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KRISTÁLYFIZIkA

XVIII. OPTIKAI TULAJDONsÁGOK
1. OPTIKAI sAJÁTsÁGOK FEHÉR FÉNYBEN
A fény olyan elektromágneses sugárzás, mely különböző hullámhosszúságú komponensekből áll. Az emberi szem a
teljes spektrumnak csak a kb. 390 nm-től (ibolya) 770 nm-ig (vörös) terjedő részét érzékeli.

Az elektromágneses spektrum részlete

Egy adott hullámhosszúságú fényt monokromatikusnak (egyszínű) nevezzük. Minden hullámhosszúsághoz (l)
meghatározott frekvencia (n) tartozik. Ezek szorzata egy állandó érték (c), a fény sebessége vákuumban: ln = c = kb.
3x10 8 ms-1

Szín
Mi történik, ha fehér fény (mely a látható tartomány összes hullámhosszát tartalmazza) jut az ásvány felszínére?
Visszaverődik, megtörik, szétszóródik, elnyelődik és áthalad rajta. Alapvetően ezeknek a komponenseknek az

aránya, valamelyiknek a dominanciája határozza meg az ásványok színét és fényét.

A kristályba beeső fénysugárral kapcsolatos folyamatok elvi sémája

Ezek közül a visszaverődési és szétszóródási komponensek adják az ásvány fényét. De mi okozza az ásványok
színét fizikai szempontból? A színt fizikai szempontból a fehér fény szelektív abszorpciója (elnyelése) a látható
spektrumból és a visszamaradó spektrum-összetevőknek a transzmissziója (átbocsátása) okozza, melyet az emberi
szem érzékel. Más szóval, ha a fehér fény minden hullámhossza áthalad az ásványon, akkor színtelen. Ha viszont a
fehér fény valamennyi hullámhosszát elnyeli és nincs fényátbocsátás, akkor fekete színű. Színes akkor lesz az
ásvány, ha a fehér fény különböző hullámhosszúságú komponenseit más és más arányban nyeli el, ez a szelektív
abszorpció jelensége. Ha a fényelnyeléssel arányos mennyiséget (abszorbancia) a hullámhossz függvényében
ábrázoljuk, abszorpciós spektrumot kapunk. Az almandin és rubin vörös, az olivin és smaragd zöld színei az
abszorpciós spektrumok alapján megmagyarázhatók.

A vörös rubin és a zöld smaragd abszorpciós spektruma

Ehhez hasonlóan az almandin vörös színét az okozza, hogy a kristály a látható spektrum ibolya és narancs közötti
részét abszorbeálja, a vöröset pedig átengedi. A zöld olivinnek a látható spektrum két szélénél van abszorpciója és a
középső tartomány (zöld-sárga) spektrumát engedi át.

A színek kémiai és kristályszerkezeti okai
Az ásványok színe alapvető információkat adhat számunkra kémiai összetételéről és belső szerkezetéről. Hiszen a
szín létrejötte alapvetően az ásványra eső fénysugárzás és az ásványt alkotó atomok, ionok, molekulák, illetve ezek
elrendeződése, tehát a kristályszerkezet között végbemenő kölcsönhatások eredője.

Elektronátmenetek
Szelektív abszorpció akkor történik egy ásványban, ha fénysugárzás formájában energiát közlök az atomok elektronjaival, hogy
egy adott energiaszintről egy magasabb energiaszintre jussanak. Ezt a folyamatot nevezzük elektronátmenetnek. Az
elektronátmenetben és a színek kialakulásában a következő átmeneti fémionok játsszák a főszerepet: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu.
Minden spektrumra érvényes, hogy az abban észlelhető vonalak az atomi energiaállapot megváltozásának a következményei. Ha
valamely atom energiája DE értékkel megváltozik, akkor az energiakülönbség olyan n frekvenciájú foton alakjában sugárzódik ki,
melyre az alábbi összefüggés érvényes: DE = hn = hc/l, ahol h = Planck állandó.
A fenti összefüggésből az energia értéke kiszámítható. Így például egy elektronátmenetnél a két energiaszint közötti
energiaváltozás az abszorbeált fény hullámhosszának ismeretében megadható. Ezért a spektrum felvilágosítással szolgálhat az
atomok elektronjainak energiájáról. Az energiaszinteket azonban nemcsak az elektronok pályaenergiái határozzák meg. Az
elektronok emellett még különféle kölcsönhatásokba léphetnek egymással. Az atomokban az alábbi kétféle elektronátmeneteket
különböztetjük meg, melyek az ásványok változatos színét adhatják:
1) Kristálytér átmenetek: melyek egyes fémionok két 3d felhasadt pályái között mennek végbe. De a szín létrejöttében szerepe
lehet a kötéstípusoknak, az oxidációs állapotnak és az anion koordinációjának is.
2) Töltésátvitellel járó átmenetek: melyek ugyanazon kristály két szomszédos ionja között játszódnak le. Az egyik legfontosabb
példa az Fe2+ és Fe3+ ionok közötti töltésátvitellel járó átmenet a csillámokban, amfibolokban, piroxénekben és turmalinokban.
Mindkét esetben az elektronok gerjesztése fehér fénnyel történik. A foton elnyelésekor valamely atomhoz (vagy atomcsoporthoz)
tartozó elektron (elektronok) gerjesztődnek, így jellegzetes abszorpció történik. Azokat a csoportokat, melyeknek a látható
tartományban jellegzetes elnyelése van kromofor (színhordozó) csoportoknak nevezzük. Ez a fogalom arra utal, hogy a vegyület
színe sokszor rájuk vezethető vissza.

