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XXVIII. IX. OsZTÁLY – SZILIKÁTOK
1. Előfordulásuk, jellemzőik
A szilikátok osztályában található a legtöbb ásvány, melyekből jelenleg mintegy 1200-at ismerünk (ez az összes
ásvány közel 30%-a). Ennek a nagy számnak kristályszerkezetük sokfélesége a legfőbb oka. Legfontosabb alkotó
elemeik (Si, O, Al, Fe, Mg, Na, K) egyúttal a földkéreg leggyakoribb kémiai elemei. Ennek a két ténynek az
ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy a földkéreg mintegy 70–75 %-át szilikátok alkotják (az SiO 2 -ásványokkal
együtt kb. 90–95%-át!). Néhány kivételtől eltekintve az uralkodó magmás és metamorf kőzetalkotók mind szilikátok.
A szilikátok közé tartozó ásványok szerkezetének alapvető építőelemei az (SiO4 )4– összetett anionok (ezt nevezzük
szilikát-anionnak).
A szilikát-anion központi kationja, a Si4+ 50%-ban kovalens, 50%-ban ionos kötéssel kapcsolódik az őt tetraéderes
koordinációban körülvevő 4 oxigénhez. Ezekre az SiO 4 -tetraéderekre jellemző sajátság, hogy polimerizációra
képesek. A tetraéderek csúcsán lévő oxigének megosztásával kettős csoportokat, illetve gyűrű alakú képződményeket
alkothatnak, továbbá az SiO 4 -tetraédereknek egy, kettő, vagy három irányban történő összekapcsolódásával láncokat,
rétegeket és háromdimenziós térhálós szerkezeteket építhetnek föl. Ez eredményezi azt a változatosságot, ami a
szilikátok szerkezetét jellemzi. Egyúttal ez az alapja a csoportosításuknak.
Az SiO 4 -tetraéderek egymáshoz kapcsolódása alapján a szilikátok osztályát hat alosztályra osztjuk. Egyedül a
nezoszilikátokban (szigetszilikátok) nem kapcsolódnak össze közvetlenül az SiO 4 -tetraéderek egymással.
A piroszilikátokban két SiO 4 -tetraéder kapcsolódik egymáshoz, ezek alapeleme az (Si2 O 7 )6– csoport.
Ha kettő vagy több tetraéder formál izolált csoportokat akkor szoroszilikátnak (csoportszilikát) nevezzük. Ha zárt,
gyűrűs alakzatok jönnek létre (SixO 3x )2x– alapegységekkel, ezeket cikloszilikátoknak (gyűrűszilikátok) nevezzük. A
tetraéderek lánccá vagy szalagokká kapcsolódásával jellemezhetők az inoszilikátok, vagy láncszilikátok.
Ha egyszerű lánccá kapcsolódnak össze, akkor az alapegység (Si2 O 6 )4– . Ha két lánc alkot egy szalagot, az
alapegység (Si4 O 11 )6– .
Ha a tetraéderek három oxigénje úgy kapcsolódik össze, hogy egy réteget képeznek, melyek alapegysége (Si2 O 5 )2– ,
ezeket nevezzük filloszilikátoknak (rétegszilikátok).
Amikor az SiO 4 -tetraéder mind a négy oxigénje egy-egy szomszédos tetraéder oxigénjeivel közös lesz,
háromdimenziós szerkezet jön létre, melyben az alapegység a Ą SiO 2 . Ezeket nevezzük tektoszilikátoknak (térhálós
vagy állvány szilikátoknak).
A szilikátok másik fontos sajátossága, hogy az SiO 4 -tetraéderben lévő Si4+ -t Al3+ helyettesítheti. Az alumínium
egyébként a szilikátok szerkezetében kettős szerepet tölt be, egyrészt az előbbiek szerint tetraéderes koordinációban
a szilíciumot helyettesíti, másrészt kationként – legtöbbször egyéb kationokkal együtt – éppen az előbbi helyettesítést
kompenzálandó, a rács semlegesítésében vesz részt. Ilyen esetekben azonban nem tetraéderes, hanem oktaéderes
koordinációval szerepel az oxigénnel vagy a (OH)-csoporttal körülvéve.
A koordinációs szám a kationok izomorf helyettesítésében is fontos szerepet játszik, ugyanis az ionméret mellett a
helyettesítés lehetősége alapvetően a koordinációtól függ. A gyakoribb töltéskiegyenlítő kationok közül az Mg2+ , Fe 2+ ,
Fe 3+ , Al3+ és Ti4+ oktaéderes koordinációban szerepelnek az oxigénnel. Bár ezek között láthatóan más és más
töltésűek vannak, az ionméret hasonlósága miatt azonos pozíciókat foglalhatnak. Ezzel szemben a nagyobb méretű
kationok, mint például a Na + és a Ca 2+ nyolcas koordinációban jelennek meg. A szilikátokban ismert legnagyobb

méretű kationok (pl. K +, Ba2+ ) részben 8-as, részben 12-es koordinációban szerepelnek. Fontos megjegyezni, hogy a
különböző töltéssel rendelkező kationok egymás közötti helyettesítése – mint korábban tanultuk – csak kapcsoltan
mehet végbe (kapcsolt helyettesítés), mely bizonyos csoportokban (pl. plagioklászok) tipikus jelenség.
Az anionokat illetően a legfontosabb O 2– mellett, (vagy helyett) (OH)- és/vagy F-anion is gyakran megjelenik. A
tágasabb, lazább térkitöltésű szerkezetekben – melyekben például csatornákat és kalitkákat találhatunk – molekuláris
víz, illetve esetenként más, nagyobb méretű összetett anionok – (SO 4 )2– , (CO3 )2–

stb. – is találhatók a

kristályrácsban.
A szilikátok csoportosítása – mint fentebb már említettük – az SiO 4 -tetraéderek egymáshoz viszonyított helyzete
alapján történik. Az alosztályokban a szigetszilikátoktól a térhálós szilikátokig terjed a sor.

Feladatok
Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Mi a szilikátok jelentősége a földkéreg felépítése szempontjából?

Megoldás: a földkéreg kb. 70–75 %-át szilikátos vegyületek alkotják (ha az SiO2-ásványokat is ide
számoljuk, akkor mintegy 90–95%-át!). Néhány kivételtől eltekintve az uralkodó magmás és
metamorf kőzetalkotók mind szilikátok.

2. Mi teszi olyan változatossá a szilikátokat, és mi az oka roppant gyakoriságuknak?

Megoldás: az a tény, hogy az ásványok mintegy 30%-a szilikát, a kristályszerkezetük sokfélesége a
legfőbb oka. Gyakoriságuk pedig annak köszönhető, hogy legfontosabb alkotó elemeik (Si, O, Al, Fe,
Mg, Na, K) egyúttal a földkéreg leggyakoribb kémiai elemei.

3. Mi az alapja a sokféle szilikát csoportosításának?

Megoldás: a szilikátok alapegysége, az (SiO4 )4– összetett anion polimerizációra képes. Éppen az
(SiO4 )4– anionok egymáshoz kapcsolódásának módja az alapja a szilikátok csoportosításának.
Egyedül a szigetszilikátokban nem kapcsolódnak össze közvetlenül az SiO 4 -tetraéderek egymással.
Ha kettő vagy több tetraéder formál izolált csoportokat a szerkezetben, akkor csoportszilikátnak
nevezzük.

Ha

zárt,

gyűrűs

alakzatok

jönnek

létre (Si xO 3x )2x–

alapegységekkel,

ezeket

gyűrűszilikátoknak nevezzük. A tetraéderek lánccá vagy szalagokká kapcsolódásával jellemezhetők a
láncszilikátok. Ha a tetraéderek három oxigénje úgy kapcsolódik össze, hogy egy réteget képeznek,
melyek alapegysége (Si2 O 5 )2– , ezeket nevezzük rétegszilikátoknak. Végül, amikor az SiO 4 -tetraéder
mind a négy oxigénje egy-egy szomszédos tetraéder oxigénjeivel közös lesz, háromdimenziós
szerkezet jön létre, melyben az alapegység a ∞SiO 2 . Ezeket nevezzük térhálós szilikátoknak. Ezek,
ebben a sorrendben alkotják a szilikátok alosztályait.

4. Mi az alumínium kettős szerepe a szilikátok felépítésében?

Megoldás: az Al3+ egyrészt tetraéderes koordinációban a Si4+ -ot helyettesíti az SiO 4 -anionban,
másrészt töltéskiegyenlítő kationként – legtöbbször más kationokkal együtt – éppen az előbbi
helyettesítést kompenzálandó, a kristályrács semlegesítésében vesz részt. Ebben az esetben
azonban nem tetraéderes, hanem oktaéderes koordinációval szerepel.

2. SZIGeTsZILIKÁTOK (NeZOsZILIKÁTOK)

Szerkezetükben az (SiO4 )4– anionok egymással közvetlenül nem kapcsolódnak össze. A szigetszilikátokra jellemző
az oxigénionok szoros illeszkedése, melynek eredménye az ide tartozó ásványok viszonylag nagy sűrűsége, erős
fénytörése és nagy keménysége.
Amiatt, hogy az SiO 4 -tetraéderek függetlenek egymástól – azaz nem polimerizálódnak csoportokká vagy láncokká,
rétegekké – sokszor azt eredményezi, hogy kristályaik izometrikus kifejlődésűek.
A szigetszilikátok osztályozása alapvetően annak alapján történik, hogy van-e pótanion a szerkezetben vagy nincs (a
gyakoribb pótanionok az O, OH és F).

Olivin-csoport
A szerkezetükben SiO 4 -tetraéderek és MO 6 -oktaéderek találhatók. Ezek a poliéderek az (100) síkkal párhuzamos
rétegeket alkotnak. Az oktaéderes pozíciók egy részét nagyobb méretű, két vegyértékű kationok (M = Mg, Fe, Mn, Ca
stb.) foglalják el. A csoport két szélső tagjában (a forsteritben és a fayalitban) a Mg2+ és a Fe 2+ – kristálykémiai
hasonlóságuk alapján – korlátlanul helyettesíthetik egymást (folyamatos szilárd oldatot képeznek).

A forsterit szerkezetének egy szelete koordinációs poliéderekkel ábrázolva
Narancssárga tetraéderek = SiO 4 , kék és zöld oktaéderek = MgO 6 .

A csoport tagjai, tekintettel arra, hogy izomorf sort alkotnak, morfológiai és fizikai tulajdonságaikat tekintve hasonlóak.
A két szélső tag elegyedésének aránya alapján a köztes tagokat régebben sokféle névvel ellátták, melyek között az
olivin a legfontosabb.
Ebben a forsterit (Fo) fayalit (Fa) arány hozzávetőleg Fo 80 : Fa 20 . Ma a nevezéktanban csak a két szélső tag
elnevezése jelent érvényes fajt, és az elegykristály elnevezése forsteritnek vagy fayalitnak attól függ, hogy melyik
komponens az uralkodó (ún. 50%-os szabály).
Az olivin-csoport Mg-gazdag fázisai bázisos és ultrabázisos magmatitok alapvető, sokszor uralkodó mennyiségben
jelenlévő kőzetalkotói. Az olivinek emellett (a piroxénekkel együtt) a felsőköpeny legfontosabb komponensei.
Az olivin-csoport Mg-gazdag tagjainak mállása, hidrotermás átalakulása vagy kisfokú metamorfózisa során leginkább
szerpentinásványok, kloritok és amfibolok képződnek.

Forsterit Mg2 (SiO4 ) – rombos
Krist.: kristályai zömök prizmás, táblás vagy izometrikus termetűek. Magmás kőzetek elegyrészeként hasonló termetű,
általában formákban szegény benn-nőtt idiomorf kristályok, illetve hipidiomorf vagy xenomorf kristályok formájában
jelenik meg. A gyakoribb formák a rombos prizmák és dipiramisok.

A forsterit kristályformái
Ciklámen = {101} rombos prizma, szürke = {111} rombos dipiramis, kék = {021}
rombos prizma, piros = {010} véglap, zöld = {120} rombos prizma és sárga = {110}
rombos prizma.

A forsterit kristály szimmetriaelemei: 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Forsterit zömök prizmás kristályai jellegzetes allokrómás palackzöld színnel

Forsterit nyúlt prizmás kristálya

Uralkodóan forsteritből álló magmás kőzet

Nagy tisztaságú, színtelen forsterit kristály

Fiz.: hasadása {010} sz. közepesen jó, {100} sz. rossz; törése egyenetlen vagy kagylós; K = 6,5–7; S = 3,2; zöld,
olajzöld, sárgászöld, zöldesbarna, fekete (a mállásnak indult forsterit viszont vörösbarna, vörös); átlátszó, áttetsző;
karcolási pora fehér; üvegfényű, törési felülete zsírfényű.

Forsterit közepesen jó hasadási felülete

Kém.: az elméletinek megfelelő összetétel igen ritka; alapvetően a forsterit-fayalit közötti köztes tagok gyakoriak (a
Mg2+ -ot a Fe 2+ korlátlanul helyettesítheti). Ultrabázisos és bázisos kőzetekben leggyakoribbak a forsterites
összetételek. Ritkábban az M pozícióban Ca, Mn, Ni és Cr is megjelenhet. A forsterit könnyen átalakuló ásvány,
különösen gyakoriak a szerpentinásványok forsterit utáni pszeudomorfózái.
Földt.-előf.: bázisos és ultrabázisos magmatitok, szerpentinesedett ultrabázitok uralkodó vagy járulékos komponense: Balatonfelvidék, Nógrád-Gömöri bazaltvidék (HU); Persányi-hg. (RO), Vezúv, Etna (I); Eifel-hg. (D); Izland, India. Egyes ultrabázitokban
(pl. dunit) egyeduralkodó kőzetalkotó. Számos bázisos magmatitban lherzolitos összetételű xenolitok elegyrészeként jelenik meg:
Kapolcs, Szentbékkálla (Balaton-felvidék).
Ásv.társ.: ensztatit, augit, bázisos plagioklászok, magnetit, ilmenit, kromit (ultrabázisos, bázisos magmatitokban).
Gyak.felh.: átlátszó, zöld változatait (krizolit) ékkövekként hasznosítják.

Gránát-csoport
A gránátok szerkezetét SiO 4 -tetraéderek, B 3+ O 6 -oktaéderek és A 2+ O 8 -poliéderek (csavart kockák) építik föl. A
koordinációs poliéderek egy csúcsi oxigén révén kapcsolódnak egymással.

A gránátok szerkezete
Kék gömbök = A, zöld oktaéderek = BO 6 és narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

A csoport általános képlete: A 2+ 3 B 3+ 2 (SiO4 )3 , ahol A 2+ egy viszonylag nagyméretű, két vegyértékű kation: Ca 2+ ,

Mg2+ , Fe 2+ , Mn2+ stb., míg B 3+ kisebb méretű, három vegyértékű kation: Al3+ , Fe 3+ , Cr3+ , Ti3+ stb.
Az elméleti végtagoknak megfelelő kémiai összetételek a természetben ritkák, sokkal gyakoribbak az izomorf
elegykristályok.
Korlátlan elegyedés azonban nem lehetséges az összes gránát között. Ezért két olyan sort különböztetünk meg,
melyekben a tagok többé-kevésbé jól elegyednek egymással. Az egyik a piralspit-sor (pirop, almandin, spessartin
tagokkal), másik az ugrandit-sor (uvarovit, grosszulár, andradit tagokkal). Megemlítjük még, hogy az SiO 4 tetraédereket ritkán (OH)4 -csoportok helyettesíthetik, ezeket az ásványokat emiatt hidrogránátoknak nevezzük.
A gránátok roppant gyakori kristályait leginkább rombododekaéder, hexakiszoktaéder vagy deltoidikozitetraéder
formák határolják, de nem ritkák kombinációik sem.

A gránát kristályformái
S árga = {110} rombdodekaéder és piros = {321} hexakiszoktaéder.

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

A gránát-csoport tagjai igen sokféle földtani környezetben megtalálható, elterjedt kőzetalkotó ásványok. Ennek oka,
hogy széles nyomás és hőmérsékleti tartományban, illetve változatos kémiai környezetben stabilisak.
Leginkább kontakt és regionális metamorfitokban otthonosak, de magmás kőzetekben, a savanyúaktól az
ultrabázisosakig, bárhol megjelenhetnek – természetesen más és más kémiai összetétellel. Kémiai és mechanikai
ellenállóságuknál fogva törmelékes üledékes kőzetekben általánosan elterjedtek.

Pirop    Mg3 Al2 (SiO4 ) 3 – köbös
Krist.: uralkodó formái a rombododekaéder és a deltoidikozitetraéder, de leginkább lekerekített, olykor érdes felületű
szemcsék formájában ismert.

