на дупки“. Бяха използвани няколко начина за пренасяне на финно-

дисперсните частици на циркони и върху медните мрежички.  

3.3. Методи за изследване 

Малките размери, фазовата и химична нееднородност на микро- и нанониво на 

на акцесорните REE-Th-U-съдържащи минерали (циркон, монацит, ксенотим) и 

променителните им продукти налагат използването на прецизни методи с висока 

локалност. Ето защо в настоящата работа за охарактеризиране на материалите са 

използвани основните техники на електронната микроскопия. 

3.3.1. Апаратура и условия на работа 

Всички електронномикроскопски изследвания са проведени в Института по 

минералогия и кристалография към БАН. Използваната апаратура включва: 

сканиращ електронен микроскоп ZEISS SEM EVO 25LS, снабден с аналитична 

система EDAX Trident и трансмисионен микроскоп Philips TEM420, снабден с 

аналитична система EDAX 9100/70. Като допълнителен метод (и метод за 

сравнение) е използвана Раманова спектроскопия. Спектрите бяха заснети на 

микро-Раманов спектрометър LabRAM HR Visible, снабден с оптичен 

микроскоп и CCD детектор с Пелтие охлаждане във Физическия факултет към 

Софийски университет. 

Изследванията са проведени при следните условия: 

Микроанализ и елементно картиране с използване на енергийно-

дисперсионен спектрометър (EDS) 

EDS анализите в SEM са проведени при 14-15 kV ускоряващо напрежение за 

циркон и монацит; ток на електронния лъч– 0.5-1 nA; константа на усилвателя 

25.6 s , работно разстояние WD (разстояние между образеца и полюсния 

накрайник на микроскопа) – 12 mm; време за набиране на спектрите – 100 sec. 

Матричните ефекти са коригирани със ZAF процедура. При изследванията на 

циркон и монацит са използвани стандарти на швейцарската фирма Astimex, 

както следва: минерали – диопсид (за Si, Ca), циркониев диоксид (за Zr), апатит 

(за P), галенит (за Pb); хематит (за Fe), санидин (за Al, K), крокоит (за Cr), 

целестин (за S) метали – Th, U, Y, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb; флуориди на REE 

– LaF3, CeF3, PrF3, NdF3. 

При EDS картиране условията са оптимизирани с цел получаване на по-висок 

сигнал (по-висока статистика): константа на усилвателя 6.4 s, ток 5 nA и 

ускоряващо напрежение 20 kV. 

Микроанализ с използване на вълново-дисперсионен спектрометър (WDS) 
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Особеностите, свързани с изследването на REE-съдържащите минерали, 

наложиха адаптиране на наличната апаратура, включваща EDAX TEX WDS 

спектрометър с т.н. „паралелна геометрия“ и разработване на методика за WDS 

микроанализ на REE, Th, U, Y, Hf елементи в циркони и монацити. Работата 

включваше: (1) Геометрична калибровка на спектрометъра (оптимизация на 

пространствена позиция X, Y, Z на аналитична глава с капилярна оптика); (2) 

Избор на ускоряващо напрежение и електронен ток; (3) Избор на аналитични 

рентгенови линии и фонови точки за съответните елементи; (4) Избор на 

кристал-анализатори за различните линии; (5) Калибриране на рентгеновите 

линии (определяне на резолюцията и позицията на всички пикове); (6) 

Създаване на стандартни файлове; (7) Въвеждане на корекции в 

експерименталните данни, свързани със нестабилността на апаратурата („дрейф 

на прибора“) по време на заснемане на спектрите. 

Работено е при следните условия: ускоряващото напрежение (20 kV) и 

електронния ток 45 nA. Работното разстояние (WD) e ~8,5 mm. В процеса на 

анализ е правена прецизна калибровка на Z позицията на образеца. 

Използваните стандарти съответстват на тези от EDS микроанализите.  

Дифракция на обратно отразени електрони (EBSD) 

EBSD изследвания са проведени в два различни вакуумни режима. В началния 

етап на работа EBSD картини от избрани точки са заснемани в условия на висок 

вакуум (High Vacuum), при ускоряващо напрежение 20 kV, електронен ток – 1 

nA, наклон на образеца 70
o
 и работно разстояние (WD) 10 – 16 mm (зависи от 

позицията на образеца в препарата) и използване на проводящо покритие 

(въглерод).  

EBSD изследвания бяха проведени и в условия на нисък вакуум (Variable 

Pressure, VP), без проводящо покритие, при следните условия за работа: 10 Pa 

(H2O) налягане в камерата, 18 kV ускоряващо напрежение, 1 nA ток, работно 

разстояние 14 mm. В този режим, освен получаване на EBSD картини от избрани 

точки, е проведено и EBSD картиране. Картирането е проведено със стъпка 1-0,5 

µm и групиране на пиксели (binning) 4х4, докато изследванията в точка са с по-

висока резолюция – binning 2x2. 

Трансмисионна електронна микроскопия (TEM) 

TEM изследванията са проведени при 100 kV ускоряващо напрежение. ТЕМ 

образите (микродифракции, морфология на частици (дифракционен контраст) и 

картини на високо разделяне (фазов контраст) са заснети върху фотоплаки. След 

проявяването, фиксирането, промиването и сушенето на плаките, последните 

бяха сканирани и дигитално обработени. 

Микро-Раманова спектроскопия 

Раманово спектроскопски изследванията са проведени с 633 nm He-Ne лазер с 

мощност 0,7 mW на повърхността на образеца, спектрометър Horiba Jobin-Yvon 
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LabRAM HR 800, микроскоп Olympus BX41 и обектив с увеличение 

X100.Резултати и дискусия 

3.4. Протокол за пробоподготовка и EBSD изследване на акцесорни 

минерали 

С цел да се установят оптимални режим и условия на работа за изследвания с 

дифракция на обратно отразени електрони (EBSD) на REE-Th-U съдържащи 

акцесорни минерали бяха проведени серии от експерименти. Предварително 

избрани циркони, проявяваши различна степен на кристалинност, бяха 

изследвани в условия на нисък вакуум (Variable Pressure) при различни 

ускоряващо напрежение (10-30 kV) и налягане (10-280 Pa). Изследваните точки 

бяха анализирани повторно в условия на висок вакуум (High Vacuum) при 

съответните ускоряващи напрежения. Нуждата от проводящо покритие, при 

изследвания на диелектрици в условия на висок вакуум и критичното му 

влияние (според дебелината) върху качеството на EBSD образите наложи 

разработването на методика за контрол на дебелината на въглеродното 

покритие, която да гарантира повторяемост на резултатите. Проведени бяха и 

EBSD експерименти при различна дебелина на въглеродното покритие (7-20 nm) 

и ускоряващо напрежение в интервала 15-30 kV.  

3.4.1. Пробоподготовка 

3.4.1.1. Изготвяне и полиране на препарати за EBSD, SEM, EDS и WDS 

изследвания 

За целите на настоящата работа, циркони характеризиращи се с различна степен 

на кристалинност, бяха ръчно отделени и споени в епоксидна смола за 

изследвания в SEM. Изготвените препарати бяха полирани съобразно 

изискванията за EBSD изследвания. Процедурата включва: шлайфане със серия 

от шкурки с намаляващ размер на абразива (600, 800, 1200 mesh), фина 

полировка с абразивни пасти (3 µm, 1 µm, 0,3 µm), финална полировка със 

силикагел, осигуряваща физико-химично отстраняване на приповърхностните 

дефектни слоеве. Финалният етап на полировката е от решаващо значение за 

получаване на качествени EBSD образи, като времето за обработка зависи от 

физико-химичните свойства на материала. Направените експерименти показаха, 

че 30 минутна обработка е достатъчна за отстраняване на дефектните 

повърхнини на изследваните материали и осигурява добро качество на образите. 

Специално внимание трябва да се обърне на факта, че в окислителни условия 

силикагелът започва бързо да кристализира. Образувалите се, по време на 

полировката, фини частици водят до повторно надраскване на образеца. Този 

проблем може да се преодолее с постоянното добавяне на дестилирана вода и 

нов силикагел върху платното за полиране. 
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3.4.1.2. Процедура за въглеродно покриване. 

За въглеродно покриване на образците беше използвана система Emitech K250, 

работеща с въглеродни нишки и позволяваща контрол върху дебелината на 

въглеродния слой. Дебелината и еднородността на слоя зависят от типа на 

нишката и от разстоянието ѝ от повърхността на образеца (h). За първоначална 

калибровка на системата са използвани данни, приведени в работа Peters (1984) 

за въглеродна нишка модел C5461, използвани в техническото ръководство на 

Emitech K250. 

С цел да се провери качеството на въглеродното покритие при различни h, беше 

проведена серия от експерименти. Предварително подготвени шайби от бяла 

канцеларска хартия бяха въглеродно покрити с използване на 1 cm въглеродна 

нишка модел C5461, при вакуум 4x10
-2

 mbar и различно h. Нишката се дегазира 

за 60 sec, като се нагрява до червено. След като вакуумът се възстанови се 

подава пълен потенциал, предизвикващ въглеродно изпарение (flash 

evaporation). Въглеродно покритите по този начин хартиени шайби показват 

видима разлика в цвета. За количествено определяне на вариациите на сивото, 

шайбите бяха сканирани с конвенционален скенер и с помощта на софтуер 

(PhotoShop) нивото на сивото (grayscale, GS) беше дигитално определена в 

диапазона 0 – 255 (при нормализация на измереното ниво на GS на използваната 

хартия без покритие към 255). На Фиг. 2 се вижда добра експоненциална 

зависимост между изчислените дебелини на въглеродния слой и стойностите на 

сивото. 