Elektronátmenetek okozta színek:

Abszorbeáló ion

Ásvány (változat)

Szín

Cr3+

Berill (smaragd)

Zöld

Cr3+

Korund (rubin)

Vörös

Mn3+

Turmalin (rubellit)

Rózsaszín

Fe2+

Andradit

Zöld

Fe3+

Almandin

Sötétvörös

Fe3+

Forsterit (peridot)

Zöld

Cu2+

Türkiz

Kék

Színcentrumok
Rácshibák is okozhatnak változatos színeket. Amikor a fluorit szerkezetében egy hiányzó fluorid-anion helyét egy elektron
foglalja el ez határozott lila színt eredményez. Ennél ugyanis a lila kivételével a teljes látható spektrum abszorpciója
bekövetkezik, ezt nevezzük elektron színcentrumnak.
Ezzel fordított esetben egy elektron hiányzik ott, ahol normális esetben elektronpár foglalna el, ezt nevezzük lyuk
színcentrumnak, hiszen ez is színt hozhat létre. A füstkvarc esetében Al3+ helyettesít kis mennyiségben Si4+ -t. Röntgen- vagy
gamma-sugárzás hatására az Al-O kötéshez tartozó elektronpárból az egyik kilökődik, lehetőséget biztosítva a visszamaradó
elektronnak különböző, szürke színt okozó átmenetekre. Hasonló mechanizmussal magyarázzák az ametiszt lila színét is, csak
ebben az esetben Al3+ helyett Fe3+ helyettesítés történik.

Színcentrumok okozta színek:

Ásvány (változat)

Szín

Kvarc (ametiszt)

Ibolya

Fluorit

Ibolya

Kvarc (füstkvarc)

Szürke

Topáz

Kék

Kősó

Kék

Színek és színjátékok egyéb okai
Számos olyan esetet ismerünk, amikor nincs szükség elektronátmenetekre vagy színcentrumokra a színek,
színjátékok létrejöttéhez. Ezeket legtöbbször fényszóródás vagy színszórás idézi elő. Különösen a drágakövek
világában ismertek ilyen jelenségek. Legtöbbször éppen jelenlétük emel drágakő-minőségre bizonyos ásványokat. A
szín- és fényjátékok hatását csiszolással lehet megsokszorozni. Az alábbiakban néhány jellemző szín- és fényjátékot
mutatunk be.
Macskaszem-jelenség: finom szálas szerkezetű, selyemfényű ásványoknál figyelhető meg (kvarc finom rostos
változatai: macskaszem, sólyomszem). Félgömb alakúra csiszolt köveken észlelhető legjobban.

Macskaszem -jelenség finom rostos kvarc domborúra csiszolt felszínén

Csillogás: rendszerint egy kristálylappal párhuzamosan elhelyezkedő hematit- vagy csillámpikkelyek okozzák
(plagioklász és káliföldpátok: aventurin, napkő).

Csillogás földpátban elhelyezkedő hematitpikkelyek miatt

Csillaghatás (aszterizmus): orientáltan elhelyezkedő ásványzárványok okozzák. Az ún. csillagrubinnál például piciny
rutiltűk hatszögű csillag alakjában helyezkednek el (korund rubin és zafír változatai). Félgömb alakúra csiszolt kövek
mutatják legszebben.

Csillaghatás rubin domborúra csiszolt felszínén

Labradorizálás: rendkívül vékony (1/10 mikrométeres) szételegyedési lamellák okoznak intenzív sárga-narancs-kék
interferenciaszíneket. A plagioklász földpát labradorit változata mutatja legjobban, innen kapta nevét.

Labradorizálás plagioklász földpát csiszolt felszínén

Holdfény-hatás: kicsiny szételegyedési lamellák okozta fényhatás, mely a hold sajátos fényére emlékeztet.
Plagioklászok és káliföldpátok mutatják leggyakrabban.

Holdfény-hatás káliföldpát csiszolt felszínén

Irizálás: átlátszatlan ásványok felszínén, a levegő oxigénjének és szén-dioxidjának hatására vékony, filmszerű
bevonatok jöhetnek létre, melyeken fénytelenedést és futtatási színeket lehet megfigyelni (goethit, bornit, kalkopirit).

Irizálás filmszerű goethit felszínén

Opalizálás: más szóval a nemesopál színjátéka, amit a szétszóródó fehér fény okoz. A jelenség szerkezeti alapját
azonos méretű, SiO 2 -ből álló gömbök vagy oktaéderek rövid távú szabályos elrendezése adja. Ezek a rendezett
szerkezetű domének mint egy optikai rács, bontják a fehér fényt a spektrum színeire. Egyediségét az adja, hogy
mozgatásra állandóan változó színek jellemezik ezt a színkavalkádot.

Opalizálás jelensége nemesopálban

Színszórás: az a jelenség, amikor a fehér fény egy színtelen kristályba belép, megtörik, benne áthalad és onnan
kilépve különböző szögekben megtörve a spektrum színeiben jelenik meg. Különösen látványos a jelenség, ha soklapú
a kristály és többirányú a belépés, megtörés és kilépés folyamata. Ennek a jelenségnek a hatását a drágakőminőségű
gyémánt vagy cirkon brilliáns alakra történő csiszolásával sokszorozzák meg

Színszórás gyémánt briliáns csiszolatán

Az ásványok szín szerinti csoportosítása
Az ásványokat színük szerint az alábbi három csoportba soroljuk:
1) Idiokrómás (saját színű) ásványok. Színük jellegzetes, bár bizonyos határok között változhat. A színük eredete
az ásvány uralkodó kémiai komponenseitől függ. Jellegzetes színadók a Fe 3+ (vörösbarna színt okoz) és Fe 2+
kationok (zöld szín okozója lehet), de más átmeneti fémek ionjai is sok vegyület meghatározó színadói: Mn, Cu, Cr,
Co, Ni.

Idiokrómás malachit

Idiokrómás auripigment

2) Színtelen ásványok. Ezek kémiailag tisztán és rácshibáktól mentes állapotukban színtelenek (például kvarc,
kalcit, gyémánt, korund).