Izometrikus pirop kristályok szerpentinitben

Fiz.: hasadása nincs, törése kagylós; K = 7–7,5; S = 3,65–3,82, átlátszó, áttetsző. A tiszta, szintetikusan előállított
szélső tag színtelen, de mivel az Mg helyére több-kevesebb Fe 2+ mindig beépül, így a természetben található ásvány
sötétvörös vagy bíborvörös színű; karcolási pora fehér; üvegfényű, törési felülete zsírfényű.
Kém.: a Mg-t több-kevesebb Fe 2+ helyettesítheti, ez a helyettesítés átvezet az almandin irányába; az Mn beépülésével
a spessartin – Mn3 Al2 (SiO4 )3 – irányába képez elegykristályokat.
Földt.-előf.: nagy nyomású metamorf folyamatok során képződő ásvány, elsősorban peridotitokban, kimberlitekben,
eklogitokban, illetve ezekből képződött szerpentinitekben fordul elő. Kimberlitekben a gyémánt indexásványa. Híres csehországi
előfordulásai alapvetően bazaltbreccsákban lévő ultrabázisos xenolitokhoz kapcsolódnak. Az anyakőzet elmállása után
törmelékes üledékes kőzetekben, torlatokban jelenik meg.
Ásv. társ.: olivin, hornblende, plagioklász, piroxén, gyémánt, kianit, klorit.
Gyak.felh.: drágakőipar, többnyire gömbölyű, domború, esetenként pedig fazettázott ékköveket csiszolnak belőle.

Almandin    Fe 3 Al2 (SiO4 ) 3 – köbös
Krist.: legtöbbször rombdodekaéderes és deltoidikozitetraéderes kristályokként fordul elő. Lekerekített szemcséi és
tömeges aggregátumai is gyakoriak.

Almandin rombdodekaéderes kristálya

Almandin deltoidikozitetraéderes kristálya

Rombdodekaéderes almandin kristályok csillámpalában benn-nőve

Almadin ékkőnek csiszolva (fazettázva)

Fiz.: nem hasad; törése kagylós; K = 7–7,5; S = 3,85–4,20; átlátszó, áttetsző; mélyvörös, barnásvörös, vöröseslila,
néha fekete; karcolási pora fehér; üvegfényű.
Kém.: az elméleti összetételnek megfelelő kristály igen ritka. A Fe 2+ helyére Mg és Mn épülhet be, így leginkább a
pirop és spessartin felé képezhet elegykristályokat.
Földt.-előf.: a gránát-csoport legközönségesebb ásványa. A metamorf kőzetek közül főleg csillámpalákban és gneiszekben
otthonos, melyek agyagos üledékek regionális metamorfózisával jöttek létre: Soproni-hg. (HU); Fogarasi- és Szebeni-havasok
(RO); Magas-Tátra (SK-PL), Zillertal, Ötztal, Tirol (A). Mivel széles hőmérsékleti és nyomástartományokban stabilis, ezért
nemcsak regionális metamorf kőzetekben, hanem kontaktmetamorf szaruszirtekben is előfordul. A magmás eredetű gránátok
rendszerint almandin–spessartin összetételűek és főleg riolitokban: Telkibánya, Regéc (HU); andezitekben, dácitokban:
Visegrádi-hg., Börzsöny és Karancs-hg., gránitokban és pegmatitokban találhatók. Törmelékes üledékes kőzetekben, torlatokban
kémiai stabilitásának köszönhetően igen elterjedt.
Ásv. társ.: biotit, cordierit, kloritok, sztaurolit, andaluzit, kianit, plagioklászok, amfibolok, piroxének.
Gyak.felh.: csiszolóanyag-gyártás, környezetvédelmi ipar (víztisztítás); drágakőipar (domború vagy fazettázott ékköveket
csiszolnak belőle).

Andradit    Ca3 Fe 3 (SiO4 ) 3 – köbös
Krist.: gyakori jól fejlett rombdodekaéderek, deltoidikozitetraéderek formájában, vagy e kettő kombinációjában.
Leginkább durva vagy finom szemcsés és tömeges halmazokként ismert.

Andradit rombdodekaéderes kristálya

Andradit barna rombdodekaéderes kristályai

Andradit zöld rombdodekaéderes kristályai

Fiz.: hasadása nincs, törése egyenetlen vagy kagylós; K = 6,5–7. S = 3,8–3,9; Átlátszó, áttetsző; színe változatos:
sárga, zöldessárga, sötétzöld, barna, barnásvörös, barnássárga, szürkésfekete, fekete; karcolási pora fehér; gyémántvagy üvegfényű.
Kém.: az Al
Fe 3+ helyettesítés révén a grosszulárral alkot sorozatot (ezek olykor zónás kristályokként jelennek
meg). Esetenként Cr, Ti, Mn is beépülhet szerkezetébe
Földt.-előf.: leggyakrabban karbonátos kőzetek kontaktmetamorfózisával képződött magnetites szkarnokban és
metamorfizálódott mészkövekben, szaruszirtekben otthonos: Magyaregregy, Recsk (HU); Vaskő, Dognácska, Csiklova, Oravica
(RO); Szerifosz-sz. (GR); Långban, Värmland (S). Gyakran előfordul kloritpalákban és szerpentinitekben: Perkupa (HU); Dobsina
(SK), Zillertal, Knappenwand (A).
Ásv. társ.: grosszulár, vezuvián, klorit, epidot, spinell, magnetit.
Gyak.felh.: drágakőipar (domború vagy fazettázott ékköveket csiszolnak belőle).

Grosszulár    Ca3 Al2 (SiO4 ) 3 – köbös
Krist.: kristályai általában rombdodekaéderek vagy deltoidhuszonnégyesek, gyakran barázdált lapokkal. Sokszor
szemcsés, tömeges, vaskos halmazokként jelenik meg.

Grosszulár fehér rombdodekaéderes kristálya

Grosszulár rózsaszín rombdodekaéderes kristálya

Grosszulár barna rombdodekaéderes kristályai

Egreszöld grosszulár kristályok

Mézsárga grosszulár kristályok

Fiz.: hasadása nincs; törése egyenetlen vagy kagylós; K = 6,5–7. S = 3,42–3,80. Átlátszósága az átlátszótól
átlátszatlanig változhat. Színe változatos: sárgászöld, halvány- vagy sötétzöld, aranysárga, rózsaszín, narancssárga,
barnásvörös, vörös, sárgásbarna, színtelen, fehér, szürke; karcolási pora fehér; üveg- vagy gyantafényű.
Kém.: az Al3+ helyére történő Fe 3+ beépülésével az andradit felé szilárd oldatot képez; ugyanebbe a pozícióba
jelentős mennyiségű Cr is beépülhet.
Földt.-előf.: kontakt vagy regionális metamorfózist szenvedett karbonátos kőzetekben fordul elő, szkarnok, mészszilikát
szaruszirtek jellegzetes ásványa: Recsk, Pomáz, Polgárdi (HU); Vaskő, Dognácska, Oravica, Csiklova (RO); Hodrusbánya (SK).
Olykor kristályos palákban, gneiszekben és szerpentinitekben is megjelenik: Val di Ala, Piemont (I); Jeffrey-bánya, Asbestos,
Quebec (CAN). Törmelékes üledékek ritkább elegyrésze.
Ásv. társ.: kalcit, dolomit, epidot, klinozoisit, wollastonit, vezuvián, andradit, diopszid, tremolit.
Gyak.felh.: drágakőipar (domború vagy fazettázott ékköveket csiszolnak belőle).

Andaluzit-csoport
A szigetszilikátok alábbi ún. "aluminoszilikát" ásványai metamorfitok gyakori kőzetalkotói. Az Al2 O(SiO 4 ) kémiai
képlettel jellemzett három polimorf módosulat az andaluzit, kianit és sillimanit.
Az andaluzit szerkezetében SiO 4 -tetraéderek, AlO 6 -oktaéderek és AlO 5 -poliéderek szerepelnek. Ezek a poliéderek a
csúcsokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Az AlO 6 -oktaéderek emellett közös élekkel a c-tengely irányában
láncot formáznak. A kianit szerkezetében – az andaluzittal ellentétben – minden Al oktaéderes koordinációban
szerepel. Ebben az AlO 6 -oktaéderek éleikkel egymáshoz kapcsolódva az (100) rácssík szerint rétegeket alkotnak. A
rétegeket szigetszerű SiO 4 -tetraéderek kötik össze. Innen ered a kianit {100} sz. jó hasadása és keménységének
irányok szerinti jelentős különbsége.

A kianit szerkezete. Kék oktaéderek = AlO 6 , narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

A sillimanit-rács vázát a c-tengellyel párhuzamos AlO 6 -oktaéderek lánca alkotja. Ezeket velük párhuzamosan
kapcsolódó SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek kettős lánca kapcsolja össze. Megjelenésére e szerkezetből következően a
szálas-rudas halmazok jellemzőek.
Az andaluzit-csoport tagjai kontakt és regionális metamorf kőzetek jellegzetes, olykor uralkodó mennyiségben
megjelenő ásványai. Tekintettel arra, hogy ezek az ásványok, (amint a mellékelt diagramon látható) a hőmérséklet és
nyomás függvényében más és más tartományokban stabilisak, alkalmassá teszi őket arra, hogy segítségükkel
megállapítsuk, hogy az adott metamorf kőzet milyen hőmérséklet–nyomás tartományban keletkezett.

Az andaluzit -csoport ásványainak stabilitási diagramja

Sillimanit     Al2 O(SiO4 ) – rombos
Krist.: kristályai nyúlt prizmásak, közel négyzet keresztmetszetűek, mert a prizmalapok által bezárt szög 88º. Sokkal
gyakrabban szálas-rostos, sugaras vagy nemezszerű megjelenésű.

Sillimanit nyúlt prizmás kristályainak kusza halmaza

Fiz.: hasadása {010} sz. jó; K = 7; S = 3,23; színtelen, fehér, szürke, halványzöld, halványkék, barna; áttetsző,
átlátszó; üvegfényű; finom rostos halmazai selyemfényűek.
Kém.: legtöbbször az elméletihez közelítő tisztaságú, legfeljebb 1,5–2% Fe helyettesíti az Al-t.
Földt.-előf.: Al-gazdag agyagkőzetekből magas hőmérsékleten képződött regionális és kontaktmetamorf kőzetek jellemző
ásványa. Kontaktmetamorf képződményként főleg sillimanit–biotit szaruszirt, regionális metamorfitként leginkább az amfibolit és
granulit fácies kőzeteiben otthonos: Sopron-Brennbergbánya (HU); Déli-Kárpátok (RO). Vulkáni kőzetek xenolitjaiban hasonló
eredettel található meg: Balaton-felvidék, Börzsöny, Nógrádi bazaltvidék.
Ásv. társ.: cordierit, andaluzit, kianit, almandin, korund, biotit.
Gyak.felh.: tűzálló kerámia előállítása, díszítőkőipar (kisebb faragványokat készítenek belőle).

Andaluzit      Al2 O(SiO4 ) – rombos
Krist.: kristályai zömök vagy nyúlt prizmásak, áltetragonális jellegűek (közel négyzet keresztmetszetűek). Ennek oka,
hogy a prizmalapok által bezárt szög 89º12'. Kristályai formákban szegények, leginkább rombos prizmák. Sokszor
vaskos tömeges, vagy pátos megjelenésű.

Az andaluzit kristályformái
K ék = {001} véglap, sárga = {110} rombos prizma és piros = {011} rombos prizma.

Az andaluzit kristály szimmetriaelemei
3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum

Prizmás andaluzit kristály

Prizmás (áltetragonális) andaluzit kristályok csillámpalában

Kereszt alakú fekete zárványok andaluzit kristályokban (kiasztolit változat)

Fiz.: hasadása {110} sz. jó; K = 6,5–7,5; S = 3,13–3,21; fehér, szürke, barna, vörösbarna, rózsaszín, halványibolya,
halványzöld; átlátszó, áttetsző, átlátszatlan, karcolási pora fehér; üvegfényű.
Kém.: az Al-t Fe, Mn, ritkán Ti és Cr helyettesíti.
Földt.-előf.: Al-gazdag agyagkőzetek kisfokú kontakt és regionális metamorfózisa során keletkezik. Csillámpalákban,
gneiszekben és azokhoz kapcsolódó pegmatitos övekben gyakori kőzetalkotó: Sopron-Brennbergbánya (HU); Macskamező,
Feketeerdő (RO). Kontaktmetamorf képződményekben a magmás testhez közeli zónában fordul elő (andaluzitos szaruszirt):
Velencei-hg. kontaktpala köpenye. Andezitekben, gránitokban és pegmatitokban ritkább, itt agyagos üledékek beolvasztásának
eredménye.
Ásv.társ.: cordierit, kianit, sillimanit, grafit, biotit.
Gyak.felh.: tűzállóanyag ipar, kerámiaipar (hőálló kerámiákhoz). Drágakőipar átlátszó, színes kristályait fazettázzák.

Kianit    Al2 O(SiO4 ) – rombos
Krist.: megnyúlt táblás vagy léces kristályai elterjedtek. Nyúlt kristályai sokszor kusza vagy sugaras halmazokat
alkotnak. Sztaurolittal (egy másik szigetszilikát) történő epitaxiás összenövése jellegzetes jelenség.

A kianit kristályformái
Sárga = {100} véglap, zöld = {010} véglap, kék = {001} véglap és piros = {1 1 0}
véglap.

A kianit kristály szimmetriaelemei: 1 szimmetriacentrum.

Nyúlt prizmás kianit kristály

Zömök prizmás kianit kristály

Kék, léces kianit kristályok kusza halmaza kvarcban

Fehér, gyöngyházfényű kianit kristályok halmaza

Zónás színeződésű kianit kristály

Ékkőnek csiszolt kianit

Fiz.: hasadása {100} sz. kitűnő, {010} sz. jó; keménysége jó példa annak irányfüggőségére, mert négy irányban más
és más: az (100) lapon a c-tengely irányában 5,5, rá merőlegesen 6,5; a (010) lapon a c-tengely irányában 6, rá
merőlegesen 7; S = 33,67; fehér, halványszürke, égkék, halványkék, halványzöld, ritkábban sárgás, rózsaszín,
világosbarna, barna (olykor foltosan vagy sávosan színezett); átlátszó, áttetsző; üveg- vagy gyöngyházfényű; karcolási
pora fehér.
Kém.: az Al-t Fe, Mn, Ti és Cr helyettesítheti (a kianit kék színét éppen a helyettesítő ionok töltésátvitellel kapcsolatos
effektusa okozza). A magas mangántartalmú kianit barna színű.
Földt.-előf.: agyagos üledékekből képződik magas nyomáson, regionális metamorfózis során. Származhat pirofillitből és
paragonitból, illetve andaluzit átalakulásából, amikor kontaktmetamorf kőzeteket utólagos regionális metamorfózis éri.
Legnagyobb mennyiségben kristályos palákban jelenik meg: Sopron, Téseny (HU); Oltfelsősebes, Felsőporumbák, Fogarasihavasok (RO), Magas-Tátra (SK-PL). Gránitokban és pegmatitokban ritkább, itt agyagos üledékek beolvasztásának eredménye.
Ásv. társ.: cordierit, sillimanit, andaluzit, korund, apatit, biotit.
Gyak.felh.: tűzállóanyag-ipar; drágakőipar (fazettázzák, vagy néha domborúra csiszolják).

Egyéb szigetszilikátok
Cirkon    ZrSiO – tetragonális
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Krist.: zömök vagy nyúlt prizmás kristályait legtöbbször tetragonális prizmák és dipiramisok határolják. Sokszor
izometrikus, dipiramisos termetű. Olykor finom szemcsés halmazok formájában ismert.

A cirkon kristályformái
Sárga = {100} tetragonális prizma, piros = {110} tetragonális prizma és kék = {111}
tetragonális dipiramis.

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

Zömök prizmás cirkon kristály

Zegzugosan kifejlődött cirkon kristályok

Legömbölyödött élekkel kifejlődött cirkon kristály

Ékkőnek csiszolt, fazettázott cirkon

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen vagy kagylós; K = 7,5; S = 4,7; fehér, sárga, barna, vörösesbarna, metamikt
változatai sötétebbek, zöld vagy barnás színűek; gyémánt- vagy üvegfényű.
Kém.: izomorf helyettesítéssel Th, U, Hf és RFF gyakran beépül a szerkezetbe, ezek a helyettesítések sokszor zónás
jellegűek. A Th- és U-tartalom miatt (azok kristályrácsot romboló hatására) gyakran metamikt állapotú (ilyenkor jobbára
átlátszatlan).
Földt.-előf.: kis mennyiségben roppant nagy elterjedésű, de elsősorban gránitok, szienitek és alkáli magmás kőzetek jellegzetes
járulékos ásványa: Mecsek, Velencei-hg. (HU); Gyergyói-havasok (RO). Nagy kristályai alkáli magmás pegmatitokban ismertek:
Ditró (RO); Kola-félsz., Ilmen-hg., (RUS); Kragerö, Langesundfjord (N). Kis mennyiségben metamorfitokban is gyakori
kőzetalkotó. Kémiailag és mechanikailag egyaránt roppant ellenálló, így törmelékes üledékekben, torlatokban mindig
megtalálható (cirkon-homok). Legnagyobb tömegei tengerparti torlatokban ismertek. Drágakő minőségű példányok főként az
alábbi országokban találhatók: India, Srí Lanka, Mianmar, Thaiföld, Madagaszkár.
Ásv.társ.: rutil, anatáz, turmalin, almandin, korund.
Gyak.felh.: a cirkóniumnak és a hafniumnak a legfontosabb nyersanyaga; tűzálló kerámiaipar, drágakőipar (átlátszó, színtelen,
halványkék, sárga, vörös változatok).

