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Заглавието тематично обединява два проекта,
реализирани в ЦЛМК-БАН: (1) „Химични и структурни
преобразования на волфрамови минерали в ниско-
температурни (екзогенни) условия: експеримент, анализ
и моделиране” и (2) „Нискотемпературно образуване и
преобразуване на оксиди и оксихидроксиди на желязо
(III) в екзогенни условия.” Първият проект беше насочен
към решаване на актуалните проблеми на находище
Грънчарица – изясняване на минералния състав и фор-
мите на присъствие на волфрама в хипергеннопро-
менените руди. Вторият проект е логично продължение
на първия и се занимава с изясняване на механизми на
фазообразуване в системата Fe2O3-H2O при подчиненото
участие на волфрама и при pH > 4.

Най-ранните изследвания по темата (Tarassov et al.,
1991a; Tarassov et al., 1991b; Tarassov, Konstantinov, 1992;
Беневоленская и др., 1992; Zotov, Tarassov, 1993; Tarassov
et al., 1994; Тарасов и др., 1994; Marinov et al., 1994)
показаха, че вторичните минерали и минералните носи-
тели на волфрама са финодисперсни образувания с нея-
сен фазов състав и структура и сложни взаимоотноше-
ния един с друг и с първичния волфрамов минерал –
шеелита, което наложи разработването на специфичен
подход към тяхното изследване. Този подход включва:

- изследване не само на природни, но и на лабора-
торно получени материали;

- експериментално и термодинамично моделиране
на условията на образуване и преобразуване на волф-
рамовите минерали;

- използване на локални (електронна микроскопия
и микроанализ) и високочувствителни спектроскопски
(раманова спектроскопия) методи;

- моделиране на структури и структурни преходи.
Подходът е използван при решаването на основните

научни проблеми в следните направления:
(1) физико-химични условия на образуване и пре-

образуване на волфрамови и волфрамово-железни
минерали;

(2) структурна и химична еволюция на минералните
форми на волфрама в окислителните зони на волфра-
мови находища;

(3) механизми на образуване/преобразуване на
първични и вторични волфрамови минерали в ниско-
температурни условия и ролята на железните йони във
водни разтвори в тези процеси;

(4) форми на присъствие на волфрама в оксидни и
оксихидроксидни минерали на желязото;

(5) влияние на разтворимите форми на волфрама
върху фазовия състав на гели на Fe2O3.nH2O.

При разработването на двата проекта са взели учас-
тие следните специалисти: М. Тарасов (ръководител и
основен изпълнител), Н. Хълтъкова и В. Димов (елек-
тронна микроскопия); М. Мaринов, Б. Михаилова и Л.
Константинов (раманова спектроскопия); Е. Тарасова
(оптична микроскопия); О. Петров (прахова рентгено-
графия), В. Ганев (оптична спектроскопия). Получените
резултати са представени в 9 статии, 8 доклада на конфе-
ренции и 1 защитена дисертация.

В предложения по-долу материал са сумирани
някои от основните резултати от работата в това научно
направление.

Физико-химични условия на образуване
и преобразуване на волфрамови и волфрамово-
железни минерали в екзогенни условия
(на примера на находище Грънчарица, Западни
Родопи)

Показано е (Тарасов, 2001; Тарасов, Тарасова, 2002),
че супергенните процеси в шеелит-пиритовото находище
Грънчарица се развиват по схемата на „линейните извет-
рителни кори” и се контролират от зоните на пукна-
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тинност в рудното тяло. Гьотит, α-FeOOH, и ярозит,
KFe3(SO4)2(OH)6, са най-разпространените супергенни
минерали и главни вторични продукти в т.н. „лимони-
тизирани” (гьотит) и „нелимонитизирани” (ярозит) руди.
Това показва (фиг. 1), че екзогенните процеси в находи-
ще Грънчарица се развиват в широк интервал на pH (от
неутрални до силнокисели условия), но при преобла-
даващ висок окислителен потенциал, конкретните стой-
ности на който са близки към равновесните във водни
разтвори, намиращи се в пряк контакт с атмосферен кис-
лород. Тези условия предопределят особената роля на
Fe3+-йони в супергенните разтвори при разрушаването
на шеелита и при структурната и химичната еволюция
на волфрама в находището. Очертаните полета на
стабилност - (1) WO3.H2O+FeOOH, (2) WO3.H2O+
KFe3(SO4)2(OH)6 и (3) WO3.H2O+Fe3+ на Eh-pH диагра-
мата на системата W-Ca-Fe-S-K-H-O (фиг. 2) реали-
стично описват условията на разлагане на шеелита в
окислителната зона на находището и имат съответствие
със следните установени вторични минерали и асоциа-
ции: желязосъдържаща охра (WO3.xFе2O3.nH2O) (полета
1 и 2), тунгстит (WO3.H2O) и хидротунгстит (WO3.2H2O)
(поле 3), WO3.xFе2O3.nH2O и WO3.H2O или WO3.2H2O
(преход между полета 2 и 3).

