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XXIII. IV. OsZTÁLY – OxIDOK És HIDROxIDOK
1. Előfordulásuk, jellemzőik
Jelenleg mintegy 500, az oxidok és hidroxidok rokonságába tartozó ásványt ismerünk a természetben. Az oxidok a
Föld övei közül a földkéregben találhatók legnagyobb mennyiségben. Átlagos mennyiségük itt 17%-ra tehető, amiből
tekintélyes rész, kb. 12-13% jut magára a kvarcra. Magmás és metamorf kőzetekben, illetve törmelékes üledékekben
számos gyakori kőzetalkotó elegyrész oxidásvány. Az SiO 2 -ásványok után legfontosabb a vasoxidok szerepe, ezt
követően nagyobb ipari jelentősége az Al, Mn, Cr és Ti oxidjainak van.
De ne feledkezzünk el a jégről mint ásványról, hiszen arktikus területeken, illetve magashegységekben általánosan
elterjedt, de szezonálisan a mérsékelt égöv alatt is jól ismert. A környezetünkben jelenleg képződő ásványok között
sokféle oxid, oxi-hidroxid és hidroxid található. Ezek sokszor rövid távon kristályos szerkezetű vagy amorf anyagok és
roppant kicsiny szemcseméretűek. Parányi méretű szemcséik, nagy fajlagos felületük miatt gyakran abszorbeálnak a
bioszférára veszélyes nehézfémeket, így vizsgálatuk a környezet védelme szempontjából nagy fontosságú.
Az oxidok osztályába tartozó ásványokban anionként az O 2– , illetve a vele közel azonos térigényű (OH)– szerepel. A
szerkezeti sajátságokat főként a kation mérete, töltése és polarizációképessége szabja meg. Az oxidok jelentős
részében ionos kötés érvényesül. (Ellentétben a szulfidokkal, ahol az ionos, kovalens és fémes kötés egyaránt jól
ismert). A koordinációt tekintve a nagy koordinációs számú ionrácsok az uralkodók, míg a közepes koordinációs
számú, kovalens kötéseket tartalmazó rácsok, illetve a kis koordinációs számú molekularácsok sokkal ritkábbak az
egyszerű oxidok között. A két vegyértékű fémek szerkezetében a kősórács 6-os koordinációja a leggyakoribb. Az
összetett oxidokban két vagy több kation található. Ezekben a kationok koordinációs száma lehet ugyanaz, de lehet
eltérő. A spinell-típusú kristályrácsokban például 4-es és 6-os a két különböző kation koordinációja.
A hidroxidok szerkezetében az (OH)-ion tölti be egyedül (vagy az O 2- ionnal közösen) az anionhelyeket. Az ilyen
szerkezetek lényegesen különböznek a tiszta oxidoktól. Az (OH)-ionok koordinációs száma leginkább 6-os és 3-as, és
zömmel rétegrácsos felépítésűek.
Az oxidok fizikai sajátságai kristálykémiai jellegükből adódnak. A fémek affinitása az oxigénhez határozott ionos
kötéseket biztosít. Mivel az O 2– ionsugara (1,32

) kisebb, mint kéné (1,73

), mindez a szulfidokhoz képest

általában tömöttebb, szilárdabb rácsszerkezetet eredményez, ami a kémiai és fizikai ellenállóságban egyaránt
kifejezésre jut. Ennek megfelelően sokkal nagyobb a keménységük: a gyakoribbaké átlag 5–7, de 9-es is akad.
Emellett általában magas az olvadáspontjuk, csekély az oldhatóságuk és kémiailag inert vegyületek. A hidroxidok
kevéssé stabil vegyületek. Rétegrácsukban a rétegek között gyenge van der Waals kötőerő hat, így a rétegek
irányában kiválóan hasadnak. Emiatt a keménységük is kisebb, mint a gyakoribb oxidoké.
Az oxidok alosztályai a fém/kation: oxigén arányt követik, ami a 2:1-től a < 1:2-ig változhat (M2 O, MO, M2 O 3 , MO 2
stb.).

Jég H 2 O - hexagonális
Krist.: kristályai hexagonális táblák, hatágú csillagot formázó vázkristályok, illetve ezekből a csillagokból összeálló
dendrites halmazok (pl. a "jégvirág" az ablaküvegen). Emellett hexagonális prizmás és megnyúlt, tűs kristályok is
előfordulnak. Megjelenése változatos, de alacsony olvadáspontja miatt nehezen tanulmányozható. A hókristályok
mérete 0,005 és 7 mm között változik. A dér jobbára dendrites kristályhalmazokból áll, melyeket torzult és laphiányos
vázkristályok építenek föl. A víz felületén gyors kristályosodással képződő jeget elsősorban nyúlt oszlopos vagy tűs
kristályok jellemzik. A gleccserjég vaskos, polikristályos tömeg, melyben a kristályok nagysága 1 mm és fél m között
változik (nagyságuk alapvetően a koruktól függ).

Jég bekérgezés fán

Jég cseppkövek barlangban

Fiz.: hasadása rossz, törése egyenetlen, rideg, de nagy tömegei kissé viszkózusak (mint a gleccserjég); keménysége
nagyon hőmérsékletfüggő: –44 °C-on 4-es (mint a fluorité), –78 °C-on 6-os (mint a földpátoké): Ezért tud komoly
eróziót kifejteni a mozgásban lévő jég arktikus, vagy magashegységi környezetben; sűrűsége olvadáskor 9%-kal
megnő, a sűrűség maximuma 4 °C-on 0,999. Ez azt eredményezi, hogy a melegebb víz megmaradhat a tavak, folyók
mélyebb részein, ami az élővilág szempontjából elengedhetetlen fontosságú. A jégkristályok könnyen siklathatók. A
polikristályos jég (mint a gleccserjég) deformálhatósága lassúbb. A jég színtelen, de nagy áttetsző tömegei halványkék
színűek, sokszor pedig fehér, a benne lévő gázzárványok miatt. Karcolási pora fehér, üvegfényű, átlátszó, áttetsző.
Kém.: tiszta, a tengervíz oldott sótartalma csak kevéssé változtatja meg a belőle képződő jég ideális összetételét.
Földt.-előf.: a jég az egyik leggyakoribb ásvány a Föld felszínén (a Föld mélyebb zónáiból hiányzik). Arktikus és antarktikus
területeken, illetve magas hegységekben általánosan elterjedt és tartósan megmarad. Huzamosabb ideig megmaradhat egyes
barlangokban. Szezonálisan a Föld számos egyéb területén megjelenik, mint hó, dér vagy a folyók, tavak felszínén mint
jégkéreg. Telkibányán egyes tárókban egész évben megmaradt. Híresebb jégbarlangok a Kárpátokban Dobsina (SK) és
Szkerisóra (RO) mellett vannak.
Gyak.felh.: széleskörű, általában az élelmiszeriparral vagy sportokkal kapcsolatban használatos, így ételek, italok hűtése, ételek
tartósítása, ételek, italok készítése. A téli sportok egy része jég nélkül nem űzhető.

2. SPINeLL- CsOPORT
A nagy elterjedésű ásványokat tartalmazó és gyakorlati szempontból is jelentős csoport általános képlete A 2+ B 3+ 2 O 4 ,
ahol A = Mg, Fe, Mn, Zn, Ni, Co; B = Al, Fe, Ti, Cr. A spinell rokonságába tartozó ásványok rácsa igen flexibilis a

beépülő kationokkal szemben, hiszen eddigi ismereteink szerint több mint 30 kémiai elemet mutattak ki spinellekben. A
szerkezet köbös szoros illeszkedésű O 2– -ionokat tartalmaz, kétféle – tetraéderes és oktaéderes – koordinációban
elhelyezkedő kationokkal.

A spinell rácsa poliéderes ábrázolásban
Lila tetraéderek = AO 4 , narancssárga oktaéderek = BO 6

A spinellekben az A2+ vegyértékű kation tetraéderes pozícióban, míg a B3+ vegyértékű kation oktaéderes pozícióban
van (a magnetitet kivéve ide tartoznak az alábbiakban tárgyalandó spinellek). Azt, hogy az elemek milyen
kombinációban képesek létrehozni spinell-típusú szerkezetet, két tényező határozza meg: egyik az összes kationtöltés,
másik a két kation egymáshoz, illetve az anionhoz viszonyított relatív mérete [az A2+ kation sugara például 0,65 és
0,95
közé eshet, az ennél nagyobb méretű kationok, mint a Ca (1,00
) vagy Hg (1,02
) általában nem tudnak
beépülni a spinell-típusú szerkezetbe].
A fenti ún. normál spinellekkel szemben az ún. inverz spinellekben a B 3+ kationok fele tetraéderes pozícióban van (innen
származik a fordított/inverz elnevezés), és a maradék B 3+ , illetve az A 2+ kationok vannak oktaéderes pozícióban (ilyen például a
magnetit szerkezete). A spinell-típusú szerkezetek elektromos és mágneses tulajdonságai érzékenyen függnek a kémiai
összetételtől és a kationok elrendeződésétől. A csoport ásványainak beható vizsgálata ily módon az elektronikai ipar
szempontjából is nagy jelentőségű.

