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ADAMITA CUPRÍFERA I FOSFÀTICA DE PRULLANS, LA CERDANYA, GIRONA

L’aflorament de conglomerats de Prullans, ubicat a la 
comarca de la Cerdanya, al costat de la carretera de la Seu 
d’Urgell a Puigcerdà (N-260), conté una varietat impor-
tant de minerals secundaris de zinc, coure i alumini. S’hi 
poden trobar petites meravelles que, des de fa temps, ha 
estat una font de grans satisfaccions per als buscadors. 
Alguns dels minerals més interesants del jaciment, en 
particular zalesiïta, felsöbanyaïta (abans, basaluminita) 
i fraipontita (Calvo et al., 2007), a més de baileyclor (una 
rara espècie de la família clorita), i d’altres de més co-
muns: al·lofana, aragonita, auricalcita, crisocol·la, gibbsi-
ta, hemimorfita, malaquita i rosasita, han estat descrits i 

analitzats prèviament. També s’ha trobat i analitzat, amb 
posterioritat, agardita-(Y) (Rosell, 2015).

L’objectiu d’aquest article és descriure la troballa en 
aquest jaciment i l’anàlisi d’adamita (var. cuproadamita) 
rica en fòsfor. Lamentablement, en l’actualitat la zona on 
va aparèixer el mineral està coberta per esllavissades i 
àrids que s’utilitzen per al manteniment de les carreteres.

L’any 2011, dins del conglomerat on sol aparèixer la za-
lesiïta, es van trobar uns petits agregats cristal·lins amb 
cristalls parcialment aïllats o en grups més o menys esferu-
lítics, d’uns 0,1-0,2 mm, de color verd, disseminats en un 
material tou de color ocre [Figura 1]. Les anàlisis prelimi-

Figura 1. Agregat esferulític d’aquesta adamita 
cuprífera i fosfàtica de Prullans. Col.: Xevi Ortiz; 
foto: Josep A. Soldevilla. 

Figura 2. Espectre SEM-EDS de la mostra analitzada el 2011. 
De l’anàlisi EDS, apart d’O, tenim (% atòmics): Cu (20,20%), 

Zn (62,92%), As (19,92%) i P (6,96%). Font: Joan Rosell.

Figura 3. Espectre SEM-EDS de la mostra analitzada el 2017. 
Font: Adolf Cortel.

Figura 4. Imatge SEM de la mostra analitzada el 2017. 
Foto: Adolf Cortel.
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nars d’una mostra amb SEM-EDS, fets l'octubre de 2011 
[Figura 2], van revelar la presència de As, P, Cu i Zn. En fun-
ció d’aquesta composició va semblar llavors que es podia 
tractar de philipsburgita, (Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6, però 
amb Zn>Cu, o més probablement, d’adamita amb Cu i P. I 
aquí ens vam quedar.

Quan es va identificar una mostra de philipsburgita 
procedent de la mina “Trípoli”, Huércal de Almería, Al-
meria (1), emprant SEM-EDS i Raman (octubre 2016) i 
DRX (juny 2017), va semblar oportú aclarir definitiva-
ment si la mostra trobada prèviament a Prullans era phi-
lipsburgita o una adamita amb Cu i P.

En fer l’espectre Raman amb un aparell senzill ja va 
quedar clar que no coincidia amb el de philipsburgita i 
que era molt semblant al d’adamita. Per a confirmar-ho, 
es va repetir l’anàlisi SEM-EDS i es va fer un altre espec-
tre [Figures 3 i 4] amb l’espectròmetre dels Centres Cien-
tífics i Tecnològics de la UB.

Els resultats de les anàlisis indiquen que:
 • El mineral conté As, P, Zn i Cu, com ja havien mostrat 

les anàlisis del 2011. Pel que fa al contingut de fòsfor: 
(100xP)/(P+As) = (100x7,46)/(7,46+24,58) = 23,3%, 
que és un percentatge força alt. La proporció del cou-
re respecte al zinc també és gran: (100xCu)/(Cu+Zn) 
= (100x10,40)/(10,40+57,56) = 15,3%.  La relació 
(Cu+Zn):(P+As) es igual a 2,1:1, molt propera a la teòri-
ca, 2:1, de l’adamita, segons la fórmula Zn2(AsO4)(OH).