Színtelen hegyikristály

3) Allokrómás (idegen színű) vagy színezett ásványok. Ezek a fenti feltételek esetén színtelenek, de különböző –
korábban részletezett – okok miatt mégis színesek lettek. Allokrómás ásványoknál alapvetően a kis mennyiségben
jelenlévő nyomelemek, illetve rácshibák okozhatnak színeződést (például a kvarc, turmalin és korund színes
változatai). A színtelen és a sötétlila kvarc között például alig mutatható ki kémiai különbség, a sötétlila mégis
intenzíven színezett. Egy színtelen ásvány színessé válásának igen sokféle oka lehet és a jelenség okozója sokszor
nagy munkával nyomozható ki. Néhány példa:
1) Helyettesítés révén színeződést okozó fémionok vannak a kristályrácsban.
2) Rácspontokon kívül helyezkednek el színeződést okozó fémionok.
3) Rácshibák okozzák a színeződést.
4) Ásványzárványok teszik színessé a kristályt.

Allokrómás kvarc (ametiszt)

Allokrómás turmalin

Allokrómás kősó

Allokrómás kianit

Idiokrómás (fehér) és allokrómás (fekete) kalcit zónás kifejlődésben

Olykor az is megfigyelhető, hogy az allokrómás kristály nem egyszínű, hanem foltokban vagy sávokban színezett. A
színzónásság oka, hogy a kristály növekedése során ritmikusan megváltoztak bizonyos kémiai vagy fizikai
paraméterek. Ennek pompás példáit találjuk például a turmalinoknál.

Turmalin kristály metszete főtengelyre merőleges színzónássággal

Turmalin kristály főtengellyel párhuzamos színzónássága

Berill kristály főtengellyel párhuzamos színzónássága

Az idiokrómás (sajátszínű) és allokrómás (idegen színű) ásványok egyszerű megkülönböztetésére alkalmas lehet
karcolási poruk megfigyelése. A tapasztalatok szerint ugyanis csak az idiokrómás ásványoknak van színes poruk.

Az ásványok porszíne
Bár a szín az ásványok egyik legszembetűnőbb sajátsága, mégis ásványonként elég különböző lehet. Ez
némiképpen igaz a sajátszínű ásványokra is. A hematit színe például a vörös és fekete között változhat. Nem így a
pora, mely mindig vörösbarna. Az ásvány porszíne tehát bizonyos esetekben inkább használható határozásra, mint a
makroszkóposan megfigyelhető színe. A porszínt legegyszerűbben egy fehér, mázatlan porcelánlapon történő
karcolással állapíthatjuk meg (ennek során porrészecskék tömege marad a porcelánlap felszínén).

Auripigment sárga pora

Goethit barna pora

Hematit vörösbarna pora

Malachit zöld pora

Azurit kék pora

Fontos azonban megjegyezni, hogy jellemző porszínük csak az idiokrómás ásványoknak van.
Ezek porszíne világosabb, mint az ásvány makroszkóposan megfigyelhető színe. A fémfényű ásványok pora az esetek
nagy részében pedig nemcsak, hogy más színű, mint a kristályé, de a termésfémeket kivéve általában nem fémfényű.
Ennek ellenére a porszín jól használható diagnosztikai sajátság az azonosításhoz, főként az átlátszatlan ásványoknál.
Színtelen ásványoknak a pora ezzel szemben mindig fehér. A legtöbb kőzetalkotó szilikátnak sincs karakterisztikus
porszíne. Az alábbi táblázatban néhány olyan gyakori ásványt sorolunk föl, melyeknek jellegzetes porszíne van.

Szín

Ásvány

aranysárga

termésarany

ezüstfehér

termésezüst

rézvörös

termésréz

fekete

grafit

fekete

piroluzit

fekete

magnetit

fekete

pirit

fekete

kalkopirit

szürkésfekete

galenit

szürkésfekete

molibdenit

szürkésfekete

antimonit

világosbarna

szfalerit

barna

goethit

barna

manganit

vörösbarna

hematit

vörösbarna

kuprit

vörös

cinnabarit

sárga

auripigment

halványsárga

jarosit

zöld

malachit

kék

azurit

Bizonyos ásványok porszínét az ember már az őskor óta jól ismerte, hiszen ezekből készítette festékeit. Különösen a földes
megjelenésű idiokrómás ásványok, illetve azokból álló keverékek (okkerek) voltak erre a célra a legalkalmasabbak (például a
vas- és mangán-oxidok különböző keverékei). Bár ma már a legtöbb festéket szintetikusan állítja elő az ember, még ma is
használhatnak ásványokat ilyen célra.

Átlátszóság
Attól függően, hogy az ásvány milyen mértékben engedi át a fényt, más szóval milyen a fényátbocsátó képessége,
megkülönböztetünk átlátszó, áttetsző és átlátszatlan ásványokat.
Ezek az átlátszóság fokozatai. Az átlátszóak a fényt teljesen átengedik, az áttetszőek csak részben. Az
átlátszatlanok egyik része csak makroszkóposan átlátszatlan, de vékony (mm alatti vastagságú) lemezei részben
áttetszőek. Ezeket vizsgálhatjuk áteső, polarizált fényben működő ásványtani mikroszkóppal (lásd alább). Más
részüknél vékony lemezeik is átlátszatlanok, ezeket nevezzük opak ásványoknak. Ellentétben az előbbiekkel, az opak
ásványokat nem tudjuk vizsgálni áteső fényben. Az opak ásványok vizsgálata emiatt ráeső fényben, ún.
ércmikroszkóppal történik.

