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ÁSVÁNYRENDSZERTAN 

XXIV. V. OSZTÁLY – KARBONÁTOK ÉS NITRÁTOK

1. Előfordulásuk, jellemzőik

A karbonátok a földkéreg felszín közeli részén, illetve a felszínen elterjedt ásványok. Jelenleg mintegy 200
karbonátásványt ismerünk a természetben. Számunkra gyakoriságuk, kőzettani és gazdasági jelentőségük miatt
különösen a vízmentes karbonátok három csoportja fontos: kalcit-, aragonit- és dolomit-csoport. Ezekből nagy
elterjedtségű üledékes (mészkő, dolomit, márga) és metamorf kőzetek (márvány) épülnek föl.

Ebbe az osztályba a karbonát (CO3)2– és nitrát (NO3)– összetett anionokat tartalmazó ásványok tartoznak. Ezek

központi kationjai (C4+ és N5+) a legkisebb ionsugarú (0,2–0,1 ) elemek közé tartoznak, melyeket az O2–-ion
hármas koordinációban övez, planáris gyököt alkotva. A karbonát- és nitrát-anionokban lévő, alapvetően kovalens
kötések sokkal erősebbek, mint a szerkezetben lévő többi kötéstípus. A nitrátok erősen ionos jellegű, sótermészetű
vegyületek. Vízben könnyen oldódnak, kis keménységűek, általában színtelenek. Alapvetően száraz éghajlaton
stabilisak (főként sivatagi–félsivatagi területeken, illetve mérsékelt éghajlaton, a száraz nyári időszakban), itt jellegzetes
bepárlódási termékekként jelennek meg. A természetben mintegy 15 nitrátásványt ismerünk, közülük azonban csak a
nátronsalétromnak és a kálisalétromnak volt egykor komolyabb gyakorlati jelentősége.

A karbonát-anion a legtöbbször közepes vagy nagy ionsugarú, két vegyértékű kationokkal (Ca, Mg, Fe, Zn, Mn)
kapcsolódik össze. A vízmentes, vízben nem oldódó karbonátok 3–5 közötti keménységűek. Hidrogén-ion jelenlétében
a karbonátok instabillá válnak és elbomlanak CO2 fejlődése és víz képződése közepette. Ez az alapja a karbonátok

savakkal való kimutatásának, melynek során (hidegen vagy melegítés közben) pezsgés kíséretében feloldódnak.

2. KALCIT-CSOPORT

Rácsuk némi módosítással a kősórácsból származtatható. Elemi cellának a romboéder vehető, ahol a Na+ helyére

M2+, míg a Cl– helyére CO3-anionok kerülnek. A planáris CO3-csoportok elhelyezkedése a bázislappal párhuzamos,

ugyanígy az oxigénnel hatos koordinációt alkotó M2+ kationok elhelyezkedése is, ami a szerkezetnek rétegszerű
jelleget ad.

Kalcit kristályrácsa. Ciklámen golyók = Ca,  fekete golyók = C, világoskék golyók = O

Ezekből ered a csoport tagjainak nagy kettőstörése, illetve romboéder szerinti kitűnő hasadása. Az izomorf csoporton
belül a kationhelyettesítések általában nem korlátlanok. Csak a hasonló méretű kationok helyettesíthetik egymást
korlátlanul (így a Ca–Mn vagy Mn–Fe). A Ca és Mg azonban alacsony hőmérsékleten csak korlátozottan
helyettesítheti egymást. A Ca–Mg helyettesítési folyamatok alapvető fontosságúak az üledékes és metamorf
rendszerekben, illetve biológiai vagy geokémiai szempontból egyaránt. A kis Mg-tartalmú kalcitok alacsony
hőmérsékleten metastabil állapotban vannak, és idővel átalakulnak kalcittá és/vagy dolomittá. Ezek igen elterjedt
fázisok mind tengeri élőlények vázelemeiként, mind tengeri üledékek cementanyagaként.



A kalcium és magnézium elegyedési  lehetőségei kalcit  és rokonságában a hőmérséklet  függvényében

Kalcit  CaCO3 - trigonális

Krist.: kristályai roppant változatosak, eddig több mint 600 formát figyeltek meg rajtuk. A kombinációk nagy számában
sincsen hozzá foghatóan nagy változatosságú ásvány. Leggyakoribb formák a romboéderek, szkalenoéderek és
prizmák. A termet kialakulása alapvetően a képződési hőmérséklettől és az oldatok kemizmusától függ.