 • L’espectre Raman coincideix bé amb el de l’adamita, 
però en la mostra de Prullans apareix, a més, el sen-
yal degut a la vibració simètrica de l’anió fosfat, PO4, 
aproximadament a 950 cm-1, que correspon al fòsfor 
detectat per EDS.  Les posicions dels senyals intensos 
de la vibració simètrica de l’anió arsenat, AsO4, cap a 
840 i 890 cm-1, així com el de l’anió hidroxil, OH, cap a 
3.550 cm-1, coincideixen molt bé amb les de les mos-
tres d’adamita de la base de dades RRUFF [Figura 5].
La taula de la figura 6 recull les dades analítiques, 

en funció de les quals la fórmula empírica d’aquesta 
adamita és (per a un total de 3 cations, amb els OH 

calculats per diferència de càrregues):
(Zn1.73Cu0.31)Σ2.04[(AsO4)0.74(PO4)0.22)]Σ0.96(OH)1.20, 
o sigui (Zn,Cu)2.04(AsO4,PO4)0.96(OH)1.20
Per tant, la mostra de Prullans és adamita cuprífera (cu-

proadamita, amb Cu) i fosfàtica (amb PO4).
La comparació dels espectres Raman d’aquesta cu-

proadamita fosfàtica amb els d’una adamita que no té 
ni fòsfor ni coure (2), indica que els senyals en la regió 
100-600 cm-1 (on apareixen les vibracions oxigen-metall 
i senyals poc intensos de vibracions dels anions arsenat i 
fosfat) coincideixen bé en les dues mostres, però en la de 
Prullans els senyals són força més amples [Figura 7]. Això 
apunta a què la presència d’una quantitat significativa de 
fòsfor i de coure en l’estructura provoca un grau de des-
ordre que fa que les freqüencies de les transicions vibra-
cionals tinguin un valor menys ben definit que en l’estruc-
tura d’una adamita “pura”. No cal dir que, per a descartar 
la presència de més d’un mineral en la mostra, en fer les 
anàlisis es va comprovar que la composició a diferents 
punts d’una esfèrula i de diferents esfèrules fos similar.

Tot i que no s’ha descrit que l’adamita, al contrari que 
l’olivenita, formi dissolucions sòlides amb un equivalent 
seu fosfàtic (Braithwaite, 1983), és raonable suposar que 
l’anió fosfat es troba substituint a l’anió arsenat en l’es-
tructura. 

Figura 5. Comparativa d’espectres Raman de la mostra de 
Prullans (2017) amb dues mostres de RRUFF. Elaboració: Adolf 
Cortel; font: Tariq Jawhari (CCiTUB).

Figura 7. Comparativa d’espectres Raman de la mostra de Prullans 
(2017) amb la d’una adamita quasi pura (de Las Minicas, Almeria). 

Elaboració: Adolf Cortel; font: Tariq Jawhari (CCiTUB).

Figura 6. Taula amb les dades de l’anàlisi EDS de la mostra del 
2017. Elaboració: Josep Lluís Garrido; font: Adolf Cortel.
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Agraïments
Les anàlisis s'han dut a terme als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB), dins del 
marc del conveni que el GMC té amb la UB, gràcies a l’amabilitat del Dr. Antoni Roca. També s’agraeix al Dr. Tariq 
Jawhari, responsable del servei d’espectroscòpia Raman, la realització dels espectres.

Notes
(1) La troballa de la philipsburgita a la mina “Trípoli” és el resultat d’un estudi sistemàtic que el Grup APGA (Amigos 

del Patrimonio Geominero Almeriense) porta a terme en mines d’aquesta província. Un dels membre més actius 
del grup, José Francisco Castro, va facilitar la mostra, que es va poder analitzar amb SEM-EDS i Raman per gentile-
sa del Grup Mineralògic Català. Jesús Franquesa (GMC), que va visitar el jaciment, va fer possible l’anàlisi per DRX 
d’aquest mineral. 