 Фазов състав на гели на WO3.xFе2O3.nH2O

Установено е (Tarassov, 2001), че гелите на
WO3.xFе2O3.nH2O в находище Грънчарица са представе-
ни от три различаващи се по структура и генезис вторич-
ни продукта:

(1) желязосъдържаща волфрамова охра (фиг. 3),
която е нанокристален псевдоморфен продукт на раз-
лагане на шеелита в окислителната зона със структура
на орторомбична модификация на WO3.1/3H2O;

(2) аморфен гел (фиг. 4), който е продукт на зол-
гел процес след разтваряне на шеелита и рентгено-
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Фиг. 2. Eh-pH диаграма на системата W-Ca-Fe-S-K-O-H
 (по данни на Тарасов, 2001).

Фиг. 3. Рентгеноаморфна желязосъдържаща волфрамова охра
(WO3.xFе2O3.nH2O) от находище Грънчарица.

Фиг. 4. Аморфрен природен гел (WO3.xFе2O3.nH2O)
от находище Грънчарица.

Фиг. 5. Кристални групи на феритунгстит -
O3.xFе2O3.nH2O (~(W,Fe)(O,OH)3) от находище Грънчарица.

Фиг. 1. Eh-pH диаграма на системата Fe-S-K-O-H (по данни
на Тарасов, 2001)
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аморфната охра; близкият структурен порядък на гела
е подобен на този в метаволфрамовата киселина;

(3) феритунгстит (W,Fe)(O,OH)3 (фиг. 5), който е
продукт на преобразуване (метасоматично заместване)
на неподредените фази на WO3.xFе2O3.nH2O и е един-
ствена равновесна фаза в системата WO3.-Fе2O3-H2O в
разглежданите стандартни условия (полета 1 и 2 на фиг.
2); структурата на минерала е от пирохлоров тип.

Всичките посочени фази на WO3.xFе2O3.nH2O са
получени и при моделни химични експерименти
(Tarassov et al., 2004).

Механизми на преобразуване на шеелит във
вторични волфрамови продукти

Изследването на природни образци и на материали,
получени при моделни химични експерименти,
показва, че преобразуването на шеелита в сернокисели
условия включва: (1) йонен обмен Ca2+↔2H+ в
близкия обем на минерала (твърдофазов процес), (2)
топотаксично преобразуване на остатъчния материал
във вторичната фаза (WO3.1/3H2O) или/и (3) формира-
не на вторичната фаза чрез разтваряне-кристализация
(WO3.H2O и WO3.2H2O) (Тарасов, 1995; Tarassov et
al., 1998; Tarassov, Khaltakova, 1999). Характерът на
взаимоотношенията CaWO4-WO3.1/3H2O в лаборатор-
ните експерименти е изяснен с помощта на ТЕМ-данни
и чрез прилагане на методи на модуларна кристалогра-
фия (подход „Fundamental Building Blocks”, FBB).
Установено е, че ориентационните взаимоотношения
между шеелита и WO3.1/3H2O не са случайни: ъглите
между направленията [101]WO3.1/3H2O и [001]CaWO4,
както и [010]WO3.1/3H2O и [010]CaWO4 варират съответно
в границите 7-10 и 10-20о. В структурите на CaWO4 и
WO3.1/3H2O са идентифицирани сходни структурни
блокове, които са представени от шестчленни пръсте-
ни, изградени от волфрам-кислородни полиедри
(тетраедри в шеелита и октаедри в WO3.1/3H2O). Бло-
ковете в двете структури се групират в слоеве (слабо-
ве). Преходът CaWO4→WO3.1/3H2O се интерпретира
като преход от единия вид слаб в другия (фиг. 6).
Установените ориентационни взаимоотношения
между двете фази, както и механизмът на заместване-

то на шеелита много добре обясняват особеностите
на строежа на нанокристалите в охрата от находище
Грънчарица.

