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PĜíspČvek shrnuje hlavní výsledky podrobného studia dostupných vzorkĤ pyromorfitu z ložiska Pb-Zn
rud Nová Ves u RýmaĜova (podrobnČji in Kocourková et al. 2007). Pyromorfit se nachází v asociaci
s limonitem a mladším plumbogumitem. Krystaly pyromorfitu jsou hexagonálnČ omezené a ukonþené
bází nebo se jedná o spojky báze s hexagonální dipyramidou (obr. 1).
MĜížkové parametry pyromorfitu odpovídají tabelovaným hodnotám
((a = 9,995 (+/– 0,001); c = 7,351 (+/– 0,001)) . 10–10 m. Obecný
vzorec pyromorfitu je A5 (XO4)3 Z, v nČmž do pozice A vedle
dominujícího Pb2+ mĤže vstupovat také Ca2+, Zn2+ a Fe2+ do pozice X
kromČ pĜevládajícího P5+ rovnČž As5+ a V5+, Si4+ a S6+ , do pozice
Z zejména Cl-, pĜíp. OH-. Z chemických analýz vyplývá, že se
chemismus pyromorfitu z Nové Vsi výraznČ neliší od
stechiometrického vzorce. Do pozice A vstupuje hlavnČ Pb2+ v
množství od 4,42 do 5,14 apfu; nízký je podíl Ca2+ (0,01–0,58 apfu) a Obr. 1: Krystal pyromorfitu
Zn2+  0,03 (apfu), Fe2+ je pod mezí detekce. Pozice X je obsazena hlavnČ P5+ (2,84–3,24 apfu); nízký
je obsah As5+  0,11 apfu, Si4+  0,07 apfu a S6+  0,01 apfu, V5+ je pod hranicí stanovení. Substituce
v pozicích A a X jsou na sobČ nezávislé. Dominantním prvkem v pozici Z je ve všech studovaných
vzorcích Cl-, (0,95–1,05 apfu), obsahy F- jsou pod mezí detekce.
Dopoþtené obsahy OH- dosahují u þásti vzorkĤ maximálnČ 0,05
apfu. Na základČ mikroskopického studia byly zjištČny dva typy
zonální stavby krystalĤ. První z nich se projevuje stĜídáním
kompaktních a porézních zón (obr. 2), které se však z chemického
hlediska se od sebe neliší. Druhý typ odpovídá rĤstové zonálnosti,
kdy dochází nejen ke zmČnČ v zastoupení krystalových tvarĤ (jádra
krystalĤ vykazují kombinaci prizmatu a dipyramidy, zatímco okraje
pĜedstavují spojky prizmatu s bází), ale i ke zmČnám v chemickém
Obr. 2: StĜídání porézních
složení pyromorfitu. V BSE je patrné stĜídání tmavých a svČtlých
zón krystalu s kompaktními
zón, které mají vČtšinou ostré hranice; místy jde o oscilaþní zonálnost. Tmavé zóny jsou
charakteristické zvýšeným obsahem Ca2+ vzhledem k Pb2+; maximální pomČr tČchto prvkĤ je 0,58: 4,42
(apfu), v pĜípadČ svČtlých zón je množství Pb2+ ~ 5 apfu. Zdrojem Pb pyromorfitĤ byl pravdČpodobnČ
galenit a/nebo dĜíve vykrystalované sekundární minerály Pb, na nČž pĤsobily nízce temperované
supergenní roztoky. PĤvod P a Cl není zcela jasný. Jejich zdrojem byly pravdČpodobnČ metapelity
(napĜ. muskoviticko-chloritické bĜidlice), lokálnČ obsahující akcesorický apatit. Výskyt pyromorfitu
v Nové Vsi je vázán na omezený prostor poruchové zóny ve fylitech. V prostoru ložiska Nová Ves
musely existovat výrazné rozdíly v distribuci, resp. aktivitČ P, Ca, CO2 a S, neboĢ pyromorfit nebyl
nikdy zjištČn v pĜímém kontaktu ani s anglesitem, ani s cerusitem, které v rámci sekundárních minerálĤ
Pb na lokalitČ pĜevládají. Vzhledem k tomu, že se na studované lokalitČ nenachází arzenopyrit ani
tennantit, byl pravdČpodobným zdrojem malého podílu As v pyromorfitech pyrit (obsahuje  6000 ppm
As). Zdrojem Ca budou nejspíš karbonáty (kalcit, ankerit, Fe-dolomit) obsažené na žilách nebo lokálnČ
v metamorfitech.
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