Spinell MgAl2 O 4 - köbös
Krist.: kristályai leginkább oktaéderek, esetenként rombdodekaéderrel és hexaéderrel kombinálva. Mellénőtt ikrei {111}
szerint annyira gyakoriak, hogy emiatt ezt spinell-ikertörvénynek nevezik. Az ikerkristályok a tükörsíkkal párhuzamosan
táblás termetűek. Legtöbbször vaskos, finom vagy durva szemcsés tömegekként vagy hintésként ismert.

Spinell oktaéderes termetű kristálya
Kristályformái: sárga = {111} oktaéder és piros = {110} rombdodekaéder

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

Spinell {111} szerinti mellénőtt ikre

Oktaéderes spinell kristályok

Oktaéderes spinell kristály

Oktaéderes spinell kristályok és egy spinell-iker (jobb szélső példány)

Fiz.: hasadása rossz; törése egyenetlen; K = 7,5–8; S = 3,56; zöld, barna, fekete, vörös, barna, kék; karcolási pora
fehér, átlátszatlan, áttetsző, átlátszó; üvegfényű.
Kém.: kémiai szempontból nagy stabilitású. Teljes szilárd oldatsor létezik a spinell-csoport legfontosabb ásványai
között. Az A 2+ pozícióban Fe, Mn, Ni, Co, Zn, Mg, Cu, míg a B 3+ pozícióban Fe, Cr és V helyettesít leggyakrabban.
Ezek a helyettesítések a kristályok színében is kifejezésre jutnak.
Földt.-előf.: magas hőmérsékleten képződő ásvány. Ultrabázisos és bázisos magmás kőzetek járulékos kőzetalkotója. Fontos
előfordulásai kontaktmetamorfitokban ismertek (kontaktmárvány, szkarn, mészszilikát szaruszirt). Hasonló genetikájúak egyes
magmatitokban lévő Al-gazdag xenolitok spinellásványai. Elterjedt ásvány regionális metamorf kőzetekben is (gneisz,
csillámpala, márvány). Fizikai és kémiai ellenállóképességénél fogva gyakran megtalálható törmelékes üledékekben, torlatokban.
Fontosabb lelőhelyek: Badacsony, Gulács, Szarvaskő, Sirok, HUN (bázisos kőzetekben), Celldömölk, Uzsa, Szentbékkálla,
Márianosztra, Pomáz, HUN (xenolitokban); Hodrusbánya (SK), Járabánya, Bondoraszó (RO), Urál-hg., Jakutföld (RUS), Mogok
(Mianmar), Vietnam, Madagaszkár.
Ásv.társ.: magnetit, flogopit, diopszid, korund, gránátok, wollastonit, sillimanit.
Gyak.felh.: telt színű (vörös, ibolya, sárga, narancssárga, zöld, kék), átlátszó változatai kedvelt drágakövek. Vörös színű
változatát gyakran rubin helyettesítésére használják.

Magnetit     Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 - köbös
Krist.: kristályai rendszerint oktaéderes, vagy rombdodekaéderes termetűek. A kristálylapok felülete olykor rostozott, a
kristályok sokszor torzultak, az oktaéder szerint lapítottak. Legfontosabb ikerképződése az {111} szerinti spinell-iker.
Legtöbbször vaskos, tömeges, finom vagy durva szemcsés, ritkán oolitos, szferolitos vagy dendrites megjelenésű.
Sokszor orientáltan nő össze ilmenittel.

Magnetit rombdodekaéderes termetű kristálya
Kristályformák: sárga = {111} oktaéder és piros = {110} rombdodekaéder

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

Oktaéderes magnetit kristályok kalkopirittel

Rombdodekaéderes magnetit kristályok

Különféleképpen torzult oktaéderes magnetit kristályok

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen; K = 5,5–6; S = 5,17; vasfekete, karcolási pora fekete; zsíros vagy fémes fényű;
átlátszatlan, erősen ferromágneses (mágnesvaskő) (550 °C fölé melegítve elveszti mágnesességét, de a lehűlés után
újra mágneses lesz).

Magnetit oktaéder mágnesként viselkedik

Kém.: a Fe 2+ -t legtöbbször Mg, kevéssé Ni, Co, Mn, Zn, míg a Fe 3+ -t Ti, Al, Cr és V helyettesítheti. Hematit utáni
pszeudomorfózái jól ismertek és viszont, a hematit (és goethit) gyakran képez pszeudomorfózát magnetit után.
Földt.-előf.: a magnetit a kvarc után az egyik legelterjedtebb és legváltozatosabb környezetben megjelenő oxidásvány.
Ultrabázisos és bázisos magmákból sűrűség szerinti elkülönüléssel nagy tömegek képződnek, egyébként főként járulékos
kőzetalkotó (az ultrabázisos-bázisos kőzetek sötét színét főleg a finom eloszlásban jelenlévő magnetit okozza). Intermedier és
savanyú magmatitokban szintén járulékos elegyrész. Nagy tömegben jelenhet meg kontaktmetamorf eredettel. Járulékos
kőzetalkotója számos regionális metamorf kőzetnek. Törmelékes üledékekben, torlatokban (pl. óceánok partvidéki torlataiban)
roppant elterjedt.
Fontosabb lelőhelyek: Szarvaskő, Felsőcsatár (HU); Tiszovica, Plavisevica (RO) (ultrabázisos és bázisos kőzetekben);
Kirunavaara, Gellivare, Alnö (S) (pneumatolitos képződményekben); Recsk, Magyaregregy (HU); Vihnye, Rimakokova (SK),
Dognácska, Vaskő, Rézbánya (RO) (kontaktmetamorf képződményekben); St. Gotthard, Binntal (CH), Zillertal, Ötztal (A);
Magnyitogorszk, Kurszk (RUS).
Ásv.társ.: kromit, apatit, ilmenit, piroxének (bázisos magmatitokban), földpátok, apatitok, amfibolok, kvarc (intermedier és
savanyú magmatitokban), grosszulár, andradit, diopszid, epidot (kontaktmetamorfitokban), ilmenit, cirkon, monacit-(Ce), gránátok
(torlatokban).
Gyak.felh.: kohászat, a vas egyik legfontosabb ércásványa.

3. KORUND- CsOPORT
A korund rácsában az Al3+ ionok az O 2– alrács oktaéderes hézagaiban foglalnak helyet, de csak azok kétharmadát
töltik ki. A rétegszerű szerkezet ellenére a bázislappal párhuzamosan jó hasadás nem létezik az ellentétes töltésű
ionsíkok miatt, ellenben többszörös ikerlemezrendszer létrejöhet, mely vízszintes vonalazottságban, illetve
hasadásszerű elválásban jelentkezik.

A korund kristályszerkezete. Piros golyók = Al, világoskék golyók = O

A korund rácsának egy "rétege" az éleikkel kapcsolódó AlO 6 -oktaéderekkel

A korundnál a nagy tömöttségű rácsszerkezet eredménye a Mohs-féle skálában a 9-es keménység, a magas
olvadáspont és az elektromos szigetelőképesség.
A korund-csoporton belül, az ilmenittel rokon szerkezetű ásványok rácsa annyiban tér el a korund-típusú rácstól
(ezeket egyébként a hematit-sorba sorolják), hogy a három vegyértékű kation (Al, Fe) helyett általában egy két
vegyértékű (Fe, Mn, Mg) és egy négy vegyértékű (Ti) (illetve ritkábban egy és öt vegyértékű) kationokat tartalmaznak.

Korund Al2 O 3 - trigonális
Krist.: kristályai prizmásak, olykor hordó alakúak, vastag táblásak vagy romboéderes termetűek. Sokszor vaskostömeges, vagy finom és durva szemcsés halmazok formájában jelenik meg.

A korund hordó alakú kristálya
Kristályformái: kék = {0001} bázislap, piros = {
} hexagonális dipiramis, sárga = {
és szürke = {

} hexagonális dipiramis

} romboéder, zöld = {
} hexagonális dipiramis

A korund kristály szimmetriaelemei
1 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Hordó alakú korund kristály

Prizmás korund kristály

Táblás korund kristály

Fiz.: nincs hasadása (csak hasadásszerű elválása van a bázislap sz.; törése egyenetlen; rideg; K = 9; S = 4,0;
változatos színekben: fehér, szürke, kékesszürke, kék, vörös, rózsaszín, sárga, narancssárga, ibolya, zöld, fekete;
karcolási pora fehér; színes változatai sokszor lumineszkáló sajátságúak; a rubin és a zafír orientált rutilzárványoktól
aszterizmust (csillag alakú fényjelenséget) mutathat; átlátszó, áttetsző; üvegfényű.