 

Фигура 2. Зависимост между изчислените дебелини на въглеродния слой (carbon 

thickness) и стойностите на сивото (Grey Scale). 
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На тази база може да се твърди, че за диапазона 6-15 nm системата позволява 

нанасяне на качествен въглероден слой с добър контрол върху дебелината. 

Освен това, този подход позволява определяне на дебелината на въглеродния 

слой чрез измерване на стойността на сивото върху приложена бяла хартия. 

3.4.2. Създаване на структурна база данни за циркон и монацит за работа 

с EBSD системи (EDAX OIM) и избор на рефлекторни равнини 

Дифракционна картина от обратно отразени електрони се състои от системи от 

ивици („Кикучи ивици“), съответстващи на определени (hikili) равнини. Тези 

ивици се пресичат в определени [uiviwi] зони. При EBSD анализ, 

експериментално получените дебелини на ивиците и ъглите между тях се 

сравняват с теоретични величини, включени в структурна база данни. 

Изследваните от нас минерали се характеризират с широки вариации на 

параметрите на елементарна клетка, които променят ширините на Кикучи 

ивиците и ъглите между тях. На базата на литературна справка, за наличния 

софтуер EDAX® (TSL) OIM Data Collection 5.3 бяха изготвени структурни 

файлове за циркон и монацит с различни параметри на елементарните клетки, с 

цел да се установят параметрите, които показват най-добро съответствие. Също 

така е подбран набор от равнини (рефлектори), осигуряващи оптимална 

индексация на минералите. 

3.4.3. Влияние на дебелината на въглеродното покритие, ускоряващото 

напрежение и налягането в камерата на SEM върху качеството на 

EBSD картините 

За това изследване бяха избрани два вида кристали циркон с различна 

кристалност. Първият е добре изкристализирал циркон с размери 1-2 mm от 

Източните Родопи (лична колекция на доц. Р. Паздеров, Минно-геоложки 

университет, София). Вторият е слабо кристален (метамиктизиран) циркон (2-3 

mm) от Южен Урал, Вишневие Гори (Вишневые Горы) (лична колекция на Ж. 

Янакиева, Национален музей "Земята и хората", София). 

Техника за анализ на изображения посредством Хаф трансформация, както и 

системата за вотиране на триплети (комбинации от три Кикучи ивици) са 

приложени за автоматично детектиране на Кикучи ивиците в дифракционните 

изображения и определяне на най-вероятните решения и ориентация на 

кристала. В тази процедура се използват следните оценяващи параметри за 

оценка на качеството и надеждността на индексирането на експерименталните 

дифракции: доверителен индекс (Confidence Index, CI), ъглов фит (Fit), 

междуплоскостен фит (d-spacing Fit) и качество на изображението (Image 

Quality, IQ). Параметърът IQ не е абсолютна мярка за качеството на образа и 

характеризира интензивността и рязкост на неговите ивици. Параметърът е 

подходящ за EBSD картиране, например за визуализация на области с различна 

кристалност. Този параметър ще се използва в по-нататъшното изследване, но 
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не е подходящ за оценка на влиянието на различни фактори върху моделите на 

EBSD. Другите параметри изглеждат по-подходящи. 

3.4.3.1. Вакуумен режим (Variable Pressure, VP) 

За VP режим в SEM са използвани 2 газови среди – азотна (N2) и водна (H2O) в 

интервал 10-270 Pa. Още на предварителен етап беше установено, че VP режим 

при използване на H2O осигурява по-качествени дифракции и SEM образи. По 

тази причина във всички по-нататъшни експерименти при нисък вакуум е 

използвана вода. Проведените VP (H2O) експерименти показват, че 

увеличаването на налягането на водата в камерата води до съществено 

влошаване на параметрите CI и d-spacing Fit, докато параметъра Fit не е толкова 

чувствителен към промяната. Проведените експерименти показват, че най-

добрите условия за изследване осигурява най-ниското (допустимо) налягане от 

10 Pa, при което не се наблюдава зареждане на образеца. И трите параметъра 

ясно разделят добре от слабо изкристализиралия циркон, които във всички 

случаи показва по-добри стойности на оценяващите параметри. 

3.4.3.2. Ускоряващо напрежение 

Следващата серия от експерименти е проведена при 10 Pa със смяна на 

ускоряващото напрежение (10, 15, 20, 25, 30 kV). Както следва от получените 

резултати, най-добрите стойности на оценъчните параметри за слабо 

изкристализирал циркон се наблюдават при ускоряващи напрежения 15 kV (CI, 

Fit, d-spacing Fit) и 20 kV (d-spaicing Fit). Картирата за добре изкристализирал 

циркон е още по-ясна – най-добри стойности за всички параметри се наблюдават 

при 15 и 20 kV. От тук следва, че интервалът от 15-20 kV е най-подходящ при 

едновременно EBSD изследване на циркони с различна кристалинност. 

3.4.3.3. Въглеродно покритие при различни ускоряващи напрежения 

Проведените експерименти в конвенционален режим на изследване при висок 

вакуум показаха, че дебелината на въглеродното покритие оказва съществено 

влияние върху качеството на EBSD образите (с увеличаване на дебелината му, 

качеството на образите намалява), особено за ниско кристален циркон. 

Въглеродно покритие от <7 nm осигурява EBSD картини с високо качество само 

за добре изкристализиран циркон, като същевременно предотвратява зареждане 

на образеца. Обшият извод от получените данни е: при изследване на циркони с 

варираща кристалинност да се избягва покриване с въглерод или да се използва 

минимална възможна дебелина на въглеродния слой без зареждане на образеца.  

3.5. Характеристика на цирконите от Игралищенския плутон 

3.5.1. Особености на вътрешния строеж на цирконите 

Към особеностите на вътрешния строеж на изследваните циркони се отнасят: 

растежна зоналност, нагъване и заличаване на растежната зоналност, зони на 

разтваряне и преотлагане на нов циркон, зони на хидротермална промяна, 
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развита в радиационно увредени зони. Освен това, цирконите се характеризират 

с присъствието на различни типове включения.  

Проведените изследвания в режими на катодна луминесценция, обратно 

отразени и вторични електрони върху цирконите от Игралищенския плутон 

показват, че вътрешният строеж на кристалите е много сложен и разнообразен. 

Повечето кристали показват добре изразена растежна (осцилаторна) зоналност 

(Фиг. 3(1а-в,5, 6, 7)), индикираща кристализацията им в магмена топилка. Тя е 

най-добре различима в пирамидалните и периферните призматични части, 

докато централните участъци често са по-еднородни. Голяма част от кристалите 

показват наследени ядра (Фиг. 3(5, 6)). Това е характерно за повечето 

късопризматични циркони, но и за някои дългопризматични. Ядрата са в 

различна степен заличени, като част от тях притежават слаба растежна 

зоналност, а други се характеризират с хомогенен облик. Наследените ядра 

служат като зародиши за по-късно кристализиралия магматичен циркон, който 

образува зонални обвивки с различна дебелина. Понякога се наблюдават и 

изцяло еднородни, в BSE режим, циркони, със заоблени пирамидални част или 

фрагменти с липсващи пирамиди и дебели, размити и неясни зони (BSE, CL) 

(Фиг. 3(2а-б, 3)). Освен това, в кристалите се наблюдават множество пукнатини, 

някои от които могат да се свържат с радиационното подуване на увредени 

участъци в цирконите, а други с крехки деформации, резултат от тектонски 

събития и промяна на условията при охлаждането и декомпресията на плутона. 

По-рядко се наблюдават срастъци между цирконови кристали. Характерно за 

повечето образци е присъствието на различни минерални включения, които 

могат да се разделят на няколко вида: 

(1) първични магматични включения, образувани непосредствено преди или 

едновременно с циркона, представени главно от апатит (Фиг. 3(1а-в, 4, 5)) и по 

рядко от ксенотим; някои от ксенотимовите включения образуват ориентирани 

сраствания с циркона (Фиг. 4(б2)); 

(2) постмагматични включения, представени от кварц, калиев фелдшпат, апатит, 

биотит, аланит, ксенотим, железни оксиди; тези минерали запълват празнини в 

циркона, образувани в резултат на частичното му разтваряне (Фиг. 3(8а-б, 9)); 

(3) включения от уранинит и торит, образувани в резултат на прекристализация 

на първичен, богат на U и Th циркон (Фиг. 3(9, 15)). 

В различна степен, картините са допълнително усложнени от различни по 

характер вторични промени. Режимите за визуализация в SEM (BSE, SE, CL) 

позволяват отделянето на следните микроструктурни типове промени: 

I. Избледняване до заличаване на растежните зони и конволютно нагъване – 

границите между растежните зони, характеризиращи се с различен химичен 

състав, губят рязкост и стават размити и дифузни. Често зоните с нисък BSE 

контраст биват прекъснати и частично заличени, като в тяхно продължение се 

наблюдава „фантомна“ зоналност, която според BSE интензитета се 
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характеризира със състав по-близък до този на заобикалящия я циркон. В някои 

случай се наблюдава плавно или рязко огъване на растежните зони (конволютна 

зоналност). В някои наследени ядра се наблюдават области с висок контраст и 

неправилни силнонагънати и заоблени граници (Фиг. 3(10-14)). 

