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Важно достижение за българската минералогия е
откритиването за първи път у нас на природни хлор-
сулфосоли и утвърждаването им като нова минерална
група (Breskovska et al., 1979; Breskovska et al., 1982).
Това ангажира българските учени да работят активно
за по-нататъшното разширяване на знанията ни върху
съставите, структурните характеристики, свойствата
и образуването на тези необикновени съединения.

Хлорът и другите халогенни елементи дълго време
са се възприемали като несвойствени компоненти за със-
тава на сулфидите и сулфосолите. Няколкото природни
находки и провеждането на редица синтези през
последните години показват, че при определени усло-
вия хлорът влиза в състава на оловно-антимоновите сул-
фосоли, при което се образуват нови минерални видове
със съдържание на хлор, достигащо до 5 - 6 wt. % (Moë-
lo, 1979; 1983; 1989; Burke et al., 1981; Bortnikov et al.,
1981; Гигиадзе и др., 1984; и др). Микрометричните
размери на установените досега природни образци,
нестехиометрията на този тип съединения, както и
проблемът за диагностиката и отличаването на хлорните
от серните аниони при използването на рентгенострук-
турни методи са главни препятствия при изучаването
на хлорсулфосолите. Като цяло, широкообхватни
изследвания в системата Pb-Sb-S-Cl не са правени, а
наличните в литературата данни за синтетични и
природни хлорсулфосоли са единични и оскъдни.

Цели и задачи

Основните цели на изследователската работа в тази
насока са:

1. Синтез на хлорсъдържащи фази с или без при-
роден аналог, носещи химични и структурни характе-
ристики на представители от групата на сулфосолите.

2. Установяване механизма на включване на хлора
в съставите на изследваните съединения, структурната
позиция и кристалохимичната му роля.

3. Изучаване на физичните свойства и диагно-
стичните признаци на тези съединения.

4. Изясняване на полетата на стабилност на
синтезираните фази.

5. Прогнози на кристални структури на нови и
съществуващи хлор-сулфосоли.

За постигането на тези цели са решавани следните
задачи:

1. Оптимизиране на методиката за получаване в
сухи условия на хлорсулфосолни монокристални
образци, подходящи за решаване на кристалните
структури на получените фази.

2. Усвояване и усъвършенстване на съществу-
ващите рентгеноструктурни методи за решаване на
кристалните структури на изучаваните съединения.

3. Съставяне на диаграма на кристализация по
резултатите от експериментите.

4. Установяване на структурните характеристики,
дължащи се на присъствието на хлора в изследваните
фази.

Експериментален подход и изследователска
методика

Природните оловно-антимонови (хлор)сулфосоли
са нискотемпературни хидротермални съединения.
Логично е за изучаването на генезиса им да бъде изпол-
зван хидротермалният метод за синтез. Собствените
и на други автори опитни наблюдения показват, че в
хлорсъдържащи разтвори при лабораторни условия се
получават хлорсулфосолни фази, но с неблагоприятна
за монокристални изследвания морфология - силно
изявен иглест хабитус или вискери. Ето защо, като
основен метод на синтез бе използвана газово-транс-
портна реакция във вакуумирани стъклени ампули.
Преимуществото на тази техника е възможността за
израстване на монофазни образци, подходящи за реша-
ване на кристалните им структури.
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