Kalcit szkalenoéderes termetű kristálya
Kristályformái:  sárga = { }  ditrigonális  szkalenoéder és piros = { }

romboéder



A kalcit  kristály szimmetriaelemei:  1  hexagiroid,  3  digír, 3  szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

A kalcit  morfológiai változatossága: törzsromboéder

A kalcit  morfológiai változatossága: nyúltabb romboéder



A kalcit  morfológiai változatossága: lencse alakú kristály

A kalcit  morfológiai változatossága: szkalenoéderes termet

A kalcit  morfológiai változatossága: oszlopos termet ("ágyúpát")

A kalcit  morfológiai változatossága: lemezes termet ("papírpát")



Cseppköves kalcit

Lemezes kalcit  ("papírpát")



Oszlopos kalcit  kristály

Táblás kalcit  kristály



Romboéderes kalcit  kristály

Romboéderes kalcit  kristályok



Prizma és szkalenoéder kombinációk kalcit  kristályokon

Ikerképződése változatos, lehetnek átnőtt, mellénőtt ikrek, de leggyakoribbak poliszintetikus ikrei, melyek
metamorfizálódott mészkövekben jellemzőek (nyomási ikrek). Vaskos-tömeges, finom vagy durva szemcsés, pátos
(mészpát), finom vagy durva rostos, pikkelyes-lemezes vagy földes, lisztszerű. Lehet gömbös-vesés, cseppköves,
oolitos, pizolitos és szalagos-sávos egyaránt.

Kalcit {0001} szerinti iker

Kalcit {0221} szerinti iker



Kalcit szkalenoéderekből álló ikerkristály

Lepke alakú kalcit  ikerkristály

Gömbös kalcit  aggregátumok



Változó kémiai  összetételt mutató kalcit  gömb

Szalagos sávos kalcit

Ritmikusan színezett  sávos kalcit



Fiz.: hasadása romboéder szerint kitűnő; K = 3; S = 2,96; tisztán színtelen vagy fehér, de zárványok és színcentrumok
miatt szinte minden színben megjelenhet (sárga, barna, vörös, zöld, kék, szürke, fekete); karcolási pora fehér (esetleg
ásványzárványok miatt halványan színezett); üvegfényű, a hasadási felületen esetenként gyöngyházfényű; átlátszó,
áttetsző, átlátszatlan; sokszor mutat fluoreszcenciát vagy foszforeszcenciát; olykor termolumineszcens sajátságú
(aktivátorokként a Mn és Pb a leggyakoribbak).

Kalcit romboéder alakú hasadási test

Kobalttól rózsaszínre színezett  kalcit  kristályok



Klorittal  színezett  kalcit  kristályok

Hematittal színezett  kalcit  kristályok



Hematittal színezett  kalcit  kristályok

Szulfosóval  (jamesonit)  feketére színezett  kalcit



Kék rézásvány-zárványoktól  színezett  kalcit

Kém.: savakban már hidegen könnyen oldódik. A Ca leggyakoribb helyettesítője a Mg, Fe, Mn, továbbá Pb, Co, Zn és
Sr. Gyakran alkot pszeudomorfózákat más ásványok, pl. gipsz, aragonit, barit, fluorit és anhidrit után. Változatok:
kettőzőpát (erős kettőstörésére utalva), izlandi pát (színtelen, víztiszta), ágyúpát (prizmás termetű), lublinit (finom
szálas, vattára emlékeztető), papírpát (táblás megjelenésű), homokkalcit (homokzárványos), sokféle változat a barlangi
képződmények között (barlangi gyöngy, sztalagmitok, sztalagtitok, borsókő, heliktit stb.).