II. Разтваряне и прекристализация на циркон с участие на флуидни разтвори, 

често съпроводено с образуването на различни включения. Участъците с 

прекристализирал циркон са предимно еднородни и със сравнително висок 

контраст в BSE режим, но са най-лесно отличими в SE изображения, където се 

наблюдават като изпъкнали форми с висок релеф. Отделят се три разновидности 

прекристализирал циркон: 

а) Плътни зони, най-често наблюдавани в периферията на кристалите, 

развиващи се по магматичната зоналност в пирамидалните части, и по рядко в 

централните части на кристалите. В някои случаи между първичния и 

прекристализиралия циркон се наблюдават трансгресивни области със заоблени 

неправилни граници, които пресичат растежните зони. Често, но не винаги, с 

такива зони се свързват постмагматични включения, представени от кварц, 

калиев фелдшпат, апатит, биотит, аланит, ксенотим, железни оксиди; тези 

минерали запълват празнини в циркона, образувани в резултат на частичното му 

разтваряне (Фиг. 3(8а-б, 9)). 

б) зърнисти „агрегати“, заместващи участъци, засегнати от хидротермални 

променени. Съпътстват се от множество пори и кухини, в някои от които често 

се наблюдават U- Th-минерали (Фиг. 3(8а-б, 9)). 

Много често двата микроструктурни типа прекристализирал циркон са 

пространствено свързани, а в някои крайни случаи, в които първичния циркон е 

почти изцяло заместен, трудно могат да бъдат ясно разграничени. 

в) силно порьозни области, богати на нано- и микроразмерни кухини с 

включения от U-Th минерали, понякога пространствено свързани с текстурен 

тип IIа (Фиг. 3(5)). 

III. Хидротермални промени, развити по метамиктни зони. Представени са от 

зони с много нисък BSE сигнал. Проявяват се като неправилни петнисти и 

дендритоподобни области с резки граници, които заместват метамиктизирани 

участъци в първичния циркон (отличават се с отрицателен релеф в SE 

изображенията) или са привързани към растежни зони с повишени съдържания 

на актиноидни елементи (Фиг. 3(16, 17)). 
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Фигура 3. Вътрешния строеж на цирконите от Игралищенския плутон и 

типове промени: (1а-в) BSE, CL и SE образи на цирконов кристал с характерна 

магматична зоналност. (2а, б) CL и BSE образи на изцяло наследен от 

протолита циркон, хомогенен в BSE режим, със специфична зоналност в CL. (3) 

BSE, фрагмент от наследен циркон с неясна, размита зоналност и малка 

периферия (дясно) от магматичен циркон. (4) SE, цирконов срастък с голямо 

включение от апатит.(5, 6) BSE, Циркони с наследени ядра и зонални 

магматични обвивки. (7) BSE, зонален циркон.((8a) BSE, (8б)SE, (9)BSE, (15) 

BSE) Микроструктури, свързани с прекристализация на циркона (Тип IIа и IIб), 

съпроводени с включения от калиев фелдшпат, биотит, уранинит, торит. (10) 

BSE, циркон, засегнат от различни променителни процеси – светлата 

периферна част на образеца представлява прекристализирал циркон, със 

състав близък до идеален циркон (Тип IIа). В дясната част 

прекристализиралият циркон е свързан с растежните зони на кристала, 

докато в лявата границите му са трансгресивни. В съседната зона  

растежната зоналност е силно деформирана, с пламъковиден облик (Тип I). 

Централната част на кристала е силно метамиктизирана и набогатена на 

„извънформулни елементи“ (Al, Ca, F) – следствие от хидротермално 

въздействие (Тип III). Тънките, по-светли „прожилки“ представляват 

прекристализирал циркон (Тип IIб). Най-тъмните (до черно) участъци са 

аморфна маса, изградена от Si, Al, Fe, Ca. (11-14) BSE, различни 

микроструктури, свързани с твърдофазово преразпределение на елементи (Тип 

I) – изкривяване и заличаване на първичната зоналност и концентриране на 

елементи примеси в отделни зони.  Последните често са засегнати от 

хидротермална промяна (Тип III). (16, 17) BSE, циркони засегнати от 

хидротермална промяна, развита в метамиктни участъци (Тип III) (зони с 

нисък BSE контраст – петнисти зони, проникващи в цирконовата матрица. 

3.5.2. Видове промени и променителни продукти 

Наблюдаваните текстурни, химични и структурни особености на цирконите от 

Игралищенския гранитен плутон позволяват да бъдат отделени следните етапи 

на промяна: 

3.5.2.1. Късномагматични и постмагматични промени. 

Към този период могат да бъдат отнесени промените, описани като текстурни 

типове I и IIa. Описаното огъване и заличаване на растежните зони е често 

свързвано със субсолидусно преразпределение на химични елементи 

(Schaltegger et al. 1999; Hoskin et al. 2000). Наблюдаваните микроструктурни 

особеност от този тип се обясняват добре с модела предложен от Pidgeon (1998). 

Кристализацията на циркон в гранитна топилка протича при високи 

температури, което позволява в състава му, да влязат редица елементи примеси 

(U, Th, Y, REE). С понижаване на температурата присъствието им води до 

повишаване на вътрешното напрежение в кристалната решетка, което прави 

структурата на циркона метастабилна в новите условия. Стремейки се към 
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понижаване на напрежението, цирконът прекристализира в по-стабилен, беден 

на примеси циркон, а елементите примеси се преразпределят в зони с по-ниска 

вътрешна енергия – резултат от висока концентрация на кристални дефекти. 

Като механизъм за миграцията на елементи се предлага процес на дифузия чрез 

интерстиции и дефекти. В резултат областите „отчистени“ от елементи примеси 

запазват само следи от осцилаторната си зоналност, а елементите примеси се 

натрупват в определени растежни зони или се изнасят от кристала. Често 

наблюдаваното огъване на растежните зони (конволютна зоналност) също се 

смята за резултат от твърдофазова миграцията на елементи. Областите 

концентратори на структурни дефекти и примесни елементи стават по-

податливи на последващо хидротермално въздействие. Смята се, че процесът е 

индикация за бавно изстиване на гранитоидите (Pidgeon et al. 1998). Подобно 

частично заличаване на първичната зоналност, изкривяване и нагъване на зоните 

и уширяване на някои богати на елементи примеси зони, се наблюдава и в 

цирконите от Игралищенския плутон. Последният етап от модела на Pidgeon et 

al. (1998) се описва като отворена система, в която цирконът реагира с 

магмената топилка. В резултат на преуравновесяване първичния циркон започва 

да се замества от по-късно образуван циркон, които бележи края на 

магматичната еволюция на циркона. Прекристализацията протича чрез процес 

на разтваряне и преотлагане и е свързана със загуба на елементи примеси, в това 

число и на радиогенно олово. 

В различна степен цирконите от Игралищенския плутон показват ясни признаци 

за разтваряне и прекристализация. Като причина за това се предлага 

установената високотемпературна алкална (калиева и натриева) метасоматоза, 

засегнала Игралищенския плутон и дала левкократен облика на периферните 

части на плутона. С висока степен на увереност, към периода на 

постмагматична, прекристализация на цирконите, могат да бъдат отнесени 

микрструктурни типове IIа, IIв, вероятно и части от тип IIб. Основание за това 

дава честата асоциация на подобен циркон (IIa) с постмагматични включения 

(кварц, калиев фелдшпат, апатит, биотит, аланит, ксенотим, монацит) запълващи 

разтворени участъци в цирконите.  

Едновременното разтваряне и преотлагане на циркон в присъствие на флуид е 

механизъм, подкрепян от редица автори (Geisler et al. 2007; Putnis et al. 2010; 

Soman et al. 2010). Авторите разглеждат магматичния, богат на изоморфни 

примеси (Hf, U, Th, Y, REE) циркон като твърд разтвор, който с намаляване на 

температурата значително по-лесно се разтваря в присъствието на флуид, в 

сравнение с химически чистия циркон. Едновременното разтваряне и 

преотлагане води до отлагане на нов, беден на елементи примеси циркон и фази 

като уранинит и торит.  

Отделяният в настоящата работа като тип IIв вторичен циркон показва 

микроструктурни характеристики, описвани (Soman et al. 2010) за вторичен 

циркон, образуван за сметка на магматичен циркон, като първичният и 



22 

вторичният циркони показват сходни възрасти. На Фиг. 4 (а1) този тип промяна 

се отличава ясно по високата концентрация на U-Th-включения, проявяващи 

най-висок контраст в BSE изображенията (бели точки). Малкият размер на 

включенията не позволява провеждане на количествен анализ, но на качествено 

ниво беше установено, че те се характеризират със съществено по-високи 

концентрации на Th в сравнение с U и вероятно са представени от торит. WDS 

анализът в незасегнат от вторични промени участък на кристала показва, че 

първичният циркон се характеризира с много високи съдържания на U (1,74 wt 

%) при съдържание на Th под предела на детектиране на метода. Привносът на 

Th красноречиво доказва участието на флуид при образуването на този тип зони. 

Като източник на Th могат да бъдат предложени монацита и ксенотима, в които 

също се наблюдават микроструктури на разтваряне и образуване на вторични 

минерали. 

