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Minerály skupiny graftonitu jsou monoklinicky prizmatic-
ké (prostorová grupa P21/b) bezvodé fosfáty bez fluoru
o obecném vzorci (R2+)3(PO4)2, kde R2+ představuje hlavně
Fe2+, Mn2+, Ca a Mg. Hlavními členy graftonitové skupiny
jsou graftonit (Fe2+, Mn, Ca)3(PO4)2, beusit (Mn, Fe2+, Ca,
Mg)3(PO4)2 a farringtonit (Mg)3(PO4)2; ostatní blízce pří-
buzné bezvodé fosfáty jsou také monoklinické, patří však
do jiných prostorových grup: sarcopsid (Fe2+, Mn,
Mg)3(PO4)2, zavalíait (Mn, Fe2+, Mg)3(PO4)2 (Hattert et al.
2012) a chopinit (Mg, Fe2+)3(PO4)2 (Grew et al. 2007).
Výskyt těchto minerálů je omezen především na fosforem
bohaté granitické pegmatity či frakcionované granity, oje-
diněle lze tyto minerály nalézt v metamorfitech (Stalder –
Rozendaal 2002, Grew et al. 2007) a meteoritech (např.
Steele et al. 1991, Grew et al. 2010). Z přehledu chemické-
ho složení minerálů skupiny graftonitu je patrné, že v jejich
vzorci bývá významně obsažen také vápník, nikdy však ne-
figuruje jako dominantní prvek. Publikovaná data terestric-
kých minerálů skupiny graftonitu ukazují na variabilitu
v obsahu CaO v rozsahu 4,38–16,11 hmot. % (Wise – Čer-
ný 1990, Černý et al. 1998, Smeds et al. 1998, Stalder – Ro-
zendaal, 2002, Škoda et al. 2007).

Tento příspěvek je věnován nově zjištěnému Ca bohatému
graftonitu, ojediněle až Ca-dominantnímu členu graftoni-
tové řady, který byl určen jako akcesorie ve vysokoteplot-
ním olivinickém buchitu nalezeném v porcelanitu u Ne-

chvalic v Mostecké pánvi. Nově zjištěná fáze představuje
potenciální nový člen graftonitové skupiny o složení (Ca,
Fe2+, Mg, Mn)3(PO4)2.

7�������

Studovaný materiál byl odebrán v zarůstající a částečně re-
kultivované těžebně porcelanitů v roce 2005 a 2011. Přímo
na lokalitě bylo provedeno petrofyzikální měření obsahu
přirozených radioaktivních prvků přenosným gamaspek-
trometrem GRM-260 a magnetické susceptibility ručním
kapametrem KT5. Laboratorní metody zahrnují mikrosko-
pické studium výbrusu, analytické práce na elektronové
mikrosondě a rentgenografické studium. Chemické ana-
lýzy byly získány na elektronové mikrosondě Cameca
SX-100 vybavené 5 WDS spektrometry na Masarykově
univerzitě v Brně (společná laboratoř Masarykovy univer-
zity a České geologické služby) za následujících analytic-
kých podmínek: urychlovací napětí 15 kV, proud 10 nA,
doba načítání na píku 10–30 s, průměr svazku 5 μm. Jako
standardy byly použity andradit (Ca, Fe), baryt (S), benitoit
(Ba), albit (Na), sanidin (Al, Si, K), olivín (Mg), rodonit
(Mn), ZnO (Zn), fluorapatit (P), titanit (Ti), SrSO4 (Sr)
a topaz (F). Změřené intenzity byly upraveny automatic-
kou matrix korekcí (Merlet 1994). Rentgenograficky byl
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materiál studován na práškovém difraktometru Phillips
X’pert MPD System, záření Cu, 40 KV/40 mA, krok
0,03° 2Θ, doba načítání 5 s, s použitím grafitového mono-
chromátoru v laboratořích České geologické služby v Pra-
ze na Barrandově, analyzovala I. Haladová.
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V širokém regionu Mostecké pánve (Malkovský et al.
1985), zejména pak při jejích okrajích vystupuje velké
množství různě velkých těles přírodně vypálených hornin,
jejichž vznik je spjat s fosilními požáry hnědouhelné sloje.
V regionu jsou všeobecně známy jako porcelanity a jejich
geologii a petrografii studovala řada autorů (např. Hibsch
1929, Váně, 1961, Zelenka a Martinovská 1985, Fediuk et
al. 2003). V posledním desetiletí byla v buchitech, škvá-
rách a paralávách spjatých s mineralogicky fádními porce-
lanity nalezena pestrá škála primárních i sekundárních mi-
nerálů i dosud nepopsaných fází, která dnes čítá asi 50
druhů, vedle dalších asi deseti částečně identifikovaných
fází (Žáček et al. 2001, 2005, 2010, 2011).