(2) Per a comparar els espectres, i novament gràcies a l’amabilitat de José Francisco Castro, es va utilitzar una ada-
mita lleugerament cobaltífera, procedent de Las Minicas (Almeria), que no conté ni fòsfor ni coure. La quantitat 
de cobalt és molt petita i per tant, es pot considerar una adamita gairebé pura.
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Figura 8. Roseta de cristalls grocs de kasolita, d'uns 0,2 mm, 
de la serra del Cabo de Gata, Almeria. Els cristalls verds són de 
paratacamita. Col i foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 9. Espectre Raman de les agulles grogues analitzades, que 
concorda amb els de kasolita que surten a la base de dades RRUFF i 

amb els descrits a la bibliografia. Elaboració i font: Adolf Cortel.

KASOLITA DE LA SERRA DEL CABO DE GATA, NÍJAR, ALMERIA
José F. Castro, Josep A. Soldevilla, Adolf Cortel

La kasolita, Pb(UO2)(SiO4)·H2O, és un silicat poc 
freqüent d’uranil i plom. Fins ara, a Espanya només 
s’havia descrit a Salamanca (Arribas, 1975) i Còrdova 
(Ramos Márquez et al., 2012).

L’anàlisi amb espectroscopia Raman d’unes rosetes 
petites de cristalls grocs en unes mostres procedents 
de la serra del Cabo de Gata (Almeria)(1), va donar 
un espectre molt intens que, en una recerca a la base 

de dades RRUFF, va coincidir molt bé amb els de la 
kasolita [Figura 8].

A més de la gran intensitat de l’espectre, el fet que, 
a diferència d’altres minerals d’urani, aquest no sigui 
gens fluorescent, va facilitar la seva identificació. Do-
nat l’interès del mineral es va creure convenient con-
firmar amb SEM-EDS que la seva composició coinci-
dia amb la de la kasolita.
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Figura 10. Espectre SEM-EDS de les agulles grogues, on es veuen 
bé els ‘pics’ de Pb, U i Si. Font: Adolf Cortel.

Figura 11. Imatge SEM d’una mostra d’aquesta kasolita. 
Foto: Adolf Cortel.

Agraïments
L’anàlisi SEM-EDS s’ha fet als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) gràcies al 
conveni del GMC amb la UB, a través del Dr. Antoni Roca. La mostra ha estat recollida dins l’activitat d’exploració 
metòdica de les mines d’Almeria que porta a terme el grup APGA (Amigos del Patrimonio Geominero Almeriense), 
del qual n’és membre José F. Castro.

Notes
(1) L’espectròmetre Raman que s’ha emprat es va construir d’una forma similar al descrit a Malka et al. (2013), Appl. 

Phys. B, núm. 113, pp. 511-518; amb un mòdul làser verd de 532 nm, filtre longpass i un espectròmetre Czer-
ny-Turner amb xarxa de difracció de 1200 lin/mm.
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En l’espectre Raman hi destaca el senyal molt intens 
corresponent a la vibració simètrica del grup lineal 
UO2 a 761 cm-1. Una mica més enllà, a la regió 900-
950 cm-1, s’hi poden observar altres vibracions del 
catió uranil, UO2, i de l’anió silicat, SiO4. En la regió 
propera a 3500 cm-1 hi ha senyals deguts a vibracions 
O-H que, per la seva posició i amplada, suggereixen 
que l’hidrogen correspon a molècules d’aigua i no a 
anions OH. La recerca automàtica a la base de dades 
RRUFF (en la regió de 100 a 1400 cm-1), amb el pro-
grama CrystalSleuth, va donar una coincidència molt 
bona amb els espectres de la kasolita [Figura 9]. La 
comparació amb altres espectres de kasolita en la re-
gió de 3000 a 3700 cm-1 també va confirmar la coinci-
dència. Cal dir que, al marge dels espectres de la base 

de dades RRUFF, els espectres Raman de la kasolita i 
els d’altres silicats d’uranil s’han estudiat amb molt 
de detall (Frost et al., 2006), i això permet una identi-
ficació de les mostres d’aquests minerals amb moltes 
més garanties.

L’anàlisi dels cristalls grocs amb SEM-EDS va con-
firmar que en la composició del mineral hi ha Si, U 
i Pb [Figures 10 i 11]. La recerca de minerals amb 
aquesta composició a Mindat només dóna kasolita i 
orlita. Però, donat que l’orlita potser sigui idèntica a 
la kasolita (encara per comprovar) i que els espectres 
Raman coincideixen prou bé amb els de les bases de 
dades i els descrits a la bibliografia, sembla garantida 
la identificació d’aquest mineral com a kasolita. 