Topáz    Al2 SiO 4 (F,OH)2 – rombos
Krist.: zömök vagy nyúlt prizmás, olykor dipiramisos termetű kristályait legtöbbször rombos prizmák és dipiramisok
határolják. Finom vagy durva szemcsés, rostos, olykor pátos jellegű, vaskos tömegeket alkot.

A topáz kristályformái
Sárga = {110} rombos prizma, piros = {120} rombos prizma és kék = {111} rombos
dipiramis.

A topáz szimmetriaelemei
3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Zömök prizmás topáz kristály

Nyúlt prizmás topáz kristály

Formákban gazdag topáz kristály

Ibolya színű topáz kristály

Vörösbarna topáz kristály (imperiál topáz)

Borsárga topáz kristály

Halványkék topáz kristály

Ékkőnek csiszolt topázok

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, törése egyenetlen; K = 8; S = 3,4–3,6; üvegfényű; átlátszó, áttetsző; színtelen, de
gyakrabban enyhén színezett: sárga, barna, vörösbarna, vörös, kék, zöld; olykor sárgán fluoreszkál UV-fény alatt.
Kém.: általában tiszta, a gyakrabban észlelt nyomelemek a következők: B, Li, Na, Mn, Fe. Az összetételben
komolyabb változás az (OH)- és F-tartalom arányában ismert.
Földt.-előf.: pegmatitokban, greizenekben és Sn–W–Mo ércesedéseket kísérő kvarctelérekben fordul elő leginkább, de savanyú
magmatitokban (granitoidok, riolitok) is sokszor megjelenik. Pegmatitokban: Velence (HU); Elba-sz. (I), Ilmen-hg., Alabaska,
Murszinka (RUS). Greizenekben és Sn–W–Mo ércesedésekben: Cseh-Szász-érchegység: Schneeckenstein, Altenberg, Zinnwald
(D), Horní Slavkov, Cínovec (CZ). Magas hőmérsékletű hidrotermás átalakulási zónákban: Remetevasgyár (SK), Csíkszentimre
(RO). Törmelékes üledékekben, torlatokban gyakran dúsul: Brazília, Srí Lanka, India.
Ásv.társ.: fluorit, kassziterit, lepidolit, turmalin, arzenopirit (Sn–W–Mo ércesedésekben); turmalin, berill, albit, muszkovit,
mikroklin (pegmatitokban); turmalin, dickit, diaszpor (magas hőmérsékletű hidrotermás átalakulási zónákban).
Gyak.felh.: kedvelt ékkő, a drágakőipar hasznosítja.

Feladatok

Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Sorolja fel a szigetszilikátok néhány jellemzőjét!

Megoldás: szerkezetükben az (SiO4 )4– anionok egymással közvetlenül nem kapcsolódnak össze.
Jellemző rájuk a szoros illeszkedés, melynek eredménye viszonylag nagy sűrűségük és nagy
keménységük. Amiatt, hogy az SiO4-tetraéderek függetlenek egymástól – azaz nem polimerizálódnak
csoportokká vagy láncokká, rétegekké – sokszor azt eredményezi, hogy kristályaik izometrikus
kifejlődésűek.

2. Mit tud a Mg-gazdag olivin, a forsterit kőzettani jelentőségéről?
Megoldás: Az olivin-csoportból az Mg-gazdag forsterit a legnagyobb elterjedésű. Bázisos és
ultrabázisos magmatitok alapvető, sokszor uralkodó mennyiségben jelenlévő kőzetalkotója. Az
olivinek emellett (a piroxénekkel együtt) a felsőköpeny legfontosabb komponensei. A forsterit
mállásából,
hidrotermás
átalakulása
vagy
kisfokú
metamorfózisa
során
leginkább
szerpentinásványok, kloritok és amfibolok képződnek.

3. Soroljon fel a gránátokra jellemző sajátságokat!

Megoldás: a gránátok általános képlete: A 2+ 3 B 3+ 2 (SiO4 )3 , tehát a szerkezetben ideális esetben két
és három vegyértékű kationok találhatók. Az elméleti végtagoknak megfelelő kémiai összetételek
azonban a természetben nagyon ritkák, sokkal gyakoribbak az izomorf elegykristályok. A gránátok
gyakori kristályait leginkább rombododekaéder, hexakiszoktaéder vagy deltoidikozitetraéder formák
határolják, de nem ritkák kombinációik sem. Nagy keménységűek, nem hasadnak, nagy kémiai
stabilitásúak.

4. Mi a gránátok kőzettani jelentősége?
Megoldás: sokféle földtani környezetben megtalálhatók, elterjedt kőzetalkotó ásványok. Ennek oka,
hogy széles nyomás és hőmérsékleti tartományban, illetve változatos kémiai környezetben stabilisak.
Leginkább kontakt és regionális metamorfitokban otthonosak, de magmás kőzetekben, a
savanyúaktól az ultrabázisosakig, bárhol megjelenhetnek. Kémiai és mechanikai ellenállóságuknál
fogva törmelékes üledékes kőzetekben általánosan elterjedtek.

5. Soroljon fel egy-egy gránátra egy-egy jellemző kőzetet, aminek jellegzetes komponense!

Megoldás: pirop Mg-gazdag nagyfokozatú metamorfitok (eklogit), almandin közepes fokozatú
regionális metamorfitok (pl. csillámpala), andradit és grosszulár mészsszilikát szkarnok.

6. Mi az andaluzit-csoport ásványainak kőzettani jelentősége?
Megoldás: tipikus metamorf ásványok. Kontakt és regionális metamorf kőzetekben olykor uralkodó
mennyiségben megjelennek. Tekintettel arra, hogy ezek az ásványok a hőmérséklet és nyomás
függvényében más és más tartományokban stabilisak, alkalmassá teszi őket arra, hogy segítségükkel
megállapítsuk, hogy az adott metamorf kőzet milyen hőmérséklet–nyomás tartományban keletkezett.

7. Sorolja fel a cirkon jellemző sajátságait!
Megoldás: nem hasad, nagy keménységű, kémiai szempontból roppant nagy stabilitású, a

cirkóniumot sokféle elem helyettesítheti (főleg ritkaföldfémek, tórium és urán), utóbbiak miatt sokszor
metamikt állapotú. Kis mennyiségben roppant elterjedt, magmás és metamorf kőzetekben, illetve
mechanikai és kémiai stabilitásának köszönhetően törmelékes üledékekben.

3. CsOPORTsZILIKÁTOK (sZOROsZILIKÁTOK)
Az SiO 4 -tetraéderek közvetlen összekapcsolódással 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, ritkábban még több tagból álló
csoportokká fűződhetnek össze. A természetben leggyakoribbak a két SiO 4 -tetraéder összekapcsolódásával létrejött
Si2 O 7 -csoportok (ezeket nevezik piroszilikátoknak is).

Két SiO 4 -tetraéder összekapcsolódásából létrejött Si 2 O 7 -csoport.

Csoportosításuk a pótanionok jelenléte vagy hiánya, illetve a kationok koordinációja alapján történik.

Epidot-csoport
A csoport ásványainak szerkezetében SiO 4 -tetraéderek és Si2 O 7 -csoportok egyaránt előfordulnak.
A szerkezet alapváza az AlO 6 -, illetve AlO 4 (OH)2 -oktaéderekből álló, b-tengellyel párhuzamos elhelyezkedésű lánc.
Egy további oktaéderes pozíció található a láncon kívül, ezt a klinozoisit esetében ideálisan az Al3+ , míg az epidotnál
Fe 3+ és Al3+ együttesen töltik be. A láncokat SiO 4 -tetraéderek és Si2 O 7 -csoportok kapcsolják össze.

Az epidot szerkezete
Kék golyók = Ca, piros golyók = Al és Fe, zöld oktaéderek = AlO 6 , lila oktaéderek
= AlO 4 (OH) 2 , narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

A csoport tagjai izomorf viszonyban vannak egymással. A kristályok termetét a b-tengely irányába nyúlt prizmák
határozzák meg.
A csoport tagjai roppant változatos metamorf környezetekben megjelennek, a felszín közeli, kisnyomású képződéstől
a nagynyomású környezetig egyaránt. Az epidot magmás folyamatokban is gyakran megjelenik, így hidrotermás
elbontódási zónákban, vagy aktív geotermális rendszerekben.

Klinozoisit    Ca2 Al3 (SiO4 )(Si2 O 7 )O(OH) – monoklin
Krist.: kristályai nyúlt prizmásak, a prizmalapok jellemzően rostozottak. Sokkal gyakoribb azonban durva rostos
halmazokként.

Prizmás klinozoisit kristály

Zömök prizmás klinozoisit kristályok azbeszt megjelenésű amfibollal

Klinozoisit kristályok kitűnő hasadási felülete

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {100} sz. jó; törése egyenetlen; K = 6,5, S = 3,21–3,38; színtelen, halványszürke,
világoszöld, világosbarna, halvány rózsaszín; karcolási pora fehér; üvegfényű.
Kém.: leggyakoribb a Ca helyettesítése Fe 2+ által, kevéssé gyakori a Mn, Cr, Sr által. A Fe 3+ mennyiségének
növekedése az Al rovására átvezet az epidot összetétele irányába. Emiatt nem ritkák a klinozoisit és epidot
összenövések.
Földt.-előf.: regionális metamorfitok jellegzetes ásványa, különösen gyakori a zöldpala fácies kőzeteiben: Vaskeresztes, Bozsok
(HU); Páreng- és Szebeni-havasok, Déli-Kárpátok (RO). Megjelenhet kontaktmetamorfitokban és hidrotermás folyamatok során
is: Recsk (HU).
Ásv.társ.: epidot, amfibolok, kloritok, pumpellyit, plagioklászok.
Gyak.felh.: nagy tisztaságú, színes változatait a drágakőipar hasznosítja.

Epidot   Ca2 Fe 3 +Al 2 (SiO4 )(Si2 O 7 )O(OH) – monoklin
Krist.: kristályai zömök vagy nyúlt prizmásak, sokszor sűrűn rostozottak. Nem ritkák formákban gazdag kristályai.
Vaskos, szemcsés, de leginkább rudas, tűs-sugaras vagy finom szálas halmazokban jelenik meg. Nem ritkák
klinozoisittel alkotott orientált összenövései, olykor egy-egy kristály magja klinozoisit, míg szegélye epidot.

Az epidot kristályformái
Kék = {001} véglap, sárga = {100} véglap, narancssárga = {10 1 } véglap, piros =
{ 1 02} véglap, zöld = {011} monoklin prizma és szürke = {11 1 } monoklin prizma.

Az epidot kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Zömök prizmás epidot kristály

Párhuzamosan összenőtt epidot kristályok

Zömök prizmás epidot kristályok

Epidot kristályok kusza halmaza

Epidot kristályok sugaras halmaza

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {100} sz. jó; törése egyenetlen; K = 6,5, S = 3,38–3,49; sárgászöld, zöld, sötétzöld,
fekete; karcolási pora szürkésfehér; üveg- vagy gyantafényű, átlátszó, áttetsző, átlátszatlan.
Kém: az epidot szerkezetében sokféle elemhelyettesítés ismert. Leggyakoribb az RFF beépülése a Ca helyére.
Fontosabb helyettesítő elemek még: Mg, Mn, Sr, V és Cr.
Földt.-előf.: elsősorban különböző metamorf környezetben képződik. Kontaktmetamorf eredettel: Recsk, Polgárdi, MiskolcLillafüred (HU); Vaskő, Dognácska, Rézbánya (RO), Hodrusbánya (SK). Regionális metamorfózis során képződött kőzetek közül
elsősorban zöldpalákban, amfibolitokban otthonos kőzetalkotó: Felsőcsatár, Bozsok (HU); Gyergyói- és Radnai-havasok, KeletiKárpátok (RO). Hidrotermás úton Ca–Fe–Al-tartalmú kőzetalkotók mállásából képződik (zöldkövesedés vagy propilitesedés
jelensége): Gyöngyösoroszi, Telkibánya. Metamorfitok repedéseiben az alacsony hőmérsékletű, ún. alpi típusú
ásványegyüttesekben található: Alpok, Urál-hg., Himalája.
Ásv.társ.: grosszulár, andradit, wollastonit (kontaktmetamorfitokban); prehnit, pumpellyit, laumontit (nagyon kisfokú
metamorfitokban); zoisit, klinozoisit, kloritok, amfibolok (közepes fokú metamorfitokban); rutil, adulár, albit, titanit (alpi típusú
paragenezisekben).
Gyak.felh.: átlátszó, zöld változatait drágakőként hasznosítják.

Egyéb csoportszilikátok
Zoisit   Ca2 Al3 (SiO4 )(Si2 O 7 )O(OH) – rombos
Krist.: kristályai nyúlt prizmásak, de ritkán jelennek meg önállóan. Sokkal gyakrabban ismert benn-nőtt, rudas,
oszlopos halmazok vagy sugaras aggregátumok formájában. Olykor klinozoisittal orientált összenövéseket alkot. A
zoisit a klinozoisit polimorfja.

A zoisit kristályformái
K ék = {001} véglap, sárga = {100} véglap, piros = {101} rombos prizma és zöld =
{201} rombos prizma.

A zoisit kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Színtelen, prizmás zoisit kristály

Halványzöld, prizmás zoisit kristály

Kék zoisit kristály (tanzanit változat)

Zoisit (tanzanit változat) pleokroizmusa (többszínűsége) két irányból fényképezve

Prizmás zoisit kristályok hasadási felületei

Fiz.: hasadása {100} sz. kitűnő, törése egyenetlen; K = 6–7, S = 3,15–3,36; fehér, szürke, barna, zöld, kék, ibolya,
rózsaszín; karcolási pora fehér; üvegfényű; áttetsző, átlátszó; pleokroós: a tanzanit változat többszínűsége (ez
valójában három irányban más és más színt mutat) sokszor makroszkóposan is észlelhető: vörösesibolya – mélykék –
sárgászöld.
Kém.: legtöbbször a Fe jelenik meg az Al-ot helyettesítve, de a helyettesítés mértéke korlátozott. Ritkább helyettesítő
elemek: Mn, Cr, V, Sr, Mg.
Földt.-előf.: jellegzetes metamorf ásvány. Főként a regionális metamorfózis közepes vagy magas fokozataiban jelenik meg
(granulit, eklogit kőzetekben): Fogarasi- és Szebeni-havasok (RO), az Alpok számos lelőhelye. Kisebb mennyiségben
kontaktmetamorf képződményekben és pegmatitokban is előfordulhat.
Ásv.társ.: epidot, klinozoisit, amfibolok, kloritok, plagioklászok.
Gyak.felh.: egyes változatai díszítőkőként vagy domborúra csiszolt kövekként, míg lila tanzanit változata elsőrangú drágakőként
(fazettára csiszolva) kerül forgalomba.

Feladatok
Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Sorolja fel a klinozoisit és epidot fontosabb jellemzőit!
Megoldás: nyúlt oszlopos kristályai sokszor erősen rostozottak, döntően halványzöld vagy sötétzöld

színűek, közepes keménységűek, prizma szerint jól hasadnak. Szerkezetében sokféle
elemhelyettesítés lehetséges. Gyakori a klinozoist és epidot orientált összenövése.

2. Mi az epidot, klinozoisit és zoisit kőzettani jelentősége?
Megoldás: a metamorf kőzettanban van nagy jelentőségük. Az epidot változatos metamorf
környezetekben megjelenik, a felszín közeli, kisnyomású képződéstől a nagynyomású környezetig
egyaránt. Emellett magmás folyamatokban is gyakori komponens, így hidrotermás elbontódási
zónákban a zöldkövesedés egyik jellemző ásványa. A klinozoisit és zoisit sokféle típusú metamorf
kőzet elegyrésze. A klinozoisit általában a kisebb fokozatok, míg a zoisit a közepes és nagy metamorf
fokozatok uralkodó vagy járulékos komponense.

