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XXVI. VII.

OsZTÁLY

– SZULFÁTOK

1. Előfordulásuk, jellemzőik
A szulfátok és rokon vegyületeik a földkéreg felszínhez közeli részein, illetve a Föld felszínén képződnek, de parányi
méretekben jól ismertek a hidroszférában és az atmoszférában is.
A szulfátásványok tekintélyes számban – több mint 400 faj – jelennek meg a természetben, azonban nagy
gyakorisággal csak néhány faj fordul elő.
A szulfátokat is tartalmazó ún. sókivirágzások, száraz időszakokban egyes talajok felszínén, tavak partján, egyes
kőzetek feltárásaiban, bányák felhagyott vágataiban, illetve bányák meddőhányóin évezredek óta jól ismertek.
A nagy sótelepek szulfátjainak vizsgálata fontos számunkra, hiszen ezek sok információt megőriztek a sótelepek
képződésének idejéből, az akkori földfelszíni viszonyokról (pl. a korabeli klímáról, vagy a felszíni vizek összetételéről).
A szulfátok kiválása és oldódása fontos szerepet játszik a fémek megőrzésében és szállításában, melyek a szulfidok
felszíni mállása során kerülnek a vizekbe. Az így képződött szulfátok kémiai összetétele felvilágosítást ad a
környezetben található nehézfémekre, illetve ezzel együtt a vizek minőségére. A szulfidok mállásából az
ércbányászat melléktermékeként fölhalmozott meddőhányókon nagy mennyiségben képződő szulfátok – melyek
nehézfémekben gazdagok – savasodást okozhatnak, szennyezve ezzel a környezetet, veszélyeztetve a bioszférát.
Az ilyen környezetben, sokszor baktériumok közreműködésével képződött szulfátok között gyakoriak a rövid távon
rendezett szerkezetű (rosszul kristályosodott), igen kicsiny méretű (sokszor
alatti) krisztallitokból álló fázisok.
Az osztályba tartozó ásványokban a tetraéderes koordinációjú szulfát (SO 4 )2– összetett anion az alapvető
komponens.
Érdemes megjegyezni, hogy a szulfát-anion más ásványosztályokban is előfordulhat, így különösen a foszfátoknál és
arzenátoknál. A szulfát-anionban az erősen polarizált S 6+ -kation és a négy O-atom között kovalens jellegű kötés van.
A szulfátokban lévő közepes méretű kationok (pl. Mg2+ , Fe 2+ , Mn2+ , Zn 2+ , Al3+ , Fe 3+ ) legtöbbször oktaéderes
koordinációban vannak, a nagyméretű kationok (pl. Ca 2+ , Pb2+ , Ba2+ , K +, Na +) viszont ennél nagyobb koordinációban
(pl. hexaéderes vagy dodekaéderes).
Ezeknél a vegyületeknél az összetett anion izoláltsága jelentős mértékű, tekintettel arra, hogy az összetett anion és a
kation(ok) közötti kötés gyengébb, mint ami az összetett anionban létezik. Így ezek a vegyületek határozottan
sótermészetűek. Emiatt és a gyenge kötések dominanciája miatt a szulfátásványok keménysége kicsi, zömmel 2–3
közötti, legtöbbjüknek az olvadáspontja alacsony és sokszor kis kémiai stabilitásúak.
A viszonylag ellenállóbb szerkezetek főként a nagyméretű, két vegyértékű kationokkal (pl. Ba2+ , Sr2+ , Pb2+ ) való
kapcsolódással létesülnek. A kisebb méretű kationok viszont inkább vízmolekulákkal körülvéve épülnek a szerkezetbe.
A szulfátok között gyakori jelenség, hogy ugyanaz a vegyület különböző számú vízmolekulával változó szerkezeti
felépítést mutat. Az egy vegyértékű alkálifémek és a kisméretű, két vegyértékű kationok egyszerű szulfátokat alkotnak.
A három vegyértékű kationok alapvetően víztartalmú vegyületekben szerepelnek.
A szulfátok rendszerezése alapvetően a víztartalom, illetve a pótanion(ok) hiánya vagy jelenléte alapján történik. Külön
alosztályba tartoznak a kromátok, molibdátok és volframátok és az uranil-gyököt tartalmazó vegyületek.

2. VÍZMeNTes sZULFÁTOK
Az alkálifémek és alkáliföldfémek szulfátjai kis keménységűek, vízben egy részük könnyen oldódik. Az anhidritet
kivéve általában kis mennyiségben fordulnak elő tengeri vagy szárazföldi sótelepekben (evaporitokban). A barit
viszont elsősorban hidrotermás képződményekben otthonos.