Áttetsző andradit kristály ráeső fényben

Áttetsző andradit kristály áteső fényben

Átlátszó, színezett zoisit kristály

Színtelen, átlátszó borátásvány

Átlátszatlan magnetit kristályok

Fény
A kristály fényét a ráeső fehér fénynek a kristály felszínén lejátszódó kölcsönhatásai eredményezik. A szemünkkel

látható fényük alapvetően fényvisszaverő (reflexiós) képességüktől (R) függ, de a törésmutató is hatással van rá.
A kristályok felületére eső fény – miként korábban említettük – részben visszaverődik, részben elnyelődik, részben
pedig szétszóródik. Ha egy polírozott ásvány felületére merőlegesen érkezik a fény, akkor az ásvány fényvisszaverő
(reflexiós) képességét (R) a törésmutató (n) és az abszorpciós koefficiens (elnyelési együttható) (c) együttesen az
alábbi módon határozza meg:
R = (n-1)2 + n2 c 2 / (n+1) 2 + n2 c 2
Ha az elnyelési együttható értéke közel nulla (ilyenek a színtelen ásványok), akkor látható, hogy R gyakorlatilag csak a
törésmutatótól (n) függ. Az ásványok fénye tehát több fizikai paramétertől függ. Érdemes megjegyezni, hogy egy
ásvány reflexiós képessége teljes mértékben akkor érvényesül, ha a felület sima és jól polírozott (az irodalmi R értékek
mindig jól polírozott felületekre vonatkoznak).
Emiatt nem véletlen, hogy más lehet az ásvány fénye egy kristálylapon, mint a hasadási lapon, és teljesen más az
egyenetlen törési felületeken.
A visszavert fény erőssége szerint ismerünk:
1. erősen fénylő,
2. kevésbé fénylő,
3. fénytelen (matt) ásványokat.

A visszavert fény sajátságai szerint fémfényű (R igen nagy), félig fémfényű (R nagy) és nem fémfényű (R többnyire
kicsi, de lehet nagy is) ásványokat különböztetünk meg.
A kristályok fényének jellemzésére használt néhány fogalom (általában egy közismert anyag fényére utal).
Fémfényűek főleg a termésfémekre és szulfidokra jellemző (például termésréz, galenit, molibdenit, pirit). A
legnagyobb R értékkel bírnak.

Fémfényű arzenopirit

Félig fémfényűek főként a szulfidok és oxidok között ismertek (például rutil, kuprit, magnetit, grafit).

Félig fémfényű rutil

A nem fémfényűeknek sokféle megkülönböztetése ismert, ezek:
Gyémántfényű (R nagy, átmenet a fémfény felé): szfalerit, cinnabarit, cirkon, gyémánt. Érdemes megfigyelni, hogy
egy ásvány többféle kategóriában is elhelyezhető. Azért, mert adott fényvisszaverő-képesség mellett az átlátszósága
különböző. Minél átlátszóbb, annál inkább gyémántfényű, minél átlátszatlanabb, annál inkább fémfényű (szfalerit).

Gyémántfényű gyémánt kristály

Üvegfényű (R kicsi, átlátszó-áttetsző): kvarc, kalcit, földpátok, amfibolok, piroxének. A legtöbb fontos kőzetalkotó
ásvány ide tartozik.

Üvegfényű topáz kristály

Gyöngyházfényű (R közepes, áttetsző-átlátszó): gipsz, csillámok. Kitűnően hasadó ásványokon elsősorban a
hasadási felületen figyelhető meg.

Gyöngyházfényű sztilbit kristály

Selyemfényű (R közepes, áttetsző-átlátszó): gipsz, krizotil, amfibol. Mindig finom rostos-szálas halmazokra és nem
egykristályokra jellemző.

Selyemfényű aktinolit

Zsír-, gyanta- vagy viaszfényű: (R igen kicsi, áttetsző-átlátszatlan): terméskén, opál, nefelin. Leginkább törési
felületeken figyelhető meg. Igen jellegzetes a kvarc törési felületén (ellentétben a kvarc kristálylapjainak üvegfényével).

Zsírfény kvarc törési felületén

Fénytelen (matt): a földes megjelenésű ásványok (R kicsi, áttetsző-átlátszatlan). Nem szabad azonban figyelmen kívül
hagyni, hogy ebben az esetben sohasem egykristályok, hanem roppant kicsiny kristályokból álló földes aggregátumok
fényéről beszélünk.

Fénytelen kaolinit tömeg

Pleokroizmus (többszínűség)
A kristályoknak azt a tulajdonságát, hogy a rajtuk áthaladó fényből a különböző kristálytani irányokban más és más
hullámhosszúságú sugarakat abszorbeálnak és így iránytól függően más és más színt mutatnak pleokroizmusnak
(többszínűségnek) nevezzük.
Ez bizonyítja, hogy a szín is vektoriális sajátság. A jelenség makroszkóposan csak néhány (jobbára nagy tisztaságú,
drágakő-minőségű) ásványnál figyelhető meg: turmalinok, zoisit, cordierit.
Sokkal több ásványnál – közöttük fontos kőzetalkotóknál – észlelhető vékonycsiszolatban, polarizált fénnyel működő
ásványtani mikroszkópban.
A főtengelyes rendszerekbe tartozó egy optikai tengelyű ásványoknál (turmalinok, rubin) két eltérő színt lehet
megfigyelni, a kristálytani főtengely, illetve a melléktengelyek irányában. A triklin, monoklin és rombos rendszerekbe
tartozó, két optikai tengelyű ásványoknál (piroxének, olivin, biotit) a három fő törésmutató irányában látható három
eltérő szín. Azokat az irányokat, melyekben a színeltérés a legnagyobb, abszorpciós tengelyeknek nevezzük.