Vörös, prizmás korund kristályok (rubin)

Vörös táblás korund kristályok (rubin)

Csillaghatás (aszterizmus) rubinban

Kém.: nagy kémiai stabilitású. Az Al-ot kevés elem és csak kicsiny mennyiségben helyettesíti, így a Fe, Ti, Cr, melyek
jelenléte a korund színét is meghatározhatja. Változatai: zafír (nem vörös, legtöbbször kék színű), rubin (vörös színű),
csillagrubin, csillagzafír (aszterizmust mutató korund).
Földt.-előf.: kovasavban telítetlen, Al-ban gazdag magmás kőzetek (különösen szienitek, nefelinszienitek), illetve pegmatitos
kifejlődéseik jellegzetes ásványa. Gyakran előfordul kontaktmetamorf képződményekben, így márványokban, vagy vulkanitokban
lévő Al-gazdag xenolitok elegyrészeként. Alacsony SiO2-tartalmú regionális metamorfitokban is megjelenhet. Ellenálló voltánál
fogva törmelékes üledékekben, torlatokban gyakran dúsul.
Fontosabb lelőhelyek: Ditró (RO), Ilmen-hg, (RUS) (nefelinszienitekben, pegmatitokban); Márianosztra, Szob, Verőce (HUN);
Ajnácskő (SK), (xenolitokban); Macedónia, Naxosz-sz. (GR), Vietnam, Mogok (Mianmar) (metamorfizálódott mészkőben,
dolomitban); Szentendre, Márianosztra (HU); Srí Lanka, Thaiföld, India (torlatokban).
Ásv.társ.: spinell, hercynit, almandin, epidot, magnetit, ilmenit.
Gyak.felh.: a korundot keménysége miatt a csiszoló- és fúróipar hasznosítja legnagyobb mennyiségben [a mesterségesen
előállított anyag (műkorund) már régen kiszorította a természetes ásványt]. Kristályait az optikai és elektronikai iparban
használják föl. Jó minőségű rubin és zafír változatai a legértékesebb drágakövek közé tartoznak (az olcsóbb ékszerekbe már
évtizedek óta szintetikus köveket építenek be). A műrubint nemcsak ékszerekben, hanem a lézertechnikában is használják.

Hematit    Fe 2 O 3 - trigonális
Krist.: kristályai változatos megjelenésűek, véglap sz. táblásak, melyek gyakran párhuzamos összenövéssel rozetta
alakú halmazokat képeznek, kockához közelálló romboéderek, ritkábban prizmás vagy szkalenoéderes termetűek.

Hematit romboéderes termetű kombinációja
Kristályformái: sárga = {
dipiramis és kék = {

} romboéder, piros = {
} romboéder

} hexagonális

A hematit kristály szimmetriaelemei
1 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Táblás hematit kristály

Vékony táblás hematit kristályok

Hematit dipiramisos jellegű ikerkristályai

Gömbös hematit halmazok

A kristályok termetéből következtetni lehet a képződésre (a romboéderes termet magas hőmérsékletű pneumatolitos,
míg a táblás termet kis hőmérsékletű, hidrotermális körülményekre utalhat). Legtöbbször vaskos, tömeges, sokszor
pikkelyes, rostos, gömbös-vesés, cseppköves vagy földes megjelenésű (utóbbi esetben sokszor finom összenövést
alkothat agyagásványokkal vagy más vasoxidokkal).
Fiz.: hasadása nincs, törése egyenetlen, kagylós vagy földes. Kristályai ridegek, míg földes változatai porlékonyak; K =
5–6 (a kristályok esetén, de a finom lemezes vascsillám vagy a földes változatok olyannyira puhák, hogy papíron
nyomot hagynak); S = 5,26; acélszürke, fekete (a kristályok színe), vörös, vörösbarna (vaskos vagy földes változatok
színe); karcolási pora vörösesbarna vagy cseresznyevörös; fémfényű (kristályai), fénytelen (vaskos vagy földes
változatai); átlátszatlan (de vékony lemezkéi áteső fényben vérvörösek, innen ered a neve).

Földes hematit (vörös vasokker)

Lemezes hematit halmaz (vascsillám)

Hematit kristályban orientáltan elhelyezkedő tűs rutil halmazok (epitaxia)

Kém.: általában tiszta, de a vaskos vagy földes halmazokat sokféle ásvány szennyezheti. Ilmenittel magas
hőmérsékleten korlátlanul elegyedik, alacsony hőmérsékleten azonban szételegyedés következik be. Változatai:
vascsillám (lemezes, pikkelyes megjelenésű), vasrózsa (táblás kristályok rozettás halmaza), vörösvaskobak (gömbös-

vesés vagy cseppköves halmazok), vörösvaskő (vörösbarna, tömeges).
Földt.-előf.: változatos genetikájú ásvány. Közönséges színezője sokféle kőzetnek és ásványnak (vörösre-lilára színez). Bázisos
magmás kőzetekben, pegmatitokban elterjedt. Vulkáni fumarola-tevékenység során szublimációval képződik lávákon.
Hidrotermás eredetű számos ércesedésben és az alpi típusú kiválásokban. Legnagyobb tömegei üledékes eredetűek vagy
metamorfizálódott üledékekből származnak. Fontosak kontaktmetamorf eredetű felhalmozódásai. Gyakori talajokban, finom és
durva törmelékes üledékes kőzetekben, különösen trópusi vagy sivatagi éghajlat alatt (például lateritek, agyagok, bauxitok,
homokkövek), melyeknek vörös, vörösbarna, lilás színét okozza.
Fontosabb lelőhelyek: Perkupa, Szarvaskő (bázisos magmatitokban), Bernecebaráti, Szokolya, Erdőbénye (HU);
Magyarhermány (Kakukk-hegy), Sepsibükkszád (RO), Vezúv, Etna (I) (vulkanitokban); Rudabánya, Martonyi (HU); Alsósajó,
Rozsnyó, Ötösbánya (SK) (hidrotermás-metaszomatikus ércesedésekben); St. Gotthard, Cavradi, Binntal (CH) (alpi típusú
ásványegyüttesekben), Dognácska, Vaskő (RO), Rio Marina, Elba-sz. (kontaktmetamorf eredettel); Krivoj Rog (UA)
metamorfizálódott üledékekben); Gánt, Halimba (bauxitokban).
Ásv.társ.: magnetit, ilmenit, rutil, kromit (bázisos magmatitokban), sziderit, pirit, kalkopirit, barit, ankerit (hidrotermásmetaszomatikus ércesedésekben), magnetit, andradit, diopszid, epidot (kontaktmetamorf ércesedésekben).
Gyak.felh.: kohászat, a vas egyik legfontosabb ércásványa. A vas- és acélgyártás a legnagyobb felhasználói. A hematit vagy a
hematittartalmú vörös színű kőzetanyagok porrá őrölve évezredek óta fontos festékanyagok. Drágakőipar (régebben
gyászékszerek, ma gyűrűk, nyakláncok, függők alapanyaga). Az ékkőként használt hematit részben préselt műtermék.
Körny.: nagy fajlagos felületű, apró szemcséi nehézfémeket akkumulálhatnak.

Ilmenit    FeTiO3 - trigonális
Krist.: kristályai táblás vagy romboéderes termetűek. Általában vaskos, tömeges, lemezes, pikkelyes, illetve finom
vagy durva szemcsés megjelenésű.

Ilmenit romboéderes termetű kombinációja
Kristályformái: kék = {0001} bázislap, sárga = {
} romboéder és zöld = {

} romboéder, piros = {

} romboéder

Az ilmenit kristály szimmetriaelemei
1 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Ilmenit vastag táblás kristályai

Ilmenit táblás kristálya

Fiz.: hasadása nincs, törése egyenetlen, kagylós; K = 5–6; S = 4,72; vasfekete, karcolási pora fekete (ha barnás vagy
ibolyás árnyalatú, az Mg- és Mn-tartalmat jelez); félig fémes fényű vagy szurokfényű; átlátszatlan.
Kém.: a vasat főleg Mn és Mg helyettesítheti. Különösen ultrabázisos kőzetekben jelentős a Mg általi helyettesítés.
Hematittal magas hőmérsékleten korlátlanul elegyedik. Mállásából különféle Ti-oxidok keletkeznek.
Földt.-előf.: elterjedt ásvány. Ultrabázisos, bázisos mélységi magmás kőzetek (gabbró, anortozit stb.) olykor uralkodó
mennyiségben jelenlévő kőzetalkotója. Sokszor dúsul törmelékes üledékekben: folyóvízi és óceánparti torlatok egyik fontos
ásványa.
Fontosabb lelőhelyek: Szarvaskő, Perkupa (HU); Kazanesd, Tiszovica (RO), Alnö, Ulvö (N) (bázisos magmatitokban); Miassz
(RUS), Dolní Bory (CZ), Kragerö (N) (pegmatitokban); Maderanertal, St. Gotthard, Binntal (CH) (alpi típusú
ásványtársulásokban).
Ásv.társ.: pirrhotin, magnetit, kromit (bázisos magmatitokban), magnetit, kromit, rutil, cirkon (torlatokban).
Gyak.felh.: kohászat, a titán egyik legfontosabb ércásványa. Az acélgyártás (ötvözőfém) és festékipar használja föl legnagyobb
mennyiségben.