Porcelanity u Nechvalic představují podle Macůrka a Ze-
lenky (1985) a Zelenky a Martinovské (1995) jedno z nej-
větších těles porcelanitů ve střední Evropě. Horniny tvoří
nepravidelné těleso, velké přibližně 4 × 1,5 km, které je de-
nudačním reliktem třetihorních sedimentů, situovaným na
severním břehu řeky Bíliny asi 3 km jv. od Teplic. V pod-
loží vystupují neogenní vulkanoklastické horniny, v nadloží
jsou vypálené jíly místy překryty středně pleistocenní štěr-
kovou terasou, která vystupuje asi 120 m nad současným
korytem říčky Bíliny u Sezemic (Macůrek – Zelenka 1985,
Tyráček et al. 1990). Tento fakt jasně dokazuje, že k vyho-
ření uhelné sloje a ke vzniku porcelanitů a buchitů muselo
dojít už během spodního či středního pleistocénu. Horniny
jsou tu odkryty v řadě přírodních i umělých výchozů, ale
největším odkryvem je opuštěná a dnes již zarostlá těžebna
u Nechvalic, odkud pocházejí i všechny tři studované vzorky.
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Naprosto převažujícími horninami vystupujícími v ne-
chvalické těžebně jsou jemnozrnné až celistvé porcelanity
šedobílé až červené barvy, které sice nebyly nově studová-
ny, ale podle dřívějších studií (Hibsch 1929, Fediuk 1988,
Zelenka – Martinovská 1995, Fediuk et al. 2003, Žáček et
al. 2010) se obvykle skládají z 5–98 obj. % skla a krystalic-
ké fáze zahrnují hlavně křemen, cristobalit, tridymit, mul-
lit, cordierit, metakaolinit, živce, hematit a spinelidy. Pes-
třejší mineralogické složení pak mají tmavé celistvé či
porézní buchity, ze kterých byly odebrány tři dále popsané
vzorky. Zatímco protolitem běžných porcelanitů byly ob-
vykle nadložní jíly, buchity bohaté olivínem a magnetitem
pocházejí z protolitů bohatých na karbonáty, hlavně z pelo-
sideritových konkrecí.

Pro srovnání pro oba typy hornin uvádíme také hodnoty
magnetické susceptibility (MS) a gamaspektrometricky ur-
čené koncentrace přírodních radioaktivních prvků:

běžné porcelanity: MS = 0,10–1,00 × 10–3 SI; K =
= 1,61 hmot. %, U = 3,8 ppm, Th = 12,4 ppm;

tmavé buchity (NCH2): MS = 60,0–80,0 × 10–3 SI; K =
= 2,15 hmot. %, U = 6,2 ppm, Th = 14,2 ppm.

Vzorek NCH2 je černý, místy silně porézní (bublinatý)
jemnozrnný buchit, vzhledu škváry (obr. 1). Mikrosko-
pickým studiem výbrusu a v BSE na elektronové mikro-
sondě bylo zjištěno, že vzorek se skládá z přibližně 70 %
fayalitu, 15 % skla, 10 % spinelidu a 5 % anortitu, akceso-
rické jsou Ca-Fe fosfát (Ca-graftonit), sekundární zřejmě
amorfní vodnatý Fe-fosfosilikát a velmi vzácný primární
ankerit. Prezentovaná analytická data pocházejí z tohoto
vzorku.