A törésmutató
A törésmutató a fény két közegben mért sebességének hányadosa, azaz n = v1 /v 2 , ahol n a törésmutató, v1 a
vákuumban (gyakorlatilag a levegőben), v2 pedig a kristályban mért fénysebesség. Mivel a törésmutató levegőre
vonatkoztatott értékét egynek veszik, így valamely anyag törésmutatója egyenlő a fény adott közegbeli sebességének
(v) reciprok értékével: n = 1/v.
Minél tömöttebben rendezett anyagon halad át a fény, annál inkább csökken a sebessége, amiből számunkra két
fontos dolog következik: 1) folyadékok és szilárd anyagok törésmutató értéke mindig 1-nél nagyobb; 2) a
kristályszerkezettől függően egy ásványszemcsén különböző irányokban áthaladó fénysugár sebessége eltérő, így a

törésmutató is eltérő lesz. Érdemes megjegyezni, hogy a törésmutató értéke függ a fény hullámhosszától, a
hőmérséklettől és a nyomástól.
A törésmutató fontos anyagi állandó, meghatározása ezért nagy fontosságú az ásványok esetén. Megállapításához
vannak közvetlen (prizma-módszer, totálrefraktométeres módszer) és közvetett (beágyazási) módszerek egyaránt.
Meghatározása mindig adott hullámhosszúságú monokromatikus fényben történik.
A beágyazásos (immerziós) módszernél egy kicsiny kristályszemcse elegendő a vizsgálathoz. Ehhez fénymikroszkóp és nagy
törésmutatójú folyadékokra van szükség. Elve azon alapul, hogy a kristályszemcsével azonos törésmutatójú folyadékba helyezett
szemcse körvonalát nem látjuk. Így ismert törésmutatójú folyadékokkal lehet kísérletezni, megközelítve az ismeretlen kristály
törésmutatóját. A vizsgálat elősegítésére egy különböző törésmutatójú folyadékokból álló sorozatot állítanak össze. Hogy a
folyadék, vagy a szemcse törésmutatója a nagyobb, azt a mikroszkóp tubusának emelésével vagy süllyesztésével, a szemcse
határán jelentkező vonal megfigyelésével állapíthatjuk meg (ún. Becke-féle vonal). Ez a vonal a tubus emelésével az erősebben,
a süllyedésével viszont a gyengébben fénytörő közeg felé vándorol. Becke módszerével egy vékonycsiszolatban több egymás
melletti ásványszemcse relatív törésmutatóját is megállapíthatjuk.

2. LUmINEsZcENcIA
Ha az ásványt nem a színkép látható tartományába eső fehér fénnyel, hanem például ultraibolya sugárzást kibocsátó eszközzel
világítjuk meg sötétben és így fényjelenséget mutat a jelenséget lumineszcenciának nevezzük. Az ásványnak ilyen módon
kibocsátott, látható sugárzását nevezzük lumineszkálásnak (ún. világító ásványok). A gerjesztés nemcsak ultraibolya fénnyel
(fotolumineszcencia) történhet, de gyors elektronok (katódlumineszcencia), röntgensugarak (röntgenlumineszcencia), kémiai
folyamatok közben felszabaduló energia (kemolumineszcencia), hevítés (termolumineszcencia), sőt bizonyos esetekben
mechanikai behatások (ütés, törés) is előidézhetik. A lumineszcencián belül a fluoreszcencia jelenségnél a besugárzás
megszűnése után azonnal megszűnik a fénykibocsátás. Ezzel szemben a foszforeszcencia esetén a spontán fényemisszió
hosszabb ideig eltarthat. Mindkét eset kezdőlépése, hogy a behatások révén az atomok gerjesztett elektronállapotba kerülnek. A
lumineszcencia nem ritka jelenség az ásványok világában, ma már több száz lumineszkáló ásványt ismerünk. Ezek a világító
ásványok ultraibolya fényben teljesen mást színben pompáznak, mint fehér fényben.

Fluorit fehér fényben

Fluorit UV-fényben

Opál fehér fényben

Opál UV-fényben

Kalcit (fehér) és willemit (barna) fehér fényben

Kalcit (vörös) és willemit (zöld) UV-fényben

Ahhoz, hogy egy ásvány lumineszkáljon, a kristályrácsában megfelelő tulajdonságú atomra vagy atomcsoportra, az ún.
aktivátorra van szükség. Az esetek kisebb részében az ásványt alkotó atomcsoport (UO2-, WO4-csoportok) az aktivátor, ilyenek
lehetnek az uranátok, volframátok. A világító ásványok döntő többségében inkább kis mennyiségben jelenlévő idegen
(szennyező) atomok az aktivátorok. Feltehetően kis mennyiségű mangán és ólom beépülése a szerkezetbe az oka a kalcit
gyakori tűzpiros vagy rózsaszín lumineszcenciájának. További gyakori szennyező aktivátorok lehetnek az urán és a
ritkaföldfémek is.
A lumineszcenciának sok gyakorlati haszna van: bankjegyek ellenőrzése, lézerek alkalmazása, világítástechnika, fluoreszkáló
festékek, szcintillációs számlálók stb.

3. FELADATOK

Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Mi okozza az ásványok színét fizikai szempontból?

Megoldás: A színt fizikai szempontból a fehér fény szelektív abszorpciója (elnyelése) a látható
spektrumból és a visszamaradó spektrum-összetevőknek a transzmissziója (átbocsátása) okozza.
Színes akkor lesz az ásvány, ha a fehér fény különböző hullámhosszúságú komponenseit más és
más arányban nyeli el, ez a szelektív abszorpció jelensége.

2. Melyek a kémiai és szerkezeti okai a színek létrejöttének?
Megoldás: legtöbbször átmeneti jellegű fémionok (Cu, Fe, Ni, Co), illetve rácshibák okoznak
színeket.

3. Soroljon föl néhány szín- és fényjátékot, amikor fény- vagy színszóródás a jelenség oka!

Megoldás: macskaszem-hatás, labradorizálás, holdfény-hatás, csillaghatás, opalizálás.

4. Mit nevezünk idiokrómás és allokrómás ásványoknak?
Megoldás: Az idiokrómás (sajátszínű) ásványok színét az uralkodó kémiai komponensek okozzák
(lehetnek színtelenek és színesek). Az allokrómás (idegenszínű) ásványok színét elsősorban kis
mennyiségben jelen lévő nyomelemek, illetve rácshibák okozzák.

5. Mi a jelentősége az ásványok porszínének?

Megoldás: csak idiokrómás ásványoknak van jellegzetes porszíne. Egyes átlátszatlan ásványok
meghatározására használható. Az ilyen ásványokat használták festék alapanyagoknak.