4. KVARC- CsOPORT
A csoport ásványainak szerkezetében az SiO 4 -tetraéderek a csúcsukkal kapcsolódnak egymáshoz, és építenek föl
térhálós szerkezetet. Az így létrejött háromdimenziós szerkezetnek nagyszámú variációját ismerjük. Ennek oka
egyrészt, hogy az O-atomok nem töltik ki tömötten a teret, így a szerkezetben elmozdulásra alkalmas helyek
maradnak. Másrészt az Si–O kötőerők változó jellegűek, részben ionos, részben kovalens jellegűek. E két tényező

eredményezi, hogy a hőmérséklet változásával többféle, szinte kaleidoszkópszerű rácstípusok jöhetnek létre az SiO 2
módosulatok között. Az SiO 4 -tetraéderek összekapcsolódásai köbös, hexagonális, tetragonális, trigonális, rombos és
monoklin szimmetriaviszonyokat eredményezhetnek.

Az α-kvarc szerkezete az SiO 4 koordinációs poliéderekkel szemléltetve

A β-kvarc szerkezete az SiO 4 koordinációs poliéderekkel szemléltetve

A kvarc rácsában a tetraéderek végtelen, csigavonalban rendeződő láncokat alkotnak a c-tengellyel párhuzamosan. A
láncok balra vagy jobbra csavarodnak. Az ilyen felépítésű kristályok külső morfológiájukat tekintve egymással fedésbe
nem hozható tükörképei egymásnak, ezek: bal-kvarc és jobb-kvarc. Ez az ún. enantiomorfizmus eredményezi a kvarc
optikai aktivitását (tudniillik a lineárisan poláros fény síkját elforgatja).
Az alacsony hőmérsékleten stabilis trigonális kvarc (vagy

-kvarc) 573 °C-on hexagonális

-kvarccá alakul át. Az

átalakulás során az atomok csak kis mértékben rendeződnek át, így az átalakulás gyors és reverzibilis, tehát lehűlés
-kvarc
hatására újra α-kvarc képződik. Drasztikusabb szerkezeti változás következik be pl. 867 °C-on, amikor a
tridimitté alakul át.

A β-kvarc kristályformái trigonális elrendezésben

sárga = {

} romboéder, piros = {

} romboéder és kék = {

}

hexagonális prizma. Hexagonális elrendezésben a sárga + piros = {

}

hexagonális dipiramis lenne

A β-kvarc szimmetriaelemei trigonális rendszerben: 1 trigír, 3 digír

Az SiO 2 további ritka módosulatai csak magas nyomáson képződnek, ilyen a monoklin coesit, mely 20 kbar fölött,
illetve a sztisovit, mely 75 kbar fölött jön létre. Tekintettel arra, hogy ilyen extrém nyomásviszonyok normál földi
körülmények között ritkán jönnek létre, ezek az ásványok a Földön csak ritkán jelennek meg (például nagy meteoritok
becsapódásakor keletkeznek).

A SiO 2 módosulatok stabilitási viszonyai a hőmérséklet és nyomás függvényében

A kvarc, mint fentebb említettük, a földkéreg második leggyakoribb ásványa a földpátok után. Ismerete nélkül nem

lehet beszélni sem a magmás, sem a metamorf, sőt még egyes üledékes kőzetekről sem.
A kvarc szerkezeti felépítése meghatározza fizikai tulajdonságait. Az erős, felerészben kovalens kötés és a
háromdimenziós térhálós szerkezet eredményezi a magas (7-es) keménységet, illetve a hasadás hiányát. A laza
rácsfelépítés az oka a kis sűrűségnek (2,65 g/cm 3 ). A tükörsíkok és szimmetriacentrum hiánya eredményezi a kvarc
piezoelektromosságát és optikai aktivitását.

Kvarc    SiO 2 - trigonális és hexagonális
Krist.: kristályai zömök, nyúlt prizmás vagy tűs termetűek, ahol a prizma sokszor a c-tengelyre merőlegesen rostozott.
A prizmaövet legtöbbször két romboéder zárja le. A két romboéder egyenlő kifejlődésével megjelenő, hatos
szimmetriát mutató "piramis" igen jellegzetes kvarckristályokon. Ha a prizmalapok kevéssé vannak kifejlődve vagy
hiányoznak, akkor izometrikus, dipiramisos jellegű kristályok jelennek meg. Gyakoriak orientáltan továbbnőtt kristályai
(jogarkvarc).

Az α-kvarc kristályformái a jobbos kristályon bemutatva
sárga = {

} hexagonális prizma, piros = {

} romboéder, zöld = {

} romboéder, kék = {

} trigonális dipiramis és szürke = {

trigonális trapezoéder

Az α-kvarc szimmetriaelemei a jobbos kristályon bemutatva: 1 trigír, 3 digír

}

Kvarc kristály orientált továbbnövekedéssel (jogarkvarc)

Kvarc (ametiszt) orientált továbbnövekedéssel (jogarkvarc)

β-kvarc hexagonális szimmetriával

Színtelen "dipiramisos" kvarc ("herkimer gyémánt")

Nyúlt prizmás kvarc kristályok

Ikerkristályai elterjedtek, leggyakoribbak a következők: dauphinéi iker, az ikertengely a c-tengely, két azonos forgatású
– két jobb vagy két bal – kristály nő össze. A brazíliai ikernél egy jobb és egy bal kristály nő össze, míg a japáni ikernél
a két egyén kontakt összenövéssel közel derékszöget zár be egymással.

Két jobb-kvarcból felépülő dauphinéi iker hexagonális trapezoéderes álszimmetriával

Egy jobb- és egy bal -kvarcból felépülő brazíliai iker ditrigonális szkalenoéderes álszimmetriával

Japáni iker, ahol a két ikertag közel merőlegesen nő át egymáson

Kvarc japáni ikre, a két ikertag közel merőlegesen nő át egymáson

A kvarc legtöbbször finom vagy durva szemcsés halmazok, illetve finom szálas vagy izometrikus szemcsék szoros
összenövéseként fordul elő. Gyakori kriptokristályos megjelenésében finom szemcsés, vaskos tömegek, érkitöltések,
konkréciók, bekérgezések, gömbös-vesés és cseppköves aggregátumok formájában jelenik meg.
Fiz.: hasadása nincs; törése egyenetlen, kagylós (a kriptokistályos változatoké sokszor sima felületű); K = 7; S = 2,56–
2,66 (a kriptokristályos változatok sűrűsége ennél általában kisebb a porozitás miatt); rendszerint színtelen vagy fehér,
de szinte minden színárnyalatban megjelenhet (sárga, vörös, ibolya, barna, fekete, zöld, kék); a színek oka egyrészt
más ásványok zárványként való megjelenése, másrészt idegen elemek beépülése a szerkezetbe, színcentrumok
jelenléte; kristályaiban olykor színzónásság tapasztalható; karcolási pora fehér; üvegfényű (de törési felülete
zsírfényű); átlátszó, áttetsző, átlátszatlan; rideg; piroelektromos és piezoelektromos sajátságú.

Jól kristályos kvarc egyenetlen törési felülete jellegzetes zsírfénnyel

Mikrokristályos kvarc enyhén ívelt és sima törési felületekkel

Kém.: nagy kémiai stabilitás jellemzi. Rendszerint eléggé tiszta, bár nagyon kis mennyiségben számos elemet
tartalmazhat. Az Al és Fe jelenléte a színek okozója is lehet (rózsakvarc, füstkvarc). Ritkábban észlelt elemek: Ti, Mg,
Li, Ca. Gyakran alkot álalakokat kalcit, aragonit, ritkábban fluorit után.

Kvarc álalak aragonit hármas ikerkristályok után

Kvarc álalak fluorit után

Jól kristályos változatai: hegyikristály (színtelen, víztiszta), ametiszt (ibolya), citrin (sárga, sárgásbarna, barna),
füstkvarc (füstszürke, füstbarna), morion (fekete), rózsakvarc (rózsaszín, vörös; a színe melegítés vagy fény hatására
halványodhat), tejkvarc (tejfehér, szürkésfehér), kékkvarc (halványkék, szürkéskék, levendulakék), prázem

(hagymazöld), jogarkvarc (orientáltan továbbfejlődött kristály, melyeknél a korábbi egyén vékonyabb, a későbbi
vastagabb és formákban gazdagabb, az így létrejött kristály jogar alakú), máramarosi / herkimer gyémánt (dipiramisos
alkatú, színtelen kristályok). Jól kristályos változatok ásványzárványokkal: rutilkvarc (tűs rutilkristályokat tartalmaz),
aventurinkvarc (finom csillámszerű pikkelyeket tartalmaz, mint hematitot vagy csillámot), tigrisszem/ macskaszem/
sólyomszem (finom szálas, jellegzetes macskaszem-jelenséget mutat, teljesen vagy részlegesen helyettesített
azbeszt-megjelenésű ásványzárványok miatt), vaskvarc [nagy tömegben tartalmaz vas-oxid-(hidroxid) ásványokat,
mint goethit, lepidokrokit vagy hematit].