Vzorek Ne3 je separované zrno velké 1,9 × 1,5 × 1,4 mm.
Na jemně zrnitou horninu polokovového vzhledu narůstá
z boku kůra minerálu sklovitého až voskovitého vzhledu,
která má lasturnatý lom a mastný lesk. Jde o část výplně
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drobné mandle v tmavém buchitu, ve vnitřku dutiny má
kůra hladký, nevýrazně ledvinitý povrch. Tloušťka kůry je
0,15–0,45 mm, na hranách minerál hnědočervené prosvítá.
Na povrchu kůry v dutině jsou jemné agregáty hnědé
barvy o velikosti 0,1–0,3 mm, zřejmě limonit (obr. 2).
V rtg.-záznamu byly identifikovány převažující cordierit,
fayalit a anortit a podřízený křemen a spinelid. Minerál ze
skupiny graftonitu nebyl bezpečně prokázán, jeho přítom-
nost však nelze, hlavně vlivem četných koincidencí, vylou-
čit. Většinu hnědé kůry však zřejmě tvoří vodnatý
Fe-fosfosilikát, který je rentgenamorfní.

Vzorek Ne4 jsou vyseparované úlomky hnědočerveně
prosvítajícího minerálu s lasturnatým lomem o velikosti
0,1–0,7 mm. Ve slabém rtg.-záznamu byly bezpečně iden-
tifikovány křemen, fayalit, anortit a spinelid. Hnědočerve-
ně prosvítající minerál je pravděpodobně amorfní
Fe-fosfosilikát.
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V hornině (vzorek NCH2), kde byl zjištěn Ca-Fe fosfát, do-
minuje olivín, který tvoří idiomorfní, krátce sloupcovité
špačkovité krystaly dlouhé 0,1–0,4 mm, s výraznou převa-
hou fayalitové komponenty (Fa77–97Fo9–22), podřízený
je anortit (An88–90Ab5–9Kf2–5), spinelid s dominancí her-
cynitové a magnetitové složky a sklo. To je poměrně ho-
mogenní a bohaté na oxidy Si, Al, K, Fe a také fosfor

�). ������
�	�	
������������ �����!�"�����#�	�	
����$������� ��
���!����%�!�&$$'��(�)*+�(,��&$-'���,+*+�*,�,(*+)%*)

0�. @. V�� ��L���� �����S�� � ���������� �����4 ���� � ��

����X ����� �����	 �	��������� � ���� �6������������� �����6

��. $���� ���!����� ������	 �� �����S� ����S��L ���!������6

� 
%�6����������S�.
8�L
V.
R���S�4
����
-.
pS���
>BEE.

0�. N. R��!�� "�67!6%�?7� �� !�������� �� ��� "�6������

����S� � '��������. V���� ��������� ���T *���� �� ��. 3>BB<54

8���� �� ��. 3EUUC54 W��� �� ��. 3EUUC54 [��� � W��� 3EUUB54 8���6

��
��
��.
3EUUE54
a�������
��
��.
3>BBU5.

