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TURMALÍN A PSEUDOMORFÓZY ANGLESITU PO
PYROMORFITU ZE ZLATÝCH HOR
Tourmaline and pseudomorphoses of anglesite after pyromorphite
from locality Zlaté Hory
Pavel Novotný
Vlastivìdné muzeum, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
(15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p. Pradìdem)
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Abstract:
Tourmaline forms needle  like aggregates in quartzite in the deposit Zlaté Hory  West (Mír gallery).
Deposits of the Zlaté Hory ore district are also important localities of secondary minerals of Pb, Zn, Cu (e.g. cerusite, anglesite,
linarite, malachite, hemimorfite, langite, aurichalcite).
Druses of anglesite crystals form pseudomorphoses after crystals of pyromorphite in limonite filling cavities in quartz veins in the
deposits Zlaté Hory  East (Potovní tola gallery).

V rámci likvidace dùlních dìl ve Zlatých Horách je
cca 10 let provádìn výzkum minerálù dostupných v postupnì uzavíraných báòských provozech i z rozváených
hald. Mineralogické vzorky a dokladový materiál je uloen
ve sbírkovém fondu Vlastivìdného muzea v Olomouci.
Turmalín z loiska Zlaté Hory - západ
Skoryl poprvé v literatuøe uvádí Rosenkranc (1958)
ze toly Mír, kde se vyskytuje v paragenezi s karbonáty,
køemenem a albitem v chloriticko-biotitických kvarcitech.
Obdobné mineralogické vzorky byly získány pøi výzkumu
hornin z rozváené haldy pøed tolou Mír v r. 1997. Jedná
se o úlomky køemene velké 3  5 cm s relikty chloritu na
nìkterých okrajích úlomkù.
Turmalín je velmi jemnì jehlicovitý, èerný a vytváøí
ploché agregáty paralelní s chloritovými pásky. Ploný
rozmìr turmalínových agregátù se pohybuje v intervalu
10 x 10 a 15 x 20 mm, jejich mocnost je vesmìs mení
ne 3 mm. Jehlice turmalínu jsou dlouhé 3 - 15 mm,
v agregátech jsou uspoøádány subparalelnì, ménì èasto lze
pozorovat i agregáty s náznaky radiálnì paprsèité stavby.
Výrazné je zohýbání turmalínových jehlic.
Rentgenografická analýza turmalínu byla provedena
na pøístroji URD-6 (Freiberger Präzissionsmechanik/Seifer
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Roentgen) za podmínek: záøení CoKa/Fe filtr, 40 KV,
35 mA, krokový reim, krok 0,05o/ 2 theta, èas na kroku
3 sekundy, analytik D. Matýsek VB - TU Ostrava. Prákový difrakèní záznam je uveden v tabulce 1, dle vypoètených møíkových parametrù [ udány v 10 -10 m ]
ao = 15,971(18), co= 7,215(14) pøevauje v analyzovaném
turmalínu dravit. Chemizmus turmalínu byl studován na
pøístroji CamScan s pøipojeným EDX analyzátorem Link
An 10000 (urychlovací napìtí 20 kV, analytik V. Vávra,
PøF MU Brno)  viz tabulku 2. Z tabelovaných údajù
vyplývá, e na sloení analyzovaného turmalínu se podílí
dravit a skoryl, pøièem dravitová sloka mírnì pøevládá
a dle Povondry (1998) turmalíny s obsahem nad 50 % Mg
sloky lze oznaèit jako Fe  dravity. Z analýz je rovnì
patrná urèitá zonálnost v chemizmu turmalínù  podíl
dravitové sloky stoupá z centra (58 % dravitu) k okraji
krystalù (62 %).
Køemen je jemnozrnný, mléènì zakalený, bez patrných pøímìsí sulfidù. Velmi slabá limonitizace se projevuje
pouze na nìkterých puklinkách v køemeni a po obvodu
drobných kaveren po vyvìtralých karbonátech(?).
Chlorit tvoøí 1 a 2 mm mocné, jemnì upinaté,
tmavì edozelené pásky, zèásti limonitizované.
V prostoru nejznámnìjího výskytu linaritu
u Pomocné jámy byla studována (vèetnì laboratorní
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identifikace - Novotný, Sejkora, 1999) forma zatláèení
cerusitu linaritem a byly specifikovány makroskopicky
rozdílné sekundární silikáty, vznikající vìtráním prokøemenìlých krystalických vápencù. Rentgenometricky byla
rovnì ovìøena identifikace pseudohexagonálních krystalù
cerusitu nízce prizmatického habitu, které se v jednom
pøípadì (ve vzorcích odebraných autorským kolektivem)
vyskytly v paragenezi s linaritem.
Ovìøovacími pracemi historických povrchových
báòských dìl a jejich hald byl na loisku Zlaté Hory východ novì zjitìn a laboratornì potvrzen aurichalcit
a langit (Novotný et al., in press), které byly nalezeny na
malé haldì hloubení pøed ústím Potovní toly. Oba
minerály jsou dosud popisovány jen z loiska Zlaté Hory Hornické skály (Krua 1973, 1977, Fojt 1973, Fojt, Zimák
1983). Na tée haldì byly rovnì získány úhledné
prizmatické krystaly linaritu velké 3 mm a paprsèité
agregáty hemimorfitu.
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Tab. 1 - Retgenometrické d - hodnoty turmalínu (v 10-10 m).
Tab. 1 - Powder X - ray d - values of tourmaline (in 10-10 m).









































Tab. 2 - Chemické sloení turmalínu.
Tab. 2 - Chemical composition of tourmaline.