Разглежданата зона е обкръжена от плътен прекристализирал циркон – Тип IIa 

(Фиг. 4(а2)). Прекристализирал циркон от този тип се вижда и в долната част на 

кристала. Прави впечатление, че за разлика от общия случай, в който 

прекристализиралите зони са бедни на елементи примеси и показват висока 

степен на кристалност, зоната, развита около богатия на ториеви включения тип 

IIб, също показва завишени концентрации на Th (0,32 wt %), както и на U (0,42 

wt %) и Y (1,26 wt %). Освен това, EBSD картирането показва, че участъкът се 

характеризира с ниска степен на структурно съвършенство и драстично се 

отличава от зоната на прекристализация, развита в долната част на кристала. 

Включването на толкова елементи примеси в състава на новоформирания 

циркон е индикация, че процесът е протекъл при високи температури, вероятно 

в началния етап на установената високотемпературна алкална (калиева) 

метасоматоза. Тези данни, както и пространствените взаимоотношения с 

вторичната зона тип IIв, са индикация, че двата микроструктурни типа са 

резултат от един и същи процес на разтваряне и преотлагане. Относително 

големите размери на останалите прекристализирали участъци, плътния им 

характер и наличието на фина зоналност говорят също за високотемпературен 

произход. Наблюдаваните разлики в прекристализиралите участъци могат да се 

свържат с локални вариации в състава на флуида или промяната на 

температурните условия в постмагматичния етап.  

Микроструктурен тип на прекристализация IIб (Фиг. 4 (б1)) се отличава от тип 

IIа основно по външни белези. Тези зони не притежават такава плътност, а са 

изградени от свързани агрегати и са богати на микропори. В много случай 

изглежда, че те заместват метамиктни участъци в цирконите, което би 

означавало, че са образувани в много по-късен етап, когато структурата на 

циркона се е характеризирала с висока степен на радиационно увреждане. 

Въпреки това, тези участъци показват характеристики сходни на тези на тип IIIа 

– висока степен на кристалност (Фиг. 4 (б3, p6)) и състав с малки концентрации 

на елементи примеси, често са свързани с включения от калиев фелдшпат и 

биотит. Освен това, двата микроструктурни типа често са пространствено  
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Фигура 4. Цирконови образци № 71 (група (а)) и № 14 (група (б)), засегнати от 

различни типове промени. С кръгче са отбелязани точките изследвани с WDS. 

а1) изображение в BSE режим; а2) изображение в SE режим; а3) EBSD 

картиране на структурното състояние (~IQ) на кристала (а1 и а2), (зелените 

зони отговарят на циркон с висока степен на структурна деградация, а 

червените маркират висока степен на структурен порядък); б1) изображение в 

BSE режим; б2) изображение в SE режим; б3) серия точкови EBSD 

изображения, проведени в съответните точки, отбелязани на б1). 
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свързани и не могат да бъдат ясно разграничени. Всички тези особености 

предполагат, че е по-вероятно микроструктурен тип на прекристализация IIб 

също да се отнася към постмагматичния етап на алкална метасоматоза и да е 

образуван в резултат на едновременно разтваряне и преотлагане. 

3.5.2.2. Метамиктизация и хидротермални промени 

Резултатите от EDS, WDS и EBSD изследванията показват, че най-силно (както 

химично, така и структурно) променени са зоните, показващи микроструктурни 

характеристики от тип III (хидротермална промяна, развита по метамиктни 

зони). Такива зони са представени на Фиг. 4 (Проба 71 – p1 и p9 и Проба 14 – p2 

и p6). Анализите в тези точки показват суми значително под 100%, със 

значително по-ниски съдържания на Si и Zr в сравнение със идеален циркон и с 

най-високи съдържания на U (до 6,91 wt%), Th (до 5,47 wt%) и Y (до 6,15 wt%) 

от изследваните зони. Освен това участъците се характеризират с присъствие на 

“извънформулни елементи” като Al (до 1,13 wt%), Ca (до 1,44 wt%), Fe (до 2,76 

wt%). 

Всички тези характеристики се смятат за индикативни при взаимодействие на 

метамиктизиран циркон с флуид. (Geisler et al. 2003; Nasdala et al. 2006; Geisler et 

al. 2007; Nasdala et al. 2009). Освен това, EBSD картините (Фиг. 4 (б3)) в тези 

зони показват пълно отсъствие на Кикучи ивици, което отразява напреднал етап 

на структурна деградация (метамиктизация) като следствие от радиоактивния 

разпад на U и Th. 

Изчислената в настоящата работа α-доза доза в различните зони на непроменени 

циркони от Игралищенския плутон варира от 3,5*10
18

 до 1,2*10
19

 α-разпад/g. 

Тези стойности на натрупаната α-доза показват, че степента на структурно 

разрушаване в цирконите отговаря на II и III етап от тристепенния модел за 

акумулиране на радиационно увреждане (Murakami et al. 1991). Според този 

модел при α-дози >3*10
18

 събития на α-разпад/g (етап II) структурата на циркона 

се характеризира с изолирани аморфни домени, които с повишаване на дозата 

започват да се разширяват и свързват помежду си. При стойности над 8*10
18

 

събития на α-разпад/g цирконът e изцяло апериодичен (III етап). 

Установената химична промяна на цирконите (тип III), развита в зоните 

засегнати от метамиктизация може да бъде свързана с тектонското и 

хидротермално въздействие (300±50 ˚C) преди 36,36±0,56 Ma, доказано с Rb-Sr 

анализ за биотит и масивни скални образци (Peytcheva et al. 2009). Това 

хидротермално събитие може да бъде свързано с Палеогенския вулканизъм, 

развит в района (Pécskay et al. 2001). За да се установи „готовността“ на циркона 

за хидротермална промяна, е изчислена натрупаната α-доза в периода 243 – 36 

Ma. За целта съдържанията на U и Th са измерени в участъци, в които не се 

наблюдават характеристики на вторични промени (прекристализация, 

хидротермално въздействие). Изчислената α-доза, натрупана от цирконите 

преди 36 Ma варира от 3*10
18

 до 1,1*10
19

 събития на α-разпад/g. 
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На база на изчислените α-дози беше изчислена и аморфната фракция (f) в 

циркони с различни концентрации на U (Фиг. 4).  

 

Фигура 5. Връзка 

между аморфната 

фракция и времето за 

акумулация на 

радиационно 

увреждане в 

зависимост от 

съдържанията на U. 

Изчислените стойности показва, че при тези съдържания на U и Th аморфната 

фаза в цирконите е варирала от 20 до 90 %. (Фиг. 5) Това означава, че в този 

момент от геоложката еволюция, структурното състояние на част от цирконите 

(или отделни области в кристалите, характеризиращи се с по-високи 

концентрации на U) е било силно неподредено и е позволявало лесен химичен 

транспорт на елементи и описаната химична промяна вероятно отразява 

събитията на Палеогенския вулканизъм. 

3.5.2.3. ТЕМ изследване на циркони с различна степен на кристалност 

Проведените изследвания в трансмисионен електронен микроскоп (получаване 

на образи с дифракционен и фазов контраст; микродифракции от избраните 

области (SAED) и EDS микроанализ) потвърждават резултатите, получени от 

изследванията в SEM (EDS, WDS, EBSD) и показват, че цирконите от 

Игралищенския гранитен плутон се характеризират с области с различна степен 

на кристалност, пряко зависеща от съдържанията на U и Th – от високо 

подреден кристален циркон до апериодичен метамиктен циркон, Освен това, 

дават допълнителна информация за структурното състояние на, засегнат от 

метамиктизация циркон. 

На Фиг. 6 са представени дифракционни картини от области с различна степен 

на кристалност, които позволяват съответните зони да бъдат отнесени към 

определен етап на метамиктизация (Murakami et al. 1991). 
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Фигура 6. Микродифракции на циркон, 

отразяващи прехода от кристално (а) 

до силно неподредено (метамиктно) 

състояние (г) в резултат от 

радиационния разпад на актиноидни 

елементи, (б) и (в) отразяват 

междинни етапи. 

Дифракционната картина от Фиг. 6а се характеризира с ясни дифракционни 

рефлекси, отговарящи на циркон с висока степен на кристалност. Съдържанията 

на U и Th в тази област са под прага на детектиране и получените EDS спектри 

отговарят на химически чист циркон. Тези данни позволяват изследвания 

циркон да бъде отнесен към Етап I, според тристепенния модел за акумулиране 

на радиационно увреждане, характеризиращ се с натрупана α-доза по-малка от 

3*10
18

 събития на α-разпад/g. Ясните, но леко развъртяни дифракционни 

максимуми на Фиг 6б показват, че материалът се характеризира с периодична 

структура от далечен порядък, която е засегната в начален етап от процесът на 

метамиктизация (~3*10
18

 събития на α-разпад/g). Това се потвърждава от 

картината на високо разденяне (Фиг. 7а.), на която се виждат две едномерни 

решетки, съответстващи на (0-11) и (-101) с d=4,43 Å и показващи, че цирконът 

е изграден от кристални домени, слабо завъртени един спрямо друг. Дъговите 

рефлекси от Фиг. 6в показват, че материалът вече се характеризира с напреднала 

неподреденост. В този етап цирконът е изграден от отделни кристални домени, 

включени в аморфна маса и завъртени един спрямо друг на ~5
o
 (етап II, 3*10

18
 - 

8*10
18

 събития на α-разпад/g). Аморфните хала от дифракционната картина на 

Фиг. 6г отговарят на изцяло апериодичен циркон - краен етап на 

метамиктизация (Етап III, >8*10
18

 събития на α-разпад/g), в който материалът се 

характеризира само с отделни кристални островчета сред аморфна матрица. 