4. RÉTeGsZILIKÁTOK (fILLOsZILIKÁTOK)
A földkéregben sokféle magmás, metamorf és üledékes kőzet uralkodó vagy járulékos kőzetalkotói a rétegszilikátok.
Kőzettani jelentőségüket növeli az a tény, hogy magmás és metamorf kőzetek felszíni vagy hidrotermás mállásából is
nagy tömegben képződnek (elsősorban piroxének, amfibolok és földpátok, továbbá kőzetüveg átalakulásából).
Emellett különböző talajtípusok ásványi komponensei között is nagyon sokszor megtalálhatók. Összességében
mintegy 5%-kal vesznek részt a földkéreg felépítésében. Arányuk a felszínen és a felszín közelben ennél azonban
sokkal nagyobb.
Jelenlétük a növényvilág szempontjából nagy fontosságú, hiszen a talaj részben a rétegszilikátok segítségével tartja
meg a vizet száraz időjárási viszonyok között. Számos létfontosságú kémiai elemhez pedig a rétegszilikátok
közreműködésével jutnak hozzá a növények. Végeredményben az élővilág jelenléte, sőt minősége nagymértékben az
adott helyen előforduló rétegszilikátoktól függ.
A rétegszilikátokban az SiO 4 -tetraéderek három irányba történő összekapcsolódásával rétegek jönnek létre, melynek
gyöke (Si2 O 5 )2– . A tetraéderek kationja a Si4+ mellett leginkább az Al3+ lehet. Az így létrejött ún. tetraéderes
réteghez azonban – negatív töltésének kiegyenlítésére – oktaéderesen koordinált kationok rétegének, sőt bizonyos
esetekben – szintén a töltésegyensúly miatt – további rétegeknek kell kapcsolódniuk. Ilyen módon a tetraéderes és az
oktaéderes rétegek együtteséből többféle ún. rétegkomplexum létrejöhet. Mivel a rétegkomplexumok között gyenge
kötőerők hatnak, az így felépülő rétegszilikátok közös tulajdonságai: rétegkomplexumokkal párhuzamosan kitűnő
hasadás, kis keménység és kis sűrűség. Kristályaik megjelenése a szerkezetnek megfelelően lemezes, vékony
táblás, melyek többnyire rugalmasan, ritkábban mereven viselkednek. Az aggregátumalak jellegzetesen pikkelyesleveles. Fontos azonban megjegyezni, hogy a rétegszilikátok egy jelentős részénél ezek a sajátosságok szabad
szemmel nem (csak elektronmikroszkóppal) figyelhetők meg, mert a kristályok mérete roppant kicsiny, néhány mm,
vagy nm nagyságú. Ezeket a rétegszilikátokat nevezzük agyagásványoknak, mert agyagkőzetek uralkodó kőzetalkotó
komponensei.
A kőzetalkotó rétegszilikátokban minden tetraéderes réteg hatos gyűrűkből áll. Ezért legtöbbször álhexagonális
megjelenésűek a kristályaik. Az oktaéderes rétegben lévő kationok általában két vagy három vegyértékűek. Ha két
vegyértékűek (pl. Fe 2+ , Mg2+ esetén), a rétegben minden kationhely betöltött. Ezekben a rétegekben minden egyes Oatomot és (OH)-csoportot három kation övez, ezért ezt trioktaéderesnek nevezzük. Amikor viszont az oktaéderes
rétegben három vegyértékű kationok vannak (pl. Al3+ , Fe 3+ ), minden hármas kationhelyből csak kettő van betöltve.
Ezeknél minden O-atomot és (OH)-csoportot két kation övez, ezeket nevezzük dioktaéderes rétegeknek.
A tetraéderes és oktaéderes rétegek sorakozásából levezethető a legfontosabb rétegszilikátok szerkezete.
Legegyszerűbb az egy oktaéderes és egy tetraéderes rétegből álló szerkezeti típus, melyknek alapja a t–o
rétegkomplexum. Ha viszont az oktaéderes réteg másik oldalán is van egy tetraéderes réteg, akkor ún. t–o–t
rétegkomplexumot kapunk. Tovább bonyolódik a helyzet, ha a tetraéderes rétegben minden negyedik Si4+ -t Al3+
helyettesít, mert a két kation töltéskülönbsége miatt negatív töltéstöbblet jelentkezik a t–o–t rétegkomplexumok
felületén. Ezt kell kiegyenlíteni a rétegkomplexumok között elhelyezkedő ún. rétegközi kationoknak. Általában ilyen t–
o–t I t–o–t I t–o–t sémával jelölhető szerkezetek építik föl a csillámokat, ahol I a rétegközi (interlamináris) kationt
jelöli.
Az eddigiek alapján az oktaéderes és tetraéderes rétegek közötti geometriai illeszkedés alapján mutattunk be néhány
rétegszilikát szerkezetet. Vannak azonban olyanok, ahol nem ilyen jó az illeszkedés az egyes rétegek között. Ennek

eredménye az lesz, hogy a rétegek nem egy síkot alkotnak, hanem többé-kevésbé deformálódnak. Ez jellemzi
többnyire a szerpentinásványokat, itt a rétegek redőzöttséget mutatnak, vagy hengerszerűvé pöndörödnek.
Az alábbiakban a következő sorrendben fogjuk bemutatni a legfontosabb rétegszilikátokat:
1. Csillám típusú rétegkomplexumok (t-o-t szerkezetek)
1.
2.
3.
4.

Pirofillit–talk-csoport
Csillám-csoport
Szmektit-csoport
Klorit-csoport

2. Kaolinit típusú rétegkomplexumok (t-o szerkezetek)
1. Kaolinit–szerpentin-csoport

Csillám típusú rétegkomplexumok
Pirofillit–talk-csoport
Szerkezetükben két tetraéderes réteg között egy oktaéderes réteg helyezkedik el, ezek együtt alkotnak egy t–o–t
rétegkomplexumot (nevezik 2 : 1 rétegkomplexumnak is). A talknál minden oktaéderes pozíció a Mg által betöltött
(trioktaéderes szerkezet), míg a pirofillitnél minden harmadik oktaéder középpontja betöltetlen (dioktaéderes
szerkezet).
A t–o–t rétegkomplexumok elektrosztatikusan semlegesek és gyenge van der Waals kötésekkel kapcsolódnak további
rétegkomplexumokhoz. Ez okozza a csoport ásványainak kis keménységét, rétegkomplexumokkal párhuzamos kitűnő
hasadását, felszínük zsíros tapintását.
A talk és pirofillit Mg-, illetve Al-gazdag kőzetek kisfokú metamorfózisa, vagy hidrotermás átalakulása során képződik
legnagyobb mennyiségben.

A pirofillit szerkezete.
Zöld oktaéderek = Al(O, OH) 6 , narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

Pirofillit    Al2 Si 4 O 10 (OH) 2 – triklin, monoklin
Krist.: pikkelyes, legyezős halmazok, lemezes kristályok, olykor sugaras elrendeződésben. Sokszor vaskos, finom
szemcsés tömegek (szalonnakő).

Pirofillit pikkelyes halmazai

Pirofillit pikkelyei sugaras halmazokba rendeződnek

Pirofillit vaskos tömege (agalmatolit változat)

Fiz.: a {001} véglap sz. kitűnően hasad, hasadási lemezei hajlíthatók, de nem rugalmasak, zsírfényű vagy fénytelen, a
hasadási lapon gyöngyházfényű. A további fizikai tulajdonságai aggregátumokra vonatkoznak: zsíros tapintású
(zsírkő); K = 1–2; S = 2,7–2,9; áttetsző, átlátszatlan; fehér, vajszínű, halványzöld, barna.
Kém.: kevés Mg, Fe 2+ és Fe 3+ beépülése az oktaéderes, illetve kevés Al3+ helyettesítés a tetraéderes pozíciókban.

Földt.-előf.: Al-gazdag üledékek (agyagok, bauxitok) kisfokú metamorfózisa során és Al-gazdag kőzetek magas hőmérsékletű
hidrotermás átalakulása során képződik (alacsonyabb hőmérsékleten ezekből elsősorban kaolinit keletkezik): Pázmánd (HU);
pirofillit
Oravica, Rézbánya (RO), Selmecbánya, Végleskálnok (SK). Progresszív metamorfózis során rendszerint kaolinit
kianit kristályosodási sorrend érvényesül.
Ásv.társ.: diaszpor, alunit, hematit (hidrotermás képződményekben), andaluzit, kianit, muszkovit, almandin (metamorf
kőzetekben).
Gyak.felh.: töltőanyag festékekben, kozmetikumokban (a kereskedelemben talknak nevezett anyagok nem kis része valójában
pirofillit); tűzállóanyagipar, hő és elektromos szigetelések. Tömeges változataiból (pl. agalmatolit) kisebb tárgyakat faragnak.

Talk    Mg3 Si 4 O 10 (OH) 2 – triklin, monoklin
Krist.: leveles, pikkelyes, finom rostos halmazok és vaskos, finom szemcsés tömegek formájában jelenik meg.
Álhexagonális táblás kristályai ritkák. Gyakran képez pszeudomorfózákat forsterit, ensztatit és más Mg-gazdag
szilikátok után.

Talk vékony táblás kristályai

Talk zsírfényű vaskos tömege (zsírkő változat)

Nagy leveles talk gyöngyházfényű halmaza

Finom szemcsés talk

Talk álalakok kvarc kristályok után

Talk álalakok tremolit kristályok után márványban

Fiz.: a {001} véglap sz. kitűnően hasad, a hasadási lemezek hajlíthatók, de nem rugalmasak, a hasadási lapon
gyöngyházfényű; a további fizikai tulajdonságok aggregátumokra vonatkoznak: K = 1; S = 2,58–2,83; átlátszó,
áttetsző; fehér, vajszínű, zöld, barna; zsírfényű, zsíros tapintású (zsírkő).
Kém.: gyakrabban Fe 2+ és Fe 3+ , ritkábban Mn, Ti, Cr, Ni beépülése ismert oktaéderes pozíciókban. A tetraéderes
rétegekben kis mennyiségben Al3+ helyettesíti a Si4+ -ot. Változatai: zsírkő, szappankő, agalmatolit (vaskos, finom
szemcsés).
Földt-előf.: Mg-gazdag bázisos és ultrabázisos kőzetek kisfokú metamorfózisa során, illetve kontaktmetamorfózist szenvedett
dolomitokban fordul elő. Szerpentinitek hidrotermás átalakulásának szintén gyakori terméke: Felsőcsatár, Gyód, Recsk (HU);
számos lelőhely a Bánságban és a Ruszka-havasokban (RO). Nagy tömegek képződhetnek dolomit és magnezit hidrotermás
metaszomatózisával: Hnyustya, Dúbrava, Martonháza (SK).
Ásv.társ.: lizardit, antigorit, krizotil, tremolit, magnezit, dolomit, ensztatit.
Gyak.felh.: a festékipar, kerámiaipar, műanyagipar, gumiipar, kozmetikai ipar és az élelmiszer- és gyógyszeripar hasznosítja
főleg töltőanyagként vagy önmagában is (pl. hintőpor). A vaskos zsírkő a díszítőkőipar számára biztosít alapanyagot.

Csillám-csoport
Szerkezetükben két tetraéderes réteg között egy oktaéderes réteg található (t–o–t szerkezet). Ez a három réteg
együtt alkot egy rétegkomplexumot. A rétegkomplexumokat egymással azonban rétegközi kationok kötik össze.
Ennek oka, hogy a tetraéderes rétegben a Si4+ egy részét a legtöbb esetben Al3+ helyettesíti, így viszont negatív
töltéstöbblet jelentkezik a t–o–t rétegkomplexumok felületén, amit az ún. rétegközi kation (I) kompenzál. A teljes
sorozat a csillámoknál ennek alapján a következő: ...I t–o–t I t–o–t I t–o–t I...
A csillámok egyszerűsített általános kémiai képlete: IM 2-31-0 T 4 O 10 A 2 , ahol a pozíciókat az alábbi kationok és anionok
tölthetik be:
I = K +, Na +, Ca 2+ , Ba2+ , (NH 4 )+;
M = Li +, Fe 2+ , Fe 3+ , Mg2+ , Al3+ , Ti3+ , V 3+ , Cr3+ ;
= üres (betöltetlen) hely;
T = Al3+ , Fe 3+ , Si4+ , B 3+ ;
A = F – , (OH)– , Cl – , O 2– .
Az egyes pozíciókban az ionsugárnak és a koordinációs készségnek megfelelően számos helyettesítés lehetséges. Az
alábbiakban részletezendő fajok – idealizált kémiai képletekkel – mindig szélső tagokat jelentenek. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy a természetben az elemhelyettesítésekkel létrejövő köztes tagok (elegykristályok) a
jellemzőek.
A csillámokat a rétegközi kationok minősége alapján az alábbi alcsoportokra osztjuk:
1. Valódi csillámok, ha a rétegközi kationoknak több, mint az 50%-a egy vegyértékű (az I pozícióban elsősorban K +

és Na + van);
2. Merevcsillámok, ha a rétegközi kationoknak több, mint 50%-a két vegyértékű (az I pozícióban főleg Ca 2+ található);
3. Rétegközi kationhiányos csillámok, ha a rétegek közötti pozitív töltés 0,85 és 0,6 között van.

A csillámok csoportosítása történhet még az oktaéderes (M) pozícióban lévő ionok számának függvényében, ennek
alapján lehetnek dioktaéderes és trioktaéderes csillámok.

Valódi csillámok
Szerkezetükben a tetraéderes rétegben általában minden negyedik Si4+ -t Al3+ helyettesít. Emiatt negatív töltéstöbblet
jelentkezik a t–o–t rétegkomplexumok felületén. Ezt egyenlítik ki a rétegkomplexumok között elhelyezkedő rétegközi
kationok. A gyakori valódi csillámoknál a rétegközi kationok a K + és Na +. Szerkezetüknek, illetve a rétegkomplexumok
közötti gyengébb kötőerőknek megfelelően a valódi csillámok a {001} véglap szerint kitűnően hasadnak.
A valódi csillámok kis keménységűek és kis sűrűségűek. Általában pikkelyes-leveles aggregátumokként jelennek
meg, kristályaik álhexagonális vékony táblák, pikkelyek, lemezek. Kristályaik rugalmasak, könnyen hajlíthatók és az
erőhatás megszűnése után visszatérnek eredeti helyzetükbe. Elterjedt kőzetalkotók, elsősorban metamorf és
magmás kőzetek, illetve törmelékes üledékek elegyrészei.

A muszkovit szerkezete
Kék golyók = K, zöld oktaéderek = Al(O, OH) 6 , narancssárga tetraéderek = (Si,
Al)O4 .

Muszkovit    KAl 2 [AlSi3 O 10 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: kristályai álhexagonális táblák, vagy oszlopos termetűek. Fontosabb formák: véglap, monoklin prizma. Sokkal
gyakoribb leveles-táblás aggregátumok és finom pikkelyes halmazok formájában.

Az álhexagonális táblás muszkovit kristályformái
K ék = {001} véglap, zöld = {010} véglap, sárga = {110} monoklin prizma és piros =
{011} monoklin prizma.

A muszkovit kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Muszkovit álhexagonális vékony táblás kristályai

Muszkovit gyöngyházfányű leveles halmaza

Muszkovit vékony táblás kristályai pegmatitban

Muszkovit ezüstszürke, álhatszöges, táblás kristályai apatittal

Muszkovit leveles kristályai csillag -alakot formáznak

Átlátszó muszkovit lemezben hematit -, ilmenit - és Mn-oxid-zárványok

Fiz.: hasadása a {001} véglap sz. kitűnő, a hasadási lemezei rugalmasak; K = 2–2,5; S = 2,77–2,88; átlátszó,
áttetsző; színtelen, ezüstösen fehér, szürke, barna, zöld; üvegfényű, a hasadási felületen gyöngyházfényű.
Kém.: változatos helyettesítések ismertek a tetraéderes és oktaéderes rétegekben és a rétegközi pozíciókban
egyaránt. A fontosabb helyettesítések, rétegközi pozíciókban: Na; oktaéderes rétegekben: Li, Fe 2+ , Fe 3+ , (barna szín),
Mn2+ (rózsaszín), Cr3+ (smaragdzöld szín), V 3+ (olajzöld szín); tetraéderes rétegekben: Mg, Fe 2+ . Gyakran képez
pszeudomorfózákat földpátok, cordierit, leucit után. Változatai: szericit (finom pikkelyes), fengit (Si : Al arány nagyobb,
mint 3 : 1), fuchsit (smaragdzöld, Cr-tartalmú).
Földt.-előf.: elterjedt csillám gránitokban, granodioritokban, pegmatitokban (itt vannak a gazdasági szempontból legfontosabb
előfordulásai): Sopron, Fertőrákos (HU); Macskamező, Párva, Teregova, Voislova (RO), Magas-Tátra (SK-PL), Alpok (CH-I-A),
Urál-hg. (RUS), India, Brazília. Szericit változata káliföldpátok hidrotermás elbontódása során jön létre: Telkibánya,
Gyöngyösoroszi (HU). Közönséges elegyrésze számos regionális metamorfitnak (fillit, csillámpala, gneisz), itt a premetamorf
üledékekben lévő illit és szericit átkristályosodásának a terméke. Más szilikátok (kianit, andaluzit, cordierit, földpátok) mállása
során is gyakran képződik. Mivel a mállással szemben viszonylag ellenálló, törmelékes üledékes kőzetekben általánosan
elterjedt.
Ásv.társ.: almandin, ortoklász, biotit, rutil (metamorfitokban), lepidolit, szpodumen, turmalin, berill (pegmatitokban).
Gyak.felh.: táblás kristályait korábban az elektrotechnikai ipar hasznosította kiváló elektromos szigetelő tulajdonságaira
tekintettel, de a tüzeléstechnikában is alkalmazták (kemencék kémlelőablakaiban). A kisebb méretű pikkelyek és az őrölt csillám
felvevője az építőipar (gipszkartonban és habarcsban adalékban esztétikai céllal), a műanyagipar és gumiipar (töltő- és
erősítőanyagként), kozmetikai ipar (kenőcs- és púderadalék). Régebbi évszázadokban ablaküveg helyett használták egyes
régiókban (ez volt a muszkaüveg, innen származik a neve is).