Форми на присъствие на волфрама в дисперсни
железни оксиди и оксиоксиди и влиянието му
върху техния фазов състав

Наличието и в някои случаи значителното концен-
триране на W в лимонити от зоните на окисление на
волфрамови находища е добре документирано в науч-
ната литература. Съществуват две гледни точки относно
формите на присъствието му в тях. Едни изследователи
(Телух, 1986) обясняват повишените съдържания на W
(до няколко десетки проценти) в дисперсните гьотити с
протичащите на повърхността на минерала сорбционни
процеси. Други (Kolitsch, 1998) считат, че в по-голямата
част от желязооксидните минерали W присъства като
изоморфен примес. Това заключение се подкрепя напр.
с данните за добре изкристализирали волфрамсъдър-
жащи берналит, фероксихит и акаганеит.

Нашите изследвания (Тарасов, Тарасова, 2002;
Tarassov et al., 2002), извършени върху волфрам-
съдържащ желязооксиден материал от находище
Грънчарица, показват, че волфрамоносните гьотити
представляват агрегати, съставени от собствено гьоти-
тови нанокристали и от гелна съставка - богата на
волфрам (WO3 > 25 wt%), силно неподредена
желязооксидна фаза (~ волфрамоносен ферихидрит).
Последната фаза се формира по схемата на зол-гел
процеса и е описана за първи път именно за находище
Грънчарица. Хематит се среща много рядко и се образува
за сметка на гьотит в резултат на многостъпален процес
(разтваряне на гьотит → формиране на ферихидрит →
топохимично преобразуване на ферихидрит в хематит).
Показано е, че атомното отношение W/Fe ~ 0.006 (или
~ 1 wt% WO3) както в гьотита, така и в хематита вероятно
съответства на горната граница на изоморфно включване
на W в структурата на двата минерала. Установените
взаимоотношения между гьотита и хематита добре се
обясняват с термодинамичната стабилност на двата
минерала в зависимост от размера на изграждащите ги
кристали при стайна температура. Напр. преходът гьотит

CaWO4 WO .1/3H O3 2

Фиг. 6. Модел на топотаксично преобразуване на шеелит във вторична волфрамова фаза (WO3.1/3H2O).
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→ хематит в случая е обосновано от факта, че размерът
на гьотитовите кристали не надвишава 30 nm, което
прави минерала термодинамически нестабилен спрямо
хематита. Запазването на дисперсните волфрамоносни
гьотити в окислителните зони на волфрамовите нахо-
дища се обяснява с наличието на силно неподредена
гелна съставка в гьотитовите агрегати (”волфрамов
ферихидрит”), която екранира гьотитовите кристали от
супергенните разтвори. В находище Грънчарица пре-
образуването гьотит → хематит се осъществява едва след
разтваряне на неподредената гелна съставка.
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Фиг. 7. Влияние на разтворимите форми на волфрама (мета-(I),
пара-(II) и ортоволфраматни (III) йони) и pH върху фазовия и
химичен състав на гели на Fe2O3.xWO3.nH2O.

С цел изучаване влиянието на W във водни разтво-
ри върху фазовия състав на формиращи се желязоок-
сидни фази, бяха проведени серия експерименти при
70оС в широк интервал на pH 2-10 (фиг. 7) (Tarassov et
al., 2003; Ganev et al., 2004). Единствената кристална
фаза, получена при тези експерименти, беше нано-
кристален гьотит, докато останалите продукти бяха
аморфни гели. Въз основа на това бе направен извода,
че формирането на волфрамоносен дисперсен гьотит
е нормален акт на фазообразуването в зол-гел процеси,
протичащи в природна волфрамсъдържаща среда. В
същото време другите волфрамсъдържащи желязоок-
сидни минерали се формират в резултат на допълни-
телно преобразуване на първичния гьотит. Това се пот-
върждава от данни, получени за волфрамоносен хема-
тит от находище Грънчарица (Tarassov et al., 2002),
както от описания на добре изкристализирали волф-
рамсъдържащи берналит, фероксихит и акаганеит,
развиващи се върху по-ранен волфрамоносен гьотитов
субстрат.
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