На Фиг. 6в, освен рефлексите на циркона, се наблюдават допълнителни, по-

неясни рефлекси, представени като двойка срещуположни, по-слабо интензивни 

дъги. Тези дъгoви рефлекси отговарят на съответстват на d ~3,1 Å и могат да 

бъдат свързани присъствието на нанокристали на ZrO2. Тетрагоналният ZrO2 

показва силни рефлекси, отговарящи на d111= 2,96 Å (Capitani et al. 2000). 

Малката разлика с експерименталните стойности може да се обясни с по-

ниската прецизност на измерването поради малкия брой рефлекси.  
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Разглежданата микродифракция от Фиг. 6в принадлежи на циркона, показан на 

Фиг. 7б. 

 

Фигура 7. ТЕМ образи на циркон (а) 

картина на фисоко разделяне на 

циркон, изграден от слабо 

развъртяни кристални домени; (б) 

структурно увреден циркон, изграден 

от силно развъртяни домени; (в) 

частицата от (б) след настъпила 

прекристализация в резултат от 

въздействието на електронни яноп; 

(г) увеличен участък от (б), показващ 

Моарови картини. 
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Изображението също показва, че цирконът е нееднороден и е изграден от 

наноразмерни домени и участъци с понижена плътност. При по-голямо 

увеличение (Фиг. 7г) се виждат отделни домени с изразени моарови картини. 

Моаровите изображения, също като картините на високо разделяне, са образи с 

фазов контраст, образувани в резултат от застъпване на домени, с различни 

междуплоскостни разстояния или на домени с еднакви параметри, но завъртени 

един спрямо друг. На база разстоянието между отделните Моарови линии (D) и 

междуплоскостните разстояния (d) от дифракционнатакартина може да се 

изчисли, ъгълът на завъртане между двата домена (α). 

Получените стойности за α показват разлика в ориентацията на домените около 

17 – 20
о
 за всички Моарови картини освен една, в която ъгълът достига 30

о
. По 

данни на (Ewing et al. 2003a) в този етап на метамиктизация на циркона 

завъртането на кристалните му домени спрямо първичната решетка достига до 

15
о
 (Ewing et al. 2003a). 

На Фиг. 7в е показана същата частица от Фиг. 7а, която в хода на изследването, 

в резултат от взаимодействието с електронния сноп прекристализира, което е 

доказателство за нестабилността на радиационно увредения циркон. 

3.5.3. EBSD и микро-Раманова спектроскопия на циркони с различна 

кристалност 

Още на ниво предварителни изследвания беше установена ясна връзка между 

EDS и EBSD изследванията, а именно, че качеството но EBSD картините силно 

зависи от концентрациите на U и Th в различните зони – зоните, отговарящи на 

беден на U и Th циркон се характеризират с EBSD картини с високо качество, 

свидетелстващи за висока степен на кристалинност на минерала. От друга 

страна EBSD изображенията с ниско качество (до пълно отсъствие на Кикучи 

ивици), отразяващи силен структурен безпорядък, отговарят на богатите на U и 

Th зони. Също така се отделят и междинни стойности, при които с увеличаване 

на съдържанията на U и Th се наблюдава намаляване на Кикучи ивиците, а 

границите им стават дифузни и по-неясни. Такъв пример на циркон може да се 

види на Фиг. 8. Цирконът е с ясно изразена растежна зоналност, конволютно 

нагъната в средната част на кристала и притежава наследено ядро. Кристалът е 

изследван с два метода EBSD и микро-Раманова спектроскопия. Раманова 

спектроскопия е методът, който отдавна и с ясни количествени 

(полуколичествени) параметри се използва за изследване на кристалността на 

циркони (Nasdala et al. 1995; Nasdala et al. 2001; Titorenkova et al. 2006) и др. В 

същото време за EBSD няма общоприета процедура за количествено определяне 

на степента на кристалност на минерала. Известно е, че повишаването на 

структурния безпорядък в циркона води до уширяване и отместване на 

Рамановия пик на ~ 1008 cm
-1

 (стойност за добре изкристализирал циркон), 

отговарящ на ν3 антисиметрично валентно трептение на Si-O връзка (SiO4) 

(Nasdala et al. 2001).  
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Фигура 8. (а) SE - изображение с обозначени точки на изследване 1-4; (б и в) 

микро-Раманови спектри и EBSD картини от посочените точки. 

Получените от нас данни от двата типа изследвания показаха добра корелация. 

EBSD – картините с ясни и отчетливи Кикучи ивици (Фиг. 8в) съответстват на 

Раманови спектри с тесни пикове (Фиг. 8б) – свидетелство за висока степен на 

кристалинност на материала. С увеличаването на дифузността на Кикучи 

ивиците в EBSD при Рамановите спектри се наблюдава намаляване на 

интензитета на пиковете, уширяване и отместване. Така например 

индикативният за циркона пик на 1008 cm
-1

, съответстващ на ν3 антисиметрично 

валентно трептение на Si-O връзка (SiO4) (Nasdala et al. 2001) в 

експерименталните данни показва плавно отместване от 1006 cm
-1

 (при 

кристален циркон) до 999 cm
-1

 (при структурно неподреден циркон). Известните 

несъответствия (точка 3, Фиг. 8), биха могли да се дължат на разликата в 

разделителната способност на двата метода. Общата тенденция обаче показва 

добра корелация между данните.  

Уширяването на Рамановия пик, отговарящ на вибрационен мод ν3 (SiO4), се 

смята за най-чувствителния към процеса на метамиктизация параметър – 

полуширината (ширина на Рамановия пик, измерена на половината на 

височината му) му варира от < 3 cm
-1

 за високо подреден циркон до повече от 30 

cm
-1

 за силно метамиктен циркон (Nasdala et al. 2001). Според автора 

полуширината на пика позволява определяне на степента на радиационно 

увреждане на циркона.  

На Фиг. 9а е показано отношението между полуширината на пика ~ 1000 cm-1, 

отговарящ на вътрешен антисиметрични v3 на (SiO4) и натрупаната алфа доза. 

Последната се изчислява по специална формула с използване на данни за 

съдържанието на урана и тория, както данни за възрастта на плутона (234 Ма, 

а 
б 

в 
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(Peytcheva et al. 2009)). Получената картина показва, че между двата параметъра 

съществува положителна корелативна връзка (коефициент на корелация 

R=0.75). В същото време се вижда сравнително голямo разсейване на 

експерименталните точки. За да се установи дали съществува връзка между 

получените дифракционни картини (EBSD) и двата по-горе посочените 

параметри, върху фигурата са нанесени експерименталните дифракции (Фиг. 

9б). Като цяло, дифракциите показват логична тенденция, че при по-малко 

натрупана алфа доза дифракционните картини показват по-ясно изразени и 

контрастни Кикучи ивици. В същото време, при разглеждане на цялостната 

картина може да се види, че обратната тенденция – увеличаване на дифузността 

на дифракциите при увеличаване на натрупаната алфа доза, не се изпълнява 

напълно. Беше установено, че точките R6 и R19, характеризиращи се с най-

високи алфа дози и междинна степен на структурен безпорядък (според EBSD), 

отговарят на зони, засегнати от хидротермално въздействие. Наложената 

промяна е свързана с принос на U и е причина за аномално високите алфа дози. 

Както може добре да се види, най-дифузните картини без изразени структурни 

мотиви отговарят на точките , които се характеризират със средни стойности на 

алфа дозата. 

  

Фигура 9. а) зависимост между натрупаната α-доза (α fluence) и 

полуширината (FWHM) на пика ~1000 cm
-1

, съответстващ на ν3 

антисиметрично валентно трептение на Si-O връзка (SiO4); б) същата 

зависимост с допълнително нанесени EBSD картини. 

На Фиг. 10а е показана зависимостта между позицията на пика ~ 1000 cm-1, 

отговарящ на v3(SiO4) и натрупаната алфа доза. Зависимостта е сложна, подобна 

на парабола. След нанасянето на фигурата на електронните дифракции (Фиг. 

10б) се установява, че в долната част на „параболата“ се намират точки с най-

малка подреденост или с максимален структурен безпорядък. Прави 

впечатление, че и двата метода корелират добре, независимо от това, че имат 

различна разделителна способност. 
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Фигура 10. а) зависимост между натрупаната α-доза (α fluence) и 

отместването (Raman shift) на пика ~1000 cm
-1

, съответстващ на ν3 

антисиметрично валентно трептение на Si-O връзка (SiO4); б) същата 

зависимост с допълнително нанесени EBSD картини. 

3.5.4. Частична хидротермална промяна на монацит от Игралищенския 

плутон 

3.5.4.1. Предходни изследвания 

Детайлни изследвания (SEM, микроанализ, TEM, Раманова спектроскопия) на 

монацит и вторични минерални продукти са проведени от Tarassov et al. (2011). 

Авторите отделят три типа промяна на монацитите, свързани с постмагматичния 

хидротермален етап от еволюцията на Игралищенския плутон.  