Malachit z Modré toly
Souèástí studovaného mineralogického materiálu
byla kolekce morfologicky i barevnì vzájemnì dosti odliných malachitù. Vzorky byly odebrány z rozráky s linaritem u Pomocné jámy i v historických dobývkách nad
úrovní novodobé prùzkumné chodby 1201. Uvedené sekundární minerály Cu vytváøí povlaky svìtle zelené a zelené
barvy, nìkdy s modravým odstínem (z rozráky s linaritem). V chemických analýzách, provedených na energiovì
disperzním mikroanalyzátoru Link Systems 860/2 (ÚNS
Kutná Hora, analytik P. Pauli) byl kromì CuO v nìkterých
vzorcích mezi majoritními slokami detekován PbO a SO 3,
v nìkolika pøípadech ZnO, SO3 a SiO2. Kvantitativní
zastoupení uvedených oxidù je v jednotlivých vzorcích
promìnlivé. Mineralogické sloení studovaných
malachitù bylo upøesnìno rentgenovou difrakcí (ÚNS
Kutná Hora - analytik dr. evcù, Národní muzeum Praha 
analytik J. Sejkora):
1. Zelené prákovité povlaky, pøípadnì a jehlièkovité kory,
jsou tvoøeny malachitem.
2. Zelené povlaky s modrým odstínem, obsahující Cu,
Pb a S, vytváøí malachit s pøímìsí linaritu.
3. Na sloení svìtle zelených povlakù, obsahujících Cu,
Zn, S a Si, se podílí malachit s pøímìsí køemene a sfaleritu.
Pøísluná analytická data jsou u autora.
Pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu z Potovní
toly
Anglesit a pyromorfit ve Zlatých Horách nalezl Fojt
(in Krua 1956, Fojt 1957). Hojnìji byly oba minerály
zastoupeny pøedevím v Potovní tole, v limonitizované
íle s galenitem.
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Tab. 3 - Rentgenometrické d - hodnoty anglesitu a pyromorfitu
(v 10-10 m).
Tab. 3 - Powder X - ray d - values of anglesite and pyromorphite (in 10-10 m).

Pøi ovìøovacích pracích v historických dùlních
dílech v komplexu Potovní toly v r. 1996 byly nalezeny
drobné úlomky limonitu s pyromorfitem a anglesitem. Oba
minerály byly získány v prùzkumné chodbì pravdìpodobnì
z 18. stol. poblí historického odvodòovacího komínu.
Limonit vyplòuje subvertikální neprùbìnou puklinu smìru
40o, je porézní, málo zpevnìný, neobsahuje ádné relikty
sulfidických minerálù.
Pyromorfit tvoøí prizmata o rozmìru maximálnì
3 x 0,5 mm, svìtle lutozelené barvy, výraznì skelnì lesklá.
Prizmata vìtinou srùstají do ploe snopkovitých paprsèitých shlukù o prùmìru a 1 cm. Makroskopicky jsou shodné
se vzorky, odebranými v Potovní tole v prùzkumné
chodbì vyraené v 60-tých letech 20. stol. Determinace
pyromorfitu byla potvrzena prákovou difrakèní analýzou,
stanovená difrakèní data jsou uvedena v tabulce 1. Prákové difrakèní analýzy pyromorfitu i anglesitu byly provedeny na pøístroji URD-6 (Freiberger Präzissionsmechanik/
Seifer Roentgen) za podmínek: záøení CoKa /Fe filtr,
40 KV, 35 mA, krokový reim, krok 0,05o/2 theta, èas
na kroku 3 sekundy, analytik D. Matýsek VB/ TU
Ostrava. Nìkteré krystaly pyromorfitu jsou zèásti nebo
zcela pøemìnìny na anglesit, byly vak pozorovány rovnì
pøípady, kdy neúplnì pøemìnìný pyromorfit vytváøí
podklad pro drúzy krystalkù anglesitu.
Anglesit tvoøí tence stébelnaté krystalky o rozmìru
maximálnì 1,5 x 0,5 mm, které jednotlivì nebo v meních
drúzách vesmìrnì obrùstají krystaly pyromorfitu. Celkem
vzácnì se stébla anglesitu shlukují do snopkovitých útvarù
o prùmìru a 6 mm a nasedají na pyromorfit i na limonit.
Byly vak pozorovány i pøípady, kdy anglesit zcela zatlaèil
pyromorfit. Anglesit je bílý, slabì prùsvitný, s výrazným
skelným leskem. Jeho determinace byla potvrzena prákovou difrakèní analýzou, viz tabulku 3.
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