földt.-előf.: legnagyobb elterjedésben és tömegekben karbonátos üledékes kőzetekben fordul elő (pl. mészkő, márga). Tengeri
eredetű mészkövek kalcitja a fiziko-kémiai paraméterek megváltozásával egyrészt a tengervízből közvetlenül válik ki, másrészt
biogén eredetű. A kristályméret ezekben a kőzetekben alapvetően a képződési környezettől, a diagenezistől és (ha megtörténik)
a metamorfózistól függ. Igen elterjedt ásvány alacsony hőmérsékletű vizes oldatokból képződve, ilyen esetekben földes,
krétaszerű vagy finom szálas megjelenésben, kivirágzások formájában talajokon, magas mésztartalmú vizekből kiválva
barlangokban, illetve cementáló anyagként különféle üledékes kőzetekben fordul elő. Nagy tömegek képződnek mészkiválasztó
gerinctelen állatok (korallok, kagylók) élettevékenysége során (ezek egy része azonban eredetileg aragonitként jön létre, s csak
később alakul át a stabilisabb kalcittá). Elterjedt az utómagmás folyamatok hidrotermás fázisában, itt elsősorban telérkitöltő
ásvány. Magmatitok hólyagüregeiben, repedéseiben zeolitok és agyagásványok kísérik. Mészkövek vagy dolomitok regionális
vagy kontakt metamorfózisával kialakult márványok fő kőzetalkotója. Lelőhelyeinek száma óriási, a legfontosabb előfordulások a
Kárpát-övezetben: Nemesgulács, Zalahaláp, Uzsa, Bazsi (bazalt hólyagüregeiben), Dunabogdány, Kisnána, Erdőbénye, Tállya
(andezit hólyagüregeiben), Gyöngyösoroszi, Parádsasvár, Recsk (hidrotermás ércesedésekben), Budapest, Polgárdi, Keszeg,
Tornaszentandrás (mészkő repedéseiben), Beremend, Tatabánya, Dorog, Tokod, Budapest, Tornaszentandrás (barlangi
kiválásokban), Komló, Pécs-Vasas, Esztergom, Putnok (széntelepekben); Kapnikbánya, Felsőbánya, Herzsabánya, Dognácska,
Újmoldova, Korond (RO), Selmecbánya, Hodrusbánya, Nagyszalánc, Léva, Szepesváralja (SK).

Ásv.társ.: dolomit, sziderit, pirit, barit, markazit.

Gyak.felh.: a kőzetalkotó mennyiségű kalcit (mészkő, márvány) felhasználása a legnagyobb jelentőségű, és igen sokrétű:
építőipar és építőanyagipar (nemeskő, építőkő, mészégetés és cementgyártás alapanyaga); vaskohászat (folyósító adalék);
cukoripar (gyártási adalék); mezőgazdaság (talajjavító anyag); festékipar (fehér festék, kréta) stb. Az ún. forráskalcitot a
drágakőipar dísztárgyak faragására, a díszítőkőipar belső burkolólapok, asztallapok stb. előállításra használja. Korábban az
ásványtani mikroszkópokba nikol-prizmát készítettek színtelen kalcitból.

Sziderit  FeCO3 - trigonális

Krist.: romboéderes, ritkábban prizmás vagy szkalenoéderes termetű kristályokként jelenik meg. A kristályok gyakran
görbültek, illetve egy-egy nagyobb kristálycsoport sok kis egyed orientált összenövéséből épülnek föl. Legtöbbször
vaskos-tömeges, finom vagy durva szemcsés, pátos (vaspát), oolitos, pizolitos. Elterjedtek gömbös-vesés
aggregátumai (szferosziderit).

Sziderit romboéderes-vastag táblás termetű kristálya
Kristályformái:  kék = {0001}  véglap (bázislap), sárga = { }  ditrigonális

szkalenoéder,  zöld = { }  hexagonális  prizma és piros = { }

romboéder



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

Romboéderes sziderit kristályok



Lencse alakú sziderit kristályok

Sziderit kristályok görbült romboéderlapokkal

Gömbös sziderit halmaz (szferosziderit)



Finom szemcsés sziderit halmaz

Fiz.: hasadása romboéder sz. kitűnő, törése egyenetlen; K = 4; S = 3,96 (változó az elemhelyettesítések miatt);
sárgásbarna, barna, szürkésbarna, sokszor sötétbarna és irizáló a felülete a kezdődő oxidációs átalakulások miatt;
karcolási pora fehér; üvegfényű, átlátszatlan, áttetsző.

Kém.: leggyakoribb helyettesítő elemek a Mg, Mn és Ca, azonban teljes elegyedés csak a magnezit (MgCO3) és

rodokrozit (MnCO3) irányába létezik, ezzel szemben a Ca korlátozottan épülhet be a szerkezetébe. Oxidációs

viszonyok között hamar átalakul különböző vas-oxidokká.