6. Mitől függ az ásványok fénye, és mi a csoportosításuk lényege?
Megoldás: az ásványok fénye a fényvisszaverőképességüktől és a törésmutatótól függ. A fényük
alapján két nagy csoportot különböztetünk meg, fémfényű és nem fémfényű ásványok.

7. A nemfémfényű ásványokat milyen anyagnevek fényei alapján jellemezzük, soroljon föl példákat!

Megoldás: gyémántfény (szfalerit, gyémánt), üvegfény (kvarc barit, kalcit), gyöngyházfény (színtelen
kitűnően hasadó ásványok hasadási lapjának fénye), zsírfény (kvarc, terméskén törési felülete),
fénytelen (a porszerű megjelenésű ásványok).

8. Mit nevezünk pleokroizmusnak?
Megoldás: a pleokroizmus többszínűséget jelent. Azt a jelenséget, ha a kristályon áthaladó fényből a
különböző kristálytani irányokban más és más hullámhosszúságú sugarakat abszorbeál és így iránytól
függően más és más színt mutat pleokroizmusnak nevezzük.

9. Mit nevezünk törésmutatónak, és mi a jellemzője kristályos anyagoknál?
Megoldás: valamely anyag törésmutatója egyenlő a fény adott közegbeli sebességének (v) reciprok
értékével: n = 1/v. Minél tömöttebb szerkezetű anyagon halad át a fény, annál inkább csökken a
sebessége: 1) folyadékok és szilárd anyagok törésmutató értéke mindig 1-nél nagyobb; 2) a
kristályszerkezettől függően egy ásványszemcsén különböző irányokban áthaladó fénysugár
sebessége eltérő, így a törésmutató is eltérő lesz (anizotróp viselkedés). A törésmutató értéke függ a
fény hullámhosszától, a hőmérséklettől és a nyomástól is.

4. A FÉNY TERJEDÉsE IZOTRÓP És ANIZOTRÓP KRIsTÁLYOKBAN
Amikor egy fényhullám belép egy anizotróp kristályba (felületére merőlegesen), megtörik két, egymásra merőleges
síkban rezgő fényhullámra. Ezt a jelenséget nevezzük kettőstörésnek.
A két hullám közül az egyik gyorsabban és irányváltoztatás nélkül (ordináriusz hullám), a másik lassabban és eltérő
irányban (extraordináriusz hullám) halad át a kristályon. A két hullám közötti sebesség és terjedési irány különbség
nagyon kicsi, utóbbi általában szabad szemmel nem észlelhető. Erősen kettőstörő ásvány – például a víztiszta kalcit
(izlandi pát) – 1-2 cm vastag kristályában viszont ez szabad szemmel is látható: a kristály alatt elhelyezett papíron az
eredeti pontsor mellett egy másik pontsor is látszik az ásvány alatt (lásd az alábbi videón).
Hogy a két keletkezett hullám síkban polarizált és egymásra merőleges, azt a kalcitkristállyal egy polárszűrő segítségével
könnyen beláthatjuk. A polárszűrő síkban polarizált fényt állít elő: a beérkező fényhullámokból csak a polarizáció síkjával
párhuzamosan rezgő hullámokat engedi át, a többit kiszűri. Ha a polárszűrőt elforgatjuk a kettőstörő kalcitkristály fölött, akkor

egyszer az egyik pontsort tüntetjük el (síkban polarizált ordináriusz hullám), erre merőlegesen a másikat (síkban polarizált
extraordináriusz hullám). Ha a kristályt forgatjuk a pontsor fölött, változik a két pontsor távolsága egymástól (lásd az alábbi
videón). Ha fele ilyen vastag kalcitkristályt használunk, a két pontsor közelebb lesz egymáshoz. Ha a kalcitot egy színtelen
kvarccal (hegyikristály) helyettesítjük, nem látunk kettőstörést.

Egymásra merőleges, síkban polarizált fénysugarak útjának elvi ábrázolása

Ebből az egyszerű kísérletből láthatjuk, hogy a kettőstörés mértéke három tényezőtől függ:
1. a kristály / ásványmetszet vastagsága;
2. a kristályos anyag szerkezete: erősen kettőstörő kalcitban megfigyelhető, de gyengén kettőstörő kvarcban nem;
3. a kristály / ásványmetszet optikai orientációja: forgatásra változott a kettőstörés értéke.

Képzeljük el, hogy egy kristály középpontjában elhelyezkedő pontszerű fényforrásból minden irányban fényhullámokat
tudunk kibocsátani és tudjuk mérni ezen fényhullámok sebességét különböző irányokban. Egy izotróp kristály
esetében a kiinduló fényhullámok által elért pontok összessége a hullámfelület, mely ebben az esetben gömb.
Anizotróp kristályokban viszont a fényhullámok különböző irányokban eltérő sebességgel haladnak, ezért a
hullámfelület ellipszoid. Ha főtengelyes rendszerbe tartozik a kristály, akkor a hullámfelület forgási ellipszoid, ha nem
főtengelyes rendszerbe, akkor háromtengelyű ellipszoid alakú. E hullámfelületeket az ásványoptikában optikai
indikatrixoknak nevezik. A fény terjedési sebessége és a törésmutató közötti összefüggést felhasználva az
indikatrixokat a különböző irányokban mérhető törésmutató-értékekre szokták megadni (ezért nevezik törésmutatófelületeknek).