Az anhidrit kristályszerkezetében a Ca 2+ kationokat megközelítően egyenlő távolságban 4 + 4 O-atom veszi körül
dodekaéderes koordinációban. A CaO8 -dodekaéderek és az SO 4 -tetraéderek felváltva, éleikkel összekapcsolódva
láncot alkotnak. Ezek a láncok a koordinációs poliéderek éleinél kapcsolódva az (110) síkkal párhuzamos rétegeket
alkotnak, végül ezeknek a rétegeknek az összekapcsolódásából térhálós szerkezet jön létre.

Az anhidrit szerkezete
Piros golyók = Ca, sárga tetraéderek = SO4.

CaO 8 dodekaéderek (piros) és SO 4 tetraéderek (sárga) láncszerű
összekapcsolódása az anhidrit szerkezetében.

Anhidrit CaSO 4 - rombos
Krist.: kristályai kockaszerűek, táblásak vagy koporsó alakúak. Legtöbbször vaskos, durva vagy finom szemcsés,
pátos, illetve rostos tömegek formájában jelenik meg. Gyakoribb formák a véglapok, dipiramisok és prizmák.

Az anhidrit kristályformái
sárga = {100} véglap, kék = {001} véglap, zöld = {010} véglap, piros = {131}
rombos dipiramis, szürke = {121} rombos dipiramis és narancssárga = {111} rombos
dipiramis.

Az anhidrit kristály szimmetriaelemei
3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Táblás anhidrit kristály

Léces anhidrit kristályokból álló halmaz

Anhidrit izometrikus kristályai

Fiz.: hasadása {010} sz. kitűnő, {100} és {001} sz. jó, ennek alapján jellegzetes, álhexaéderes hasadási idomok
nyerhetők; a több irányú jó hasadás miatt sokszor pátos megjelenésű; törése egyenetlen; K = 3,5, S = 2,98; színtelen,
fehér, halványkék, halvány rózsaszín, halványzöld, szürke, barna; karcolási pora fehér; üveg- vagy gyöngyházfényű.

Anhidrit pátos megjelenése

Kém.: általában tiszta, csupán 1% alatti Ba vagy Sr helyettesítés ismeretes.
Földt.-előf.: tengeri evaporitok egyik legfontosabb ásványa, az első kiválások közé tartozik. Vízfelvétellel, a felszín közelében,
könnyen átalakul gipsszé. Ritkábban az ellentétes folyamat is lejátszódhat.
Fontosabb lelőhelyek: Alsótelekes, Perkupa; Wieliczka, Bochnia (PL), Aknaszlatina (UA), Vízakna (RO), Stassfurt, Lüneburg
(D), Hall (A). Kis mennyiségben hidrotermás telérekben: Recsk; Kapnikbánya (RO), St. Andreasberg (D), Naica (Mexikó); vulkáni
exhalációkban: Vezúv, Stromboli (I) és metamorfitokban: Simplon-alagút (CH), Costa Volpino (I) is megjelenik.
Ásv.társ.: gipsz, halit, glauberit, dolomit, kalcit, terméskén, cölesztin, barit.
Gyak.felh.: talajjavítás, építőipar, vegyipar.

Barit-csoport
A csoport névadója a barit az egyik leggyakoribb szulfátásvány. Magmás, üledékes és metamorf környezetekben
egyaránt elterjedt.
Képződése a legkorábbi földtörténeti koroktól napjainkig gyakorlatilag folyamatos. A barit szerkezete lényegesen
különbözik az anhidritétól, tekintettel arra, hogy a Ca 2+ kation sokkal kisebb méretű, mint a Ba2+ kation. A Ba2+
kationok az SO 4 -tetraéderek között helyezkednek el. Minden egyes Ba2+ kationnak 6 legközelebbi szomszédja van, ez
felfogható egy torzult oktaéderes koordinációnak. A BaO 6 torzult oktaéderek az SO 4 -tetraéderekkel összekapcsolódva
rétegeket alkotnak, melyek párhuzamosak a (001) síkkal. Ezek a rétegek eredményezik a barit {001} sz. kitűnő
hasadását. A rétegek összekapcsolódása végül térhálós szerkezetet eredményez. A hasonló ionméret miatt a Ba2+ és
Sr2+ között folyamatos elegyedés lehetséges. A barit és a SrSO 4 cölesztin fizikai és morfológiai tulajdonságaikban
igen hasonlóak (kivéve a sűrűséget), így pontos megkülönböztetésükhöz kémiai elemzés szükséges.

A barit kristályszerkezete. Piros golyók = Ba, sárga tetraéderek = SO 4 .

Barit BaSO - rombos
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Krist.: kristályai változatos termetűek: táblásak, lemezesek, prizmásak, lécesek, izometrikusak, formákban gazdagok.
Leggyakoribb formák a véglapok, dipiramisok és prizmák. Kristályai gyakran alkotnak legyezős, gömbös, sugaras vagy
rozetta alakú aggregátumokat. Legtöbbször vaskos, pátos, de lehet rostos, gumószerű, gömbös-vesés, cseppköves és
földes is.

A barit kristályformái
Kék = {001} véglap, sárga = {110} rombos prizma, piros = {102} rombos prizma és
zöld = {011} rombos prizma

A barit kristály szimmetriaelemei
3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Oszlopos barit kristály

Táblás barit kristály

Táblás kristályokból álló rózsa alakú barit halmaz

Vastag táblás barit kristályok

Dipiramisos barit kristályok

Gömbös barit aggregátum

Realgártól zónásan színezett barit kristályok

Homokzárványos barit kristályok rózsa alakú halmaza

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {210} sz. jó, {010} sz. közepes; törése egyenetlen, rideg; K = 2,5–3,5, S = 4,50
(súlypát); színtelen, fehér, sárga, barna, szürke, fekete, vörös, kék; karcolási pora fehér; üvegfényű, a kiváló hasadási
felületén gyöngyházfényű; átlátszó, áttetsző; UV-fény alatt fluoreszkálhat.
Kém.: a Ba-ot legtöbbször Sr helyettesíti (a barit Sr-analóg ásványa a cölesztin). Kisebb mennyiségben Ca és Pb lehet
a szerkezetben.
Földt-előf.: változatos genetikájú, elterjedt hidrotermás telérekben, metaszomatikus ércesedésekben és üledékes kőzetekben.
Legnagyobb tömegei metaszomatikus ércesedésekben és üledékes környezetben ismertek. Néhány ismertebb lelőhely
hidrotermás képződményekben: Gyöngyösoroszi, Mád, Sárospatak; Kapnikbánya, Felsőbánya (RO), Selmecbánya, Körmöcbánya
(SK), Nagymuzsaj, Nagybégány (UA); metaszomatikus ércesedésekben: Rudabánya, Martonyi; Ötösbánya, Rozsnyó,
Krasznahorkaváralja (SK); üledékes képződményekben (mészkő, márga, széntelepek, uránérctelepek): Budapest, Sárisáp,
Budaörs, Bajna, Komló, Kővágószőlős; Koppánd (RO). Kisebb mennyiségben pneumatolitos képzdőményekben (Sukoró, Pátka),
recens hévforrásokban (Teplice, CZ), magmatitok hólyagüregeiben (Kisnána, Tállya) is megjelenik.
Ásv.társ.: kvarc, galenit, szfalerit, tetraedrit, cinnabarit, pirit (hidrotermás telérekben), kalcit, cölesztin, terméskén, pirit (üledékes
képződményekben).
Gyak.felh.: vegyipar (festék-, zománc- és műanyagadalék; bárium kinyerése), mélyfúróipar (mélyfúrások öblítőiszapjának

nehezítőanyaga), autóipar (fékbetétekhez); egészségügy (röntgenkontraszt-anyag); nukleáris technika (sugárzáselnyelő cement
adaléka), papíripar, üvegipar ("ólomkristály"-adalék), kerámiai ipar, elektronikai ipar. A bárium legfontosabb nyersanyaga.

Alunit-csoport
Ebbe a csoportba közel 20 ásvány tartozik, melyek az alábbi általános képlettel jellemezhetők: AB 3 (SO 4 )2 (OH)6 ,
ahol az A nagyméretű kationt jelöl, mely 9-es vagy annál nagyobb koordinációval rendelkezik, a B olyan közepes
méretű kationt, mely oktaéderesen van koordinálva. Az SO 4 -tetraéderek mellett az (OH)-csoport, mint pótanion
jelenik meg a szerkezetben.
A csoport két kisebb alcsoportra osztható, alapvetően a három vegyértékű B kation elemi minősége szerint. A B
pozíciójában, néhány ritka kivételtől eltekintve, mindig Al3+ és Fe 3+ kationok vannak.
Ha az Al3+ > Fe 3+ , akkor ezek az alunit rokonsága (alunit-alcsoport), ha viszont Fe 3+ > Al3+ , akkor ez a jarosit
rokonsága (jarosit-alcsoport).
Az alunitban a K-ot legtöbbször Na helyettesíti. Ha a Na mennyisége nagyobb a K-nál, akkor az ásvány neve
nátroalunit. A csoport tagjai tipikusan rétegszerkezetűek, az alunitnál az Al(OH) 4 O 2 -oktaéderek csúcsukkal
összekapcsolódva alkotnak rétegeket. Ezekben hat-hat oktaéderből álló gyűrűk találhatók. A gyűrűkben helyezkednek
el az SO 4 -tetraéderek, illetve a K-ionok. A rétegek között hidrogénkötés létesít kapcsolatot. Emiatt az alunit a
rétegekkel párhuzamosan – a c-tengelyre merőlegesen – kitűnően hasad.

Az alunit kristályszerkezete
Kék golyók = K, lila oktaéderek = Al(OH) 4 O 2 és sárga tetraéderek = SO 4

A csoport tagjai zömmel oxidatív körülmények között képződnek, szulfidok mállásának eredményeként (az alunit
alacsony hőmérsékletű hidrotermás folyamatokban is gyakori). Kristályaik romboéderes vagy táblás termetűek. A
csoportból az alunit és jarosit igen elterjedt ásványok. A jarosittal az utóbbi évtizedekben hidrometallurgiai szempontból
behatóan foglalkoztak. Kiderült, hogy jarositos vegyületek kiválasztásával egyrészt sokkal eredményesebben lehet a
nehézfémeket (Zn, Cu, Ni stb.) a maradékoldatokból kinyerni, másrészt jobban lehet ezeket a fémeket a kohászat
számára nemkívánatos vastól elválasztani.

Alunit   KAl 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 - trigonális
Krist.: kristályai romboéderes vagy táblás termetűek. Fontosabb formák a bázis és a romboéder. Általában finom
kristályos, szemcsés, pikkelyes vagy földes halmazokként jelenik meg.

Az alunit kristályformái
Kék = {0001} véglap (bázislap) és sárga = {

} romboéder

Az alunit kristály szimmetriaelemei
1 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Finom szemcsés alunit halmaz

Táblás alunit kristályok

Romboéderes alunit kristályok

Fiz.: hasadása bázis sz. kitűnő; törése egyenetlen, rideg; K = 3,5–4, S = 2,6–2,9; színtelen, fehér, halványsárga,
szürke, rózsaszín, halványzöld; karcolási pora fehér; üvegfényű, a kitűnő hasadási felület gyöngyházfényű; átlátszó,
áttetsző.
Kém.: a K-ot leggyakrabban Na helyettesíti, feltehetően teljes szilárd oldatsor létezik az alunit és nátroalunit között.
Földt.-előf.: elterjedt ásvány, mely elsődlegesen alacsony hőmérsékletű hidrotermás folyamatok, szolfatára- és fumarolatevékenység során képződik. Az ún. alunitosodás folyamatát legtöbbször kovásodás és kaolinosodás kíséri. Másodlagos úton
leginkább pirit vagy markazit mállása során jön létre agyagos üledékekben, vagy ércesedések oxidációs zónájában.
Fontosabb lelőhelyek: Telkibánya, Parádfürdő, Legyesbénye, Erdőbénye, Gánt, Halimba; Verespatak, Kapnikbánya (RO),
Nagymuzsaj, Nagybégány (UA).
Ásv.társ.: kvarc, kaolinit, illit, halloysit, goethit, opál.
Gyak.felh.: régebben timsót főztek alunitosodott vulkáni kőzetekből (pl. Parádfürdő, Nagymuzsaj). A timsót aranyművesek,
papírkészítők, bőrdíszművesek és kelmefestők hasznosították, valamint gyógyszerek alapanyaga volt. Ma esetenként a káliumés alumínium-tartalma miatt bányásszák.

Jarosit   KFe 3+ 3 (SO 4 ) 2 (OH) 6 - trigonális
Krist.: kristályai romboéderes vagy táblás termetűek. Gyakoribb formák a bázis és a romboéder. Legtöbbször finom
kristályos, szemcsés, földes és porszerű halmazok, illetve bekérgezések, konkréciók formájában jelenik meg.

A jarosit kristályformái
Kék = {0001} véglap (bázislap), sárga = {

} romboéder és piros = {

} romboéder.

A jarosit kristály szimmetriaelemei
1 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Sötétbarna romboéderes jarosit kristályok

Sárga, földes jarosit halmaz goethittel

Sárga jarosit bekérgezés

Földes jarosit halmazok egy felszíni feltárásban

Fiz.: hasadása bázis sz. jó; törése egyenetlen; K = 2,5–3,5, S = 2,9–3,3; sárga, narancssárga; karcolási pora
halványsárga; üvegfényű, törési felülete gyantafényű; áttetsző, átlátszatlan.
Kém.: a Fe-t legtöbbször Al helyettesíti, feltehetően szilárd oldatsor létezik a jarosit és alunit között. A K leggyakoribb
helyettesítői: Na, Pb, Ag, NH4, H3O, Cu. Ezek a helyettesítések az említett elemek dominanciája esetén átvezetnek a

nátrojarosit, plumbojarosit, argentojarosit stb. felé.
Földt.-előf.: elterjedt ásvány szulfidos érctelepek oxidációs zónájában, illetve minden pirit- vagy markazithintéses kőzetben,
melyben a szulfidok mállása erőteljesen megindult, s ahol a kálium (általában földpátok formájában) rendelkezésre áll.
Jellegzetes ásványa a szénbányák és különösen a szulfidos ércbányák meddőhányóin képződő másodlagos
ásványegyütteseknek. Ritkán alacsony hőmérsékletű hidrotermás folyamatokban is megjelenik. Néhány lelőhely: Rudabánya,
Telkibánya, Gyöngyösoroszi, Lovasberény, Gadna, Irota, Putnok; Körmöcbánya, Aranybánya, Szomolnok (SK), Verespatak,
Nagyág (RO), Barranco Jaroso (E), Laurion (GR).
Ásv.társ.: goethit, hematit, rozenit, szomolnokit, gipsz.
Gyak.felh.: régebben festékföldként (sárga színű festékek), vasércként (sárgavasérc) termelték, ma helyenként talajjavításra
használják. Az ókori rómaiak és az inkák az ókorban, illetve a középkorban nagy mennyiségben bányásztak Ag-tartalmú
jarositokat (argentojarosit) ezüst kinyerése céljából.
Körny.: finom szemcsés vagy porszerű felszíni kiválásai savas jelenségeket kísérnek.

3. VÍZTARTALMÚ sZULFÁTOK
Közöttük a leggyakoribb ásvány a gipsz. Szerkezete az anhidritéból származtatható, ahhoz hasonlóan a CaO8 dodekaéderek, és SO 4 -tetraéderek összekapcsolódásából álló láncokból épül föl. Ezek összekapcsolódásából a (010)
síkkal párhuzamos kettős rétegek jönnek létre, melyekben az (SO 4 )2– összetett anionok erősen kötődnek a Ca 2+ kationokhoz. Ezeket a kettős rétegeket vízmolekulákból álló rétegek választják el egymástól. A vízmolekulákból álló
rétegek egymással gyenge hidrogénkötésekkel kapcsolódnak. Innen származik a gipsz (010) síkkal párhuzamos
kitűnő hasadása és kis keménysége.

A gipsz kristályszerkezete
Zöld golyók = Ca, világoskék golyók = O, piros golyók = H és sárga tetraéderek =
SO 4 .

Gipsz hasadási lemezei

Az ún. gálicfélékben egy-egy nehézfém szerepel kationként (rézgálic, vasgálic stb.). Ezeknél ugyanolyan

víztartalommal monoklin és rombos sorozat is előfordulhat. Az ún. timsófélékben viszont két kation van a
szerkezetben, melyek közül az egyik az Al3+ . Ez utóbbiak nagy víztartalmukkal tűnnek ki.
A szulfátok számos szerkezeti típusában nem minden vízmolekula kötődik szorosabban kationhoz, hanem az üres
terekben lazábban helyezkedik el. Ezeknek a jobbára csak gyenge kötéseket tartalmazó szerkezeteknek megfelelően
az ilyen ásványok kis keménységűek és kis stabilitásúak: vizüket spontán elveszítik, könnyen "kiszáradnak" és
porszerű halmazokká esnek szét. Ezekkel a Föld felszínén, vagy a felszín közelében képződő szulfátokkal sokfelé –
málló szulfidokat tartalmazó természetes feltárásokban, bányák külfejtéseiben, meddőhányóin, flotációs hányóin stb. –
találkozhatunk környezetünkben.

A kalkantit kristályszerkezete
Narancssárga golyók = Cu, világoskék golyók = O, piros golyók = H és sárga
tetraéderek = SO 4

Gipsz CaSO 4 • 2H2 O - monoklin
Krist.: kristályai táblásak, zömök vagy nyúlt prizmásak, illetve tűs termetűek. A prizmalapok sokszor erősen
rostozottak. Gyakoriak lencse alakú kristályai, melyeken sokszor görbült lapokkal találkozhatunk. Elterjedtek rozetta
alakú vagy legyezős aggregátumai, melyek konkréciók formájában találhatók. Kőzetalkotó mennyiségben vaskos,
finom vagy durva szemcsés, rostos. Jellegzetesek kontakt és penetrációs ikrei: {100} sz. fecskefark alakú iker, {
}
sz. lepke vagy szív alakú ikrek.

A gipsz kristályformái
Sárga = {110} monoklin prizma, kék = {111} monoklin prizma és piros = {010}
véglap.

A gipsz szimmetriaelemei: 1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Gipsz {100} szerinti fecskefark alakú ikerkristálya.

Táblás gipsz kristály

Gipsz fecskefark alakú ikerkristályai

Gipsz meggyűrődött rétegei (mirígykő), valójában anhidrit vízfelvételének eredménye

Bányavágatban képződő tűs gipszkristályok

Fiz.: hasadása {010} sz. kitűnő, szinte a csillámokkal vetekedő minőségű, a hasadási lemezek hajlíthatók, de nem
rugalmasak; a (010) sík egyúttal transzlációs sík (emiatt kristályai olykor görbültek, hullámosak vagy csavarszerűen
torzultak); K = 2; S = 2,31; színtelen, fehér, zárványok miatt azonban sokszor sárgás, barnás, vöröses, szürkés vagy
fekete; karcolási pora fehér, üvegfényű, hasadási felülete gyöngyházfényű; átlátszó, áttetsző. Sokszor fehéren
fluoreszkál UV-fény alatt.
Kém.: legtöbbször az elméleti összetétellel megegyező, csak kis mennyiségben helyettesíti a Ca-t Ba, Sr vagy Mg.
Hevítésre 70 °C fölött lassan bassanittá alakul át (ún. stukkógipsz), 100 °C fölött pedig, teljes vizét elvesztve CaSO4 képződik belőle (ún. esztrich-gipsz).

A gipsz vízvesztése a hőmérséklet függvényében

Változatai: máriaüveg (jól fejlett kristályok, melyek színtelen lemezekké hasíthatók), rostos gipsz (olyan aggregátumok,
melyek párhuzamosan összenőtt rostokból állnak és selyemfényűek), szelenit (finom szálas-rostos, holdfényhatást
mutat, ha domborúra csiszolják), alabástrom (vaskos, finom szemcsés), sivatagi rózsa (homokzárványokkal telített
rózsa alakú konkréciók, a sivatag homokjában képződik).

Rostos gipsz aggregátum

Gipsz színtelen (máriaüveg nevű) megjelenése (átlátszó hasadási lemezekkel)

Homokzárványos, rózsa alakú gipsz halmaz (sivatag rózsája)

Finom szemcsés gipsz (alabástrom)

Földt.-előf.: a legközönségesebb szulfátásvány, változatos földtani környezetekben képződhet. Mindenütt megjelenhet, ahol
szulfidok oxidálódnak. Legnagyobb tömegei tengeri evaporitokhoz kapcsolódnak, ahol a legkorábbi kiválási termékek közé

tartozik az anhidrittel együtt. A felszínközelben az anhidrit másodlagosan, vízfelvétellel gipsszé alakul. Elterjedt szárazföldi
evaporitokban, agyagokban, márgákban, széntelepekben, mészkőben lévő barlangokban. Igen közönséges ásvány szulfidos
érctelepek oxidációs zónájában, meddőhányókon és felhagyott bányavágatokban. Megtalálható szolfatárák, fumarolák kiválásai
között, illetve hidrotermás telérekben. Néhány lelőhely: Gyöngyösoroszi, Recsk, Rudabánya; Selmecbánya (SK), Kapnikbánya,
Herzsabánya (RO) (ércesedésekben); Perkupa, Alsótelekes (HU); Zsobok, Zsibó, Koppánd, Torda (RO), Wieliczka, Bochnia (PL),
Hall, Hallstadt, Hallein (A) (tengeri evaporitokban); Fülöpszállás, Apaj, Konyár (szárazföldi evaporitokban, ún. sziksós
kivirágzásokban); Budapest, Imola, Alsótelekes, Gánt, Halimba, Nyirád (agyagokban); Tokod, Dorog, Budapest, Felsőpetény
(barlangokban); Komló, Bajna, Tatabánya, Miskolc-Lyukóbánya (széntelepekben); Tunézia, Algéria (sivatagi homokokban).
Ásv.társ.: kalcit, barit, pirit (hidrotermás ércesedésekben), jarosit, goethit, melanterit, kalcit (agyagokban), anhidrit, terméskén,
cölesztin, barit, kősó (tengeri evaporitokban), thénardit, trona, epsomit, kősó (szárazföldi evaporitokban).
Gyak.felh.: évezredek óta ismert és hasznosított ásvány. Építőipar (égetett gipszből készült termékek, gipszkarton elemek,
kötőanyag építőiparban), cementipar (portlandcement gyártása), egészségügy és mezőgazdaság (talajjavító anyag). A finom
rostos és finom kristályos gipsz (szelenit, alabástrom) a díszítőkőipar és szobrászat alapanyaga.
Körny.: finom szemcsés kiválásai legtöbbször savas jelenségeket jeleznek; jelenléte megbontja az épített környezet (pl.
burkolókövek) felszínét.

Kalkantit   CuSO 4 • 5H2 O – triklin
Krist.: kristályai táblásak vagy prizmásak, de a természetben viszonylag ritkák (szintetikusan viszont könnyen lehet
növeszteni. Sokkal inkább bekérgezések, rostos, gömbös-vesés, cseppköves vagy szemcsés halmazok formájában
jelenik meg.

A kalkantit kristályformái
Szürke = {100} véglap, zöld = {010} véglap, narancssárga = {
= {

} véglap, kék

} véglap, sárga = {111} véglap, piros = {110} véglap és ciklámen = {121}

véglap

A kalkantit kristály szimmetriaelemei: 1 szimmetriacentrum.

Kalkantit legömbölyödött felületű kristályai

Kalkantit párhuzamosan összenőtt táblás kristályai

Kalkantit oszlopos kristályai

Kék kalkantit porózus halmazai fehér alumínium -szulfáttal összenőve egy meddőhányó felszíni kivirágzásaiban

Fiz.: hasadása rossz, törése egyenetlen; K = 2,5, S = 2,28; égkék, sötétkék, zöldeskék, karcolási pora fehér,
üvegfényű, átlátszó, áttetsző.
Kém.: legtöbbször Fe helyettesíti a Cu-t, illetve kisebb mértékben még Mg, Mn és Zn. Vízben könnyen oldódik. Vizét
száraz levegőn lassan elveszti. Népszerű elnevezése: rézgálic.
Földt.-előf.: rézérctelepeken felhagyott bányavágatokban, külfejtésekben, meddőhányókon otthonos. Arid körülmények között
nagyobb mennyiségben is felszaporodhat. A bányavizekben oldott állapotban lévő rézszulfát legtöbbször kalkantitként,
bekérgezések, cseppköves halmazok formájában válik ki a bányavágatok falán vagy faácsolatokon.
Fontosabb lelőhelyek: Recsk, Rudabánya; Újmoldova, Szászkabánya, Rézbánya (RO), Úrvölgy, Szomolnok, Selmecbánya
(SK), Rammelsberg, Goslar (D).
Ásv.társ.: melanterit, copiapit, antlerit, malachit, gipsz, goethit.
Gyak.felh.: egyes chilei lelőhelyein korábban rézércként bányászták.

Melanterit    FeSO4 • 7H2 O – monoklin
Krist.: kristályai izometrikus, zömök prizmás vagy áloktaéderes termetűek. Rendszerint bekérgezések, rostos,
gömbös, cseppköves vagy szemcsés halmazok formájában jelenik meg.

A melanterit kristályformái
zöld = {010} véglap, kék = {001} véglap, sárga = {110} monoklin prizma,
narancssárga = {011} monoklin prizma, szürke = {221} monoklin prizma, ciklámen =
{

} véglap és piros = {103} véglap.

A melanterit kristály szimmetriaelemei: 1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Melanterit cseppkövek felhagyott bányavágat falán

Melanterit cseppkövek és bekérgezések felhagyott bányavágat falán

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, törése egyenetlen; K = 2, S = 1,89; színtelen, fehér, zöld, kékeszöld, zöldeskék (a
kék árnyalat annál kifejezettebb, minél több réz jelenik meg a szerkezetben); karcolási pora fehér, üvegfényű; áttetsző,
átlátszó; fény hatására és száraz levegőben kiszáradva sárgás és átlátszatlan lesz. Íze édeskés, összehúzó sajátságú.
Kém.: számos két vegyértékű kation helyettesítheti a vasat, például Cu, Mg, Zn, Co, Ni és Mn. Vízben könnyen
oldódik.
Földt.-előf.: pirit, markazit, pirrhotin vagy más Fe-tartalmú szulfidok mállásából gyakran képződő szulfát. Leginkább
érctelepekben vagy széntelepekben, a felhagyott bányavágatokban, külfejtésekben és meddőhányókon jelenik meg, sokszor más
szulfátokkal szoros együttesben. Bányavizekben oldott állapotban lévő vasszulfát legtöbbször melanteritként, bekérgezések és
cseppköves halmazok formájában válik ki bányavágatok falán vagy faácsolatokon.
Fontosabb lelőhelyek: Recsk, Nagybörzsöny, Rudabánya; Felsőbánya, Nagyág, Újmoldova (RO), Körmöcbánya, Veresvágás,
Úrvölgy (SK).
Ásv.társ.: copiapit, rozenit, kalkantit, halotrichit, gipsz.
Körny.: jelenléte szulfidok mállását, egyúttal savas környezetet jelez.

4. FeLADATOK

Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Hol képződnek szulfátok a környezetünkben?

Megoldás: szulfátok oxidatív környezetben, a földkéreg felszínhez közeli részein és a Föld felszínén
képződnek, de parányi méretekben jól ismertek a hidroszférában és az atmoszférában is. Szulfátokat
tartalmazó sókivirágzások száraz időszakokban talajfelszínen, tavak, tengerek partján, bányák
felhagyott vágataiban és meddőhányóin gyakran megfigyelhetők.

2. Soroljon fel néhány jellemző sajátságot a szulfátokkal kapcsolatban!
Megoldás: a szulfátok sótermészetű vegyületek, alapvető komponensük a szulfát-anion. Ennek
izoláltsága jelentős mértékű, tekintettel arra, hogy az összetett anion és a kation(ok) közötti kötés
gyengébb, mint ami az anionban létezik. A szulfátásványok keménysége kicsi, zömmel 2–4 közötti,
az olvadáspontjul általában alacsony, sokszor kis kémiai stabilitásúak. A viszonylag ellenállóbb
szulfátok nagyméretű, két vegyértékű kationokkal való kapcsolódással jönnek létre.

3. Hol képződik legnagyobb mennyiségben az anhidrit, és sorolja fel néhány jellemző tulajdonságát!
Megoldás: tengeri eredetű sótelepekben képződik. Három irányban jól hasad, ezért gyakran pátos
megjelenésű, vízfelvétellel gipsszé alakul át.

4. Sorolja fel a barit legfontosabb tulajdonságait!
Megoldás: három irányban kitűnően és jól hasad, emiatt gyakoriak pátos tömegei, kristályai
változatos termetűek (táblás, oszlopos, dipiramisos), relatíve nagy sűrűségű (súlypátnak is nevezik),
nagy kémiai stabilitású.

5. Melyek a jarosit legfontosabb jellemzői?
Megoldás: leginkább porszerű halmazok vagy földes bevonatokat alkot, ritka kristályai romboéderes
termetűek, szulfidok mállásának egyik leggyakoribb terméke, jelenléte savas környezetet jelez,
közönséges kísérője a gipsz.

6. Sorolja fel a gipsz legfontosabb tulajdonságait!
Megoldás: kis keménységű, egy irányban kitűnően hasad, átlátszó, áttetsző, vizét enyhe hevítésre
leadja, kis sűrűségű, változatos úton (magmás, üledékes) képződik. Legnagyobb tömegei tengeri
eredetű sótelepekben találhatók, itt főleg anhidritből képződik vízfelvétellel. Jelenléte
környezetünkben savasodási folyamatokat jelez, hiszen itt szulfidok mállásának terméke.

7. Milyen jellegzetes gipsz megjelenési típusokat ismer?

Megoldás: az átlátszó lemezes megjelenése a máriaüveg, a durva rostos a rostosgipsz, a finom
szálas a szelenit, a finom szemcsés az alabástrom, a homokzárványos a sivatag rózsája. A
megjelenséi típusokból sokszor vissza lehet következtetni a képződési körülményekre.

8. Milyen folyamatok eredményeként keletkeznek a víztartalmú nehézfém-szulfátok?
Megoldás: elsősorban szulfidok oxidációjának termékei. Leggyakoribb a melanterit, mely vasszulfidok mállásának eredménye, bármilyen felszíni képződményben megjelenhet oxidatív viszonyok
között. A kalkantit rézérctelepek oxidációs zónájában, felhagyott bányavágatokban, meddőhányókon
jelenik meg. Jelenlétük mindenkor savasodási folyamatokat jelez.
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