földt.-előf.: változatos genetikai körülmények között, de leginkább közepes vagy alacsony hőmérsékleti viszonyok közepette
jelenik meg. Alacsony hőmérsékletű kiválásokként vulkanitok üregeiben vagy alpi típusú paragenezisekben ismert. Hidrotermás-
metaszomatikus eredetűek a legnagyobb telepei. Szerves üledékekkel (bitumenes palák, széntelepek) együtt finom szemcsés
halmazok vagy kisebb-nagyobb konkréciókat alkotó tömegek ismertek (pelosziderit).  Megtalálható egyes foszfátos üledékekben
és tengeri eredetű, oolitos vasérctelepekben is. Néhány fontosabb lelőhely: Nagybörzsöny, Recsk (HU); Herzsabánya,
Felsőbánya, Erzsébetbánya (RO) (hidrotermás ércesedésekben); Rudabánya, Martonyi (HU); Alsósajó, Rozsnyó, Ötösbánya,
Gölnicbánya (SK), Gyalár, Telek, Lövéte, Szentegyházasfalu (RO) (hidrotermás-metaszomatikus ércesedésekben); Erdőbénye,
Tállya, Recsk, Kisnána (andezit üregeiben); Pécs, Komló (HU); Anina, Kovászna, Magyarkiskapus (RO) (szerves üledékekben).

Ásv.társ.: szfalerit, galenit, arzenopirit, pirrhotin, markazit (hidrotermás ércesedésekben), ankerit, dolomit, kalkopirit, barit,
hematit (hidrotermás-metaszomatikus ércesedésekben), kvarc, pirit, berthierin, illit, kaolinit (szerves üledékekben).

Gyak.felh.: egyes lelőhelyeken a vas fontos ércásványa volt (kohászat). Porát festékként hasznosították.

3. DOLOMIT-CSOPORT



 

Szerkezeti felépítésük hasonló a kalcithoz, azzal a különbséggel, hogy alapvetően kétféle (de további
helyettesítésekkel akár 4–5-féle) kation kapcsolódhat a CO3-anionhoz. A dolomit esetében a Ca:Mg arány ideálisan

1:1. A szerkezetben az M1 (Mg) és M2 (Ca) kationok a bázislappal párhuzamos síkokon egymással váltakozva
helyezkednek el. Ez némi szimmetriacsökkenéssel jár (a kalcit-csoport ditrigonális szkalenoéderes szimmetriája
trigonális romboéderesre csökken). Ehhez hasonló a helyzet az ankeritnél, itt Ca–Fe kationsíkok, vagy a kutnohoritnál,
ahol Ca–Mn kationsíkok vannak. Ez utóbbi ásványokra különösen jellemző, hogy a Mg-t a természetben legtöbbször
nem egy, hanem sokszor 2–4 kation helyettesíti.

Dolomit kristályrácsa, feltüntetve az elemi cellát
Ciklámen golyók = Ca,  kék golyók = Mg,  fekete golyók = C, világoskék golyók = O.

A dolomit szerkezetében alacsony hőmérsékleten eléggé állandó a Ca:Mg (1:1) arány. Magasabb hőmérsékleten
(különösen 700 ºC fölött) azonban már tapasztalható eltérés az ideális 1:1-hez képest (mindkét irányban). 1000–1100
ºC fölött pedig már teljes elegyedés lehetséges a kalcit és dolomit között, de csak korlátozott elegyedés a magnezit és
dolomit között. Ennek alapján az egyidejűleg egymás mellett létező kalcit–dolomit fázisok kémiai elemzésével az illető
kőzet képződési hőmérsékletére vissza lehet következtetni.

A csoport tagjaira (hasonlóan a kalcithoz) jellemző a romboéder szerinti kitűnő hasadás, illetve a pátos megjelenés.
Ezek az ásványok azonban – ellentétben a kalcittal – kristályformákban lényegesen szegényesebbek (az említett
szimmetria-csökkenés miatt), uralkodó formájuk leginkább a romboéder.

Dolomit    CaMg(CO3)2 - trigonális

Krist.: kristályai legtöbbször romboéderek, olykor prizmákkal, véglappal kombinálva (utóbbiak emiatt táblás termetűek).
Jellegzetesek a sok kis egyén párhuzamos összenövéséből összeálló, nyeregszerűen görbült lapú romboéderes
kristályai. Általában vaskos, finom vagy durva szemcsés, pátos tömegeket alkot, de lehet rostos és oolitos
megjelenésű is.