Füstszínű kvarc kristályok (füstkvarc)

Színtelen, víztiszta kvarc kristályok (hegyikristály)

Kvarc (hegyikristály) kusza tűs rutil-zárványokkal

Kvarc (hegyikristály) orientáltan elhelyezkedő kloritzárványokkal

Ibolya színű kvarc kristályok (ametiszt)

Ibolya színű kvarc kristályok (ametiszt)

Sárga színű kvarc kristályok (citrin)

Zöld színű kvarc kristályok (prázem)

Rózsaszínű kvarc (rózsakvarc)

Vasoxid-zárványoktól barnára színezett kvarc (vaskvarc)

Mikrokristályos változatai: kalcedon (mikroszkopikus szálakból épül föl, de makroszkóposan vaskos, gömbös-vesés,
cseppköves, gyakran pszeudomorfóza más ásványok után, színe fehér, szürke, kék), achát (sávos-réteges kalcedon,
az egyes sávok sokszor más és más színűek), mohaachát (mohaszerű dendrites zárványokkal), karneol (vörös,
vörösesbarna, áttetsző kalcedon), krizoprász (almazöld, halványzöld kalcedon, Ni-tartalmú), jáspis (mikroszkopikus,
izometrikus szemcsékből épül föl, vörös, sárga, barna, átlátszatlan), plazma (sötétzöld, átlátszatlan jáspis), tűzkő és
szarukő (szürke, barna, vaskos, gumók, lencsék, illetve rétegek formájában ismert leginkább karbonátos üledékekben).

Vörösre színezett kalcedon (karneol)

Sávos színeződésű kalcedon (achát)

Sávos-réteges szerkezetű kalcedon (achát)

Fekete-fehér sávos kalcedon (onix)

Achát törmelékekből cementálódott törmelékachát

Almazöld kalcedon (krizoprász)

Kvarc álalak ismeretlen szálas ásvány után (macskaszem)

Finom rostos kvarc álalak (macskaszem) domború csiszolata

Ritmikusan színezett jáspis

Jáspis domború csiszolata

Tűzkő kagylós törési felülettel

Szarukő enyhén ívelt törési felülettel

Földt.-előf.: a kvarc a földpátok mellett a földkéreg leggyakoribb ásványa. A b-kvarc eredetileg riolitok vagy más savanyú
vulkanitok fenokristályaiként általánosan elterjedt, azonban átalakul a-kvarccá (tehát minden esetben b-kvarc utáni paramorfóza).
Az a-kvarc szinte mindenféle geológiai viszonyok között előfordulhat, magmás, metamorf és üledékes kőzetekben egyaránt.
Közülük néhány fontos genetikai típust kiemelnénk, melyekben kiemelkedő kifejlődésben találhatók kvarcváltozatok: pegmatitok,
pneumatolitos és hidrotermás kiválások (polimetallikus teléres ércesedések, alpi típusú ásványtársulások), bázisos és
intermedier vulkanitok hólyagüregeiben, üledékes kőzetekben lévő geodák.
Mivel számtalan lelőhelye ismert, csak a legfontosabbakról teszünk említést, a fontosabb változatok sorrendjében. Hegyikristály:
Telkibánya, Gyöngyösoroszi, Mátraháza (HU); Kapnikbánya, Vaskő, Verespatak (RO), Selmecbánya, Körmöcbánya, Klenóc (SK),
Brazília, Svájc, Madagaszkár. Máramarosi gyémánt: Komló, Pécs-Vasas (HU); Utcás, Nagyhársas (SK), Alsóverecke, Volóc
(UA), Máramarosi régió (UA, RO), Ozsdola (RO). Ametiszt: Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, Telkibánya (HU); Porkura,
Kapnikbánya, Dognácska (RO), Selmecbánya, Körmöcbánya (SK), Oroszország, Brazília, Madagaszkár, Mexikó. Citrin:
Telkibánya (HU); Brazília, Spanyolország, Madagaszkár. Füstkvarc: Telkibánya (HU); Hnyustya, Klenóc (SK), Svájc, Ausztria,
Brazília. Rózsakvarc: Kővágószőlős (HU); Selmecbánya (SK), USA, Brazília. Jogarkvarc: Mátraháza, Parádfürdő,
Gyöngyösoroszi (HU); Selmecbánya (SK), Dognácska, Kapnikbánya, Felsőbánya (RO). Kalcedon, achát: Gyöngyöstarján,
Gyöngyössolymos, Erdőhorváti, Tolcsva, Komlóska (HU); Nagyszalánc, Biste (SK), Torockó, Magyarkiskapus, Tekerő,
Guraszáda, Guravoj, Dognácska (RO), Németország, Oroszország, Mongólia, Brazília, Uruguay. Jáspis: Erdőhorváti, Sárospatak,
Úrkút (HU); Zemplén (SK), Brád (RO), Egyiptom, Brazília. Tigrisszem: Dél-Afrikai Közt., Ausztrália. Tűzkő / szarukő: Miskolc,
Répáshuta, Budapest, Úrkút, Városlőd (HU).
Ásv.társ.: tekintettel a sokféle képződési típusra a részletes tárgyalástól eltekintünk (lásd a többi ásványok leírásánál).

Gyak.felh.: a legszélesebb körben hasznosított ásványok közé tartozik. Leggyakoribb felhasználási területek: üveg- és
kerámiaipar, építőipar, kohászat, öntészet, csiszolóipar, olajipar, elektronikai és optikai ipar (egy ideje azonban ezek helyét már
átvették a laboratóriumban növesztett kvarc egykristályok). A kvarchomokot tisztaságától függően az építőipar, kohászat (öntödei
homok) és üvegipar (az üveg alapanyaga) hasznosítja. A kvarcitot, kvarchomokkövet a csiszolóanyag-ipar, a tűzállóanyag-ipar
(szilikatégla-gyártás), az építőipar hasznosítja. Tiszta kvarchomokkő és kvarcit a fémszilícium gyártásának nyersanyaga. A kvarc
történeti jelentősége, hogy a kőkorszakokban (paleolitikum, neolitikum) az emberiség által leginkább hasznosított ásvány volt
(pontosabban a magas kvarctartalmú kőzetek). A hegyikristályt (és más színes változatait) az ókor óta elterjedten használják
ékkőként és díszítőkőként. A mikrokristályos változatokból laboratóriumi edényeket, dísztárgyakat készítenek, vagy domborúra,
gömbre csiszolva ékkövekként használják.

Az opál különleges szerkezete
Az opál különleges sajátságokkal rendelkezik, hiszen a rövid távon rendezett szerkezetű ásványok egyike. Az alábbi
három fő szerkezeti típusát különböztetik meg. Az opál-A nevezetű amorfnak tekinthető, üvegszerű szerkezettel. Ezzel
szemben az opál-CT cristobalit és tridimit szerkezetű, míg az opál-C cristobalit szerkezetű részleteket tartalmaz. A
nemesopálban igaz szabályosan elrendeződött, hasonló méretű gömbökből összeálló domének vannak, de az egyes
domének között nincs hosszútávú rend. Ezeknek a doméneknek az optikai diffrakciója okozza fehér fényben a
nemesopál kivételes színjátékát, az opalizálást. Az opál másik jellegzetessége a változó mennyiségű (1–20 tömeg%
közötti) víztartalma. A víz az eddigi vizsgálatok szerint kétféle módon jelenik meg az opálban. Egyrészt önálló
molekulák formájában az alapanyagban, másrészt filmszerű bevonatokként.

Opál SiO 2 • nH 2 O - rövid távon rendezett vagy amorf
Krist.:. vaskos-tömeges vagy bekérgezések, konkréciók, gömbös-vesés, cseppköves aggregátumok formájában
jelenik meg. Olykor morzsalékos, porózus halmazokat alkot. Pszeudomorfózái más ásványok (kalcit, aragonit, sziderit,
gipsz stb.), illetve növényi maradványok (pl. faopál) után eléggé elterjedtek.

Vaskos-tömeges opál kagylós töréssel (viaszopál)

Opál cseppköves halmaza

Opálosodott fa (faopál)

Fiz.: hasadása nincs; törése sima, vagy kagylós; K = 5,5–6,5; S = 1,9–2,3 (részben a víztartalomtól függ); rideg;
színtelen, fehér, illetve szinte minden színben megjelenhet (sárga, barna, vörös, zöld, kék, fekete), sőt egy példányon
felvillanásokként gyakran minden szín megfigyelhető (opalizálás jelensége); átlátszó, áttetsző, átlátszatlan; fénye
változatos (üveg-, zsír-, viasz-, gyanta- vagy gyöngyházfény), de fénytelen is lehet; sokszor mutat lumineszcens
sajátságokat.