(I) Най-често наблюдаваните вторични минерали, свързани с този етап са 

ксенотим и торит. Често се наблюдават съвместно в прожилки пресичащи 

монацита или като отделни включения. Освен основните си компоненти (ThO2 и 

SiO2), торитът съдържа също UO2 (~8,0 wt %) и P2O5 (~1 wt %) (Tarassov et al. 

2005). Съдържанията на ThO2 и UO2 в ксенотима достигат 2,0 wt % (Tarassov et 

al. 2005). BSE изображенията с подсилен контраст показват, че 

новообразуваните минерали са тясно свързани с области в монацита, в които 

първичната растежна зоналност е нарушена от наложени метасоматични зони. 

Тези зони се проявяват като петнисти области с променлива форма и контраст 

или като по-тъмна мрежа, заместваща по-светлата монацитова матрица, което се 

смята за индикация, че процесът на промяна е развит посредством система от 

микропукнатини. Във всички случаи на метасоматична зоналност по-светлите 

области в монацита са набогатени на Th и U в сравнение с по-тъмните. По 

правило ксенотимът и торитът са пространствено свързани с по-тъмните 

области в монацитите, което показва, че преразпределението на REE, Y, Th и U 

и кристализацията на нови фрази са два свързани процеса. Този тип промяна е 

свързан с най-ранния високотемпературен етап на постмагматична (калиева) 

метасоматоза, засегнала скалите на Игралищенския плутон. 
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Освен торит са установени още включения от Th-U-REE-Si-оксиди, с размери 1-

2 m, показващи силно завишени концентрации на ThO2. Проведените TEM 

изследвания (Tarassov et al. 2008) показват, че за разлика от добре 

изкристализиралия торит, тези оксиди са аморфни. Друг новообразуван 

минерал, носител на Th е Th-Si-набогатен монацит със съдържания на ThO2 и 

UO2 – съответно до 50 wt% и 6 wt% (монацит с хутонитова компонента), често 

асоцииращ с ксенотим. 

В някои случаи, наред с включенията от ксенотим и ториеви минерали, се 

наблюдават и такива от циркон, аланит и калиев фелдшпат, индикиращи, че по 

време на високо температурното взаимодействие монацит-флуид химичният 

състав на флуида е еволюирал. Още повече някой сложни асоциации от 

новообразувани минерали предполагат съществена роля на локалната еволюция 

на флуида по време на монацитовата промяна.  

 (II) Образуване на порьозни области в монацитите, изградени от агрегати от 

вторичен, набогатен на Th монацит. Тези области най-често се наблюдават в 

периферията на магматичните монацити, като проникващи навътре зони и по-

рядко като прожилки с калиев фелдшпат, пресичащи първичния минерал. 

Резултатите от микроанализите показват, че единствената съществена разлика в 

химичния състав на първичния и вторичния монацит са повишените съдържания 

на ThO2 и UO2 в полза на променения моноцит, достигащи съответно 15 wt % и 

2 wt %. В същото време BSE изображенията показват, че вторичният, набогатен 

на Th монацит се характеризира с по-нисък контраст от първичния. Tова трябва 

да значи, че вторичната фаза е с по-нисък Z, което е в противоречие с данните за 

химичния състав. Предходни данни показват, че това несъответствие се дължи 

на механизма на промяна на монацита. TEM изследванията разкриват, че 

вторичния монацит се характеризира с специфична нанопореста структура, в 

следствие на което минералът се характеризира с понижена плътност в 

сравнение с първичния монацит. Образуването на този тип променителни 

продукти също се свързва с механизъм на разтваряне и предлагане, но в случая 

процесът на разтваряне доминира и в резултат вторичният монацит се 

характеризира с специфична мозаечна микроструктура с изразена порьозност. 

Микроструктурните особености на вторичния монацит, както и 

взаимоотношенията му с други метасоматични минерали позволяват промяната 

тип II на монацитите да бъде отнесена към късния етап на калиевата 

метасоматоза. 

(III) Псевдоморфно заместване на монацит от апатитови агрегати. Типична 

микроструктурна особеност за този тип промяна е образуването на корони от 

апатит и аланит, следвани от епидотова обвивка. Псевдоморфното заместване на 

монацита от апатит е най-широко проявения тип промяна в монацитите от 

Игралищенския плутон. В резултат, засегнатите минерали се характеризират с 

ксеноморфен (реликтов) облик. Детайлно изследване на аншлифи от 

игралищенските гранити показва, че заместващият апатит запазва добре 
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ксеноморфния контур на апатитите, степента на заместване варира от слабо 

проявена до пълна псевдоморфоза от апатит. Понякога апатитовите агрегати 

асоциират с аланит и по-често се наблюдават включения от богат на Th монацит 

с вариращ състав и степен на промяна. 

Този тип промяна е свързан с натриевия етап на постмагматичната алкална 

метасоматоза. Подобно на другите описани типове промяна, тази от етап III 

също се свързва с механизъм на разтваряне и предлагане. 

3.5.4.2. EBSD изследване на микроструктурата на частично променен 

монацит 

На Фиг. 11 е показан пример за монацитов кристал с множество включения от 

ксенотим. Ксенотимът е представен от ксеноморфни зърна с размери от 1 до 20 

µm. В изследвания монацит, ксенотимът е в асоциация с други метасоматични 

минерали като апатит (тъмни зърна на Фиг. 11), торит и уранинит (светли петна 

на Фиг. 11), въпреки че в други монацитови кристали ксенотимът може да бъде 

единствената метасоматична фаза.  

 

Фигура11. BSE 

изображение 

на монацит с 

множество 

включения от 

торит, 

уранинит, 

ксенотим и 

апатит и 

отбелязана 

площ за 

ориентационно 

EBSD 

картиране. 

Въпреки високия контраст на BSE изображението (Фиг. 11), не се забелязва 

никаква зоналност, която да предполага частична промяна на монацита – 

минералът изглежда химично хомогенен. С цел по-детайлно изследване на 

микроструктурата на монацита и взаимоотношенията му с ксенотима беше 

избрана област от монацита с размери 100µm x 100µm, в която контрастът беше 

допълнително засилен и беше проведено EBSD картиране.  

Микроструктурните детайли, които се разкриват в BSE изображението със 

силно подсилен контраст (Фиг. 12а) показват нееднородна картина, типична за 
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променен в резултат на флуидно въздействие монацит (резки граници между 

светлите и тъмни области, петнист изглед на тези области). По-светлите области 

в BSE изображението имат реликтов характер и свидетелстват, че те са 

метасоматично заместени от по-тъмните зони чрез процес на разтваряне и 

преотлагане. Подобни взаимоотношения в монацит, между по-светли и по-

тъмни зони в BSE, се съобщават и от други автори, когато метасоматичните 

включения от други минерали се образуват в резултат от частична промяна на 

монацита. На фиг. 12а се виждат добре и серии от пресичащи монацита 

пукнатини. 

 

Фигура 121 а) BSE образ от избраната област от Фиг.11 с подсилен контраст; 

б) ориентационна EBSD карта с отбелязани А1-А2 и B1-B2 профили и точки 

М20, М15 и М13 на прецизни EBSD картини; в-г) EBSD образи от точки M12 и 

М20 и индексаията им. 

WDS микроанализите на изучаваните светли и тъмни зони в монацита не 

показват значителни разлики в химичният им състав. Единствената по-

съществена разлика, която се забелязва, е в съдържанието на торий, което е по-

ниско в тъмните зони (Th 5.43 wt.% - в светлите зони и 3.42 wt.% - в тъмните 



35 

зони). Калцият също демонстрира поведение подобно на това на тория (Ca 0.72 

wt.% - в светлите зони и 0.41 wt.% - в тъмните зони). 

Това е индикация, че торият е извлечен от по-светлите зони на монацита под 

формата на чералитова компонента (CaTh(PO4)2). Съдържанието на итрий се 

повишава в тъмните области (от 0.65 wt.% - в светлите зони до 1.13 wt.% - в 

тъмните зони). Последното, както и очевидно ниското съдържание Y в състава 

на монацита e безспорна индикация, че образуването на ксенотимовите 

включения не се дължи на преразпределение на елементите в монацита по време 

на хидротермалната му промяна. В същото време извлеченият торий от 

монацита може да участва в състава на новообразуваните торитови включения. 

Очевидно е, че метасоматичните флуиди са носители на основната част от 

химични компоненти, участващи в химичния състав на метасоматичните 

минерали. На Фиг. 12б е показана ориентационно разпределение (“orientation 

map”) – производна от експериментално EBSD картиране на изследвания 

монацит (спрямо координати на референтна точка М15 в Ойлерови ъгли (Euler 

angles) по Бъндж (Bunge)). На получената карта се вижда, че монацитът 

проявява съществена нехомогенност и е съставен от три по-големи 

разориентирани домена (1 – син, 2 – зелен и 3 – жълт. Ъгълът на разориентиране 

между 1 – 2 и 2 – 3 домените е около 3
о
, но между 1 – 3 достига 6

о
 (Фиг 12 б). 

Анализът на EBSD данните показва, че границата между 1 и 3 домените (видима 

на повърхността на образеца) е почти паралелна на кристалографската равнина 

(10-1) на монацита. Забележително е, че почти всички метасоматични 

включения, които се наблюдават по повърхността на образеца са ориентирани 

успоредно на тази кристалографска равнина. Границата между 1 и 3 домените 

има зигзагообразен или стъпаловиден изглед, като едно от тези стъпала е 

успоредно на кристалографската равнина (100) на монацита (=равнина на 

цепителност). 