(������ E. "������� ������ "�6%� ����S�� � '�������� 3��������

��
C
����H
�	�� ��K
�����
�������
��
"�6��������� 
����5

SiO2 0,25 0,34 0,28 0,20

TiO2 0,06 n.d. 0,04 0,02

Al2O3 0,08 0,05 n.d. 0,03

FeOtot 29,37 30,56 30,36 27,30

MnO 0,92 1,06 1,13 0,74

MgO 4,69 4,54 4,22 5,46

CaO 21,84 21,34 21,56 22,71

K2O n.d. n.d. 0,01 0,02

BaO 0,36 0,02 0,13 0,10

SrO 0,06 n.d. 0,05 0,03

ZnO n.d. n.d. 0,05 0,00

P2O5 43,28 43,43 43,26 44,52

F n.d. n.d. n.d. 0,13

-O=F 0,00 0,00 0,00 0,05

suma 100,91 101,36 101,07 101,26

Si 0,013 0,018 0,015 0,010

Ti 0,003 0,000 0,001 0,001

Al 0,005 0,003 0,000 0,002

Fe2+ 1,326 1,374 1,372 1,210

Mn 0,042 0,048 0,052 0,033

Mg 0,377 0,364 0,340 0,432

Ca 1,263 1,229 1,249 1,290

K 0,000 0,000 0,000 0,002

Ba 0,008 0,001 0,003 0,002

Sr 0,002 0,000 0,002 0,001

Zn 0,000 0,000 0,002 0,000

P 1,978 1,977 1,979 1,997

F 0,000 0,000 0,000 0,021

suma 5,015 5,017 5,015 5,001

XMg 0,125 0,121 0,113 0,146

XFe 0,441 0,456 0,455 0,408

XMn 0,014 0,016 0,017 0,011

XCa 0,420 0,408 0,414 0,435
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(71–73 hmot. % SiO2, 12–13 hmot. % Al2O3, 3–5 % FeO,
5–8 hmot. % K2O a 1,3 hmot. % P2O5) a naopak chudé na
oxidy Mn, Mg, Ca, Na (do 1 hmot. % oxidu), obr. 3, detaily
viz Žáček et al. (2010).

Ca-Fe-fosfát je jen mikroskopický; ve výbrusu (NCH2)
tvoří nepravidelné agregáty o velikosti 100–200 μm, vy-
plňující mezery mezi idiomorfními krystaly olivínu. Mi-
nerál má hnědou barvu, pod mikroskopem ve výbrusu
prosvítá tmavě červeně a nelze jej v optickém mikrosko-
pu odlišit od někdy srůstajícího a zřejmě hojnějšího vod-
natého fosfosilikátu. Data z elektronové mikrosondy
ukazují, že jde o bezvodý Ca-Fe2+ dominantní fosfát bez
fluoru ze skupiny graftonitu, který je stechiometrický
a značně homogenní a jehož empirický vzorec je
(Fe2+

1,21–1,39Ca1,19–1,31Mg0,33–0,46Mn0,03–0,05)∑2,95–3.10P1,94–2,00O8,
(viz tab. 1). Jak je patrné z obr. 4, minerál by mohl být kla-
sifikován jako Ca-bohatý graftonit až Ca3(PO4)2; analýzy
s dominancí Ca nad ostatními kationty spadají již do pole
Ca3(PO4)2 a reprezentují nový minerální druh se vzorcem
(Ca, Fe2+, Mg, Mn)3(PO4)2.

Práškový rtg.-záznam byl vzhledem k malé velikosti ob-
jektu pořízen pouze z vyseparované směsi Ca-bohatého
graftonitu a okolních minerálů. Ze záznamu jsou patrné
píky odpovídající minerálům skupiny graftonitu, jejich
nízká intenzita a četné koincidence však neumožnily další
strukturní studium.

Asociující Fe-fosfosilikát tvoří až 2 mm velké výplně
drobných mandlí a má stejně jako Ca-Fe fosfát hnědočer-
venou barvu a lasturnatý lom (obr. 2). Ve studovaném vý-
brusu však vystupuje jen jako zrna o velikosti do 60 μm.
Tato fáze místy zatlačuje Ca-graftonit nebo vystupuje sa-
mostatně (obr. 2). Chemicky je značně homogenní, s pře-
vahou FeOtot (42–47 hmot. %) a podřízenými koncentrace-
mi SiO2 (18–23 hmot. %), P2O5 (7–9 hmot. %), Al2O3

(6,0–7,7 hmot. %) a CaO (1,9–2,6 hmot. %); fluor není pří-
tomen. Nízké sumy (82–84 hmot. %) a fakt, že se při analý-
ze minerál „vypaluje“, indikují přítomnost vody.
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Ve vysokoteplotním olivinickém buchitu, který vystupuje
v tělese přírodně vypálených jílů (porcelanitů) u Nechvalic
byl zjištěn Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu. Mi-
nerál je pozdní, ale primární akcesorickou součástí buchitu
tvořeného dominujícím fayalitem a podřízeným anortitem,
spinelidem s převahou hercynitové a magnetitové složky
a Si-Al-Fe-K-P-bohatým sklem. Vedle tohoto minerálu se
v nechvalických buchitech vyskytuje také sekundární vod-
natý Fe-fosfosilikát, který je od předešlého makroskopicky
nerozlišitelný, avšak hojnější a tvoří až 2 mm velké výplně
mandlí.