Opál jellegzetes kagylós törése

Kém.: az 1%-nál nagyobb víztartalom az egyik fontos jellemzője az opálnak. A legtöbb opál 3–9 tömeg% vizet
tartalmaz, de a víztartalom elérheti a 15–20%-ot. A legtöbb opál tartalmaz kis mennyiségben szennyező elemeket,
ezek: Fe, Al, Mg, Ca, Na, K, Ni.
Változatai: üvegopál / hialit (színtelen, víztiszta, üvegszerű), tejopál (tejfehér, áttetsző), nemesopál (színjátszó,
opalizáló), tűzopál (vörös, narancsvörös, vörösbarna, átlátszó-áttetsző), feketeopál (fekete), májopál (barna
árnyalataiban jelenik meg), viaszopál (sárgásbarna), ungvárit / kloropál (zöld, nontronittal szoros összenövés), jáspopál
(vörösbarna, vörös, hematit színezi), faopál (amikor az opálanyag növényi részeket kövesít).

Színtelen üvegopál / hialit

Nemesopál

Nemesopál

Mangán -dendritekkel mintázott tejopál

Földt.-előf.: a felszín közelben vagy a felszínen, alacsony hőmérsékleten jön létre. A nemesopál a feltételezések szerint vizes
közegben, kolloidális folyamatok révén képződik. Az opáltartalmú gejzirit forróvizes oldatokból válik ki. Az amorf színtelen
üvegopál vulkáni kőzetek üregeiben, részben gőzfázisú folyamatok kiválásának eredménye. Bázisos, intermedier és savanyú
magmatitok hólyaüregeiben, repedéseiben elterjedt. Az opál fontos elegyrésze a kovaföldnek, itt Si-tartalmú oldatokból válik ki.
opál-CT
kalcedon (tűzkő / szarukő) átalakulási sort figyeltek
Üledékes környezetben is képződhet. Ennek során opál-A
meg. A nemesopál nemcsak vulkanitok repedéseiben ismert, de sokszor képződik üledékes körülmények között, ilyen eredetűek
a világhírű ausztrál előfordulások. Fontosabb kárpáti lelőhelyek: Tállya, Erdőbénye, Erdőhorváti, Megyaszó, Arka, Kisnána,
Mátraháza (HU); Herlány, Dargó, Háromvíz (SK), Lövéte, Bászarabásza (RO). A nemesopál néhány ismertebb lelőhelye:
Megyaszó, Telkibánya (HU); Veresvágás (SK), Ausztrália, Honduras, Mexikó.
Ásv.társ.: kvarc (kalcedon), tridimit, cristobalit, goethit, nontronit, szeladonit, heulandit, sztilbit, kabazit.
Gyak.felh.: az ókor óta használják ékkőként. A nemesopál megbecsült drágakő. Más felhasználási területek: üveg- és
kerámiaipar, kohászat, környezetvédelem, víztisztítás.

5. RUTIL- CsOPORT
A rutil-csoport ásványainak szerkezetében az O 2– -ionok oktaéderesen övezik az M-kationt (szemben a kvarc
rokonságával, ahol mint láttuk a tetraéderes a koordinációja). A rutil rácsa térben centrált kationcella, melyben a 6
anion átlós helyzetben helyezkedik el. A rutil rácsában a TiO 6 -oktaéderek közös élekkel kapcsolódva egyirányú
kötésben sorakoznak és a c-tengely szerinti irányban láncot alkotnak. Ennek a szerkezetnek az eredménye a
kristályok nyúlt prizmás vagy tűs termete, jó hasadásuk a c-tengely irányában, illetve ugyanebben az irányban
észlelhető rostozottság.

A rutil elemi cellája. Piros golyók = Ti, világoskék golyók = O

Rutil-szerkezet poliéderes ábrázolása. Az éleikkel kapcsolódó TiO6 -oktaéderek láncokat alkotnak

Rutil TiO2 - tetragonális
Krist.:. kristályai zömök vagy nyúlt prizmásak, illetve tűs vagy dipiramisos megjelenésűek. A prizmák a c-tengely
irányában erősen rostozottak. Ikerképződése változatos: jellegzetesek két egyénből álló térd alakú ikrei, illetve hat vagy
nyolc egyénből álló, gyűrű alakú ciklikus ikrei.

Rutil zömök prizmás kristálya
Kristályformái: piros = {100} tetragonális prizma, sárga = {110} tetragonális prizma,
kék = {101} tetragonális dipiramis és zöld = {111} tetragonális dipiramis

A rutil kristály szimmetriaelemei
1 tetragír, 4 digír, 5 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Prizmás rutil kristályok

Tűs rutil kristályok kvarcban

Rutil gyűrű alakú hatos ikerkristálya

Rutil gyűrű alakú ikerkristálya

Számos nyúlt oszlopos kristály orientált összenövéséből rutilrácsozat (ún. szagenit) jön létre. Gyakori epitaxiás
összenövéssel hematittal, magnetittel és ilmenittel. Orientáltan elhelyezkedő rutiltűk tömege más ásványokban (például
korund, kvarc) nem ritkaság. Ilyen zárványosság okozza az ezekre az ásványokra jellemző aszterizmust
(csillaghatást).

Rutil kristályok orientált összenövéséből létrejött rácsozat (szagenit)

Tűs rutilkristályok orientált összenövése hematittal (epitaxia)

Fiz.: hasadása prizma sz. jó, törése egyenetlen; K = 6–6,5; S = 4,23; sárga, barna, vörös, vörösesbarna, fekete (színe
alapvetően a vastartalom függvénye, azzal sötétedik); karcolási pora világosbarna, halványsárga; gyémántfényű vagy
félig fémfényű; átlátszatlan, áttetsző.
Kém.: szerkezetében sokféle helyettesítés ismeretes, így nagyobb mennyiségben Fe, Nb, Ta, kisebb arányban Sn, Cr,
Mn, V jelenhet meg. Kémiailag nagy stabilitású.
Földt.-előf.: elterjedt ásvány, számos kőzet járulékos komponense, így regionális metamorfitoknak (gneisz, csillámpala,
amfibolit), mélységi magmás kőzeteknek, pegmatitoknak és törmelékes üledékeknek (folyóvízi és óceánparti torlatok). Nagyobb
tömegei pegmatitokban találhatók. Néhány lelőhely: Cák, Felsőcsatár (HU); Nagyrőce, Klenóc (SK), Szilágycseres, Feketeerdő
(RO), Tavetsch, Binntal (CH), Sarki-Urál (RUS).
Ásv.társ.: muszkovit, apatitok, berill, mikroklin (pegmatitokban), adulár, albit, hematit, apatitok (alpi típusú paragenezisekben),
muszkovit, kianit, berill (regionális metamorfitokban).
Gyak.felh.: kohászat, a titán egyik fontos nyersanyaga. Emellett a vegyiparban, festékgyártásban hasznosítják, de sokszor
ékkőnek is megmunkálják.

Piroluzit β-MnO2 - tetragonális
Krist.:. kristályai zömök vagy nyúlt prizmásak, hosszanti irányban rostozottak. Rendszerint kicsiny kristályok sűrű
összenövése, kusza halmaza jellemzi. Leginkább finom vagy durva rostos, gömbös-vesés, vagy szemcsés
halmazokként ismert. Jellegzetesek növényi lenyomatokhoz hasonló dendrites halmazai, ezek kőzetrepedések
felületén, vagy más ásványokban (például kvarc, opál) zárványokként is megjelenhetnek.

Piroluzit prizmás kristálya
Kristályformái: piros = {120} ditetragonális prizma, sárga = {110} tetragonális prizma,
kék = {101} tetragonális dipiramis és zöld = {111} tetragonális dipiramis

A piroluzit kristály szimmetriaelemei
1 tetragír, 4 digír, 5 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Tűs -sugaras piroluzit halmaz

Kusza szálas piroluzit

Dendrites piroluzit

Fiz.: hasadása a prizma sz. kitűnő, törése egyenetlen, rideg; K = 6 (jól fejlett kristályok), 3–5 (vaskos tömeg); S = 5,0;
vasfekete vagy szürke; karcolási pora fekete; fémes fényű; átlátszatlan.
Kém.: ha nincs szorosan összenőve más Mn-oxidokkal, akkor kémiailag tiszta. A Ba, K, Fe és Pb jelenléte vegyi
összetételében általában vele szorosan összenőtt más Mn-ásványokat jelez.
Földt.-előf.: a leggyakoribb mangánásványok egyike. Oxidatív körülmények között és jobbára nagy pH-jú közegben képződik.
Fő kialakulásai sekélytengeri, tavi, mocsári környezetekre és érctelepek oxidációs zónáira jellemzők. Nagy mennyiségű –
piroluzitot is tartalmazó – Mn-gumók halmozódnak föl az óceánok fenekén. Néhány lelőhely: Úrkút, Eplény, Rudabánya (HU);
Vashegy, Rákosbánya, Rozsnyó (SK), Macskamező, Jakobeni, Dognácska, Gyalár (RO), Ilfeld, Ilmenau (D), Horní Blatná (CZ),
Nikopol (UA), Chiaturi (Örményország).
Ásv.társ.: manganit, rodokrozit, kriptomelán, hematit, goethit.
Gyak.felh.: kohászat, a mangán egyik legfontosabb ércásványa, széleskörű felhasználást nyer az acél-, üveg-, kerámia-,
elektrotechnikai- és vegyiparban. Porát színezőanyagként évezredek óta használják (barnakő).