Szeladonit    KFe 3+ Mg[Si 4 O 10 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: földes tömegek, porózus bevonatok, hintések, melyek parányi pikkelyek, táblás kristályok halmazából állnak.
Néhány mm-es kristályai csak elektronmikroszkóppal figyelhetők meg.

Földes szeladonit halmaz

Szeladonit bekérgezés andezit repedésében

Szeladonit (és goethit) kalcedont zöldre (és barnára) színez

Fiz.: a kristályok hasadása a {001} véglap sz. kitűnő, pikkelyei gyöngyházfényűek; a további fizikai tulajdonságai
aggregátumokra vonatkoznak: K = 2; S = 2,95–3,05; földes tömegei átlátszatlanok; szürkészöld, kékeszöld, zöld;
földes tömegei fénytelenek.

Kém.: az oktaéderes pozíciókban viszonylag széles sávban változhat a Fe 3+ , Fe 2+ és Mg aránya, itt legtöbbször az Al
is megjelenik.
Földt.-előf.: elterjedt bazaltos és intermedier vulkanitok alapanyagában, repedéseiben és hólyagüregeiben lévő másodlagos
kiválások között, azok zöld színét okozhatja: Mátrakeresztes, Mátraszentimre, Recsk, Erdőhorváti, Tolcsva, Telkibánya (HU);
Torockó, Torockószentgyörgy, Koppánd (RO), Kozákov (CZ), Berufjord (Izland). Esetenként üledékes környezetben is
megjelenik, feltehetően jelezve az egykori vulkáni tevékenységet: Úrkút.
Ásv.társ.: kvarc (kalcedon), kalcit, montmorillonit, opál, nontronit, zeolitok.
Gyak.felh.: az ókortól napjainkig egyes helyeken festékföldként hasznosítják.

Biotit-sor
A biotit-sor szélső tagjai a flogopit, annit, sziderofillit és eastonit, melyek közül csak a nagy gyakoriságú annitot és
flogopitot mutatjuk be. A korábban és a kőzettanban ma is elterjedten használt biotit ásványnév főként az annit és
flogopit közötti elegykristályokra vonatkozik. Az alábbiakban részletezett annit jellemzői a biotitra is nyugodtan
alkalmazhatók.

Flogopit    KMg 3 [AlSi3 O 10 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: kristályai álhexagonális vékony táblás, ritkábban oszlopos termetűek. Fontosabb formák: véglapok és monoklin
prizmák. Gyakran fordul elő leveles-pikkelyes halmazokként.

Flogopit álhexagonális táblás kristálya

Flogopit álhexagonális vékony táblás kristálya

Flogopit nagy leveles halmaza

Flogopit hasadási lemeze a vas beépülési miatti zónás színeződéssel

Flogopit oszlopos termetű kristálya

Fiz.: hasadása a {001} véglap sz. kitűnő, lemezes kristályai rugalmasak; K = 2–2,5; S = 2,76–2,98; sárgásbarna,
vörösesbarna, barna, zöld, olykor bronzszerűen csillogó, karcolási porának színe fehér; áttetsző, átlátszatlan; üvegvagy gyöngyházfényű, a hasadási felület gyöngyházfényű.
Kém.: a Mg-nak Fe 2+ általi helyettesítése révén folyamatos az izomorf elegysor a flogopit és az annit között. Az
oktaéderes pozíciókban az alábbi helyettesítések a gyakoribbak: Al3+ , Fe 3+ , Ti4+ , Mn2+ . A rétegközi kationnál a K-t
főként Na, Ca és Ba helyettesítheti.
Földt.-előf.: elterjedt ásvány bázisos és alkáli magmás kőzetekben: Pákozd, Balatonmáriafürdő (HU). Gyakori elegyrésze Mggazdag kontakt és regionális metamorfitoknak: Vaskő, Rézbánya (RO), Hodrusbánya (SK), Heřmanov (CZ), Szljugyanka, Bajkáltó (RUS).
Ásv.társ.: alkáli amfibolok, leucit, spinell (magmatitokban), diopszid, tremolit, forsterit, aktinolit, apatit (kontaktmetamorf
képződményekben).
Gyak.felh.: táblás kristályait elsősorban az elektrotechnikai ipar hasznosítja, kiváló szigetelő tulajdonságaira tekintettel. A kisebb
méretű pikkelyek és az őrölt csillám felvevője az építőipar (gipszkartonban és habarcsban adalék), a műanyagipar és gumiipar
(töltő- és erősítőanyag, kozmetikai ipar (kenőcs- és púderadalék).

Annit     KFe 2+ 3 [AlSi3 O 10 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: kristályai álhexagonális táblás, ritkábban prizmás termetűek. A prizmalapok erősen rostozottak. Fontosabb
formák véglapok és monoklin prizmák. Gyakoriak leveles halmazai, pikkelyei, számos lemezes kristály párhuzamos
összenövéséből összeálló, könyvlapokhoz hasonló aggregátumai.

Az álhexagonális táblás annit (biotit) kristályformái
K ék = {001} véglap, zöld = {010} véglap, sárga = {110} monoklin prizma és piros =
{111} monoklin prizma.

Az annit (biotit) szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Annit (biotit) álhexagonális táblás kristálya

Annit (biotit) vastag táblás kristálya a kitűnő hasadási síkokkal

Annit (biotit) táblás kristályai szienitben

Annit (biotit) benn-nőtt kristályai andezitben

Fiz.: hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; lemezei rugalmasak; K = 2,5–3; S = 2,7–3,4. fekete, zöldesfekete,
sötétbarna, barna (mállásnak indulva sárga, aranyszerűen csillogó), karcolási porának színe fehér vagy halványbarna ;
áttetsző, átlátszatlan; üvegfényű, a hasadási felület gyöngyházfényű.
Kém.: a Fe 2+ -nek Mg általi helyettesítése révén folyamatos elegyedés létezik az annit és flogopit között. A
természetben az ilyen elegykristályok általánosan elterjedtek (ez a tulajdonképpeni biotit). Gyakoribb helyettesítések az
oktaéderes pozíciókban: Al3+ , Fe 3+ , Ti4+ , Mn2+ , a rétegközi kation esetében a K helyett: Na, Ca, Ba. Az (OH)pótaniont F helyettesítheti.
Földt.-előf.: a legváltozatosabb földtani környezetben – széles nyomás és hőmérséklet tartományok között – képződő, és emiatt
a leggyakoribb valódi csillám. Elsősorban savanyú és intermedier magmás kőzetekben (gránit, granodiorit, diorit, riolit, dácit,
andezit), illetve ezek piroklasztitjaiban otthonos: Velencei-hg., Cserhát, Mátra, Bükkalja, Tokaji-hg. Kontakt és regionális
metamorfitokban is elterjedt (szaruszirtek, szkarnok, kristályos palák, gneiszek): Velencei-hg., Soproni-hg., Mecsek. Mállás során
törmelékes üledékekben jelenik meg (színe a mállással párhuzamosan fokozatosan kifakul).
Ásv.társ.: amfibolok, földpátok, cirkon, kvarc (magmatitokban), cordierit, muszkovit, sillimanit, földpátok (metamorfitokban).

Merevcsillámok
Szerkezetük a valódi csillámokétól lényegileg abban különbözik, hogy a rétegközi kation pozíciójában két vegyértékű kationok
foglalnak helyet. Ez leggyakrabban Ca 2+ , ritkábban Ba 2+ . Mivel ezek a két vegyértékű rétegközi kationok erősebb ionos kötéssel
kapcsolódnak a rétegkomplexumokhoz, mint a K vagy Na, a rétegek közelebb kerülnek egymáshoz és a méretük is kisebb. A
lemezek rugalmassága gyakorlatilag megszűnik (merevcsillámok. Kristályos palákban és kontaktmetamorf képződményekben
otthonosak, de nem túl gyakoriak. Részletesebb tárgyalásuktól ezért eltekintünk.

Rétegközi kationhiányos csillámok

Alapvetően csillámszerű, t–o–t rétegkomplexumokat alkotnak. A rétegközi pozíciókban általában sokféle kation
található. Mivel kevesebb alkálifém kationt tartalmaznak, mint a valódi csillámok (képletegységenként 0,6–0,85-t), ezért
gyengébb a rétegek közötti összetartás, illetve kisebb a szabályosság a rétegek egymás utáni sorakozásában.
Jellemző rétegközi kationjuk a kálium.
Kis szemcseméretűek – kristályaik mérete csupán 2–6 mm-t ér el – sokszor rendezetlen szerkezetűek és kémiailag
még rövid távon is változó összetételűek. Makroszkóposan földes megjelenésűek, agyagkőzetek jellemző ásványai,
ezért az agyagásványok közé tartoznak. Üledékes kőzetek, nagyon kisfokú metamorfitok és talajok fontos
komponensei. Magmás, metamorf és üledékes kőzetek mállása során képződnek a Föld felszínén vagy a felszín
közelében.

Glaukonit-sor (K,Na) 0,6–0,85 (Fe,Al,Mg)2 [(Si,Al)4 O 10 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: finom szemcsés, földes halmazok, gömbszerű vagy szabálytalan, legömbölyödött felszínű aggregátumok,
ritkábban pikkelyes halmazokként ismert. Olykor parányi méretű kagylók, csigák, foraminiferák házát tölti ki, vagy a ház
alakul át glaukonittá.

Zöld glaukonit aggregátumok homokkőben

Földes glaukonit bevonatok homokkőben

Glaukonit gömbös aggregátumok homokkőből szeparálva

Fiz.: parányi, csak elektronmikroszkóppal látható kristályai kitűnően hasadnak a {001} véglap sz.; a további fizikai
tulajdonságai aggregátumokra vonatkoznak: földes vagy sima törésű; K = 2; S = 2,4–2,9; sárgászöld, kékesszöld,
zöld, sötétzöld; áttetsző, átlátszatlan; zsírfényű vagy fénytelen.
Kém.: a rétegközi kationhelyek sokszor nincsenek betöltve. Az oktaéderes rétegben a Fe 3+ / Al arány általában 3 : 1;
itt Fe 2+ , Mg, kis mértékben Mn, Ni, Ti helyettesítés lehetséges. (A jelenlegi nevezéktan szerint a glaukonit név
ásványsort jelöl, melynek szélső tagjait még nem jelölték ki.) Jó adszorpciós képességeit sokféle célra hasznosítják.
Földt.-előf.: jellegzetes üledékes ásvány, elsősorban sekélytengerekben, félig oxidatív, félig reduktív viszonyok között keletkezik.
Legtöbbször homokkövekben, mészkövekben, márgákban finom hintésként vagy gömbös aggregátumok formájában jelenik meg.
Homokkövekben: Salgótarján–Szécsény térsége, Pétervására, Istenmezeje, Rudabánya; dunántúli mészkövekben: Pénzeskút,
Bakonybél, Tokod, Szomód. Már kis mértékű jelenléte is zöldes színt kölcsönöz a kőzetnek (ezekre zöldhomokkő, zöldföld
neveket használnak).
Ásv.társ.: kalcit, kvarc, illit, szmektitek, apatitok.
Gyak.felh.: ioncserélőképességét például víztisztításra használják; régebben festékföldként alkalmazták.

Illit-sor    (K,Na) 0,6–0,85 Al2 [(Si,Al)4 O 10 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: finom szemcsés, földes vagy vaskos halmazok. Pikkelyes kristályai roppant kis méretűek, 2–5 mm-esek.
Gyakran kloritokkal, szmektitekkel kevert rétegű szerkezeteket alkot.

Léces illit kristályok (elektronmikroszkópos felvétel)

Illit földes tömege

Vaskos, viaszfényű illit

Fiz.: a kristályok hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; a további fizikai tulajdonságok aggregátumalakokra
vonatkoznak: földes törésű; K = 1–2; S = 2,79–2,8; fehér, szürkésfehér, szürkészöld; átlátszatlan; fénytelen vagy
viaszfényű.
Kém.: eléggé változatos, a rétegközi kationpozíciókban a K és Na mellett Ca is megjelenhet. Az oktaéderes
pozíciókban az Al-t elsősorban Fe 2+ , Fe 3+ és Mg helyettesítheti. Kisebb (%-os) mennyiségben Ti, Mn, Ca, Cr, illetve
(ppm nagyságrendben) Ba, Sr, V, B, Cu, Pb, Rb elemeket mutattak ki illitekből. (A jelenlegi nevezéktan szerint az illit
név ásványsort jelöl, melynek szélső tagjait még nem jelölték ki.)
Földt.-előf.: változatos földtani környezetben, így képződésénél fogva számos ásvánnyal szoros együttesben jelenik meg.
Felszíni mállás során elsősorban káliföldpátokból, hidrotermás elbontódási folyamatok során csillámokból, káliföldpátokból,
kőzetüvegből képződik. Piroklasztikumokból hidrolitos elbontódással létrejött agyagtelepekben találhatók nagyobb mennyiségű
tömegei: Füzérradvány, Mád, Rátka (HU). Elterjedt ásvány üledékes kőzetekben (agyag, márga, mészkő), nagyon kisfokú
metamorfitokban (agyagpala, fillit) és talajokban.
Ásv.társ.: csillámok, földpátok, kaolinit, szmektitek.
Gyak.felh.: kerámaipar, tűzálló kerámiák; kozmetikai ipar, talajjavítás.
Körny.: kálium biztosítása a növényvilág számára.

Szmektit-csoport
A szmektit szó a görög szmektosz (= szappan) szóból származik, olykor szappanszerű megjelenésükre utalva.
Szerkezetük csillámszerű, de alapvetően a pirofillithez (szaponit és rokonsága esetén a talkhoz) hasonló, tehát t–o–t
rétegkomplexumokból áll. Lényeges különbség, hogy rétegközi helyzetben számos kationt és vizet tartalmaznak. A

rétegközi kationok lazán kötött helyzetűek, ennek köszönhetően könnyen kicserélhetők.
Kationhelyettesítések mind a tetraéderes, mind az oktaéderes rétegekben gyakoriak. A víztartalom változó lehet,
esetenként két rétegben helyezkedik el a molekuláris víz. A csoport ásványainak egyszerűsített általános kémiai
képlete: A 0,33 M2–3 (Si,Al)4 O 10 (OH)2 • nH 2 O, ahol
A (rétegközi kationok) = Na +, K +, Ca 2+ , Li +.
M (oktaéderes pozíciók kationjai) = Al3+ , Mg2+ , Fe 3+ , Fe 2+ , Cr3+ , Zn 2+ , Cu 2+ .

Szmektitek szerkezete a rétegkomplexumokra merőleges nézetben

Ha az oktaéderes pozíciók teljesen be vannak töltve két vegyértékű kationokkal, akkor trioktaéderes szmektitekről, ha
2/3 részig vannak betöltve három vegyértékű kationokkal, akkor dioktaéderes szmektitekről beszélünk.
A csoport tagjainak két különlegesen fontos tulajdonságuk van, egyrészt a rétegközi kationok és részben a
vízmolekulák sokféle kationnal kicserélhetők, másrészt a rétegközi víz mennyisége jelentősen megnövekedhet vagy
lecsökkenhet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana. Ezáltal jellemzőjük a reverzibilis duzzadóképesség, a szerves
és szervetlen anyagok adszorptív megkötésére való hajlam és az ioncserélőképesség.
Vízzel alkotott kolloidja stabil, egy bizonyos nyírófeszültség határig szilárd anyagként viselkedik (tixotrop sajátságú).
Mindezen sajátságok széles körű ipari és környezetvédelmi alkalmazásokat tesznek lehetővé.
A szmektitek makroszkóposan földes megjelenésűek, hiszen kristályaik roppant kis méretűek, 1–3 mm-esek. A
csoport tagjait az agyagásványok közé soroljuk. Üledékes kőzetek, különösen agyagkőzetek és talajok jellemző
ásványi komponensei, a bioszféra számára nélkülözhetetlen elegyrészei.