Jde pravděpodobně o první výskyt graftonitu blízkého
fosfátu v pyrometamorfovaných horninách, v nejnovějších
kompendiích o pyrometamorfovaných horninách se výskyt
podobných fází nikde neuvádí (Sokol et al. 2005, Grapes
2006). Zároveň jde o graftonit s největším zjištěným obsa-
hem vápníku (až 22,71 hmot. % CaO a 1,31 Ca apfu), viz
diagram na obr. 4.

Empirický vzorec tohoto minerálu kolísá v rozmezí:

(Fe2+
1,21–1,39Ca1,19–1,31Mg0,33–0,46Mn0,03–0,05)∑2,95–3.10P1,94–2,00O8,

přičemž v jednom případě platí Ca > Fe2+ (apfu). Přinej-
menším toto složení by mělo být klasifikováno jako nový
Ca-dominantní člen ze skupiny graftonitu, (Ca, Fe2+, Mg,
Mn)3(PO4)2.

Poděkování. Výzkum pyrometamorfovaných hornin z Mostecké
pánve byl podpořen Výzkumným záměrem České geologické služ-
by (MZP0002579801). Autoři děkují paní I. Haladové za prove-
dení rtg.-analýz a pánům S. Houzarovi a R. Skálovi za recenzní
posouzení rukopisu.

����������

ČERNÝ, P. – SELWAY, J. B. – ERCIT, T. S. – BREAKS, F. W. – ANDERSON,
A. J. – ANDERSON, S. D. (1998): Graftonite-beusite minerals in granitic
pegmatites of the Superior Province: a study in contrast. – Canad. Mi-
neralogist 36, 367–376.

FEDIUK, F. (1988): The glass of Bohemian porcellanites. Second Int.
Conf. on Nat. Glasses, 97–109. – Praha.

FEDIUK, F. – LANGROVÁ, A. – MELKA, K. (2003): North Bohemian Por-
cellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice
Quarry, the Most Basin. – Geolines 15, 35–43.

GALLISKI, M. A. – OYARZÁBAL, J. C. – MÁRQUEZ-ZAVALÍA, M. F. –
CHAPMAN, R. (2009): The association qingheiite–beusite–lithiophilite
in the Santa Ana pegmatite, San Luis, Argentina. – Canad. Mineralo-
gist 47, 5, 1213–1223.

GRAPES, R. (2006): Pyrometamorphism. – 275 str. Springer Verlag, Ber-
lin – Heidelberg.

GREW, E. S. – ARMBRUSTER, T. – MEDENBACH, O. – YATES, M. G. –
CARSON, C. J. (2007): Chopinite, [(Mg, Fe)3](PO4)2, a new mineral
isostructural with sarcopside, from a fluorapatite segregation in
granulite-facies paragneiss, Larsemann Hills, Prydz Bay, East Ant-
arctica. – Eur. J. Miner. 19, 2, 229–245.

GREW, E. S. – YATES, M. G. – BEANE, R. J. – FLOSS, C. – GERBI, C.
(2010): Chopinite-sarcopside solid solution, [(Mg, Fe)3](PO4)2, in
GRA95209, a transitional acapulcoite: Implications for phosphate ge-
nesis in meteorites. – Amer. Mineralogist 95, 2–3, 260–272.

HATTERT, F. – RODA-ROBLES, E. – DE PARSEVAL, P. – WOUTERS, J.
(2012): Zavalíaite, (Mn2+, Fe2+, Mg)3 (PO4) 2, a new member of the
sarcopside group from the la Empleada pegmatite, San Luis Province,
Argentina. – Canad. Mineralogist 50, 6, 1445–1452.

HIBSCH, J. E. (1929): Erläuterungen zur geologischen Karte der Umge-
bung on Brüx. – Knih. St. geol. Úst. Čs. Republ. 11.

MACŮREK, V. – ZELENKA, O. (1985): Ložisko vypálených jílů u Nechva-
lic jako zdroj podsypových materiálů pro severočeské hnědouhelné
doly. – Uhlí 33, 12, 478–480.