A kristályok csoportosítása optikai sajátságaik alapján
1) Köbös rendszerben: a törésmutató-felület gömb, bármelyik metszetként kört kapunk, így nincs kettőstörés, a közeg tehát
izotróp.
2) Főtengelyes rendszerekben (trigonális, tetragonális, hexagonális): a törésmutató-felület forgási ellipszoid, a kitüntetett
szimmetriájú forgástengelyre merőlegesen az indikatrixban körmetszetet kapunk. Így ez az irány egy optikai tengely, az ezzel

párhuzamosan haladó fényhullámok számára a kristály optikailag izotróp. A kristályban azonban minden más irányban az
indikatrixban ellipszis metszetet kapunk, a törésmutató értékek között különbség van, fellép a kettőstörés, anizotrópia
tapasztalható. Mivel ezeknek az ásványoknak egy optikai tengelyük van (a c-tengelyre merőlegesen), ezek optikailag
egytengelyű kristályok.
3) Nem főtengelyes rendszerekben (triklin, monoklin, rombos): a törésmutató-felület háromtengelyű ellipszoid, melynek a
tengelyeit egymásra merőlegesen a legnagyobb, a legkisebb és egy közepes törésmutató értékek jelölik ki. Az ellipszoidnak két
körmetszete van, ezekre merőlegesen egy-egy optikai tengely jelölhető ki. Ennek alapján ezek optikailag kéttengelyű kristályok.
Az optikai tengelyek közötti szög az optikai tengelyszög, jele 2V.

5. KRIsTÁLYOK

VIZsGÁLATA POLARIZÁLT FÉNYBEN

A kristályok korábban említett optikai viselkedése teszi lehetővé, hogy polarizált fényben vizsgálva meg tudjuk őket
egymástól különböztetni.
Különösen régebben volt ennek nagy jelentősége, amikor még nem voltak elterjedtek más kristályszerkezet-vizsgáló
eljárások. Ma elsősorban kiegészítő vizsgálatokként használjuk a kristályszerkezeti és kémiai vizsgálatok mellett.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az ásványok (polikristályos halmazok) illeszkedési tulajdonságaira (szövet),
bontottságára, deformáltságára vonatkozóan fontos információkat nyerhetünk a segítségével.

Polarizált fénnyel működő ásványtani mikroszkóp
A biológiai mikroszkóptól eltérően poláros fénnyel működik. A fényforrásból érkező fénysugár útjába a tárgyasztal alá
és fölé egy-egy polárszűrőt építenek be, melyek csak adott síkban rezgő fényhullámot engednek át. Az egyik szűrő
(vagy mindkettő) a fény terjedési irányára merőlegesen elforgatható, a másik a fény útjából kiiktatható.
Síkban polarizált fényt először ún. Nikol-prizmával készítettek, de a modern mikroszkópokban már csak polárszűrőket
alkalmaznak erre a célra. Ugyanakkor a két szűrőt ma is hagyományosan "nikolnak" hívják.
A polarizátorral (alsó nikol) előállított poláros fény áthalad az átlátszó vékonycsiszolaton, majd a mikroszkóp optikai
tengelyében továbbhaladva, az objektíven, az analizátoron (felső nikol) keresztül az okulárba és onnan a szemünkbe
jut. Az objektív a tárgyról nagyított, valódi, fordított képet ad, amit az okulár tovább nagyít. Ez a kép a tárgyhoz
képest fordított helyzetű, látszólagos kép.

Az ásványtani mikroszkóp elvi működése

Ha az analizátort a polarizátorral azonos helyzetben iktatjuk a fénysugár útjába – ezt nevezik párhuzamos nikol
állásnak – és a tárgyasztal üres, akkor a polarizátorból érkező, polarizált fénysugár az analizátoron akadálytalanul
áthalad, a látótér világos marad. A gyakorlatban ehelyett a megfigyeléseket úgy végzik, hogy kiiktatják a felső nikolt a
fény útjából, ezért ezeket egy nikolnál végzett vizsgálatoknak hívjuk.
Viszont ha az analizátort a polarizátorhoz képest 90°-kal elfordítjuk – ezt nevezik keresztezett nikol állásnak – az
analizátorból nem lép ki fény, a látótér sötét lesz. Oka: az analizátor kioltja a polarizátorból érkező sugárt, mert a
beállítás miatt arra merőleges síkban rezeg.
A mikroszkóp fokbeosztással ellátott tárgyasztala forgatható, éppen azért, mert az ásványok optikai sajátságai
irányfüggőek. Az észlelések történhetnek áteső fényben (átlátszó ásványok esetén), vagy ráeső fényben (opak
ásványok esetén). Az opak ásványok vizsgálatához polírozott felületet kell készíteni. Nem opak ásványokból ezzel
szemben ún. vékonycsiszolatot. Ehhez a vizsgálandó anyagból (ásvány vagy kőzet) mintegy 30 mm vastagságú
plánparalel lemezt csiszolnak, amit tárgylemezre ragasztanak, végül fedőlemezzel fednek le. Ilyen vékony
metszetben az opak ásványokat kivéve minden ásvány átlátszó lesz, tehát vizsgálható áteső fényben.

Párhuzamos poláros fényben végzett vizsgálatok
Az alábbiakban néhány példát mutatunk be, amikor a tárgyasztalra optikai szempontból különbözőképpen viselkedő
ásványokat (vékonycsiszolatot) helyezünk párhuzamos és keresztezett nikol állásoknál.
1) Optikailag izotróp ásvány esetén: egy nikollal az ásvány mérete, alakja, színe, hasadása, törése állapítható meg.
Keresztezett nikolok között kioltás lesz, a tárgyasztal egy körülforgás alatt sötét marad. Hasonló jelenséget
tapasztalunk a főtengelyes ásványoknál, ha a főtengelyre merőleges a csiszolat síkja. Két optikai tengelyű

ásványoknál viszont az optikai tengelyekre merőleges metszet esetén lesz teljesen sötét a látótér.
2) Optikailag anizotróp ásvány esetén: egy nikollal a látótér világos lesz. Körbeforgatva a tárgyasztalt a látótér végig
világos marad, az ásvány saját színe figyelhető meg. Keresztezett nikoloknál a tárgyasztal körülforgatásakor négyszer
sötétül el a látótér (a metszet kioltási pozícióban van), a közbülső helyzetekben pedig kivilágosodik. Kioltási pozíció
akkor áll elő, ha a kristályban megtört két fényhullám síkja egybeesik a polarizátor és az analizátor polarizációs
síkjaival. Erre 45°-os szögben látjuk legvilágosabban az interferenciaszínt.
Keresztezett nikoloknál a következő jelenségek figyelhetők meg, az alábbi mérések végezhetők el: kioltási szög,
optikai jelleg, interferenciaszín, ikresedés, zárványosság. Ikresedés esetén az iker két vagy több egyéne nem
egyszerre olt ki. Poliszintetikus ikrek esetén minden második kristályegyén viselkedik egyenlő módon a kioltás és
interferenciaszínek szempontjából.

Opak ásványok optikai vizsgálata
A vékonycsiszolatban is átlátszatlan, ún. opak ásványok optikai vizsgálatához polírozott felületet kell készítenünk,
hiszen ezeket nem áteső, hanem ráeső polarizált fényben (reflexióban) vizsgáljuk. Az ásványtani mikroszkópnak ezt
az alkalmazását sokszor ércmikroszkópnak nevezik, tekintettel arra, hogy az ércásványok döntő része opak
sajátságú.
Ezek a felületükre eső fény jelentős részét visszaverik, ezért jellegzetes fémes fényt mutatnak. Egy ásvány reflexiós
(fényvisszaverődési) képességét (R) a törésmutató (n) és az abszorpciós koefficiens (fényelnyelési együttható) (c)
határozza meg az alábbi módon: R = (n-1)2 + n2 c 2 / (n+1) 2 + n2 c 2
Az opak (fényelnyelő) ásványoknál a c értéke mindig 0,1 fölötti érték, a fémeknél különösen nagy lehet. A
szakkönyvekben alapvetően a fényvisszaverődési képesség (R) értékét adják meg meghatározott hullámhosszúságú
fényre vonatkoztatva.
Néhány ásvány abszorpciós koefficiens (c) és fényvisszaverő képesség (R) értéke

Ásvány

c

R (%)

Fluorit

0

3,0

Kvarc

0

4,0

Gyémánt

0

17,0

Galenit

0,40

44,6

Termésréz

4,09

73,0

Termésarany

7,71

85,1

Termésezüst

20,30

97,5

A fényelnyelési együtthatónak a hullámhosszal való változása határozza meg az opak ásványok színét, melyek
bonyolult keverékszínek, jellegzetes fémes színek.
Az ércmikroszkópban erős ráeső fénnyel vizsgálunk. Keresztezett nikoloknál az izotróp és anizotróp kristályok
különbözőképpen viselkednek. A kristályok reflexiós színét az n és c értékek határozzák meg.
Vannak kristályok, melyek reflexiós színe a forgatás során megváltozik, ezt az egy nikollal megfigyelhető jelenséget
bireflexiónak nevezzük. Különösen erős a rétegrácsú kristályok (grafit, molibdenit, covellin) bireflexiója.
A vékony lemezeikben kissé áttetsző kristályok jellegzetes belső reflexiós színt mutatnak.
Az ércásványok szövetének, szerkezetének jobb megismerése céljából sokat használtak azok az ún. étetési eljárások,
melyekkel a csiszolat felületét kémiai módszerekkel maratják. Ennek révén markánsabban megfigyelhető az egyes
fázisok elhelyezkedése.

6. FELADATOK

Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Mit nevezünk kettőstörésnek?

Megoldás: az a jelenség, ha a fényhullám belép egy anizotróp kristályba és megtörik két egymásra
merőleges síkban rezgő fényhullámra. Izotróp anyagoknak nincs kettőstörése.

2. Mit tud az optikai indikatrixról?

Megoldás: a gyakorlatban a törésmutatók értékét ábrázoljuk a kristály középpontjából kiindulva.
Ennek alapján az optikai indikatrix izotróp kristályoknál gömb, főtengelyes rendszerű kristályoknál
forgási ellipszoid, nem főtengelyes rendszerű kristályoknál háromtengelyű ellipszoid.

3. Mit nevezünk síkban polarizált fénynek, és mire használjuk az ásványok vizsgálata esetén?
Megoldás: az a fény, amely a terjedési irányra merőlegesen egy síkban rezeg. Régebben ún. Nikolprizmával, újabban polárszűrővel állítjuk elő. Polarizált fénnyel működik az ásványtani mikroszkóp.
Segítségével a kristályok sokféle optikai sajátsága vizsgálható.

4. Mit tud az ásványtani mikroszkópról?
Megoldás: polarizált fénnyel működik, forgatható tárgyasztalt tartalmaz (a kristályok optikai
sajátságainak irányfüggése miatt) és két polárszűrő van benne. Alkalmas áteső és ráeső fényben
történő vizsgálatra.

5. Mi a vékonycsiszolat?
Megoldás: az áteső fényben történő vizsgálat céljaira készített ásvány (kőzet) metszet, mely 30mm
vastagságú plánparalel lemez. Az opak ásványokat kivéve minden ásvány alkalmas ilyen jellegű
vizsgálatra.

6. Hogyan tudjuk vizsgálni az opak ásványokat ásványtani mikroszkóppal?
Megoldás: mivel ezek a vékonycsiszolatban is átlátszatlanok (opak sajátságúak), ráeső fényben
vizsgáljuk őket. Az ásványtani mikroszkóp ilyen alkalmazását nevezik ércmikroszkópnak is (mert az
ércásványok döntő része opak).

7. Milyen meghatározásokat lehet végezni áteső fényben?

Megoldás: saját szín, hasadás, zónásság, kioltási szög, optikai jelleg, interferenciaszín, ikresedés,
zárványosság megfigyelése. Általában fontos információkat nyerhetünk az ásványok (kőzetek)
illeszkedési tulajdonságaira (szövet), kiválási sorrendjére, bontottságára, deformáltságára
vonatkozóan.

8. Milyen meghatározásokat lehet végezni ráeső fényben?
Megoldás: reflexiós szín, bireflexió és belső reflexió megfigyelése. De fontos adatokat kapunk az
ércalkotó ásványok illeszkedési tulajdonságaira (szövet), elhelyezkedésére és kiválási sorrendjére is.

       Digitális Egyetem, Copyright © Szakáll Sándor,

2011