Dolomit romboéderes termetű kristálya
Kristályformái:  piros = { }  hexagonális  prizma és sárga = { }

romboéder



A dolomit kristály szimmetriaelemei:  1  hexagiroid

Romboéderes dolomit kristályok



Romboéderes dolomit kristályok

Nyeregszerűen görbült dolomit kristályok

Színtelen dolomit kristály



Gömbös dolomit halmaz

Fiz.: hasadása romboéder sz. kitűnő; törése egyenetlen; K = 3,5–4; S = 2,85; színtelen, fehér, szürke, ritkán
halványzöld, halványsárga, világoskék, halványibolya; karcolási pora fehér, üveg- vagy gyöngyházfényű; átlátszó,
áttetsző.

Kém.: savakban nehezen, jobbára csak melegítés hatására oldódik. Csak korlátozott helyettesítés ismeretes a kation
pozíciókban, gyakoribb helyettesítők a Fe és Mn, ritkábbak Co, Pb és Zn.

földt.-előf.: gyakori karbonát üledékes és metamorf kőzetekben. A dolomit kőzet, illetve egyes márványok (dolomárvány)
egyeduralkodó ásványa. Metaszomatikus úton magnezittel, ankerittel együtt nagy tömegek ismertek. Hidrotermás telérekben
gyakran megjelenik. fontosabb lelőhelyek: Gyöngyösoroszi, Recsk, Rudabánya (hidrotermás ércesedésekben), Gánt,
Budapest, Pilisvörösvár, Veszprém (dolomit kőzetben), Kővágószőlős, Bakonya (urántelepekben), Felsőcsatár (talkpalában);
Felsőbánya, Óradna, Kapnikbánya (RO), Selmecbánya, Aranybánya, Patakalja, Ratkószuha, Jolsva (SK).

Ásv.társ.: magnezit, ankerit, sziderit (metaszomatikus karbonátokban), szfalerit, galenit, barit, kalcit, rodokrozit (hidrotermás
telérekben).

Gyak.felh.: széleskörű, tűzállóanyag-ipar (kohók belső burkolására szolgáló tűzálló téglákhoz); kohászat (vaskohászati adalék,
salakképző); építőipar (speciális cementek, vakolatok); útépítés (zúzottkő); talajjavítás, korábban háztartásban (súrolópor).

Ankerit  CaFe(CO3)2 - trigonális

Krist.: kristályai legtöbbször romboéderek. Általában vaskos, finom vagy durva szemcsés, vagy pátos tömegeket alkot.



Romboéderes ankerit kristályok

Fiz.: hasadása romboéder sz. kitűnő; törése egyenetlen; K = 3,5–4; S = 2,87; színtelen, fehér, szürke, halványbarna
(barnapát) (ennek színe az oxidációval sötétedik); karcolási pora fehér, üveg- vagy gyöngyházfényű; átlátszó, áttetsző.

Kém.: legtöbbször Mg és Mn épül be a szerkezetébe (ezt vastartalmú dolomitnak nevezik). Kezdődő oxidáció hatására
felszínén barna vasoxidos lepedék jelenik meg.

földt.-előf.: leginkább üledékes és metamorf kőzetekben fordul elő. Metaszomatikus és üledékes vasérctelepekben nagy
tömegek ismertek.

fontosabb lelőhelyek: Rudabánya, Martonyi, Komló, Pécs-Vasas (HU); Alsósajó, Ötösbánya, Rozsnyó (SK), Gyalár, Telek
(RO).

Gyak.felh.: egyes lelőhelyeken a vas ércásványaként hasznosították (kohászat).

4. ARAGONIT-CSOPORT

Szerkezetükben a planáris CO3-anionok síkja a c-tengelyre merőleges. Az egymással párban álló anionok 60º-os

elforgatással követik egymást. Minden kation kilenc oxigénnel van koordinálva (ellentétben a kalcit kationjának hatos
koordinációjával). A kationok megközelítőleg hexagonális elrendezésűek, ezért a csoport ásványai (különösen a
hármas ikerkristályok) gyakran mutatnak álhexagonális szimmetriát.

Az aragonit szerkezete,  feltüntetve az elemi cellát
Ciklámen golyók = Ca,  világoskék háromszögek = CO3

A planáris CO3-gyökök egy síkban való elhelyezkedése miatt ezeknek az ásványoknak szintén nagy a kettőstörése.

Az aragonit-csoportban is lehetséges az egyes ásványok között elegyedés, mely azonban – különösen a kalcit-
csoporthoz viszonyítva – legtöbbször korlátozott mértékű. Érdekességképpen megemlíthető, hogy éppen a Ca és a Ba
– a legkisebb és legnagyobb méretű kationok ebben a csoportban – képesek csak 1:1 arányú vegyületet alkotni
(baritokalcit). A csoport tagjainak hasadása a prizmák – {010} vagy {110} – szerint jellemző, de kevésbé kitűnő, mint a
kalcit esetén.