При детайлен анализ на изображенията от фиг. 12а и 12б се разкриват някои 

сходства и зависимости между тях – светлите и тъмни зони в BSE 

изображението имат съответстващи зони в ориентационната карта. Това 

означава, че наблюдаваните петнисти области в монацита, както и установеното 

ъглово разориентиране между тях са следствие от един и същи процес – процес 

на метасоматична промяна на минерала, изразена в частична промяна при 

взаимодействие с хидротермални флуиди. Освен ъгловото разориентиране се 

наблюдава и различно качество на EBSD картините (image quality (IQ)) от 73 до 

100 (в нормализирани единици), което е индикация за променливата 

кристалност на минерала в изследваната област. Като пример са показани 

фигури 12в и 12г – две EBSD картини с различно IQ (74 и 100 / нормализирани 

единици). Двете изображения отговарят съответно на точки М12 (светла зона) и 

М20 (тъмна зона) от Фиг. 12а .От тях следва, че по-светлите области от 

монацита се характеризират с по-ниска степен на кристалност. Химичният 

състав на светлите и тъмни области, споменат по-рано в текста, не се отличава 

значително освен съдържанията на торий и трудно може да се приеме като 
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причина за нееднородната кристалност. Възможна причина за наблюдавания 

феномен може да бъде частичната (метасоматична) промяна на минерала, 

изискваща развитие на мрежа от взаимосвързани пори, необходима за 

проникването на реакционните флуидни разтвори както и за процеса на 

едновременно разтваряне и преотлагане. Границите между по-големите домени 

(Фиг. 12б) могат да бъдат разгледани като главни пътища за флуиден транспорт 

в монацитовия кристал. 

Частичната промяна на изследваният монацит, изразена в образуването на 

петнисти зони (по-светлите в BSE режим области заместват по-тъмните) и 

ъглова разориентация между различните области и по-големи домени отнесена 

към периода на постмагматичната алкална (калиева и натриева) метазоматоза 

3.5.4.3. Образуване на REE фосфатни продукти с отрицателна Ce-

аномалия. 

При изследването на променителни зони в монацит, като вторичен продукт, 

заместващ първичния монацит беше открит монацит с отрицателна Ce-

аномалия. Тези зоните се характеризират с понижен BSE контраст и най-често 

се проявяват като фини прожилки в магматичния монацит (Фиг. 13а) или като 

агрегати (с размери до m) от микрокристали, които го заместват по 

периферията (Фиг. 13б).  

 

Фигура 13. Вторични REE фосфатни продукти с отрицателна Ce-аномалия. а) 

прожилки в магматичен монацит; б) агрегат от микрокристали, заместващ 

магматичен монацит; в) реликт от монацитов кристал, изцяло заместен от 

апатит, с периферия от вторичен монацит с изразена Ce-аномалия в отделни 

точки; г) сложен агрегат, заместващ апатитов кристал; д) и е) фини 

прожилки и агрегати в плагиоклаз. 
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Също така често се свързва с монацити с реликтов облик, частично или напълно 

заместени от апатит, като се открива в най-външните зони, изградени от 

вторичен монацит (Фиг. 13в). След внимателно изследване както на препарати с 

отделни монацити, така и на аншлифи монацит с Ce-аномалия беше установен 

не само в първичния монацит, а също и като прожилки и финокристални 

агрегати в скалообразуващите минерали (най-често в плагиоклазите, понякога в 

апатит) (Фиг. 13г-е). 

Проведените микроанализи в тези участъци показват суми в интервала 89-92 

wt.%. Възможна причина за ниските суми в част от анализите е присъствието на 

хидратни фосфатни фази, като рабдофан (LREEPO4.H2O) в някои от 

анализираните точки. 

С цел установяване формите на присъствие на вторичните REE фосфатни 

продукти, описаните участъци бяха изследвани и с дифракция на обратно 

отразени електрони. Получените резултати показаха, че REE фосфатни 

продукти са представени от монацит, аморфна маса (без EBSD) и рабдофан – 

всички с отрицателна цериева аномалия. 

Рабдофанът беше установен предимно в аншлифи във фини прожилки (с 

дебелина до 2 µm) и агрегати с размери до няколко µm, запълващи пукнатини и 

каверни в плагиоклазите, и по-рядко във външните зони на силно променени 

първични монацити. Рядко се наблюдава пространствена връзка на рабдофана с 

магматичен монацит или други REE минерали. 

В редки случаи се установява едновременното присъствие на вторичен монацит 

и рабдофан, доказано с EBSD (Фиг. 14б-д). като и двете фази са с отрицателна 

цериева аномалия. Двата минерала не се намират в непосредствен контакт един 

с друг, а включени в неподредена REE фосфатна матрица (Фиг. 14а). 

Детайлното изследване на вторичните REE фосфатни продукти показва, че 

основната им маса се характеризира с ниска степен на кристалност и много 

често не дава дифракция, като само в отделни точки се регистрира 

дифракционна картина, отговаряща на рабдофан. Тази структурна 

нехомогенност, вероятно, е свързана и с установената химична такава. 
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Фигура 14. (а) СЕМ образ (BSE) на агрегат от вторичен монацит, рабдофан 

и аморфна REE фосфатна матрица в плагиоклаз (б) дифракционна картина 

от обратно отразени електрони на монацит (в) индексирана дифракционна 

картина на монацит (г) дифракционна картина от обратно отразени 

електрони на рабдофан (д) индексирана дифракционна картина на рабдофан. 

Химичният състав на новобразувания монацит с Ce-аномалия се характеризира с 

много ниски съдържания на Ce 1,5-6,0 wt. % в сравнение с непроменен монацит- 

22-27 wt. %. Хондрит нормализираните криви на леките REE (Фиг. 15а) също 

показват силна Ce-аномалия, като разпределението на останалите LREE (La, Pr, 

Nd, Sm) е близко до това на непроменения монацит. Наблюдава се слабо 

фракциониранена елементите, изразено в намаляване на La (от 12-13 до 10-12 wt 

% съответно за първичен и променен монацит) и повишаване на Nd (от 8-9 до 9-

11 wt %) и Sm (от 1,3-1,4 до 1,2-2,3 wt %) (Фиг. 15а) 

Намаляването на Ce във вторичния монацит е съпроводено от съществено 

повишаване на концентрациите на Th (до 16 wt %), U (до 2 wt %), Y (до 3 wt %), 

Ca (до 4 wt %), Si (до 2 wt.%), в сравнение с непроменен монацит (Th – до 7 

wt.%, U – до 1 wt. %, Y – до 2.0 wt.%, Ca – до 0.6 wt.%, Si – до 0.7 wt.%). 

Химичният състав на рабдофана е много близък до този на вторичния монацит с 

Ce-аномалия. В тези точки съдържанието на Ce намалява до 0,8-2,3 wt.% и 

фракционирането на останалите REE е малко по-добре изразено (Pr – до 3,7 

wt.%, Nd – 13,2 wt.%, Sm – 2,7 wt.%) (Фиг. 15б). 
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Фигура 15. Хондрит нормализирани разпределения на LREE в а) монацит с 

отрицателна Ce-аномалия и б) рабдофан с отрицателна Ce-аномалия. 

Поради способността на церия да проявява както трета, така и четвърта степен 

на окисление се смята, че подобни аномалии са индикация за окислителни 

нискотемпературни условия (Mayer et al. 2014). Като възможна причина за 

формиране на монацит с отрицателна цериева аномалия беше предложено 

хидротермално въздействие (300±50 ˚C) преди около 36 Ма (Peytcheva et al. 

2009), свързано с палеогенският вулканизъм в района (Pécskay et al. 2001). 

Установяването на едновременното присъствие на вторични REE фосфатни 

минерали – рабдофан и монацит с отрицателна цериева аномалия показва, че 

променителните процеси са продължили и при значително по-ниски 

температури (<200
о
С) (Hikichi et al. 1996), вероятно при участие на вадозните 

води. 

4. Заключение 

1. Изследване на REE-Th-U-съдържащи акцесорни минерали от Игралищенския 

гранитен плутон и променителните им продукти е извършено чрез прилагане на 

комплекс от електронномикроскопски методи (SEM, електронносондов 

микроанализ, EBSD, TEM). Усвоени и приложени са основните техники и 

методики за пробоподготовка за електронномикроскопски изследвания, за 

работа в SEM (визуализация в режими: SE, BSE, CL), за провеждане на 

електронносондови микроанализи с използване на енергодисперсионен (EDS) и 

вълноводипсерсионен (WDS) спектрометри, за изучаване на фазовия състав и 

структурен безпорядък на минералите с използване на дифракция на обратно 

отразени електрони в SEM (EBSD), за работа в TEM (получаване и 

интерпретация на микродифракции и образи с дифракционен и фазов контраст). 

Като допълнителен метод е използвана микро-Раманова спектроскопия. 

Проведени са теренни изследвания и опробване на скалите от Игралищенския 

плутон. Беше получен изкуствен шлих и отделена тежка фракция, от която, с 

помощта на бинокулярна лупа, ръчно са отделени цирконови и монацитови 

кристали. Част от скалните проби послужиха за изготвяне на дюн- и аншлифи. 