MALKOVSKÝ, M. et al. (1985): Geologie severočeské hnědouhelné pánve
a jejího okolí. Oblastní regionální geologie ČSR. – 424 str. Ústř. úst.
geol. Praha.

MERLET, C. (1994): An Accurate Computer Correction Program for
Quantitative Electron Probe Microanalysis. – Microchim. Acta,
114/115, 363–376.

SMEDS, A. S. – UHER, P. – ČERNÝ, P. – WISE, M. A. – GUSTAFSSON, L. –
PENNER, P. (1998): Graftonite-beusite in Sweden: primary phases, pro-
duct of exsolution, and distribution in zoned populations of granitic
pegmatites. – Canad. Mineralogist 36, 377–394.

SOKOL, E. V. – MAKSIMOVA, N. V. – NIGMATULINA, E. N. – ŠARYGIN,
V. V. – KALUGIN, V. M. (2005): Pirogennyj metamorfizm. – 284 str.
Izd. Sibirsk. Otd. Ross. Akad. Nauk, Novosibirsk.

STALDER, M. – ROZENDAAL, A. (2002): Graftonite in phosphatic iron
formations associated with the mid-Proterozoic Gamsberg Zn-Pb
deposit, Namaqua Province, South Africa. – Min. Mag. 66, 6,
915–927.

STEELE, M. I. – OLSEN, E. – PLUTH, J. – DAWIS, A. M. (1991): Occurrence

�������	�
�	�	
�������������������	��������� ��������	
���������	����� �),



and crystal structure of Ca-free beusite in the El Sampal IIIA iron me-
teorite. – Amer. Mineralogist 76, 1985–1989.

ŠKODA, R. – STANĚK, J. – ČOPJAKOVÁ, R. (2007): Minerální asociace
fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého
Meziříčí, moldanubikum; Část I primární a exsoluční fáze. – Acta Mus.
mor., Sci. geol., 92, 59–74.

TYRÁČEK, J. – MALKOVSKÝ, M. – SCHOVÁNEK, P. (1990): Přehledná
geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí
1 : 100 000. – Ústř. úst. geol. Praha.

VÁNĚ, M. (1961): Zemní požáry v terciéru severovýchodních Čech. –
Acta Univ. Carol., Geol. 2, 219–234.

WISE, M. A. – ČERNÝ, P. (1990): Beusite-triphylite intergrowths from the
Yellowknife pegmatite field, Northwest Territories. – Canad. Minera-
logist 28, 1, 133–139.

ZELENKA, O. – MARTINOVSKÁ, I. (1995): Stanovení podmínek těžby loži-
sek vypálených jílů (porcelanitů) severočeské hnědouhelné pánve
a CHKO České středohoří z hlediska ochrany životního prostředí i z hle-
diska ochrany nerostného bohatství. – MS Geol. služby, Chomutov.

ŽÁČEK, V. – DVOŘÁK, Z. – SKÁLA, R. (2001): Unusual Mineral Assem-
blage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at Želénky,
North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic. – Geolines 13,
126–127.

ŽÁČEK, V. – SKÁLA, R. – DVOŘÁK, Z. (2010): Petrologie a mineralogie
porcelanitů mostecké pánve – produktů fosilních požárů neogenní hně-
douhelné sloje. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18,
1, 1–32.

ŽÁČEK, V. – SKÁLA, R. – HALODA, J. (2011): Barioferrite, BaFe3+
12O19 –

a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech
Republic. In: 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slo-
venskej geologickej spoločnosti, 21.–25.9. 2011. Monínec, str. 103. –
Čes. geol. společ. Praha.

ŽÁČEK, V. – SKÁLA, R. – CHLUPÁČOVÁ, M. – DVOŘÁK, Z. (2005):
Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-
Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic. – Eur. J. Miner. 17,
623–633.

�)+ ������
�	�	
������������ �����!�"�����#�	�	
����$������� ��
���!����%�!�&$$'��(�)*+�(,��&$-'���,+*+�*,�,(*,�%*�




