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XXI. II. OsZTÁLY – SZULFIDOK
1. Előfordulásuk, jellemzőik
A szulfidok átlagos gyakorisága a földkéregben mintegy 0,2%-ot tesz ki. Ha ebből a két leggyakoribb vas-szulfidot
(pirit, markazit) levonjuk, arányuk még sokkal kisebbnek adódik, csupán 0,01%-ra tehető.
Jelentőségük azonban az emberiség számára alapvető fontosságú, hasznosításuk a fémek kinyerése miatt
évezredek óta közismert. A szulfidok fajokban gazdag osztály, jelenleg hozzávetőleg 570 szulfidásványt ismerünk.
Elsősorban a Föld nagy mélységű öveire jellemzőek, ahonnan a földkéregbe magmás tevékenység során kerülnek.
A földkéregben a bázisos mélységi magmák megszilárdulásakor képződnek először az előkristályosodás szakaszában.
Legnagyobb változatosságban mégis a savanyú és intermedier magmákhoz kapcsolódó utókristályosodási
folyamatokhoz kötődnek, főként a hidrotermás tevékenység során keletkeznek.
A felszínre kerülve, illetve annak közelében azonban kevéssé állandók. Instabilis viselkedésüket a szabad oxigén
okozza, de mállásukban lényeges szerepe van a víznek is. Az oxigénnek ugyanis nagyobb az elektronegativitása
mint a kénnek, így a szulfidok könnyen oxidálódnak, elbomlanak, melynek során zömmel vízben oldódó szulfátok
képződnek. Ezekből aztán hidroxidok, oxi-hidroxidok, oxidok, karbonátok és más vegyületek keletkezhetnek. A
szulfidok mállásában nagy szerepe van a baktériumokkal katalizált biokémiai folyamatoknak is.
Mindezek eredményeként a szulfidokat nagy tömegben rejtő érctelepek felszínközeli részén, az ún. oxidációs zónában
roppant változatos, másodlagos ásványtársulások jöhetnek létre. Képződhetnek szulfidok üledékes környezetben, de
ehhez is reduktív körülmények szükségesek.
Ebbe az osztályba a fémeknek kénnel (ritkábban szelénnel és tellúrral), illetve arzénnel, antimonnal és bizmuttal
alkotott vegyületei tartoznak. Közöttük legnagyobb fontossága a szorosabban vett szulfidoknak – fémeknek kénnel
alkotott vegyületei – van, hiszen az emberiség által hasznosított számos érc uralkodó kőzetalkotója szulfidásvány.
A szulfidokban a kémiai kötéstípusok széles skálája megtalálható. Legalapvetőbb bennük a fém-kén közötti kötés,
mely ionos vagy ionos-kovalens jellegű. A szulfidos vegyületekben lévő fémes (és félfémes) elemek közül a
legfontosabbak a következők: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Sn, Sb, Hg, Pb és Bi.
A szulfidszerkezetek változékonyságának egyik oka, hogy a nemfémes kénen kívül bennük félfémek (Se, Te, As, Sb,
Bi) is szerepelhetnek. Jellegzetességük még, hogy a rácsok egyes típusaiban a kénatomok kis S–S távolsággal és
kovalens kötéssel S 2 összetett anionokat alkotnak. Az is előfordul, hogy a kénatomok láncokká, vagy rétegekké
kapcsolódnak össze. Gyakori, hogy a kationpozíciókat két vagy több, egymással egyenértékű fématom is betölti
(kettős vagy összetett szulfidok). A szulfidok sokféleségének másik oka a félfémek (As, Bi, Sb) változatos megjelenése
a szerkezetben. Ezek fémekhez társulva az intermetallikus vegyületekhez hasonló fémes rácsot alkothatnak. Máskor a
valódi fémekhez hasonló szerepet töltenek be, és ezzel a kettős szulfidok sajátos fajtája jöhet létre. Esetenként a
kénnel trigonális piramisos felépítésű csoportokat alkotnak, melyek fémekhez kapcsolódva szulfosókat (komplex
szulfidokat) hoznak létre.
Fentiek alapján érthető, hogy a szulfidos vegyületeket sok esetben átmeneti bélyegek jellemzik, ennek megfelelőek
fizikai tulajdonságaik is.
Főként fémes külsejűek, fémfényűek, fémes színekkel (acélszürke, ezüstfehér, aranysárga), többé-kevésbé
elektromos vezetők, de ismertek közöttük félvezetők és szigetelők. Lehetnek közöttük dia-, para- és ferromágneses
sajátságokat mutató ásványok egyaránt. Optikailag zömmel átlátszatlanok (opak ásványok), viszont a ritka nemfémes
szulfidoknál ritka a fémes fény, színesek és zömmel áttetszők vagy átlátszók.
A nagy ionsugarú S, Se és Te miatt a kristályrács összetartása általában nem túl nagy, így a szulfidok keménysége
átlagosan 3–5 közötti (csak kivételesen nagyobb). E kivételek közé tartoznak egyes Fe-, Ni- és Co-szulfidok (ún.
"kovandok"). Ennek oka, hogy szerkezetükben a viszonylag kis (0,7–0,8
) kationsugár miatt tömött rácsilleszkedés
jön létre. A szulfidokra jellemző átmeneti jellegre példa még a kis vagy közepes olvadáspont, hevítéskor a kénnek a
szublimációja, vegyi hatásokkal szemben a termésfémekhez hasonló viselkedés, illetve a levegőn tapasztalható
csekély stabilitás.

A szulfidok rendszerezése alapvetően a fémestől a nemfémes jelleg irányába terjedő irányt jelez. Az első alosztályba
az ötvözetszerű vegyületek tartoznak. A további alosztályokat a fém : kén arány szabja meg a > 1 : 1-től a < 1 : 1-ig.
Külön alosztályt alkotnak a szerkezetileg különálló szulfosók (komplex szulfidok) és nemfémes szulfidok.

2. GALeNIT - CsOPORT
Szerkezetük a lapon centrált köbös, kősó-típusú rácsból származtatható, ahol a Na + ionok helyét Ca 2+ , Pb2+ , Mn2+
ionok, míg a Cl – ionok helyét S 2– (Te2– , Se2– ) ionok foglalják el.

Galenit kősó -típusú rácsa: Kék golyók = Pb, sárga golyók = S

A kősórácsból következően hasadásuk kocka szerint kitűnő vagy jó, ami az egyik legszembetűnőbb fizikai
tulajdonságuk.

Galenit: PbS - köbös
Krist.: hexaéderes, oktaéderes és kubooktaéderes kristályai a leggyakoribbak.

Galenit hexaéderes termetű kristálya
Kristályformái: sárga = {100} hexaéder (kocka), kék = {111} oktaéder és piros =
{110} rombdodekaéder

A galenit kristály szimmetriaelemei
3 tetragír, 4 hexagiroid, 6 digír, 9 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Kristályain gyakoriak a felületi visszaoldódások, ívesen görbült lapok. Legtöbbször vaskos, tömeges, sokszor pátos
tömegek vagy hintések és szemcsés halmazok formájában ismert.

Galenit hexaéderes kristályai

Galenit oktaéderes kristályai

Galenit zegzugosan kifejlődött hexaéderes halmaza

Fiz.: hasadása kocka szerint kitűnő; K = 2,5; S = 7,58; világos ólomszürke, felülete idővel sötétebb ólomszürkére
futtatódik; karcolási pora szürkésfekete; átlátszatlan; friss hasadási felületén erős fémfényű, míg a kristályok lapjai
jobbára bágyadtabb fényűek.

Galenit kocka szerinti kitűnő hasadási síkjai

Kém.: legtöbbször tiszta, jobbára Bi-, Ag-, Fe-, Sb-, As- és Cu-tartalma emelkedhet 1 tömeg% fölé. Ezek az elemek a
galenitben kis mennyiségben szinte mindig jelenlévő szulfosóktól származnak.
Földt.-előf.: nagy mennyiségben, széles elterjedésben jelenik meg Pb vagy Pb–Zn metaszomatikus, kontaktmetamorf és
hidrotermás ércesedésekben. A felszínközelben mállásából sokféle másodlagos, Pb-tartalmú ásvány (pl. cerusszit, anglesit,
piromorfit) keletkezik.
Fontosabb lelőhelyek: Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Parádsasvár, Pátka (HU); Selmecbánya, Hodrusbánya, Aranybánya
(SK), Kapnikbánya, Herzsabánya, Borsabánya, Óradna (RO), Beregszász, Truskavec (UA), St. Andreasberg, Neudorf, Freiberg
(D), Madan (BG), Alston Moor, Wheardale, Leadhills (GB). Gyérebben ismert Sn–W ércesedésekben, greizenekben: Cseh-Szász
érchegység (D–CZ); Cornwall (GB). Nagy elterjedésű a karbonátos kőzetekhez kötődő sztratiform érctelepekben, itt epigenetikus
eredetű: Rudabánya, Martonyi (HU); Rozsnyó, Gölnicbánya (SK). Mészkövekben, márgákban részben üledékes eredetű:
Bleiberg (A), Tarnowskie Góry (PL), Trepča (YU), Mežica (SLO).
Ásv.társ.: szfalerit, pirit, kalkopirit, arzenopirit, tetraedrit, akantit, boulangerit, termésezüst, kvarc, kalcit.
Gyak.felh.: kohászat, az ólom és a szinte mindig jelenlévő Ag-ásványok miatt az ezüst legfontosabb ércásványa évezredek óta.
Hasznosítása széles körű: nyomdaipar, akkumulátorkészítés, vegyipar, festékipar, üvegipar, kozmetikai ipar.
Körny.: fő felelőse az ólomnak felszíni vizekben való jelenlétéért.

3. SZFALeRIT- CsOPORT
A szfalerit kristályrácsa a gyémánt szerkezetével analóg, olyan módon, hogy a rácspontok felét Zn-atomok, míg másik
felét S-atomok foglalják el. A Zn-atomok lapon centrált köbös rács szerint rendezettek. A Zn-atomokat négy kénatom
veszi körül tetraéderes koordinációban. A tetraéderekből összeálló rétegek az [110] irányból nézve A–B–C
elrendezéssel helyezkednek el egymás fölött (hexagonális polimorfjában, a wurtzitban ezzel szemben A–B–A–B
sorrendben).

Szfalerit: ZnS - köbös
Krist.: kristályai legtöbbször tetraéderes, rombdodekaéderes
összenövéseket alkotnak. Gyakori a lapok lépcsőzetes kifejlődése.

termetűek.

Sokszor

torzultak

és bonyolult

Szfalerit tetraéderes termetű kristálya.
Kristályformái: sárga = {111} tetraéder, piros = {111} tetraéder és kék = {100}
hexaéder

A szfalerit kristály szimmetriaelemei: 3 tetragiroid, 4 trigír és 6 szimmetriasík

Ikerképződés gyakori, egyszerű vagy többszörös, kontakt és penetrációs ikrekként. Leggyakrabban vaskos, tömeges,
jellemzően nagy hasadási felületekkel (pátos jelleg), de finom vagy durva szemcsés hintések, rostos és gömbös-vesés
halmazok formájában egyaránt megjelenik.

Alacsony vastartalmú sárga szfalerit tetraéderes kristályai

Magas vastartalmú sötétbarna szfalerit tetraéderes kristályai

Lépcsőzetes lapkifejlődésű, gyémántfényű szfaleritkristályok

Fiz.: hasadása a rombdodekaéder szerint kitűnő; K = 3,5–4; S = 3,9–4,1 (a vastartalommal változó); színtelen, sárga,
barna, fekete (vastartalomtól függ), olykor vöröses, zöldes; karcolási pora fehér, sárga, barna; gyémánt vagy félig
fémes fényű (a világosabbak gyémánt, míg a sötétebbek fémes fényűek); átlátszó, áttetsző, átlátszatlan.

Változó vastartalom miatt sávosan színezett szfalerit

Kitűnő hasadási felület szfaleriten

Kém.: csak a legritkább esetben felel meg az elméleti összetételnek. A cinket főleg Fe (26 tömeg%-ig), Mn és Cd,
ritkábban In, Tl és Hg helyettesíti, míg a ként ritkán Se és Te. Magas hőmérsékleten a kalkopirittel, tetraedrittel
elegykristálya jöhet létre, mely alacsonyabb hőmérsékleten szételegyedik, lemezkék, orsócskák formájában.
Földt.-előf.: nagy mennyiségben és széles elterjedésben jelenik meg kontaktmetamorf, metaszomatikus és hidrotermás
ércesedésekben. Felszínközelben másodlagos Zn-ásványokká alakul át (pl. smithsonit, goslarit, hemimorfit).
Fontosabb lelőhelyek: Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Parádsasvár, Pátka (HU); Selmecbánya, Hodrusbánya, Aranybánya
(SK), Kapnikbánya, Herzsabánya, Borsabánya, Óradna, Dognácska (RO), Beregszász, Truskavec (UA), Příbram (CZ), St.
Andreasberg, Neudorf, Freiberg (D), Madan (BG), Alston Moor, Wheardale, Egremont (GB). Járulékos ásvány likvidmagmás
szulfidos szegregációkban, pegmatitokban és greizenekben. Nagy mennyiségben ismert karbonátos kőzetekhez kapcsolódó,
sokszor bizonytalan genetikájú, sztratiform Zn–Pb ércesedésekben: Rudabánya, Martonyi (HU); Trepča (YU), Bleiberg (A),
Ołkusz, Tarnowskie Góry (PL). Üledékes eredetű szfalerit elég ritkán jelenik meg nagyobb mennyiségben, így fordul elő
feketepalában, más szulfidokkal: Mansfeld (D)
Ásv.társ.: galenit, pirit, kalkopirit, tetraedrit, kvarc, kalcit, fluorit, barit.
Gyak.felh.: kohászat; a cink legfontosabb ércásványa, de sokszor nyernek ki belőle indiumot, talliumot és galliumot.
Széleskörűen hasznosítják: ötvözetgyártás (sárgaréz), horganyzás, festékgyártás, vegyipar, elektronikai ipar. Néhány lelőhelyén
szép színű, átlátszó kristályait drágakőként hasznosítják.
Körny.: fő felelőse a cinknek felszíni vizekben való jelenlétéért.

Kalkopirit: CuFeS 2 - tetragonális
Krist.: kristályai általában áltetraéderes jellegűek. Legtöbbször a diszfenoid az uralkodó forma. A kristályok lapjai
sokszor erősen rostozottak. Zömmel azonban vaskos, tömeges megjelenésű vagy hintések, érkitöltések formájában
ismert.

Kalkopirit diszfenoidos, áltetraéderes termetű kristálya
Kristályformái: sárga = {111} tetragonális diszfenoid, piros = {111} tetragonális
diszfenoid és kék = {201} tetragonális dipiramis

A kalkopirit kristály szimmetriaelemei: 1 tetragiroid, 2 digír és 2 szimmetriasík

Diszfenoidos termetű kalkopirit kristály rostozott lapokkal

Kalkopirit bonyolult kristályösszenövése kalciton

Fiz.: rosszul hasad, törése egyenetlen; K = 3,5–4; S = 4,1–4,3; enyhén zöldes árnyalatú aranysárga, gyakran irizáló
felülettel; karcolási pora zöldesfekete; friss törési felülete erős fémfényű, mely idővel bágyadttá válik, főként, ha
felületén finom szemcsés vagy földes bevonatok formájában másodlagos rézásványok (például malachit) jelennek
meg.

Kalkopirit egyenetlen törési felülete

Kalkopirit irizáló felszíne

Kém.: magas hőmérsékleten számos fém megjelenhet benne (Zn, Sn, In stb.), melyek a lehűlés során különböző
zárványok formájában szételegyednek.
Földt.-előf.: a leggyakoribb rézásvány, széles elterjedésben, alacsony és magas hőmérsékletű körülmények között egyaránt
nagy tömegekben képződik. Otthonos a likvidmagmás, pegmatitos, metaszomatikus, hidrotermás, kontaktmetamorf eredetű
érctelepekben. Hintésekként jelenik meg rézporfíros ércesedésekben. A felszínközelben könnyen másodlagos rézásványokká
alakul át (pl. malachit, azurit, kuprit).
Fontosabb lelőhelyek: Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Parádsasvár, Rudabánya, Recsk, Pátka (HU); Selmecbánya, Rozsnyó,
Ötösbánya (SK), Kapnikbánya, Herzsabánya, Borsabánya, Óradna, Dognácska, Szászkabánya, Balánbánya (RO), Beregszász,
Truskavec (UA), Příbram (CZ), Trepča (YU), St. Andreasberg, Freiberg (D), Rio Tinto (E).
Ásv.társ.: pirrhotin, pentlandit (előkristályosodás során), szfalerit, tetraedrit, jamesonit, sziderit, ankerit (metaszomatikus
ércesedéseken), pirit, galenit, szfalerit, kalkozin, covellin, kvarc, kalcit, barit (hidrotermás ércesedésekben), pirit, pirrhotin,
molibdenit (rézporfíros ércesedésekben).
Gyak.felh.: kohászat; manapság a réz legfontosabb ércásványa (esetleges Sn-, In- és Ga-tartalma is jelentős értéket
képviselhet).
Körny.: fő felelőse a réznek felszíni vizekben való jelenlétéért.

Cinnabarit: HgS - trigonális
Krist.: kristályai prizmásak, romboéderesek vagy táblásak. Leggyakrabban finom kristályos halmazok, hintések,
bekérgezések, vagy porszerű halmazok formájában jelenik meg. Ritkán alkot három egyénből álló átnövési ikreket.

A cinnabarit spirális rácsa: Piros golyók = Hg, sárga golyók = S

Cinnabarit romboéderes -vastag táblás termetű kristálya
Kristályformái: kék = {0001} bázislap, piros {1012} romboéder, szürke = {2025}
romboéder, sárga = {1011} romboéder, zöld = {1010} hexagonális prizma és
narancssárga = {0221} romboéder

A cinnabarit kristály szimmetriaelemei: 1 trigír és 3 digír

Romboéderes cinnabarit kristályok

Gömbös-vesés cinnabarit bekérgezés

Cinnabarit három egyénből álló átnövési (penetrációs) ikre

Fiz.: hasadás a bázislap szerint kitűnő, K = 2–2,5; S = 8,1–8,2; cinóbervörös (jól kristályos megjelenésben
sötétvörös), színe fény hatására sötétedik; karcolási pora cinóbervörös; jól kristályos megjelenésében gyémántfényű,
egyébként fénytelen; átlátszó, áttetsző.
Kém.: legtöbbször tiszta HgS.

Cinnabarit kristályok gyémántfényű hasadási felülete

Földt.-előf.: alacsony hőmérsékleten (100 °C alatt) képződik hidrotermás folyamatokban, itt az utolsóként kivált szulfidok között
jelenik meg. Gyakran recens utóvulkáni folyamatokhoz (pl. szolfatáraműködéshez), vagy hévizes eredetű kiválásokhoz
kapcsolódik. Sokszor más Hg-tartalmú ásványok (főként Hg-tartalmú fakóércek) mállása során jön létre érctelepek oxidációscementációs zónájában. Nagy felhalmozódásai sokszor karbonátos kőzetekhez kapcsolódó sztratiform ércesedésekben
találhatók.
Fontosabb lelőhelyek: Rudabánya, Gyöngyösoroszi, Pátka, Budapest (HU); Selmecbánya, Körmöcbánya, Alsósajó,
Aranybánya, Ötösbánya (SK), Kapnikbánya, Felsőbánya, Nagyompoly (RO), Vüsk, Borkút (UA), Avala (YU), Idrija (SLO),
Almaden (E). Vulkáni utóműködési folyamatok alacsony hőmérsékletű kiválásaiban: Fony, Gyöngyössolymos, Sárospatak, Rátka
(HU); Csíkszentimre, Hargitafürdő, Csíkmadaras (RO), Opálbánya (SK).
Ásv.társ.: antimonit, tetraedrit, szfalerit, galenit, markazit, pirit, realgár, kvarc, barit, kalcit (hidrotermás ércesedésekben), realgár,
opál, markazit, antimonit (alacsony hőmérsékletű vulkáni utóműködési folyamatokban).
Gyak.felh.: kohászat, a higany legfontosabb ércásványa. Évezredek óta festékként is hasznosítják (cinóbervörös).
Körny.: fő felelőse a higanynak felszíni vizekben való jelenlétéért.

4. ANTIMONIT- CsOPORT
A csoport tagjainak rácsa ¥ (Sb4 S 6 ) / (Bi4 S 6 ) kettős láncokból épül föl. A láncon belül minden Sb- / Bi-atomnak 3 kén
szomszédja van, melyek az egyik oldalon háromszögben rendeződnek el. Az SbS3 / BiS3 – csoportok váltakozó
összeállása eredményezi a szalagszerkezetet. A szalagok hossziránya a c-tengellyel párhuzamos. A szerkezetnek
megfelelően a csoport tagjai legtöbbször c-tengellyel párhuzamos, nyúlt oszlopos vagy tűs kristályokként jelennek meg.

Antimonit kettős láncokból felépülő kristályszerkezete
Zöld golyók = Sb, sárga golyók = S

Antimonit: Sb2 S3 - rombos
Krist.: kristályai nyúlt oszlopos, léces vagy tűs termetűek. A prizmákat lezáró piramis formák sokszor hiányoznak, a
kristályok végei nincsenek rendesen kifejlődve.

Antimonit léces termetű kristálya
Kristályformái: sárga = {010} véglap, piros = {150} rombos prizma, kék
= {110} rombos prizma és zöld = {113} rombos dipiramis

Az antimonit kristály szimmetriaelemei: 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Prizmás antimonit kristályok halmaza

Nyúlt prizmás antimonit kristályok sugaras elrendeződése

Jellegzetesek a prizmás vagy tűs kristályok kusza összenövései, illetve sugaras halmazokban történő elrendeződései.
Sokszor vaskos-tömeges, lemezkéi rugalmasak; kitűnő transzlációja (010) szerinti, a c-tengely irányában, a
szalagszerkezet mentén jön létre (kristályai ezért sokszor görbültek, hullámosak).
Fiz.: hasadása prizma szerint kitűnő; K = 2; S = 4,63; frissen világos ólomszürke, idővel levegőn felülete sötétebbé,
feketévé válik, karcolási pora ólomszürke; átlátszatlan, fémfényű (friss felületén erősen fémfényű).
Kém.: általában tiszta, kis mennyiségben Bi-t, Se-t és As-t tartalmazhat. Olvadáspontja alacsony, már gyertyalángban
megolvad. Oxidációs viszonyok között könnyen különöző antimon-oxidokká alakul át.

Antimonit felszínén sárgás antimon-oxiddá alakult át

Földt.-előf.: alacsony hőmérsékleten képződött hidrotermás ércesedések, illetve metaszomatikus érctelepek ásványa. Az
utolsóként képződő szulfidok egyike (cinnabarittal, realgárral és markazittal együtt). A felszín közelében az antimonit különféle
Sb-oxidokká alakul át.
Fontosabb lelőhelyek: Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Gyöngyössolymos, Erdőbénye, Rátka (HU); Selmecbánya,
Körmöcbánya, Aranybánya, Aranyida, Opálbánya, Pernek, Csucsom, Magurka, Dubrava (SK), Szalónak (A), Felsőbánya,
Kapnikbánya, Herzsabánya, Erzsébetbánya (RO), St. Andreasberg, Wolfsberg (D), Příbram (CZ).
Ásv.társ.: markazit, realgár, auripigment, cinnabarit, bournonit, jamesonit, szfalerit, tetraedrit, kalcit, barit, kvarc.
Gyak.felh.: kohászat, az antimon legfontosabb ércásványa. Fontos ötvözőfém, de felhasználja a vegyipar, festékipar, gumiipar
és kozmetikai ipar is.

5. PIRIT–MARKAZIT CsALÁD
A pirit-típusú kristályszerkezetek a kősórácsból vezethetők le, melyekben valamilyen fématom van a Na + pozíciójában,
illetve kovalens kötést tartalmazó, súlyzószerű S 2 (As2 , Sb2 vagy Se2 ) anionok a Cl – helyén. Általános képletük: XY 2 ,
ahol X = Fe, Co, Ni, Mn, Pt stb., míg Y = S, Se, As, Sb.

Pirit kősó -típusú rácsa súlyzószerű S 2 -csoportokkal: Piros golyók = Fe, sárga golyók = S

A pirit–markazit család ásványait hagyományosan "kovandok" néven említik. (A pirit és markazit a vaskovandok.) Ezek
fizikai jellemzői: általában világos szín, mely leginkább sárgarézsárga vagy ónfehér, erős fémes fény, a szulfidok
közötti legnagyobb keménység (5–6-os), ridegek (acéllal megütve szikráznak). E sajátságoknak a tömött
rácsilleszkedés az oka, melyet a szerkezetükben lévő, zömmel kicsi (0,7–0,8
átmérőjű) atomok (Fe, Ni és Co)
tesznek lehetővé.
Az FeS 2 rombos polimorfjában a markazitban, a pirithez hasonlóan S 2 -csoportok vannak, de a Fe-atomok térben
centrált rombos rácsot alkotnak.

A markazit tércentrált rombos rácsa: Piros golyók = Fe, sárga golyók = S

Az arzenopirit szerkezete a markazitból vezethető le, melyben minden második kénatomot As-atom helyettesít az S 2 csoportban. A markazit, arzenopirit és rokon ásványaik (a szorosabban vett pirit-csoport tagjaihoz hasonlóan) szintén a
"kovandok" sorába tartoznak, és hasonló fizikai sajátságok jellemzik őket.

Az arzenopirit markazitból származtatható rácsa
Piros golyók = Fe, kék golyók = As, sárga golyók = S

Pirit: FeS2 - köbös
Krist.:
kristályai
legtöbbször
hexaéderes,
pentagondodekaéderes
vagy
oktaéderes
habitusúak (a
pentagondodekaédert piritoédernek is nevezik, annyira jellegzetes forma piritkristályokon). A megfigyelt kristályformák
száma száznál több, olykor egy kristályon 5–10 forma is kombinálódhat.

Pirit formagazdag kombinációja gömbszerű termetet eredményez
Kristályformái: sárga = {100} hexaéder (kocka), zöld = {410} pentagondodekaéder,
narancssárga = {310} pentagondodekaéder, kék = {520} pentagondodekaéder, piros = {210}
pentagondodekaéder,
szürke
=
{430}
pentagondodekaéder,
sötétkék
=
{650}
pentagondodekaéder és ciklámen = {111} oktaéder

A pirit kristály szimmetriaelemei
4 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Hexaéderes pirit-kristályok

Oktaéderes pirit-kristályok

Pentagondodekaéderes pirit-kristályok

Pirit hexaéderekből összeálló gömbös halmazok

A pentagondodekaéderes kristályok gyakori penetrációs ikre a vaskereszt-iker.

Pentagondodekaéderes termetű pirit {110} szerinti "vaskereszt" alakú ikerkristálya

Pirit legismertebb átnövési ikre: vaskereszt -iker

A kristályok lapjai sokszor erősen rostozottak. Legtöbbször vaskos, tömeges, hintett, ritkábban sugaras-rostos, vagy
gömbös-vesés (utóbbiak esetén gyakori a markazittal való szoros összenövés). Számos ásvány és ősmaradványok
után gyakran képez pszeudomorfózát.

Pirit-markazit összenövéséből álló sugaras-rostos halmaz ("piritdollár")

Egy teljesen piritesedett kagyló

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen, kagylós; K = 6–6,5; S = 4,8–5,0; friss felületén világos aranysárga, de idővel
felszínén tarka futtatás jelenhet meg; karcolási pora zöldesfekete; átlátszatlan, friss törési felületén erősen fémfényű.
Kém.: a vasat főként Ni és Co, kisebb mennyiségben Zn, Ag, Tl, míg a ként As és Se helyettesítheti. Sokszor apró
zárványok alakjában termésaranyat tartalmaz. Kémiailag stabilisabb, mint a markazit, de oxidatív környezetben vasszulfátokká, vas-oxidokká alakul át.

Vas -oxid-hidroxiddá átalakult pirit hexaéderek (pirit utáni goethit álalakok)

Földt.-előf.: a legközönségesebb szulfidásvány. Szinte minden földtani környezetben megjelenhet. Így ultrabázisos-bázisos
magmatitokban, az előkristályosodás során, intermedier és savanyú magmatitokban, pegmatitokban, a hidrotermás ércképződés
minden szakaszában, kontaktmetamorf és metaszomatikus érctelepekben, üledékes környezetekben, jelenléte itt is reduktív
viszonyokat jelez (karbonátos kőzetek, evaporitok, széntelepek). A felszínközelben különböző vasoxidokká (goethit, hematit),
illetve jarosittá és gipsszé mállik el.
Néhány ismertebb lelőhely: Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Rudabánya, Recsk, Komló (HU); Selmecbánya, Körmöcbánya,
Aranybánya (SK), Kapnikbánya, Felsőbánya, Tőkés, Óradna, Dognácska, Vaskő, Verespatak, Bucsum Izbica (RO), Navajún, Rio
Tinto (E), Rio Marina, Elba-sz. (I).
Ásv.társ.: kalkopirit, pirrhotin, pentlandit, magnetit (előkristályosodás során), galenit, szfalerit, kalkopirit, markazit, kalcit, kvarc,
barit (hidrotermás ércesedésekben), markazit, millerit, kalcit (üledékes környezetben).
Gyak.felh.: a kén egyik fontos nyersanyaga, legnagyobb mennyiségben kénsavgyártásra hasznosítják (ennek során az
esetlegesen jelenlévő talliumot és szelént is kinyerik). Gyakori aranytartalma miatt az arany egyik fontos forrása.
Körny.: felszíni savas jelenségek legfőbb okozója; az épített környezetre sokféle negatív hatás ismeretes (legtöbbször rozsdás
foltok megjelenése).

Markazit: FeS2 - rombos
Krist.: gyakori kristályai táblás, léces, prizmás vagy piramisos termetűek.

A markazit kristályformái
sárga = {110} rombos prizma, zöld = {011} rombos prizma, piros = {013} rombos
prizma és kék = {001} véglap

A markazit kristály szimmetriaelemei: 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Ikerkristályok közönségesek: lepke alakú kontakt ikrek, csillag vagy dárda alakú többszörös ikrek (dárdakovand),
poliszintetikus ikrek (fésűkovand). Leginkább vaskos tömegek, gömbös-vesés, cseppköves halmazok, illetve rostos
szerkezetű bekérgezések a jellemző megjelenései. Igen gyakran pirittel nő össze. Számos ásvány képez
pszeudomorfózát markazit után.

Táblás markazit kristályok

Gömbös felszínű markazit bekérgezés

Gömbös-vesés markazit megjelenés

Fiz.: hasadása rossz, törése egyenetlen; K = 6–6,5; S = 4,89; világos aranysárga (friss törési felületén sárgás
árnyalatú ezüstfehér, mely idővel enyhén zöldes árnyalatú lesz), felülete sokszor irizáló; karcolási pora sötétszürke
vagy fekete; átlátszatlan, erős fémfényű.
Kém.: rendszerint tiszta, csupán a ként helyettesítheti kevés Se vagy Te. Kémiai szempontból az egyik leginkább
instabil szulfid.

Mállásnak indult markazit gömbök

Földt.-előf.: a legtöbb markazit felszínközeli kialakulású. Mindig alacsony hőmérsékleten képződik, főként erősen savas
oldatokból. A markazitnál stabilisabb pirit ezzel szemben magasabb hőmérsékleten képződik. Alacsony hőmérsékletű
hidrotermás rendszerek, illetve hévizes kiválások jellegzetes ásványa. Igen elterjedt üledékes képződéssel (pl. agyagos
üledékekben, széntelepekben). Gyakran alkot pszeudomorfózákat ősmaradványok után. Igen instabil, legtöbbször feltehetően
baktériumok közreműködésével könnyen elmállik különböző szulfátásványokká, illetve vasoxidokká. Fontosabb lelőhelyek:
Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Rudabánya (hidrotermás érctelepekben), Ajka, Tatabánya, Bajna (széntelepekben), Rezi,
Cserszegtomaj, Miskolc, Budapest (hévizes kiválásokban) (HU); Selmecbánya, Körmöcbánya, Aranybánya (SK), Herzsabánya,
Felsőbánya, Erzsébetbánya (RO).
Ásv.társ.: antimonit, pirit, szfalerit, galenit, realgár, kvarc, kalcit, barit (hidrotermás ércesedésekben), pirit, kalcit, barit (üledékes
környezetben).
Körny.: savas jelenségek egyik legfőbb okozója a pirittel együtt.

Arzenopirit: FeAsS - monoklin
Krist.: kristályai prizmás, dipiramisos-jellegűek vagy ékszerű megjelenésűek, álrombos szimmetriával.

Arzenopirit álrombos termetű, ék alakú kristálya
Kristályformái: sárga = {110} monoklin prizma és piros = {014} monoklin prizma

Az arzenopirit szimmetriaelemei: 1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Zömök prizmás arzenopirit kristályok