Montmorillonit   (Na,Ca 0,5 ) 0,33 (Al,Mg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2 • nH 2 O – monoklin
Krist.: földes, porszerű vagy összeállóbb vaskos tömegek. Önálló, pikkelyes vagy bizonytalan lehatárolású (csak
elektronmikroszkóppal látható), álhexagonális táblás vagy léces kristályai 1–3 mm-esek.

Az álhexagonális lemezes montmorillonit kristályformái
K ék = {001} véglap, piros = {010} véglap és sárga = {110} monoklin prizma.

A montmorillonit kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Montmorillonit görbült pikkelyes kristályai (elektronmikroszkópos felvétel)

Montmorillonit agyagszerű megjelenése

Fiz.: a kristályok hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; a további fizikai tulajdonságok aggregátumokra vonatkoznak:
földes törésű; K = 1–2; S = 2,06–2,7; fehér, szürkésfehér, szürkészöld, halvány rózsaszín; fénytelen vagy viaszfényű;
zsíros tapintású.
Kém.: teljes szilárd oldatsor létezik a Fe-tartalom növekedésével a nontronit, míg az Al-tartalom változásával a

beidellit felé. Rétegközi kationpozíciókban még számos elem (pl. K, Li) megjelenhet.
Földt.-előf.: üledékes környezetben, autigén eredettel elterjedt. Hidrotermás elbontódási zónákban, ércesedésekhez
kapcsolódva általánosan elterjedt: Nagybörzsöny, Gyöngyösoroszi, Parádsasvár, Telkibánya. Legtöbbször más filloszilikátokkal
szoros együttesben képződik, ezekkel gyakran alkot kevert szerkezeteket. Nagy, kőzetalkotó tömegekben piroklasztikumok
hidrolitos lebontódásának eredményeként képződött bentonit kőzetekben fordul elő: Fertőrákos, Nagytétény, Istenmezeje, Mád,
Rátka, Sárospatak. Talajokban gyakran megjelenik.
Ásv.társ.: kaolinit, illit, nontronit, beidellit (bentonitokban), kaolinit, illit, halloysit (hidrotermás elbontódási zónákban).
Gyak.felh.: élelmiszeriparban olajok, zsírok, borok derítése, tisztítása; környezetvédelemben víztisztítás; fúróiparban az
öblítőiszap adalékanyaga; kerámiaipar; papír- és gumiiparban töltőanyag; kohászat, vegyipar, gyógyszeripar (abszorbensek
gyártása); vízépítés (vízzárógátak agyagmagvában).

Nontronit (Na,Ca 0,5 ) 0,33 (Fe 3+ ,Al)2 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 • nH 2 O – monoklin
Krist.: földes, összeállóbb vagy laza tömegek. Önálló pikkelyei, vagy rosszul körülhatárolt lemezes kristályai csupán
néhány mm-esek. Olykor pszeudomorfóza színes kőzetalkotók után.

Nontronit pisztáciazöld földes tömege

Fiz.: a kristályok hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; a további fizikai tulajdonságok aggregátumokra vonatkoznak:
törése földes; K = 1–2; S = 2,06–2,32; sárgászöld, pisztáciazöld, olajzöld; viaszfényű vagy fénytelen; átlátszatlan.
Kém.: a vasnak Al-al történő helyettesítésével teljes elegyedés lehet a montmorillonit felé. Oktaéderes pozícióban
megfigyelt helyettesítő elemek: Mg, Ti, V.
Földt.-előf.: ultrabázisos, bázisos, ritkábban intermedier magmatitok színes kőzetalkotóinak (olivinek, piroxének, amfibolok)
mállásaként elterjedt: Szászvár, Erdőhorváti, Tolcsva, Gyöngyössolymos (HU); Ungvár, Beregszász (UA). Hasonlóan képződik
granitoidokban és pegmatitokban: Székesfehérvár, Velence, Sukoró. Egyrészt az elmállott kőzetalkotók helyét tölti ki, másrészt a
repedésekben, üregekben földes tömegekként jelenik meg. Gyakori ásvány, bentonitokban, lignittelepekben, továbbá
sekélytengeri üledékekben.
Ásv.társ.: kaolinit, klorit, vermikulit, montmorillonit, opál, goethit.
Gyak.felh.: egyes lelőhelyek anyagát festékföldként hasznosították.
Körny.: kitűnően alkalmas adszorpcióra, ioncserére (növények Na/Ca háztartása).

Vermikulit-sor   (Mg,Al,Fe 3+ ) 3 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 • 4H2 O – monoklin
Krist.: általában annithoz vagy flogopithoz hasonló (sokszor azokból is képződik), de általában világosabb színű táblás
kristályok, vagy finom leveles-pikkelyes halmazok formájában jelenik meg.

Vermikulit pikkelyekből álló halmaza

Fiz.: hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; K = 1,5; S = 2,3–2,7; barna, bronzbarna, sárgásbarna; viaszfényű vagy
fénytelen; áttetsző, átlátszatlan.
Kém.: mind az oktaéderes, mind a rétegközi pozícióban sokféle (részben fentebb már említett) helyettesítés ismeretes.
Kitűnő adszorpciós képességekkel rendelkezik, emiatt egyre többféle célra hasznosítják. (A jelenlegi nevezéktan
szerint a vermikulit név ásványsort jelöl, melynek szélső tagjait még nem jelölték ki.)
Földt.-előf.: gyakori hidrotermás mállásterméke a biotitnak és flogopitnak. Nagyobb tömegei sokszor szerpentinitek és gránit
kontaktusán vagy pegmatitokban képződnek. Agyagkőzetekben (főként bentonitok) más agyagásványok kísérik. Néhány lelőhely:
Szendrő, Egyházaskesző (HU); Gyulafehérvár, Macskamező (RO), Hnyustya, Merník (SK).
Ásv.társ.: kloritok, montmorillonit, illit, biotit, flogopit.
Gyak.felh.: építőipar (a duzzasztott vermikulit könnyűbeton- és szigetelőhabarcs-adalék); mezőgazdaság, fúróipar, kerámiaipar,
víztisztítás, környezetvédelem.

Klorit-csoport
Szerkezetük alapját csillámszerű t–o–t rétegkomplexumok alkotják. Az egyes rétegkomplexumok között viszont egy
gibbsit vagy egy brucit típusú oktaéderes réteg helyezkedik el.
Az oktaéderes rétegek és a t–o–t rétegkomplexumok alapvetően hidrogénkötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A
legtöbb kloritban Mg2+ vagy Fe 2+ a jellegzetes kationok az oktaéderes rétegben. Elnevezésük jellegzetes zöld
színükre utal (klorosz = zöld). A csoport ásványainak általános kémiai képlete:
M4–5 T 4 O 10 (OH)8 , ahol
M = Al3+ , Fe 3+ , Fe 2+ , Mn3+ , Mg2+ , Ni 2+ ,
T = Al3+ , Si4+ , Fe 3+ .

A kloritok szerkezete
Zöld oktaéderek = M(O, OH) 6 , lila oktaéderek = M(OH)6 , narancssárga tetraéderek
= TO 4 .

A kloritok sokszor alkothatnak kevert szerkezeteket más filloszilikátokkal. Lemezes-pikkelyes aggregátumok és jól
fejlett táblás kristályok formájában egyaránt gyakran megjelennek.
Metamorf kőzetek, illetve egyes üledékek jellegzetes elegyrészei. Széles hőmérsékleti és nyomásviszonyok között
képződhetnek a diagenezistől a kisfokú metamorfózison át akár a nagyfokú metamorf képződményekig. Magmás
kőzetek színes elegyrészeinek hidrotermás elbontódása során gyakran képződnek és azok halványzöld színét
okozhatják (kloritosodás jelensége).

Klinoklor   Mg3 [Mg 2 Al][Si3 AlO 10 ](OH) 8 – monoklin
Krist.: kristályai álhexagonális táblás, prizmás vagy álromboéderes termetűek. Uralkodó kristályformák: véglapok és
monoklin prizmák. Általában azonban leveles-pikkelyes, finom pikkelyes, vaskos, esetenként pedig porszerű
halmazokként fordul elő.

A vastag táblás klinoklor kristályformái
Kék = {001} véglap, zöld = {010} véglap, sárga = { 4 01} véglap és piros = {132}
monoklin prizma.

A klinoklor kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Klinoklor álhexagonális táblás kristálya

Klinoklor kristályok kitűnő hasadási felületekkel

Klinoklor kitűnő hasadási síkjai

Krómtól lila színű klinoklor (kämmererit változat)

Fiz.: hasadása a {001} véglap sz. kitűnő, lemezei hajlíthatók, de nem rugalmasak; K = 2–3; S = 2,30–2,85; fehér,
olajzöld, kékeszöld, zöldesszürke, sötétzöld (a szín mélysége többnyire vastartalom függvénye), ritkán bíborvörös,
narancssárga, karcolási pora fehér vagy halványzöld; áttetsző, átlátszatlan; üveg- vagy gyöngyházfényű, hasadási
lapon gyöngyházfényű.
Kém.: mindig tartalmaz több-kevesebb Fe 3+ -at. A Fe 2+ -tartalom növekedése átvezet a chamosit irányába. Más
helyettesítő elemek: Mn, Ca, Na, Cr, Ti és Ni.
Földt.-előf.: gyakori kőzetalkotó komponens kontakt és kisfokú regionális metamorfitokban (zöldpala, kloritpala). Regionális
metamorfitok repedéseiben az ún. alpi típusú paragenezisek jellegzetes ásványa: Sopron, Felsőcsatár (HU); Petrozsény, Párenghavasok (RO), Klenóc (SK); az Alpokban: St. Gotthard, Zermatt (CH), Zillertal, Pfitschtal (A), Val di Fassa, Val di Aosta (I).
Vulkanitokban színes kőzetalkotók (piroxének, amfibolok) hidrotermás elbontódása során képződik. Megtalálható egyes
üledékekben és talajokban.
Ásv.társ.: földpátok, biotit, kalcit, ilmenit (vulkanitokban); magnetit, szerpentinásványok, talk, tremolit, korund
(kontaktmetamorfitokban); aktinolit, epidot, zoisit, albit (kisfokú metamorfitokban), glaukonit, szeladonit, kalcit (üledékekben),
adulár, rutil, anatáz, hematit, titanit (alpi típusú paragenezisekben).
Gyak.felh.: díszítőkőipar (tömött változataiból dísztárgyakat faragnak)

Kaolinit típusú rétegkomplexumok
Kaolinit-szerpentin-csoport
Kaolinit-alcsoport
A kaolinit és rokonsága dioktaéderes, hidratált Al-tartalmú rétegszilikátok. Szerkezetük alapja a tetraéderes és
oktaéderes (gibbsit típusú) rétegből álló t–o rétegkomplexum (1 : 1 szerkezetnek is nevezik).
Ezek a rétegek alapvetően hidrogénkötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A halloysit esetében a rétegkomplexumok
között rétegközi pozícióban víz is megjelenik. Ez gyengén kötött, melyet a halloysit már szobahőmérsékleten kezd
elveszíteni. A kaolinit ásványok víztartalmukat 550 °C-tól kezdődően veszítik el teljesen és kémiailag reaktív anyaggá,
ún. metakaolinitté alakulnak (erre a hevítési folyamatra épül a kerámiaipar).
Az alcsoport ásványai földpátok és csillámok mállásából nagy mennyiségben keletkeznek és megtalálhatók számos
üledékes kőzetben is. Nagy tömegben a legfontosabb kerámiaipari nyersanyagok.

A kaolinit szerkezete
Zöld oktaéderek = Al(O, OH) 6 , narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

Kaolinit   Al2 Si 2 O 5 (OH) 4 – triklin
Krist.: frissen lágy, levegőn kiszáradva porózus, földes, porszerű vagy viaszszerű tömegeket alkot. Roppant
kisméretű, általában 2–4 mm-es kristályai álhexagonális táblák, pikkelyek.

Agyagszerű kaolinit

Vaskos kaolinit

Kaolinit álhexagonális vékony táblás kristályai (elektronmikroszkópos felvétel)

Fiz.: a kristályok hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; pikkelyei hajlíthatók, de nem rugalmasak; a további fizikai
tulajdonságai aggregátumokra vonatkoznak: törése földes; K = 2–2,5; S = 2,60–2,68; fehér, krémszínű, halványbarna,
ritkábban halványzöld; viaszfényű vagy fénytelen; átlátszatlan.
Kém.: eléggé tiszta, általában kis mennyiségben tartalmaz szennyeződéseket (más agyagásványokat vagy Feoxidokat). Esetenként közberétegződik csillámokkal, vagy más filloszilikátokkal (legtöbbször szmektitekkel). Gyakran
képez álalakot földpátok, földpátpótlók után.

Kaolinit álalak ortoklász után

Kaolinit álalak ortoklász után

Kaolinit álalak leucit után

Földt.-előf.: alapvetően plagioklászok, káliföldpátok, csillámok mállási terméke, vagy ugyanezekből hidrotermás elbontódási
folyamatok során képződik. A legnagyobb kaolin (porcelánföld) felhalmozódások granitoidok, vagy más savanyú magmatitok,
illetve savanyú piroklasztitok átalakulásából képződtek: Mád, Bodrogszegi, Sárospatak, Hollóháza (HU), Karlovy Vary, Sedlec
(CZ). Elterjedt autigén eredettel édesvízi és tengeri üledékekben, széntelepekben: Sárisáp (HU).
Ásv.társ.: halloysit, kvarc, csillámok, pirofillit, rutil, alunit, böhmit, gibbsit, goethit, hematit.
Gyak.felh.: kerámiaipar (porcelángyártás), papírgyártás, élelmiszeripar, olajipar, vegyipar (festékek, műanyagok, ragasztók
gyártásánál), kozmetikai ipar.

Halloysit    Al2 Si 2 O 5 (OH) 4 • 2H2 O – monoklin
Krist.: frissen lágy, kiszáradva viaszszerű, összeálló tömegeket alkot. Kristályai általában kisebb, mint 5 mm
hosszúságú, legtöbbször hengeres morfológiájú, cső alakú képződmények (a hengerek átmérője mindössze 0,04 mm).

Halloysit hengeres alkatú kristályai (elektronmikroszkópos felvétel)

Fiz.: fizikai tulajdonságai aggregátumokra vonatkoznak: földes vagy sima törésű; K = 1–2; S = 2,0–2,65; áttetsző,
átlátszatlan; viaszfényű vagy fénytelen; sokszor zsíros tapintású.
Kém.: eléggé tiszta, általában kis mennyiségben tartalmaz szennyeződéseket (más agyagásványokat vagy vasoxidokat).

Viaszfényű vaskos halloysit

Halloysit vaskos tömege hematittól részben vörösre színezve

Földt.-előf.: változatos módon képződhet bázisos, savanyú és intermedier magmatitok és piroklasztitok mállásával (főleg
földpátok, csillámok átalakulásából), de megtalálható bauxitokban, lateritekben és agyagkőzetekben is: Cserszegtomaj, EgerFelnémet, Beremend. Sokszor érctelepek kísérő ásványai között jelenik meg a hidrotermás elbontódási folyamatok
eredményeként: Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Telkibánya.
Ásv.társ.: kaolinit, illit, szmektitek, alunit, gibbsit, goethit, hematit.
Gyak.felh.: hasonló a kaolinitéhez, nagyobbrészt a kerámiaipar hasznosítja.

Szerpentin alcsoport
A szerpentinásványok trioktaéderes, hidratált Mg-tartalmú rétegszilikátok. Szerkezetük alapja a tetraéderes és (brucit
típusú) oktaéderes rétegből álló t–o rétegkomplexum. Jellemző a szerkezetükre, hogy a tetraéderes és oktaéderes
rétegek között nincs jó illeszkedés (miként a halloysit esetén), mert közöttük méretkülönbség van. Így a rétegek
általában nem sík felületek, hanem kisebb-nagyobb redőzöttséget, görbületet, esetenként pedig hengerszerű
alakzatokat formáznak.
A krizotil rétegei például hengerré pöndörödnek (hasonlóan a halloysithoz). Az antigorit rácsában szabályszerű
redőzés ismert. Megjelenésük vaskos-tömeges, illetve finom szálas (azbeszt megjelenés) vagy durva rostos. A
gyakoribb szerpentinásványok elsősorban Mg-gazdag, bázisos és ultrabázisos kőzetek kisfokú metamorfózisa során
képződnek.

Az antigorit szerkezete
Zöld oktaéderek = Mg(O, OH) 6 , narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

Krizotil hengerré pödrődött rétegei (elektronmikroszkópos felvétel)

Antigorit    Mg3 Si 2 O 5 (OH) 4 – monoklin
Krist.: vaskos, viaszszerű tömegek, leveles vagy durva rostos halmazok. Mikroszkopikus kristályai pikkelyes-táblás
alkatúak.
Fiz.: a kristályok hasadása a {001} véglap sz. kitűnő; további fizikai tulajdonságai aggregátumalakokra vonatkoznak: K
= 2,5–4; S = 2,40–2,79; színe alapvetően sötétzöld, de sávok, foltok alakjában a zöld minden árnyalata megjelenhet;

kékeszöld, sárgászöld, sötétzöld, fekete, halványszürke; áttetsző, átlátszatlan; viaszfényű, fénytelen.