а б 



40 

2. Проведените изследвания показват, че в хода на геоложката еволюция 

минералите не винаги са се намирали в равновесие с обкръжаващата среда. Това 

се изразява в наличие на различни типове променителни продукти, 

характеризиращи се със специфични химични, структурни и микроструктурни 

особености. Установено е, че е имало поне два периода на промяна на 

акцесорните минерали: (1) високотемпературен късномагматичен до 

постмагматичен и (2) наложен по-късен нискотемпературен хидротермален.  

3. Магматичните и постмагматичните промени в циркона са резултат от два 

различни процеса (1) субсолидусна прекристализация и (2) едновременно 

разтваряне и преотлагане (метасоматоза) (преди ~243 Ма) 

3.1. Най-вискотемпературните промени на циркона са свързани с 

твърдофазовата прекристализация, в резултат на което се наблюдава 

хомогенизация на наследените ядра; заличаване и конволютно огъване на 

растежната зоналност в магматичните циркони (тип I). Процесът е свързан с 

преразпределение на елементи в цирконите и може да доведе до загуба на 

елементи примеси (U, Th, REE). 

3.2. Описаната вискотемпературна алкална (калиева и натриева) метасоматоза, 

развита в скалите на Игралищенския плутон в етапа на постмагматичната му 

еволюция, се смята за причина за образуването в минерала на микроструктурни 

области на разтваряне и преотлагане в присъствие на флуид. Отделени са три 

микроструктурни типа в циркон, свързани с този тип промяна: плътни зони (тип 

IIа) със сравнително големи размери, често свързани с постмагматични 

включения като калиев фелдшпат, биотит, апатит и ксенотим; зърнисти 

„агрегати“ (тип IIб), богати на пори и каверни, често съпроводени от включения 

от U-Th-минерали, като и калиев фелдшпат и биоти; силно порьозни области, 

богати на нано- и микроразмерни кухини с включения от U-Th минерали (тип 

IIIв). Образуването на постмагматични включения от торит, апатит и ксенотим 

във вторични зони на разтваряне и прекристализация в циркон показва, че 

процесът е протичал с привнос на елементи (Th, REE, Y). Източник на тези 

елементи вероятно са монацитът и ксенотимът, които също са засегнати от 

постмагматични промени. 

3.3. Отделени са два основни процеса на постмагматична промяна на монацита: 

(1) частична промяна на минерала в присъстве на флуид и (2) псевдоморфно 

заместване на монацита от апатит (+ апатит, епидот) – най-широко проявеният 

тип промяна в монацитите от плутона. Частичната промяна на изследвания 

монацит включва преразпределение на елементи в първичния минерал и 

образуване на петнисти зони и ъглова разориентация между различните области 

и по-големи домени. В резултат от процеса на разтваряне и преотлагане в 

монацитите се наблюдават множество включения от ксенотим и ториеви 

минерали, както и области от вторичен, набогатен на Th монацит. 
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4. Вторият период на промяна на акцесорните минерали е свързан с тектонското 

и хидротермално въздействие преди ~36 Ma, възможно корелиращо с развитието 

на Палеогенския вулканизъм в района.  

4.1. Установеното хидротермално въздействие се отчита по-добре в цирконите 

(тип III). Предпоставка за това е факта, че с течение на времето, в резултат на 

радоактивния разпад на елементи като U и Th, цирконът е акумулирал 

съществена α-доза, предизвикваща метамиктизация на минерала. 

Метамиктизираните участъци в цирконите се характеризират с липса на 

структурен порядък и области с понижена плътност. Показано е, че към момента 

на хидротермалното събитие аморфната фракция в някои участъци на цирконите 

е достигала 90%.Тези характеристики правят циркона по-податлив на 

хидротермални промени.  

4.2. Структурното възстановяване при монацита, дори при ниски температури, е 

доминиращ процес в сравнение с акумулирането на структурно увреждане. Ето 

защо монацитът се среща в кристално състояние и не е засегнат в такава степен 

като циркона от нискотемпературни хидротермални промени. Въпреки това, 

установените вторични фосфатни и фосфатно-хидратни продукти с отрицателна 

Ce-аномалия (монацит и рабдофан), образувани за сметка на магматичен 

монацит индикират, че той също е бил подложен на хидротермална промяна, 

вероятно при същото събитие. За разлика от другите REE церият може да 

проявява 3
+
 и 4

+
 степени на окисление. Установените минерали с отрицателна 

Ce-аномалия са индикация за окислителни и сравнително нискотемпературни 

условия (Mayer et al. 2014). Едновременното присъствие на рабдофан и монацит 

с отрицателна цериева аномалия показва, че променителните процеси са 

продължили и при значително по-ниски температури от 300
о
С (при <200

о
С) 

(Hikichi et al., 1996), вероятно при участие на вадозните води. 
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5. Приноси в дисертационния труд 

В резултат от настоящата дисертационна работа бяха получени нови сведения за 

стабилността на REE-Th-U-съдържащите акцесорни минерали (в различни 

обстановки) в Игралищенския плутон. Освен това е представена методика за 

детайлно охарактеризиране на акцесорните материали и вторичните им 

продукти в структурно и химично отношение, включваща набор от 

електронномикроскопски методи. 

Конкретните приносите на дисертационния труд се изразяват в: 

1. Адаптиране на наличната в ИМК-БАН апаратура – сканиращ електронен 

микроскоп ZEISS SEM EVO 25LS, включващ система за вълново-дисперсионен 

анализ EDAX TEX WDS с т.н. „паралелна геометрия“, за целите на настоящото 

изследване и разработване на методика за WDS микроанализ на REE, Th, U, Y, 

Hf елементи в циркони и монацити. 

2. Разработване на протокол за получаване и възпроизвеждане на въглероден 

слой с точно определена дебелина за SEM изследвания. 

3. Оптимизиране на условията за EBSD изследване на циркони с различна 

степен на кристалност в различни вакуумни режими (Variable Pressure и High 

Vacuum). 

4. Химично и структурно охарактеризиране на REE-Th-U-съдържащите 

акцесорни минерали (циркон и монацит) от Игралищенския плутон и 

променителните им продукти с отделяне на специфични микроструктурни 

типове в тях.  

5. Установяване за първи път и описание на нови минерални видове и 

разновидности в скалите на Игралищенския гранитен плутон – вторични 

монацит и рабдофан с отрицателна Ce-аномалия. 

6. Корелация на установените различни типове променителни продукти с 

конкретни геоложки процеси. 
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Summary 

Investigation of REE-Th-U-bearing accessory minerals (zircon and monazite) from 

the Igralishte granite pluton and their alteration products was carried out by applying a 

set of electron microscopic methods. The minerals were chemically and structurally 

characterized and specific microstructural types of alteration were distinguished. It 

was found that there was at least two periods of alteration of the accessory minerals: 

(1) high-temperature late magmatic to post-magmatic and (2) later low-temperature 

hydrothermal. 

The magmatic and postmagmatic alterations of the zircon are due to two different 

processes (1) subsolidus recrystallization and (2) coupled dissolution and precipitation 

(before ~ 243 Ma). As a result of the first process convolute zoning, homogenization 

of cores and growth zoning were formed. The second type of high-temperature 

alteration is due to alkaline (potassium and sodium) metamosomatism developed in 

the rocks of the Igralishte pluton at the stage of its postmagmatic evolution and is 

considered to be the reason of the formation of microstructural areas of dissolution 

and precipitation in the presence of fluid. There are three microstructural types in the 

zircon associated with this type of alteration: dense zones (type IIa), often associated 

with postmagmatic inclusions such as potassium feldspar, biotite, apatite and 

xenotime; grain aggregates (Type IIb) rich in micropores often accompanied by U-Th-

minerals, as well as potassium feldspar and biotite; highly porous areas rich in nano- 

and micro-sized U,Th-mineral inclusions and pores (type IIc). 

Two major processes of post-magmatic metasomatic alteration of monazite were 

distinguished: (1) partial alteration of the mineral in presence of fluid and (2) 

pseudomorphous substitution of monazite by apatite (+ alanite, epidot). The partial 

alteration of the monazite involves redistribution of elements in the primary mineral 

and formation of patchy zoning in the mineral and angular misorientation between its 

different zones and domains.As a result of the process of dissolution and precipitation, 

abundance of inclusions of xenotime and Th-bearing minerals, as well as areas of a 

secondary Th-rich monazite are observed in the primary monazite. 

The second period of change of the accessory minerals is related to the tectonic and 

hydrothermal overprint before ~ 36 Ma, possibly correlated with the development of 

the Paleogene volcanism in the region. As a result, the metamictized areas in zircon 

crystals are chemically altered. These areas show increase in U, Th, Y and REE 

contents, and presence in significant amounts of non-formula elements such as Fe, Ca 

and Al. Monazite also shows hydrothermal alteration represented by the formation of 

secondary phosphate and phosphate-hydrated products with a negative Ce-anomaly 
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(monazite and rhabdophane) formed at the expense of magmatic monazite, probably 

during the same event. 

In addition, series of analytical electron microscopy protocols were elaborated in the 

present work for detailed structural and chemical characterization of accessory 

minerals and their alteration products: WDS microanalysis of REE, Th, U, Y; EBSD 

study of zircon with varying crystallinity at different vacuum modes (Variable 

Pressure and High Vacuum); carbon coating with precise thickness.  
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