Körny.: nagy fajlagos felületű; a szerkezet csatornáiban nehézfémek akkumulálódhatnak.

Kassziterit SnO2 - tetragonális
Krist.: kristályai zömök vagy nyúlt prizmásak, illetve dipiramisos termetűek. A kristályok termete felvilágosítást adhat a
képződési viszonyra: pegmatitokban dipiramisos, pneumatolitos körülmények között zömök prizmás, hidrotermás
képződésnél nyúlt prizmás és tűs, végül epitermás kiválásokra a gömbös-vesés bekérgezések jellemzők.

Kassziterit dipiramisos kristálya
Kristályformái: kék = {101} tetragonális dipiramis és zöld = {111} tetragonális
dipiramis

A kassziterit kristály szimmetriaelemei
1 tetragír, 4 digír, 5 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Dipiramisos kassziterit kristály

Prizmás kassziterit kristály

Áttetsző prizmás kassziterit kristály

Legtöbbször vaskos-tömeges, szemcsés, ritkábban kusza tűs-sugaras, vagy gömbös-vesés. Ikerkristályok {101} sz.
gyakoriak. Jellegzetesek két egyénből álló térd alakú ikrei, illetve hat vagy nyolc egyénből álló, gyűrű vagy csillag alakú
ciklikus ikrei.

Kassziterit {101} szerinti térd alakú mellénőtt ikre

Kassziterit {101} szerinti térd alakú mellénőtt ikre

Fiz.: hasadása {110} sz. jó; törése egyenetlen, kagylós; rideg; K = 6–7; S = 6,99; fekete, barna, ritkábban
sárgásbarna, vörösesbarna; karcolási pora fehér vagy világosbarna; gyémánt- vagy félig fémfényű; áttetsző,
átlátszatlan.
Kém.: kémiailag nagy stabilitású; a vas sokszor helyettesíti az ónt (az ásvány fekete színe gyakran ennek a
következménye); a Ta és Nb jelenléte elsősorban a pegmatitos eredetű kassziteritre jellemző; az ún. "fás-ón"
tartalmazza a legtöbb idegen elemet, ilyenek a Zn, Si, As, W, Al, Sb.
Földt.-előf.: elsősorban granitoidokban, pegmatitokban található, illetve magas hőmérsékletű pneumatolitos eredetű
ónércesedések jellemző ásványa. Megjelenik alacsony hőmérsékletű hidrotermás-teléres ércesedésekben is. Nagy tömegek
találhatók ugyanakkor törmelékes üledékekben, torlatos felhalmozódásokban.
Fontosabb lelőhelyek: Mórágy (HU); Nyilas (SK), Lippa (RO), Horní Slavkov, Cínovec (CZ), Altenberg, Geyer (D), St. Agnes,
St. Just, Cornwall (GB), Malajzia, Indonézia.
Ásv.társ.: topáz, albit, muszkovit, cirkon (pegmatitokban), volframit, turmalin, fluorit, topáz, arzenopirit, pirrhotin (pneumatolitos
ércesedésekben).
Gyak.felh.: kohászat; az ón legfontosabb ércásványa. A bronzkor óta hasznosítják fémötvözetekhez (legtöbbször bronz
előállításához) és óntárgyak készítéséhez.

6. HIDROxIDOK
Osztályozásuk a víztartalom (vagy annak hiánya), a kationok koordinációja és a koordinációs poliéderek egymáshoz
kapcsolódása alapján (lánc- vagy rétegszerkezetek) történik. Az egyes láncokat, illetve rétegeket alapvetően
hidrogénkötés kapcsolja egymáshoz. Az alosztályba tartozó vegyületek többsége, – az uralkodó rétegrácsos
szerkezeteknek megfelelően – kis keménységű, és egy irányban kitűnő a hasadása. Kristályaik lemezesek,
aggregátumalakjuk pikkelyes, földes vagy rostos megjelenésű. Számunkra legnagyobb fontossága az üledékes
kialakulású, kémiai mállási folyamatok során képződő Al-, Mn- és Fe-hidroxidoknak van, hiszen ezek bauxitok,
lateritek, oxidos vasércek és oxidos mangánércek alapvető komponensei.

Goethit szerkezete a Fe(O, OH) 6 -oktaéderekkel. A fehér vonalak a hidrogénkötéseket szemléltetik

Böhmit szerkezete az Al(O, OH) 6 -oktaéderekkel. A fehér vonalak a hidrogénkötéseket szemléltetik

Gibbsit szerkezete az Al(OH) 6 -oktaéderekkel

Goethit α-FeO(OH) - rombos
Krist.: kristályai nyúlt prizmás, tűs, vagy léces termetűek. Általában vaskos, tömeges, gömbös-vesés, cseppköves, tűssugaras szerkezettel, finom vagy durva szemcsés, sokszor okkerszerű (vasokker) és földes. Ritkábban oolitos vagy
pizolitos megjelenésű. Sokszor más vasoxidokkal vagy agyagásványokkal együtt fordul elő.

Goethit nyúlt oszlopos kristálya
Kristályformái: kék = {36.8.27} rombos dipiramis, sárga = {210} rombos prizma,
piros = {110} rombos prizma, szürke = {120} rombos prizma és zöld = {010} véglap

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

Léces goethit kristályok halmaza

Tűs -sugaras goethit

Tűs -sugaras goethit

Gömbös-vesés goethit (vaskobak)

Földes goethit tömeg (vasokker)

Fiz.: hasadása a prizma sz. jó, törése egyenetlen vagy földes. K = 5–6 (a jó kristályos goethité, a porózus és földes
változatok ennél puhábbak); S = 4,28; sötétbarna, feketésbarna, rozsdabarna, barnássárga, vörösesbarna, karcolási
pora rozsdabarna, okkersárga; félig fémes fényű, selyemfényű vagy fénytelen; áttetsző vagy átlátszatlan.
Kém.: legtöbbször Mn és Al helyettesítheti a vasat. A vaskos és földes változatok sokféle más ásvánnyal

szennyezettek, így ezekben számos elem (pl. Si, Al, K, Na, S) megjelenhet. Gyakran pszeudomorfóza sziderit, pirit,
markazit, hematit vagy magnetit után. Változatai: limonit [vastartalmú kőzet, különböző vasoxidok-(hidroxidok) és
esetenként agyagásványok keveréke], barnavaskobak (gömbös-vesés vagy cseppköves megjelenésű), tűvasérc (tűs
megjelenésű), bársonyvasérc (finom, tűs halmazok tömege bársonyos fényt eredményez).

Goethit álalak hexaéderes pirit kristályok után

Goethit álalak romboéderes sziderit kristályok után

Földt.-előf.: oxidációs körülmények között képződik a felszínen vagy a felszín közelében vastartalmú ásványokból (főként pirit,
markazit, sziderit, magnetit, glaukonit). Szulfidos érctelepek oxidációs zónájában nagy tömegek jönnek létre ilyen módon. Sokszor
közvetlenül képződik vegyi vagy biogén úton tengeri vagy szárazföldi (folyóvízi, mocsári, tavi) környezetben. Lateritek, agyagok
és bauxitok gyakori komponense. Alacsony hőmérsékletű hidrotermás vagy hévizes kiválásokban is otthonos. Roppant elterjedt
oxidásvány, néhány lelőhely: Rudabánya, Martonyi, Uppony (érctelepek oxidációs zónája), Somogyszob, Bagamér, Létavértes
(mocsári eredetű képződmény), Mád, Rátka, Erdőbénye, Gyöngyössolymos (alacsony hőmérsékletű hidrotermás kiválás),
Budapest, Miskolc, Keszeg, Piliscsaba (pirit–markazit utáni pszeudomorfózák); Vashegy, Gölnicbánya, Alsósajó, Rozsnyó (SK),
Dognácska, Vaskő, Gyalár, Lövéte, Menyháza (RO).
Ásv.társ.: lepidokrokit, hematit, kaolinit, illit, jarosit, gipsz.
Gyak.felh.: kohászat; a vas egyik legfontosabb ércásványa volt évezredeken át. Okkeres, földes változatai festékként
használatosak.
Körny.: nagy fajlagos felületű apró szemcséi könnyen nehézfémeket akkumulálhatnak.