Antigorit viaszfényű vaskos tömege

Antigorit finom szálas halmaza

Antigorit durva rostos halmaza

Antigorit szépen színezett vaskos halmaza (nemesszerpentin változat)

Antigorittartalmú szerpentinitből faragott szobor

Kém.: kémiai szempontból eléggé heterogén, sokféle helyettesítő elemet tartalmazhat: Al, Fe 3+ , Fe 2+ , Mn, Cr, Ti, Ni,
Mg, Zn, Ca, Na, K. Jellegzetes zöld színét a szinte mindig jelenlévő vas okozza.
Föld.-előf.: legtöbbször ultrabázisos, bázisos kőzetek szerpentinesedése során keletkezik. Szerpentinitek egyik uralkodó vagy
kizárólagos komponense: Felsőcsatár, Perkupa, Gyód, Helesfa, Recsk (HU); Borostyánkő (A), Dobsina, Jákfalva (SK), Vaskő,
Dognácska (RO). Gyakran krizotil átalakulásából képződik. Könnyen átalakulhat talkká.
Ásv.társ.: lizardit, krizotil, talk, klinoklor, brucit, dolomit, magnezit, aragonit, olivinek, piroxének.
Gyak.felh.: szépen színezett vaskos tömegeit a díszítőkőipar hasznosítja (burkolókőnek, asztallapoknak használják), vagy
kisebb-nagyobb szobrokat faragnak belőle.

Krizotil    Mg3 Si 2 O 5 (OH) 4 – monoklin, rombos
Krist.: vaskos tömegek vagy finom rostos-szálas halmazok formájában jelenik meg. Leginkább tipikus azbeszt
megjelenésű (krizotilazbeszt). Az azbeszt szálak átmérője roppant kicsiny, nem haladja meg a 0,1 mm-t.
Fiz.: alábbi tulajdonságai aggregátumokra vonatkoznak: K = 2–3; S = 2,53–2,55; a zöld árnyalatai, valamint
aranysárga, barna, sötétbarna, szürke; viasz- vagy olajfényű, finom rostos (azbeszt) megjelenésében selyemfényű.

Azbeszt megjelenésű krizotil

Krizotilból álló azbeszt szálak párhuzamos összenövése

Krizotil anyagú azbeszt szálak (elektronmikroszkópos felvétel)

Kém.: változatos helyettesítések ismertek: Al, Fe 3+ , Fe 2+ , Mn, Cr, Ti, Ni, Mg, Ca, Na, K révén, hasonlóan az
előbbiekhez.
Földt.-előf.: ultrabázisos, bázisos kőzetek (dunitok, peridotitok stb.) szerpentinesedése során keletkezik, olivinek és piroxének
átalakulási terméke. Szerpentinitek egyik uralkodó ásványa antigorittal és lizardittal együtt: Perkupa, Gyód, Helesfa, Recsk (HU);
Dobsina, Jákfalva, Rudnok (SK), Plavisevica, Orsova (RO). Bázisos és intermedier vulkanitok szerpentines kőzetzárványainak
egyik komponense: Uzsa, Zalahaláp, Dunabogdány.

Ásv.társ.: antigorit, lizardit, talk, kloritok, olivinek, magnezit, aragonit, magnetit, dolomit.
Gyak.felh.: hő, hang és elektromos szigetelés, tűzálló anyagokhoz tömítőanyag (jelenleg a felhasznált természetes azbesztek
90%-a krizotil anyagú), építőipar (tetőfedő anyagok és csövek adaléka).
Körny.: a finom azbesztszálak a levegőbe kerülve számos légzőszervi betegség előidézői lehetnek. Bár az újabb kutatások
szerint ennél nagyobb veszélyt jelent az amfibolazbeszt az élő szervezetre.

Feladatok
Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Mi a rétegszilikátok kőzettani és környezettudományi jelentősége?

Megoldás: bár csak kb. 5%-kal vesznek részt a földkéreg felépítésében, arányuk a felszínen és
felszín közelében sokkal nagyobb. Azon túl, hogy számos magmás, metamorf (és törmelékes üledék)
meghatározó kőzetalkotói, magmás és metamorf kőzetek mállásából nagy tömegben képződnek
(főként piroxének, amfibolok és földpátok, továbbá kőzetüveg átalakulásából). Talajok ásványi
komponensei között is vezető szerepet töltenek be. Jelenlétük a növényvilág szempontjából nagy
fontosságú, hiszen a talaj részben a rétegszilikátok segítségével tartja meg a vizet száraz időjárási
viszonyok között. Számos létfontosságú kémiai elemhez a rétegszilikátok közreműködésével jutnak
hozzá a növények. Kijelenthetjük, hogy az élővilág jelenléte, sőt minősége nagymértékben az adott
helyen előforduló rétegszilikátoktól függ.

2. Mennyiben határozza meg a rétegszilikátok szerkezete a fizikai és morfológiai sajátságaikat?
Megoldás: a rétegszilikátokban az SiO4-tetraéderek három irányba történő összekapcsolódásával
rétegek jönnek létre. Ehhez a tetraéderes réteghez negatív töltésének kiegyenlítésére oktaéderesen
koordinált kationok rétegének, bizonyos esetekben még további rétegeknek kell kapcsolódniuk. A
tetraéderes és az oktaéderes rétegek meghatározott váltakozásából többféle rétegkomplexumok
létrejöhetnek. Ezek között viszont gyenge kötőerők hatnak, így közös fizikai tulajdonságaik:
rétegkomplexumokkal párhuzamosan kitűnő hasadás, a hasadási felületen gyöngyházfény, kis
keménység és kis sűrűség. Kristályaik megjelenése a szerkezetnek megfelelően lemezes, vékony
táblás, melyek többnyire rugalmasan, ritkábban mereven viselkednek. Az aggregátumalak
jellegzetesen pikkelyes-leveles.

3. Melyek a rétegszilikátok legfontosabb szerkezeti típusai?
Megoldás: legegyszerűbb az egy oktaéderes és egy tetraéderes rétegből álló t–o rétegkomplexum.
Ha viszont az oktaéderes réteg másik oldalán is van egy tetraéderes réteg akkor t–o–t
rétegkomplexumot kapunk. Ha a tetraéderes rétegben minden negyedik Si4+-t Al3+ helyettesít, a
rétegkomplexumok között elhelyezkedő rétegközi kationok egyenlítik ki a töltéskülönbséget. Ilyen t–
o–t I t–o–t I t–o–t szerkezetek építik föl a csillámokat, ahol I a rétegközi kationt jelöli.

4. Mindig egy síkban helyezkednek el a rétegszilikátok rétegei?

Megoldás: nem minden esetben. Vannak olyan rétegszilikátok, ahol nem jó az illeszkedés az egyes
rétegek között. Ez azt eredményezi, hogy a rétegek nem egy síkot alkotnak, hanem többé-kevésbé
deformálódnak. Ez jellemzi többnyire a szerpentinásványokat, itt a rétegek redőzöttek, hullámosak,
vagy szélsőséges esetben henger alakzattá pöndörödnek. Utóbbinak legismertebb képviselője a
krizotil, de így viselkedik a kaolinit rokona, a halloysit is.

5. Mit tud a pirofillit és talk kőzettani jelentőségéről és gyakorlati felhasználásáról?

Megoldás: a talk és a pirofillit Mg-, illetve Al-gazdag kőzetek kisfokú metamorfózisa, vagy
hidrotermás átalakulása során képződik leginkább. A talk jellegzetes komponense Mg-gazdag kontakt
metamorf képződményeknek is.
Mindkét ásványt a festékipar, kerámiaipar, műanyagipar, gumiipar, kozmetikai ipar és az élelmiszerés gyógyszeripar hasznosítja főleg töltőanyagként vagy önmagában is (pl. hintőpor). A vaskostömeges zsírkő (agalmatolit) a díszítőkőipar számára biztosít alapanyagot, kisebb-nagyobb szobrokat
is készítenek belőle.

6. Mi alapján csoportosítjuk a csillámokat?
Megoldás: a rétegközi kationok minősége és össztöltése alapján. A valódi csillámokban a rétegközi
kationok több mint 50%-a egy vegyértékű (Na vagy K), a merev csillámokban a rétegközi kationok
több mint 50%-a két vegyértékű (Ca vagy Ba), ezzel szemben a rétegközi kationhiányos
csillámokban lehetnek egy és két vegyértékű kationok egyaránt, de az össztöltésük a fentiekkel
ellentétben nem éri el az 1-et, 0,85-0,6 között van képletegységenként.

7. Milyen különbségeket tud fölsorolni a muszkovit és az annit között?

Megoldás: a muszkovit dioktaéderes (Al3+ van az oktaéderes rétegben), míg az annit trioktaéderes
(Fe2+ van az oktaéderes rétegben) valódi csillám, a muszkovit színtelen vagy ezüstszürke, az annit
fekete színű, a muszkovit kémiailag ellenállóbb, az annit kevésbé ellenálló, a muszkovit
granitoidokban, pegmatitokban, hidrotermás képződményekben (szericit változata), kis és közepes
fokú metamorfitokban, míg az annit savanyú és intermedier magmatitokban, ezek piroklasztitjaiban,
közepes fokú metamorfitokban és kontakt metamorfitokban egyaránt elterjedt.

8. Sorolja föl a rétegközi kationhiányos csillámok jellemzőit és mit tud gyakorlati felhasználásukról?

Megoldás: t–o–t rétegkomplexumokból állnak. A rétegközi pozíciókban általában sokféle kation
található, de leggyakoribb a kálium. Mivel kevesebb alkálifém kationt tartalmaznak, mint a valódi
csillámok (képletegységenként 0,6–0,85-t), ezért gyengébb a rétegek közötti összetartás, illetve
kisebb a szabályosság a rétegek egymás utáni sorakozásában. Részben emiatt kis
szemcseméretűek – kristályaik mérete csupán 2–6 μm-t ér el, így makroszkóposan földes
megjelenésűek. Agyagkőzetek jellemző ásványai, ezért az agyagásványok közé tartoznak. Üledékes
kőzetek, nagyon kisfokú metamorfitok és talajok fontos komponensei. Magmás, metamorf és
üledékes kőzetek mállása során képződnek a Föld felszínén vagy a felszín közelében. Legnagyobb
felhasználója a kerámiaipar.

9. Sorolja föl a szmektitek legfontosabb jellemzőit!
Megoldás: szerkezetük csillámszerű, tehát t–o–t rétegkomplexumokból áll. Lényeges különbség,
hogy rétegközi helyzetben sokféle kationt és vizet is tartalmaznak. A rétegközi kationok lazán
kötöttek, ezért könnyen kicserélhetők. Két különlegesen fontos tulajdonságuk van, egyrészt a
rétegközi kationok és részben a vízmolekulák sokféle kationnal kicserélhetők, másrészt a rétegközi
víz mennyisége jelentősen megnövekedhet vagy lecsökkenhet anélkül, hogy a szerkezet
összeomlana. Ezáltal jellemzőjük a reverzibilis duzzadóképesség, a szerves és szervetlen anyagok
adszorptív megkötésére való hajlam és az ioncserélőképesség. Vízzel alkotott kolloidja stabil, egy
bizonyos nyírófeszültség határig szilárd anyagként viselkedik (tixotrop sajátságú). Mindezen
sajátságok széles körű ipari és környezetvédelmi alkalmazásokat tesznek lehetővé.

10. Milyen gyakorlati felhasználását ismeri a szmektiteknek és a vermikulitnak?

Megoldás: élelmiszeriparban olajok, zsírok, borok derítése, tisztítása; környezetvédelemben

víztisztítás; fúróiparban az öblítőiszap adalékanyaga; kerámiaipar egyik kiegészítő adalékanyaga;
papír- és gumiiparban töltőanyag; kohászat, vegyipar, gyógyszeripar (abszorbensek gyártása);
vízvédelem, vízzárógátak agyagmagvának egyik fontos komponense. A vermikulitot az építőipar is
hasznosítja: a duzzasztott vermikulit könnyűbeton- és szigetelőhabarcs-adalék).

11. Mit tud a kaolinit ásványok kőzettani és gyakorlati jelentőségéről?

Megoldás: földpátok és csillámok felszíni és hidrotermás mállásából nagy mennyiségben
keletkeznek. Megtalálhatók számos üledékes kőzetben is. Nagy tömegben a legfontosabb
kerámiaipari nyersanyagok közé tartoznak. Különösen a tűzálló kerámiák, – beleértve a porcelánokat
– előállítására hasznosítják.

12. Melyek a szerpentinásványok legfontosabb sajátságai?

Megoldás: trioktaéderes, hidratált Mg-tartalmú rétegszilikátok. Szerkezetük alapja a tetraéderes és
(brucit típusú) oktaéderes rétegből álló t–o rétegkomplexum. Jellemző a szerkezetükre, hogy a
tetraéderes és oktaéderes rétegek között nincs jó illeszkedés. Így a rétegek általában nem sík
felületek, hanem kisebb-nagyobb redőzöttséget, görbületet, esetenként hengerszerű alakzatokat
formáznak.
A krizotil rétegei például hengerré pöndörödnek (hasonlóan a halloysithoz). Az antigorit rácsában
pedig szabályszerű redőzés ismert. Megjelenésük vaskos-tömeges, illetve finom szálas (azbeszt)
vagy durva rostos. A krizotil és antigorit elsősorban Mg-gazdag, bázisos és ultrabázisos kőzetek
kisfokú metamorfózisa vagy hidrotermás átalakulása során jönnek létre.

5. TÉRHÁLÓs sZILIKÁTOK (TeKTOsZILIKÁTOK)
A térhálós szilikátok közé számos roppant gyakori kőzetalkotó ásvány tartozik. Közöttük vannak a földpátok, melyek
az ásványok közül a legnagyobb mennyiségben jelennek meg a földkéregben, annak mintegy 50-55%-át alkotják. A
földpátok mellett a zeolitok is széles elterjedésűek és gazdasági szempontból igen jelentős ásványok.
A térhálós szilikátok szerkezetében az SiO 4 -tetraéderek mind a négy csúcsukkal szomszédos tetraéderekhez
kapcsolódnak így a térben háromdimenziós hálózatot alkotnak (éppen emiatt nevezzük őket térhálós szilikátoknak).
Amikor a tetraéderek középpontjában csak Si4+ foglal helyet, a rács vegyértékei kiegyenlítődnek és háromdimenziós
(SiO2 )¥ hálózat jön létre, hasonlóan a kvarchoz (az amerikai rendszertanok emiatt a térhálós szilikátok között
tárgyalják az SiO 2 -ásványokat is).
A valódi térhálós szilikátokban a Si4+ kationt hozzá közelálló méretű Al3+ helyettesítheti, emiatt a rács
semlegesítéséhez további kationok belépése szükséges. Így különböző "aluminoszilikátok" jönnek létre aszerint, hogy
hány Si4+ -t helyettesít Al3+ , emiatt milyen kationnal (kationokkal) történik a semlegesítődés, az SiO 4 és AlO 4
tetraédereknek a térben milyen elrendeződése van, végül tartalmaznak-e vizet a szerkezet üregeiben.
A térhálós szilikátok messze legfontosabb csoportjánál, a földpátoknál két nagy sorozatot különböztetünk meg, ezek
az alkáliföldpátok és a plagioklászok.
A legtöbb alkáliföldpát sem szerkezetileg, sem kémiailag nem homogén, hanem káliumban és nátriumban gazdag – de
egymástól elkülönülő – fázisokat tartalmaz, hacsak nem elég gyorsan és magas hőmérsékleten (~600-700 °C fölött)
kristályosodott.
A földpátoknak laza térkitöltésű rácsuk van, melyekben elég nagy üregek találhatók, ahol nagyméretű kationok
(elsősorban Na +, K +, Ca 2+ ) helyezkedhetnek el.
Azok a kisebb méretű kationok, melyek oly gyakoriak a lánc- és rétegszilikátokban (pl. Fe 3+ , Mn2+ ), földpátokban csak

ritkán fordulnak elő. Néhány térhálós szilikát rácsában (pl. az itt nem részletezendő szodalit- és szkapolit-csoport
ásványainál) a szerkezet nagy üregeiben nemcsak nagyméretű kationok, hanem nagy térigényű anionok (SO 4 2– ,
CO3 2– ) is megjelennek.
Végül, a térhálós szilikátokhoz tartoznak a zeolitok, melyek váza még a földpátokénál is lazább. Ezek roppant üreges
szerkezetébe laza kötődéssel vízmolekulák helyezkednek el (ezt a gyengén kötött vizet zeolitos víznek nevezik).
A térhálós szilikátok csoportosításának alapja a zeolitos víz jelenléte vagy hiánya.