Az aragonit alacsony hőmérsékleten és kis nyomáson kisebb stabilitású, mint a kalcit. Ilyen körülmények között
gyakorlatilag metastabil állapotban van, ezért könnyen átalakulhat kalcittá. Ehhez hasonló folyamatok játszódnak le
gyakran recens tengeri üledékekben. Nagy nyomáson viszont, például metamorf környezetben, a CaCO3 sokkal

inkább aragonitként kristályosodik. Az ikerképződés – a fent említett szerkezeti okok miatt – különösen az {110} prizma
szerint roppant gyakori a csoportban. Jól ismertek poliszintetikus és ciklikus ikrei, mind kontakt, mind penetrációs
típussal.

Aragonit  CaCO3 - rombos

Krist.: kristályai változatos termetűek: zömök vagy nyúlt prizmásak, tűs, léces, táblás vagy dipiramisos termetűek. Az
aragoniton megfigyelt kristályformák száma 100 feletti. Ikerképződés gyakori: {110} sz. kettes vagy hármas ikrek,
illetve lemezes kristályokból álló poliszintetikus ikrek épülnek föl. Jellegzetes hármas ikrei álhexagonális szimmetriát
mutatnak.



Aragonit vastag táblás kristálya
Kristályformái:  piros = {010}  véglap,  sárga = {110}  rombos prizma, zöld = {011}
rombos prizma, szürke = {111}  rombos dipiramis és kék = {121}  rombos dipiramis

Az aragonit szimmetriaelemei:  3  digír, 3  szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum



Aragonit prizmás kristálya

Aragonit ikerkristályok:{110} szerinti kontakt  iker

Aragonit ikerkristályok:  álhexagonális hármas átnövési iker

Aragonit ikerkristályok:  álhexagonális hármas átnövési iker



Aragonit ikerkristály: álhexagonális hármas átnövési iker

Tömeges megjelenésében vaskos, finom vagy durva rostos szerkezettel. Gyakran alkot tűs-sugaras, cseppköves,
korallszerű (vasvirág) és oolitos aggregátumokat.

Tűs aragonit halmaz



Rostos szerkezetű aragonit-cseppkő metszete

Rostos szerkezetű sávosan színezett  aragonit

Tűs-sugaras aragonit aggregátum



Korallszerű megjelenésű aragonit (vasvirág)

Fiz.: hasadása prizma sz. közepes, törése egyenetlen; K = 3,5–4; S = 2,94; színtelen, fehér, szürke, halvány
árnyalatai a sárgának, kéknek, zöldnek, barnának, ibolyának és vörösnek; üvegfényű, átlátszó, áttetsző; UV-fény alatt
fluoreszcenciát mutathat.

Kém.: savakban a kalcithoz hasonlóan viselkedik. Elemhelyettesítések csak kis mértékben ismeretesek, elsősorban Sr,
Pb és Zn által. Aragonitos kagylóhéjakban ezzel szemben inkább a Na, Mg és Sr beépülése ismert.

földt.-előf.: a leggyakoribb rombos karbonát. Közönséges hőmérsékleten és nyomáson – a kalcithoz képest – kevéssé stabilis.
Emiatt eléggé gyakoriak az aragonit utáni kalcit paramorfózák. Sokféle környezetben előfordul, cseppkövek, pizolitok és más
barlangi képződmények, mélytengeri oolitok, tengeri élőlények vázanyagának jellegzetes elegyrésze. Aragonitos vázanyagú
élőlényekből számos karbonátos üledék képződik a diagenezis során. Metaszomatikus érctelepeken sziderittel, ankerittel,
magnezittel együtt,  mállott szerpentinitekben dolomittal együtt szerepelhet. Kis mennyiségben elterjedt ásvány más egyéb
üledékes, metamorf kőzetekben és bázisos vagy intermedier magmatitokban. Sok előfordulása ismert nagy nyomáson képződött
metamorf kőzetekben.

fontosabb lelőhelyek: Rudabánya, Martonyi (metaszomatikus vasérctelepekben), Kisnána, Tállya, Erdőbénye (andezit
hólyagüregeiben), Uzsa, Zalahaláp, Nemesgulács, Somoskő (bazalt hólyagüregeiben), Budapest, Tokod (barlangokban);
Úrvölgy, Hodrusbánya, Selmecbánya, Patakalja, Korláti (SK), Dognácska, Újmoldova, Rézbánya, Óradna, Kovászna, Korond
(RO), Erzberg, Hüttenberg (A).

Ásv.társ.: sziderit, ankerit, magnezit, dolomit (metaszomatikus érctelepekben), kalcit, phillipsit, nátrolit,  kabazit (bazalt
hólyagüregeiben), kalcit, hidromagnezit (barlangokban).

Gyak.felh.: drágakő- és díszítőkőipar. Szépen sávozott,  vaskos változataiból ékszereket, dísztárgyakat csiszolnak (ezeket a
megtévesztő nevű ónixmárvány néven forgalmazzák). Ezek nagy része ráadásul nem is aragonit, hanem kalcit anyagú.

5. VÍZTARTALMÚ KARBONÁTOK: AZURIT–MALACHIT-CSOPORT

Az azurit térhálós szerkezetű (OH:CO3 = 1:1), a malachit (OH:CO3 = 2:1) némiképp rétegszerkezetű. A malachitban

torzult Cu(O,OH)6-oktaéderek cikkcakk alakú láncokat alkotnak, melyeket CO3 csoportok kapcsolnak össze rétegekké.

A rétegek között gyenge Van der Waals kötőerők hatnak. A csoportba tartozó más ásványok (pl. hidrocinkit és
aurikalkit) viszont kifejezettebben rétegszerkezetűek. Mindez a hasadásukon feltűnően tükröződik: az azurit
közepesen, a malachit jól, míg az aurikalkit és hidrocinkit kiválóan hasadnak. A csoport ásványai a felszínen, vagy a
felszín közelében képződnek oxidációs folyamatok során az összetételüknek megfelelő szulfidok mállásából. A kation
természetéből adódóan gyakran színesek (Cu, Cu–Zn, Co stb.). Kis keménység és gyenge kémiai stabilitás a
jellemzőjük.



Malachit  kristályszerkezete
Narancssárga golyók = Cu,  világoskék golyók = O, piros golyók = H és világoskék
háromszögek = CO3

Azurit    Cu3(CO3)2(OH)2 - monoklin

Krist.: formákban gazdag kristályai táblásak vagy prizmásak, olykor izometrikusak, vagy romboéderszerűek. Általában
vaskos-tömeges aggregátumok, bekérgezések, cseppköves vagy gömbös-vesés halmazok formájában jelenik meg.
Nem ritkák porózus, likacsos és porszerű megjelenései sem.

Azurit táblás kristálya
Kristályformái sárga = {100}  véglap,  kék = {001}  véglap,  piros = { }  monoklin

prizma és zöld = {221}  monoklin  prizma

Az azurit  kristály szimmetriaelemei
1 digír,  1  szimmetriasík  és 1 szimmetriacentrum



Prizmás azurit  kristály

Prizmás azurit  kristály kezdődő malachittá átalakulása



Gömbös azurit  halmaz

Táblás azurit  kristályokból álló aggregátum

Fiz.: hasadása a prizma sz. közepes; K = 3,5–4; S = 3,77; a kék minden árnyalatában ismert, kristályai sötétkék vagy
azúrkék színűek, porszerű halmazai viszont világoskékek; üvegfényű (de porszerű halmazai fénytelenek); áttetsző,
átlátszatlan.

Kém.: általában tiszta. Vízfelvétellel könnyen átalakul malachittá, így az azurit utáni malachit pszeudomorfózák eléggé
elterjedtek.

földt.-előf.: másodlagos eredetű, rézérctelepek oxidációs zónájának egyik leggyakoribb ásványa. Legtöbbször karbonáttartalmú
vizek és Cu-tartalmú ásványok, illetve Cu-tartalmú vizes oldatok és mészkő egymásra hatására képződik. Néhány fontosabb
lelőhely: Rudabánya, Martonyi, Pécs (Kozári-kőfejtő), Parádfürdő (HU); Úrvölgy, Gölnicbánya (SK), Szászkabánya, Rézbánya,
Dognácska, Újmoldova (RO), Chessy (F), Cornwall (GB), Touissit (Marokkó), Tsumeb (Namíbia).

Ásv.társ.: malachit,  kuprit, termésréz, tenorit, kalkozin, covellin.

Gyak.felh.: korábban a réz egyik fontos nyersanyaga volt. Porát évezredeken keresztül festékként hasznosították.