Dipiramisos jellegű arzenopirit kristály

Kristályai gyakran alkotnak ikreket, melyek kereszt alakúak, csillag alakúak, illetve a markazithoz hasonlóan dárda
alakúak. Legtöbbször vaskos, tömeges vagy szemcsés halmazokként jelenik meg.
Fiz.: hasadása közepes, törése egyenetlen; K = 5,5–6; S = 6,0–6,2; frissen ezüstfehér, idővel acélszürkévé,

sötétszürkévé válik; karcolási pora fekete; átlátszatlan, frissen erős fémfényű, később felszíne bágyadttá és
fénytelenné válik.
Kém.: a vasat több-kevesebb Co, míg az As-t Sb helyettesítheti. Felületén mállás hatására különböző arzenátok
(leginkább a vas-arzenát szkorodit) jelennek meg.
Földt.-előf.: a leggyakoribb arzéntartalmú szulfidásvány, széles hőmérsékleti határok között (a pegmatitostól a késői
hidrotermás kiválásokig) előfordul. Leginkább a közepes vagy magas hőmérsékletű hidrotermás ércesedésekben jelenik meg.
Gyakori a magas hőmérsékletű Au–kvarctelérekben, Sn–W ércesedésekben, illetve kontaktmetamorf vagy regionális
metamorfitokhoz kapcsolódó előfordulásokban. Fontosabb lelőhelyek: Nagybörzsöny, Irota; Pernek (HU), Vashegy, Rozsnyó,
Dobsina (SK), Óradna, Herzsabánya, Borsabánya, Oravica, Csiklova (RO), Trepča (YU), Freiberg, Altenberg (D), Tunaberg, Sala
(S).
Ásv.társ.: kobaltin, skutterudit, löllingit, szfalerit, kassziterit, volframit, termésarany, szkorodit.
Gyak.felh.: kohászatban a kobalttartalma miatt hasznosíthatják.
Körny.: egyik felelőse az arzén felszíni vizekben való jelenlétéért.

6. SZULFOsÓK (KOMPLex sZULFIDOK)
A szulfosók a szulfidok sajátos nagy csoportja, a szerkezetükben lévő trigonális piramisok alapján különböznek a többi
szulfidtól. Ezek az [AsS 3 ]3– , [SbS3 ]3– és [BiS3 ]3– összetételű trigonális piramisok a szulfosók szerkezetének alapvető
építőelemei. Ebben az összetett anionban a három kénatom az alaplapon helyezkedik el, míg a félfémek a piramis
csúcsában vannak. Más típusaikban (As,Sb,Bi)S 6 összetételű oktaéderes csoportok találhatók.

Tetraedrit szfaleritből származtatható rácsa
Narancssárga golyók = Cu, kék golyók = Sb, sárga golyók = S

A fajok számában gazdag szulfosók közül azonban csak kevés jelenik meg nagy mennyiségben a földkéregben. Általában
ritkaságként figyelhetők meg más, közönséges szulfidok (például galenit, kalkopirit, antimonit, bizmutin) társaságában.
Komolyabb gazdasági jelentősége jelenleg főleg a fakóérceknek (tetraedrit-csoport tagjai) van. Többnyire tűs-szálas vagy táblásleveles kristályhalmazokként fordulnak elő. Szerepük az ércesedések genetikai vizsgálatánál sokszor nagy fontosságú. Beható
tanulmányozásuk ugyanis elősegítheti az ércképződési szakaszok pontosabb megállapítását. Számos szulfosó áványt kárpáti
lelőhelyről írtak le először (fizélyit, semseyit, andorit, hodrushit stb.).

Tetraedrit: Cu 12 [S(SbS3 ) 4 ] - köbös
Krist.: kristályai jellegzetesen tetraéderes termetűek, nevét is innen kapta. Fontosabb formák emellett a
triakisztetraéder és rombdodekaéder.

Tetraedrit triakisztetraéderes termetű kristálya
Kristályformái: sárga = {112} triakisztetraéder, zöld = {123} hexakisztetraéder, piros
= {110} rombdodekaéder és kék = {100} hexaéder (kocka)

A tetraedrit kristály szimmetriaelemei: 3 tetragiroid, 4 trigír és 6 szimmetriasík

Tetraéderes tetraedrit kristályok halmaza kvarcon

Növekedési lépcsők tetraedrit kristályon

Általában vaskos-tömeges, szemcsés halmazok, és hintések formájában ismert. Kontakt és penetrációs ikrek
közönségesek.

Tetraéderes termetű tetraedrit [111] szerinti penetrációs ikre

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen; rideg; K = 3–4,5 (a kémiai összetétellel változik); S = 4,6–5,1 (a kémiai összetétel
függvényében változik); fakó acélszürke (fakóérc) vagy fekete; karcolási pora fekete, sötétbarna vagy vörösesbarna
(függ a kémiai összetételtől); átlátszatlan, erős fémfényű, idővel fénye bágyadtabbá válik.
Kém.: teljes szilárd oldatsor létezik a tetraedrit és tennantit között. A Cu-t számos elem helyettesítheti, a
legfontosabbak: Fe, Ag, Zn, Hg, Bi, Cd, Mn, ritkábbak Co, Ni, V. Az Sb-t As, ritkábban Te, Se, Bi vagy Ge
helyettesítheti.
Földt.-előf.: a leggyakoribb szulfosó, általánosan elterjedt ásvány hidrotermás és kontaktmetamorf ércesedésekben. Néhány
lelőhely: Gyöngyösoroszi, Recsk, Rudabánya, Parádfürdő (HU); Selmecbánya, Aranybánya, Úrvölgy, Libetbánya, Alsósajó,
Rozsnyó (SK), Kapnikbánya, Felsőbánya, Herzsabánya, Oravica, Újmoldova, Rézbánya (RO), Freiberg, Annaberg (D), Jáchymov
(CZ).
Ásv.társ.: tennantit, freibergit, pirit, galenit, szfalerit, kalkopirit, arzenopirit, pirrhotin, kvarc, barit, kalcit.
Gyak.felh.: kohászat; számos fém és félfém (Cu, Ag, Zn, Sb, As, Te, Se, Hg, Bi stb.) nagy fontosságú ércásványa.

Tennantit: Cu 12 [S(AsS3 ) 4 ] - köbös
Krist.: tetraéderes kristályai közönségesek. Általában vaskos, tömeges vagy szemcsés halmazokként ismert. Kontakt
és penetrációs ikrek közönségesek.

Tennantit tetraéderes kristályai kvarcon

Fiz.: nincs hasadása, törése kagylós, egyenetlen, rideg; K = 4; S = 4,6–4,7; acélszürke, fekete, karcolási pora fekete;
átlátszatlan, fémfényű.
Kém.: teljes szilárd oldatsor létezik a tetraedrit és tennantit között. A Cu-t sokféle elem helyettesítheti, a
legfontosabbak: Fe, Ag, Zn, Hg, Bi, Cd, Mn stb. Az As-t legtöbbször Sb, ritkán Te és Se helyettesítheti.
Földt.-előf.: általánosan elterjedt hidrotermás és kontaktmetamorf ércesedésekben. A greizenekhez kapcsolódó Sn–W és Sn–
Cu ércesedésekben gyakoribb, mint a tetraedrit. Néhány lelőhely: Recsk, Parádfürdő, Rudabánya (HU); Hodrusbánya,
Libetbánya, Aranybánya (SK), Aranyosbánya, Hondol (RO), Freiberg, Annaberg (D), Cínovec, Krupka (CZ), Lengenbach, Binntal
(CH).
Ásv.társ.: tetraedrit, freibergit, pirit, galenit, szfalerit, kalkopirit, arzenopirit, kvarc, barit, kalcit.
Gyak.felh.: kohászat; számos fém és félfém (Cu, Ag, Zn, Sb, As, Te, Se, Hg, Bi stb.) fontos ércásványa.

7. FeLADATOK

Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Melyek a szulfidok nagy részének jellegzetes fizikai és kémiai sajátságai?
Megoldás: átlátszatlanok (opak jelleg), fémes fényűek, fémes színűek, kis keménységűek, oxigénnel
szemben kis stabilitásúak, emiatt könnyen szulfátokká, oxidokká alakulnak át.

2. Milyen szulfidok térnek el az átlagos fizikai sajátságoktól?
Megoldás: a kis fémtartalmú (vagy fémek nélküli) szulfidok áttetszőek-átlátszóak, nem fémes
fényűek, nem fémes színűek. A tömörebb szerkezetet felépítő szulfidok nagy keménységűek, ilyenek
az ún. kovandok.

3. Ipari szempontból mi a legnagyobb jelentősége a szulfidoknak?
Megoldás: a fémek kinyerése. A következő fémeket és félfémeket leginkább szulfidokból nyeri ki az
ember: Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Sb, Te, Se, Hg, Pb és Bi.

4. Nevezzen meg néhány különbséget a galenit és szfalerit fizikai sajátságai között?

Megoldás: a galenit kocka szerint, a szfalerit rombododekaéder szerint hasad kitűnően, a galenit
ólomszürke, a szfalerit sárga-barna színű, a galenit fémfényű, a szfalerit gyémántfényű, a galenit
karcolási pora fekete, a szfalerité világosbarna, a galenit nagy sűrűségű, a szfalerit közepes
sűrűségű.

5. Nevezzen meg néhány különbséget a kalkopirit és pirit között?
Megoldás: a kalkopirit telt aranysárga, a pirit fakó aranysárga színű, a kalkopirit karcolási pora
zöldesfekete, a pirité fekete, a kalkopirit felülete gyakran futtási színekkel tarkított, a pirité nem, a
kalkopirit kristályai legtöbbször diszfenoidok, a piritet köbös kristályformák jellemzik, a kalkopirit
mállási felszíne zöldes-kékes, a pirité rozsdabarna, vörösesbarna.

6. Sorolja fel az antimonit jellemző sajátságait!
Megoldás: kristályai nyúlt prizmás vagy tűs termetűek, aggregátumai sokszor tűs-sugaras
megjelenésűek, élénk fémfényű, karcolásai pora fekete, kitűnően hasad a prizma irányában, kis
keménységű, alacsony olvadáspontú.

7. Milyen különbségeket ismer a két FeS 2 polimorf, a pirit és markazit között?

Megoldás: a piritet köbös kristályformák, a markazitot rombos formák jellemzik, a pirit tömegesvaskos, a markazit törési felületén sokszor rostos szerkezetű, a pirit kémiailag stabilisabb, a markazit
könnyen elbomlik, amit a felületén lévő fehér és sárga színű másodlagos kivirágzások jeleznek, a
piritnek kevéssé van jellegzetes szulfid-szaga, a markazit áthatóbb szulfid-szagú.

8. A piritből és markazitból milyen fémet nyerünk ki?

Megoldás: könnyen adódna a válasz, hogy a vasat. De ez nem igaz! A vasat oxidjaiból nyerjük ki.
Bizonyos földtani folyamatok során a pirit zárványok formájában tartalmazhat termésaranyat, ilyen
esetben az arany kinyerésének forrása.

9. Milyen folyamatok játszódnak le a szulfidok mállása során, melyek a környezetre (a bioszférára) negatív hatással
lehetnek?

Megoldás: a szulfidok kémiai mállása során kénsav válik szabaddá, emiatt a felszíni vizek savas
kémhatásúvá válhatnak, ilyen környezetben az élőlények elpusztulhatnak. A második nagy probléma,
hogy a savasodás során jelentősen megnő a fémek oldékonysága, emiatt a fémek beépülhetnek az
élőlények szervezetébe.

10. Milyen földtani folyamatok során képződnek a szulfidok?
Megoldás: elsősorban magmás folyamatok során: az előkristályosodás szakaszában (Ni-Cuszulfidok, platinafémek), az utókristályosodás szakaszában (Cu-Pb-Zn-Sb-As-Bi-Hg-Ag-tartalmú
szulfidok). De képződhetnek üledékes és metamorf folyamatokhoz kapcsolódva is.
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