Gibbsit γ-Al(OH) 3 - monoklin

Krist.: szinte mindig szubmikroszkopikus méretű kristályai a bázis sz. álhexagonális, táblás termetűek. Általában
vaskos-tömeges, opálszerű vagy rostos-sugaras szerkezetű bekérgezések, gömbös-vesés, cseppköves halmazok
vagy földes aggregátumok formájában ismert.

Gibbsit bekérgezés

Gömbös gibbsit halmaz

Földes gibbsit tömeg

Fiz.: a kristályok hasadása bázis sz. kitűnő (de ezt a kristályok kicsiny mérete miatt nem észlelhetjük), vaskos
megjelenésében földes törési felület jellemző; K = 2,5–3,5; S = 2,40; fehér, illetve szennyeződésektől halványszürke,
halványzöld, halványsárga, rózsaszín; ritka kristályai üvegfényűek, a hasadási felületek gyöngyházfényűek, földes
megjelenéssel fénytelen; áttetsző, átlátszó.
Földt.-előf.: legnagyobb tömegei másodlagos eredetűek, más Al-tartalmú ásványok mállásából keletkeznek. Így található meg
bauxitokban, lateritekben, agyagokban és széntelepekben. Sokszor megjelenik alacsony hőmérsékletű hidrotermás telérekben és
magmás kőzetek hólyagüregeiben, mint a hidrotermás elbontódás terméke. Néhány lelőhely: Gánt, Halimba, Nagyegyháza,
Fenyőfő (bauxitokban), Tatabánya, Bicske-Csordakút, Mány (széntelepekben), Pilisvörösvár, Piliscsaba, Cserszegtomaj
(agyagokban).
Ásv.társ.: böhmit, halloysit, diaszpor (bauxitokban), goethit, hematit, jarosit, illit (hidrotermás elbontódási zónákban).
Gyak.felh.: kohászat, az alumínium fontos ércásványa.

Böhmit γ-AlO(OH) - rombos
Krist.: szinte mindig szubmikroszkopikus méretű kristályai vékony táblás, lemezes termetűek. Emiatt általában vaskos,
tömeges, vagy földes megjelenésű. Olykor pizolitokat formáz, legtöbbször más Al-oxidokkal együtt.

Földes böhmit tömeg

Fiz.: a kristályok hasadása prizma sz. kitűnő (de ezt parányi mérete miatt nem észlelhetjük), K = 2,5-3 (a földes
tömegeké kisebb); S = 3,03; fehér, szennyeződésektől halványszürke, halványsárga, rózsaszín, vörösbarna; kristályai
üvegfényűek, földes tömegei fénytelenek.
Földt.-előf.: bauxitoknak és lateriteknek egyik uralkodó ásványa. Néhány lelőhely: Gánt, Halimba, Nagyegyháza, Fenyőfő (HU);
Jádremete, Barátka (RO), Franciaország, Görögország, India, Jamaica, Guayana. Másodlagos eredetű, minden bizonnyal más
Al-tartalmú ásványok mállásából keletkezett néhány eocén széntelepben, a Gerecsében (Tatabánya, Oroszlány, Mány).
Ásv.társ.: gibbsit, halloysit, diaszpor, goethit, hematit.
Gyak.felh.: kohászat; az alumínium egyik legfontosabb ércásványa.

7. FeLADATOK

Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Melyek a gyakori oxidok jellemző fizikai sajátságai?
Megoldás: az oxidok fizikai sajátságai kristálykémiai jellegükből adódnak. A fémek affinitása az
oxigénhez határozott ionos kötéseket biztosít. Mivel az O2– ionsugara kisebb, mint kéné, ez a
szulfidokhoz képest tömöttebb rácsszerkezetet eredményez, ami a kémiai és fizikai ellenállóságban
egyaránt kifejezésre jut. Ennek megfelelően nagyobb a keménységük: a gyakoribbaké átlagosan 5–
7, de 9-es is akad. Emellett általában magas az olvadáspontjuk, csekély az oldhatóságuk és
kémiailag inert vegyületek.

2. Melyek a hidroxidok jellemző fizikai sajátságai?
Megoldás: kémiai mállás során képződnek, lemezes kristályaik parányi méretűek. Rétegrácsos
szerkezetűek, a rétegek között gyenge van der Waals kötőerő hat, így a kristályok rétegek irányában
kiválóan hasadnak. Emiatt a keménységük sokkal kisebb, mint a gyakoribb oxidoké.

3. Mi az oxidok legnagyobb ipari jelentősége?

Megoldás: fontos fémek ércásványai oxidok: ilyen az Al, Mn, Cr, Si, Sn és Ti. Önmagában a kvarc roppant
széles körben hasznosított ásvány: üveg- és kerámiaipar, építőipar, kohászat, öntészet, csiszolóipar, olajipar,
elektronikai és optikai ipar.

4. Sorolja föl a spinellek jellegzetes kémiai és fizikai sajátságait!

Megoldás: kémiai szempontból ellenállóak, elektromos és mágneses tulajdonságaik érzékenyen függnek a
kationok minőségétől, közepes keménységűek, nem hasadnak, oktaéderes vagy rombdodekaéderes
kristályokként jelennek meg.

5. Ismertesse a korund és hematit legfontosabb fizikai sajátságait és felhasználási lehetőségeit!
Megoldás: a korund a Mohs-skálán 9-es keménységű, ennek megfelelően a csiszoló- és fúróipar
fontos anyaga, nagy tisztaságú színes példányai a drágakőipar értékes nyersanyagai. A hematit
magas vastartalmú, nagy gyakoriságú, belőle redukcióval nagy tisztaságú vas nyerhető ki, ezért a
vas egyik legfontosabb ércásványa. Karcolási pora jellegzetes vörös / barnásvörös, ezért évezredek
óta értékes festékalapanyag.

6. Jellemezze a SiO 2 módosulatokat a stabilitási diagram és a szerkezet függvényében!

Megoldás: 573 °C alatt trigonális α-kvarc, efölött hexagonális b-kvarc a stabilis fázis. 867 °C fölött btridimit keletkezik. A nyomás jelentős megváltozása is új fázisokat eredményez, 20 kbar fölött coesit,

75 kbar fölött sztisovit keletkezik. A kőzettanban az egyes módosulatok tanulmányozásának óriási a
jelentősége, mert ezáltal vissza tudunk következtetni a képződési körülményekre.

7. A krisztallitok mérete alapján hogyan csoportosítjuk a kvarc-változatokat?
Megoldás: makroszkópos méretű kristályok formájában képződnek a jól kristályos kvarc-változatok,
ezeket színük szerint csoportosítjuk. Néhányuk: hegyikristály, füstkvarc, rózsakvarc, citrin, ametiszt,
morion. Csak mikroszkopikus méretű krisztallitokból állnak a kriptokristályos kvarc-változatok, ezeket
két nagy csoportba soroljuk: tűs kristályok halmazai alkotják a kalcedonokat, ezzel szemben
izometrikus kristályok a jáspisokat. Mindkét csoportban a színek és a színek variálódása alapján
sokféle változatot megkülönböztetnek, közöttük a sávos-szalagos szerkezetű achátok a
legfontosabbak.

8. Mit tud az opál különleges szerkezeti és fizikai sajátságairól?
Megoldás: az opál a rövid távon rendezett szerkezetű anyagok képviselője. Szerkezete a szinte
teljesen rendezetlentől (amorf) a rendezett szerkezetű részleteket (doméneket) tartalmazóig
változhat. A rendezett szerkezeti részeket tartalmazó doméneknek az optikai diffrakciója okozza
fehér fényben a nemesopál kivételes színjátékát az opalizálást. Az opál szerkezetének megfelelően
tipikusan kagylós törésű.

9. Sorolja föl a rutil, piroluzit és kassziterit legfontosabb fizikai sajátságait és felhasználási lehetőségeit!
Megoldás: a rutil kémiailag nagy stabilitású, gyémántfényű, nagy keménységű, a titán egyik
legfontosabb ércásványa. A piroluzit a mangán legfontosabb ércásványa, karcolási pora stabil
sötétbarna (barnakő), ezért évezredek óta fontos festékalapanyag. A kassziterit kémiailag nagy
stabilitású, nagy keménységű, az ón majdnem kizárólagos ércásványa.

10. Mi a hidroxidok ipari jelentősége?

Megoldás: a fémek kinyerése, nevezetesen az Al, Fe és Mn esetében.

11. Mi a goethit jelentősége környezetünkben?

Megoldás: mivel gyakorlatilag szinte minden vastartalmú ásványból oxidatív viszonyok között goethit
(vagy rövid távon rendezett szerkezetű vas-oxidok) képződnek, roppant elterjedésű. Minden esetben
jelzi az elsődleges vastartalmú ásványok mállását. Ilyen módon vas-szulfidok mállási folyamatának is
egyik végső fázisa, jelezve a savas környezetet.
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