Malachit    Cu2(CO3)(OH)2 - monoklin



Krist.: jól fejlett kristályai ritkák, zömök vagy nyúlt prizmás termetűek. Sokkal gyakoribbak tűs vagy léces
megjelenései, tűs kristályokból álló sugaras, legyezős, kéve alakú vagy gömbös halmazai. Zömmel vaskos-tömeges,
olykor finom rostos szerkezettel, illetve bekérgezések gömbös-vesés vagy cseppköves felülettel (ezek metszetükben
sokszor mutatnak színzónásságot).

Gömbös malachit halmaz

Gömbös malachit



Kéve alakú malachit halmaz

Malachit  bekérgezés azurittal



Finom tűkből álló malachit halmaz

Szalagos-sávos szerkezetű gömbös malachit metszete

Malachit  álalakok azurit  után



Fiz.: hasadása a prizma sz. jó; a vaskos tömegek sima vagy kissé kagylós törésűek; K = 3,5–4; S = 4,05; a zöld
különböző árnyalataiban jelenik meg, a kristályok sötétzöld, olykor zöldesfekete színűek, míg porszerű halmazai
világoszöldek; karcolási pora világoszöld; kristályai üvegfényűek, vaskos tömegei zsírfényűek, finom rostosan
selyemfényű, földes halmazai fénytelenek; áttetsző, átlátszatlan.

Kém.: kevés Zn, Pb, Sb és Fe jelenhet meg összetételében.

földt.-előf.: rézérctelepek oxidációs zónájának leggyakoribb másodlagos rézásványa. Könnyen képződik azuritból és kupritból,
így gyakran alkot pszeudomorfózákat utánuk. Néhány lelőhely: Rudabánya, Pécs (Kozári-kőfejtő), Martonyi, Szabadbattyán,
Pátka (HU); Úrvölgy, Libetbánya (SK), Újmoldova, Rézbánya, Szászkabánya (RO), Chessy (F), Nyizsnij Tagil és Jekatyerinburg
(RUS), Shaba (Zaire), Tsumeb (Namíbia).

Ásv.társ.: azurit, kuprit, termésréz, kalkozin, covellin, cerusszit.

Gyak.felh.: korábban a réz egyik fontos nyersanyaga volt (kohászat). Évezredek óta használják festékként, illetve díszítőkő- és
ékkőipari célokra. Leginkább kisebb tárgyakat és domborúra csiszolt ékköveket készítenek belőle.

6. FELADATOK

Megoldások:        láthatók       nem láthatók

1. Melyek a gyakori karbonátok jellemző fizikai és kémiai sajátságai?

 

Megoldás: kémiai szempontból a savakkal szemben, szén-dioxid fejlődése közepette könnyen
elbomlanak, hevítésre hőbomlást szenvednek és oxidokká alakulnak, közepes keménységűek,
szerkezetüktől függően romboéderes hasadást vagy prizma / véglap szerinti hasadást mutatnak.

2. Jellemezze röviden a kalcitot!

 

Megoldás: közepes keménység, romboéder szerint kitűnő hasadás, nagy kettőstörés, a
kationpozícióban változatos helyettesítések, savakkal szemben instabilitás, sokrétű felhasználás:
építőipar és építőanyagipar (nemeskő, építőkő, mészégetés és cementgyártás alapanyaga);
vaskohászat (folyósító adalék); cukoripar (gyártási adalék); mezőgazdaság (talajjavító anyag);
festékipar (fehér festék), díszítőkőipar.

3. Miben különbözik az aragonit a kalcittól?

 

Megoldás: nem romboéder szerint hasad, a kationpozícióban kevéssé mutat helyettesítéseket,
szimmetriájánál fogva nem trigonális formákban jelenik meg, nagy nyomáson a CaCO3 stabil

módosulata.

4. Jellemezze röviden a dolomitot!

 

Megoldás: romboéderes kristályai jellemzőek, melyek sokszor nyeregszerűen görbültek, sokszor
gyöngyházfényű, közepes keménységű, hideg savakban nehezen oldódik, gyakori benne a vas- és
mangán-helyettesítés.

5. Mi a különbség az azurit és malachit között?

 

Megoldás: egyetlen jól látható, de karakterisztikus különbség a színükben: az azurit kék, a malachit a
zöld árnyalataiban jelenik meg. A malachit stabilisabb, vízfelvétellel könnyen keletkezik azuritból.
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