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RABDOFÁNU A JEJICH SRÙSTY
S FYLOSILIKÁTY
Viktor Goliáš1, Lukáš Palatinus2, Marek
Chvátal1, Mariana Klementová1
1

Ústav geochemie, mineralogie a krystalografie Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43
Praha 2
2
Laboratory of Crystallography, University Bayreuth
V souvislosti s doktorskou prací „Thoriové výskyty Èeské
republiky a jejich mineralogie“ byla vìnována kolektivem
autorù pozornost thoriovým èlenùm skupiny rabdofánu.
Jedná se o hydratované fosfáty typu REE PO4 * H2O
s heterovalentní substitucí 2REE (rabdofán) « Ca + Th
(brockit), hexagonální, prostorové grupy pravdìpodobnì
6222. Vyskytují se pouze v nízkoteplotních minerálních
paragenezích. Pøi teplotì vyšší ne 200 °C a tlaku pøevyšujícím 1 kbar dehydratují a pøechází na monoklinické
fosfáty skupiny monazitu.
Urèujícím kriteriem pro výbìr metodiky byly nepatrné
rozmìry zkoumaných minerálních agregátù (< 1 mm,
jednotlivé krystalky < 3 mm) a jejich nízká krystalinita
zpùsobená pøedevším pokroèilou metamiktizací zpùsobenou vlastní radioaktivitou studovaných minerálních fází.
Jako zatím nejvhodnìjší se ukázala RTG difrakce na
Debye-Schererovì komoøe 114.6 mm (Cu/Ni, Co/Fe,
expozice 48 hodin) v laboratoøi RTG difrakce domovského
ústavu. Pro zpracování získaných záznamù byl pouit novì
vyvinuty software F2P integrující dvourozmìrný filmový
záznam do podoby øady 2 Q – intenzita. (Palatinus, in
prep.). Morfologie a chemické sloení fází bylo studováno
na rastrovacím elektronovém mikroskopu CamScan S4
s energiovì disperzním analyzátorem Link ISIS 300
v laboratoøi geologických ústavù Pøf UK Praha (operátor
ing. Jiøí Hovorka).
Na lokalitì Budišov je hydrotermální thoriová
mineralizace vyvinuta v tøebíèském syenitu (amfibolicko –
biotitickém durbachitu) v drcené zónì mocnosti pøiblinì
6.5 m. Obsahy thoria se pohybují od 0.6 do 3.8 %. Na

mineralizovaných vzorcích se vyskytují relikty albitu,
hematit, sodný ferimontmorillonit a brockit. Brockit má
sloení (Ca0.43 Th0.27 Fe0.09 Ce0.04 Mg0.03 Nd0.02 Ba0.01 La0.01
U0.01)0.90 ((PO4)0.83 (SiO4)0.25 (SO4)0.02)1.10 * H2O, møíkové
parametry a0 = 6.956(6) Å, c0 = 6.441(6) Å, V0 = 269.9(4)
Å3. Parametry základní pseudohexagonální buòky montmorillonitu jsou: a0 = 5.237(4) Å, c0 = 15.12(2) Å a V0 =
359.1(7) Å3.
Druhou èást vzorkù poskytl allanitový pegmatit
proráející tìleso eleznorudného skarnu ve Vlastìjovicích. Obsah Th v pegmatitu je okolo 150 ppm. Nízkoteplotním rozkladem allanitu zde vzniká bohatá asociace
karbonátù a fosfátù REE a Th spoleènì s fylosilikáty.
Studovány byly srùsty thoriem bohatého kalciorabdofánu
(sloení: (Ca0.40 Ce0.27 La0.18 Nd0.06 Th0.04)0.95 ((PO4)0.90
(SO4)0.15)1.05 * H2O, zákl. buòka: a0 = 6.97(2) Å, c0 =
6.45(2) Å, V0 = 271(1) Å3) s montmorillonitem a
seladonitem a srùsty REE bohatého brockitu (sloení:
(Ca0.46 Th0.24 La0.13 Ce0.12 Nd0.10)1.04 ((PO4)0.94 (SO4)0.03)0.96
* H2O, zákl. buòka: a0 = 6.991(4) Å, c0 = 6.409(4) Å, V0 =
271.3(3) Å3) s chloritem.
Pøi studiu morfologických preparátù na elektronovém
mikroskopu bylo pozorováno kolénkovité dvojèatìní
krystalù brockitu pravdìpodobnì podle prvoøadé
hexagonální dipyramidy {10.1} a šikmé srùsty s chloritem
podle stejného tvaru. Jako jeden z pravdìpodobnì
pozorovaných srùstových tvarù u fylosilikátù (s brockitem)
se nabízí srùst podle prvoøadého hexagonálního vertikálního prizmatu {10.0}v hexagonálním indexování (monoklinického vertikálního prizmatu {110} v indexování
monoklinickém).
Studium srùstù relativnì stabilních hydratovaných fosfátù thoria s fylosilikáty mùe být dùleité pro modelování
procesù zadrení aktinidù a transuranù v bentonitové
obálce v objektu trvalého úloištì vyhoøelého jaderného
paliva. Pøedbìnì byl projeven zájem na pokraèování
výzkumných prací a pøislíbeno financování projektu
Správou úloišV radioaktivních odpadù.
Za finanèní podporu dìkujeme Výzkumnému zámìru CEZ:
J13/98:113100005 „Látkové a energetické toky ve
svrchních vrstvách Zemì“.

Ó Krystalografická spoleènost

Prezentováno na kolokviu Struktura 2001.