Térhálós szilikátok zeolitos víz nélkül
Nefelin-csoport és leucit (földpátpótlók)
A földpátpótlóknak nevezett ásványok akkor keletkeznek a magmaolvadékból, amikor nem elég az SiO 2 mennyisége
a földpátok keletkezéséhez. Elsősorban bázisos vagy alkáliákban (Na, K) gazdag kőzetekben képződnek.
A nefelin szerkezetében az SiO 4 -tetraéderek 6-os gyűrűt alkotnak. A nefelinben a tetraéderek váltakozva AlO 4 és
SiO 4 összetételűek. A leucit szerkezetében az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek 6-os és 4-es gyűrűvé kapcsolódnak. Az ilyen
gyűrűkből felépített rácsban az üreges helyeket nagyméretű K + ion foglalja el. A leucit külsőleg mindig köbös,
szerkezetileg azonban csak 605 °C fölött izotróp, e határ alatt tetragonálisba vált át. Ez makroszkóposan zavarossá,
jobbára átlátszatlanná teszi a kristályait, ásványtani mikroszkópban pedig finom poliszintetikus lemezhálózatként
észlelhető.

A leucit szerkezete
Kék golyók = K, narancssárga tetraéderek = (Si, Al)O4 .

Nefelin    (Na,K)(AlSiO4 ) – hexagonális
Krist.: kristályai hexagonális prizmás termetűek, uralkodó formák a prizmák, dipiramisok és a bázis. Gyakrabban
vaskos tömegek, szemcsés halmazok formájában jelenik meg.

A nefelin kristályformái
Kék = {0001} pedion, szürke = {000 1 } pedion, sárga = {10 1 0} hexagonális prizma,

zöld = {11 2 0} hexagonális prizma, piros = {10 1 1} hexagonális piramis és barna =
{10 11 } hexagonális piramis.

A nefelin kristály szimmetriaelemei: 1 hexagír.

Nefelin zömök prizmás kristályai alkáliföldpátokkal

Nefelin hexagonális prizmás kristályai részben agyagásványokká alakultak át

Nefelin (sötétszürke) részben analcimmá (fehér) átalakulva

Fiz.: hasadása az {10 0} prizma sz. közepes, törése egyenetlen, rideg; K = 5,5–6; S = 2,55–2,67; fehér (olykor
sárgás vagy zöldes árnyalattal), szürke; zsíros üvegfényű, a törési felület jellegzetesen zsírfényű; áttetsző, átlátszatlan.
Kém.: tiszta nátriumos nefelint eddig nem találtak a természetben. A Na/K arány 3,5 : 0,5 és 3 : 1 körül mozog. Kevés
Ca lehet jelen még a szerkezetben.
Földt.-előf.: nátriumban gazdag alkáli magmás kőzetek (nefelinszienit, fonolit, nefelinbazalt stb.) tipikus kőzetalkotója. Nagy
mennyiségben jelenik meg nefelinszienit pegmatitokban apatit társaságában az oroszországi Kola-félszigeten. Kisebb
elterjedéssel ismert bázisos magmatitokban, bázisos magmatitok és Ca-gazdag üledékek kontaktusán, illetve metaszomatikus
eredettel alkáli intrúziók környezetében. Vízfelvétellel könnyen átalakul különböző zeolitokká (nátrolit, analcim, phillipsit).
Nevesebb lelőhelyek: Hosszúhetény, Szászvár, Badacsonytomaj (HU); Ditró, Orotva, Gyergyószentmiklós (RO), Hibinamasszívum, Kola-félsz., Miassz, Urál-hg. (RUS), Langesundfjord (N), Eifel-hg. (D), Capo di Bove, Vezúv (I).
Ásv.társ.: alkáli piroxének, alkáli amfibolok, apatit, kankrinit, szodalit, perovszkit.
Gyak.felh.: kerámiaipar, vegyipar (alumínium és kálium kinyerése). Drágakőipar (domborúra csiszolva használják).

Leucit    K(AlSi2 O 6 ) – tetragonális (alsó-leucit), köbös (felső-leucit)
Krist.: kristályai legtöbbször deltoidikozitetraéderes habitusúak, mindig paramorfózák felső-leucit után. Sokszor finom
hintéseket, szemcsés halmazokat alkot.

A leucit kristályformái (köbös értelmezésben)
Sárga = {211} deltoidikozitetraéder.

A leucit kristály szimmetriaelemei (köbös értelmezésben)
3 tetragír, 4 hexagiroid, 6 digír, 9 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Leucit deltoidikozitetraéderes kristálya

Leucit deltoidikozitetraéderes kristálya

Leucit kristályok alkáli magmás kőzetben (leucitit)

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen, rideg; K = 5,5–6; S = 2,45–2,50; színtelen, fehér, szürke; áttetsző, átlátszó;
üvegfényű.
Kém.: legtöbbször az ideálishoz közelítő összetételű; helyettesítő elemek csak kis mennyiségben ismertek (2–3 %
alatt): Na, Ca, Mg.
Földt.-előf.: káliumban gazdag bázisos alkáli vulkanitokban (leucitit, bazanit stb.) otthonos: Badacsonytomaj, Bár (HU); Vezúv,
Monte Somma, Capo di Bove, Vulcano, Lipari-sz. (I), Kaisersthul, Eifel-hg. (D).
Ásv. társ.: analcim, nefelin, szodalit, szanidin, plagioklászok.
Gyak.felh.: vegyipar (a kálium egyik nyersanyaga).

Földpát-csoport
A földkéreg hozzávetőleg 50–55%-át alkotják, így messze a legfontosabb kőzetalkotó ásványok.
Általános képletük az alábbi két típussal írható le:
R+(AlSi 3 O 8 ) és R2+ (Al2 Si2 O 8 ), ahol
R+ = Na, K, néha NH 4
R2+ = Ca, ritkán Ba, Sr.
Látható, hogy összetételükben (a vasat kivéve), a földkéreg leggyakoribb hat kémiai eleme jelenik meg. A földpátok
nagy többsége a NaAlSi3 O 8 (albit) – KAlSi 3 O 8 (ortoklász) – CaAl 2 Si2 O 8 (anortit) háromkomponensű rendszerbe
tartozik.
A NaAlSi3 O 8 – KAlSi 3 O 8 sorozat tagjai az alkáliföldpátok, míg a NaAlSi3 O 8 (albit) – CaAl 2 Si2 O 8 (anortit) sorozat
tagjai a plagioklászok (plagioklász földpátok). A természetben ritkán fordul elő a három szélső tagnak megfelelő
ideális kémiai összetétel. Viszont közel teljes elegyedés – de csak magas hőmérsékleten – az albit és anortit között
valósul meg. Az albit és ortoklász közötti tagok magas hőmérsékleten szintén teljes szilárd oldatot képezhetnek, de
kisebb hőmérsékletre kerülve, főleg lassú lehülésnél ezeknél is szételegyedés következik be. Végül az anortit és
ortoklász között jelentős elegyedési hézag van.

A földpátok elhelyezkedése az ortoklász–albit–anortit háromszög diagramban

Az albit és ortoklász elegyedési viszonyai a hőmérséklet függvényében

Az albit és anortit elegyedési viszonyai a hőmérséklet függvényében

Fontos megjegyezni, hogy a földpátok optikai vagy szerkezeti megfigyeléséből következtetni lehet a keletkezés
körülményeire, ennek a ténynek a kőzettanban van nagy fontossága. A vulkáni kőzetek földpátja gyors
kristályosodással magas hőmérsékleti típust képviseli. Ezzel szemben az alacsony hőmérsékleti típust képviselő
földpátok vagy valóban alacsony hőmérsékleten váltak ki, vagy lassú lehűléssel jöttek létre.
A földpátok szimmetriája monoklin vagy triklin. Morfológiai szempontból igen hasonlóak egymáshoz, mert a triklin
rendszerbe tartozók hajlásszöge csak 3–4 °-kal különbözik a monoklin kristályokétól. Kristályaikat legtöbbször a {001}
és {010} véglap, illetve a {110} prizma határolja. Termetük zömök prizmás vagy táblás. Kivétel az adulár (az ortoklász
hidrotermás eredetű változata), mely álrombos megjelenésű.
A földpátok nagyobb része ikerkistályok formájában jelenik meg, ennek oka a szerkezetükben található számos
álszimmetria. Ebből ered az ikerképződésre való nagy hajlandóságuk. Legfontosabb ikertörvények: karlsbadi iker, az
ikertengely a [001] zónatengely, összenövési sík a (010); penetrációs és kontakt ikrek formájában; bavenoi iker:
ikertengely merőleges a (021)-re, összenövés síkja a (021); manebachi iker: az ikertengely merőleges a (001)-re,
összenövés a (001) szerint. Az albit- és periklin-iker csak a triklin földpátoknál ismert. Az albit-ikernél az ikertengely
merőleges a (010)-ra, összenövés a (010) sík szerinti. Ennél az ikertörvénynél gyakoriak a poliszintetikus ikrek, amikor
sok-sok egyén kerül ikerhelyzetbe.
Hasadásuk két irányban határozott: {010} sz. igen jó, {001} sz. kitűnő. A két hasadási sík közötti szög 90°, vagy
ahhoz közel álló (a plagioklászoknál 94° körüli). Éppen ennek köszönhetően vaskos tömegeik pátos megjelenésűek
(földpát elnevezés). Keménységük 6-os, sűrűségük 2,55–2,76 közötti.
A kémiailag tiszta, szételegyedések és zárványok nélküli földpátok színtelenek, de a természetben ez a legritkább
eset. Hiszen kis kémiai helyettesítések, szételegyedési jelenségek interferencia hatásai, zárványok hatására
különböző színekben jelennek meg, illetve sokféle színjátékra képesek. Kémiai szennyezések okozzák a sárga vagy
kékeszöld színeket, zárványok miatt gyakran halvány rózsaszínűek vagy húsvörösek, szételegyedési jelenségek
miatt pedig sokféle színjátékot, fényeffektust mutathatnak.
A földpátok szerkezetében a Si4+ -ot az SiO 4 -tetraéderekben Al3+ helyettesíti. A kristályrácsot tehát SiO 4 - és AlO 4 tetraéderek alkotják, ezek egymással négyes – (Al,Si) 4 O 8 – gyűrűkké kapcsolódnak. A gyűrűk az a-tengellyel
párhuzamosan elhelyezkedő láncokká fűződnek össze. A láncok oldalról is egymáshoz kapcsolódva hozzák létre a
térhálós szerkezetet. Az (Al,Si)4 O 8 térhálóban nagyobb üregek vannak, ide épülnek be a nagy töltéskiegyenlítő
kationok. Ha egy Si4+ -ot egy Al3+ helyettesít, akkor a kationhiányt egy vegyértékű K + vagy Na + kation egyenlíti ki. Ha
2Al 3+ helyettesítés történik, akkor két vegyértékű kation (Ca 2+ ) épül be a szerkezetbe. A
viszont 2Si 4+
Ca(Al 2 Si2 O 8 ) (anortit).
plagioklászoknál ebben a sorrendben: Na(AlSi3 O 8 ) (albit)
A földpátok legszélesebb körben a kerámiaiparban és az üvegiparban nyernek felhasználást. A tisztaságánál vagy
színjátékánál fogva mutatós példányokat ékköveknek vagy díszítőköveknek munkálják meg.

Alkáliföldpátok

Az albit–ortoklász közötti sorozat tagjai tartoznak ide (K + és Na + kationokat tartalmazó ásványok). A kálium-gazdag
földpátok magas hőmérsékleten kristályosodó fázisa a monoklin szanidin (kiömlési magmás kőzetekre jellemző).
Ennél alacsonyabb hőmérsékleten kristályosodik a monoklin ortoklász (mélységi magmás kőzetekben gyakori), míg
ez alatti hőmérsékleten a triklin mikroklin képződik (mélységi magmás kőzetekben és pegmatitokban otthonos).
A legalacsonyabb (200-300 °C) hőmérsékleten az ortoklász morfológiai változata, az álrombos adulár keletkezik.
Azt, hogy adott esetben melyik típusú földpát képződik nemcsak a hőmérséklet, hanem a hűlési sebesség együttesen
határozza meg. Gyors hűlés elsősorban a szanidinnak kedvez, lassabb hűlés az ortoklásznak, míg egészen lassú
lehűlés egyértelműen a mikroklin képződését segíti elő.
Az albit esetén a képződési hőmérséklettől függően felső- és alsó-albitot különböztetünk meg. Megemlíthető még az
albit morfológiai változata, a periklin, mely az adulárral hasonló genezisű, tehát alacsony hőmérsékleten keletkezik. A
felső-albit és a szanidin részben elegyedhetnek egymással, a két fázis szubmikroszkópos méretekben azonban
elkülönül egymástól, ezt kriptopertit struktúrának mondjuk (csak szerkezetvizsgálattal észlelhető). Az albit–ortoklász
és az albit–mikroklin elegyedése még korlátozottabb. Éppen emiatt ezeknek a fázisoknak az elkülönülése már
ásványtani mikroszkóppal észlelhető (ezt nevezzük mikropertitnek. Ha szabad szemmel is látható a szételegyedés,
akkor makropertitről, vagy egyszerűen pertitről beszélünk.

Makropertit struktúra szételegyedési lemezekkel

Az alkáliföldpátok szerkezeti felépítésénél induljunk ki a monoklin szanidinből, amely a KAlSi 3 O 8 magas hőmérsékletű
polimorfja. A szerkezetben a Si–Al eloszlás teljesen rendezetlen a két kristálytanilag különböző tetraéderpozíciók
esetében. A K + ion a 9 legközelebbi oxigénnel alkot kötést, és a legnagyobb rendelkezésre álló üregben foglal helyet.
A KAlSi 3 O 8 alacsony hőmérsékletű polimorfja, a triklin mikroklin abban különbözik a szanidintől, hogy a Si–Al eloszlás
rendezett és a K + ionok nincsenek annyira a fentebb említett, speciális helyzetű kötött pozíciókban. A KAlSi 3 O 8
harmadik polimorfja, az ortoklász szerkezetileg, – a Si–Al eloszlást alapul véve – a szanidin és mikroklin között
helyezkedik el.

A szanidin szerkezete
Kék golyók = K és Na, narancssárga tetraéderek = T1O 4 , zöld tetraéderek = T2O 4 .

Ortoklász    KAlSi3 O 8 – monoklin
Krist.: kristályai zömök prizmásak vagy táblásak. Jellemző formái monoklin prizmák és véglapok. Az adulár nevű
változatnál az alak rombosnak tűnik, mert a {001} és {10 } közel azonos szöget zár be a c-tengellyel. Legtöbbször
vaskos, pátos vagy finom szemcsés halmazokként ismert. Penetrációs és kontakt ikrek, karlsbadi, manebachi, vagy
bavenoi típusúak egyaránt gyakoriak. Epitaxiás összenövése albittal közönséges jelenség.

Az ortoklász kristályformái
Kék = {001} véglap, piros = {010} véglap, zöld = {10 1 } véglap, szürke = {20 1 }
véglap és sárga = {110} monoklin prizma.

Az ortoklász szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Az álrombos szimmetriájú "adulár" kristályformái
Kék = {001} véglap, zöld = {10 1 } véglap és sárga = {110} monoklin prizma.

Az "adulár" kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Karlsbadi iker

Bavenoi iker

Manebachi iker

Nyúlt prizmás ortoklász kristály

Zömök prizmás ortoklász kristály

Zömök prizmás ortoklász kristály

Ortoklász ikerkristály

Párhuzamosan összenőtt ortoklász kristályok

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {010} sz. igen jó; törése egyenetlen, rideg; K = 6–6,5; S = 2,55–2,63; színtelen,
fehér, krémszínű, rózsaszín, húsvörös, barnásvörös; karcolási pora fehér vagy halvány rózsaszín; üvegfényű, a kitűnő
hasadási felületen kissé gyöngyházfényű; átlátszó, áttetsző.
Kém.: teljes szilárd oldatsor az albit irányába ismeretes. A magas Na-tartalmú fázis legtöbbször mikropertit
formájában jelenik meg. További helyettesítő elemek: Ba, Sr, Ti, Fe 3+ , Rb. Változatok: adulár (álrombos termetű),
holdkő (holdfényhatást mutat a szanidin mikropertitektől).

Ortoklász kitűnő hasadása

Ortoklász álrombos adulár változata

Ortoklász holdkő változata

Ortoklász holdkő változata

Ortoklász kvarccal történő orientált összenövése

Földt.-előf.: elsősorban alkáli és savanyú magmás kőzetekben és pegmatitokban fordul elő. Adulár változata hidrotermás
telérekben, metamorfitok alpi típusú parageneziseiben, illetve K-dús piroklasztitokban jelenik meg. Nagyfokú metamorfitokban és
arkózás homokkövekben is otthonos. Fontosabb lelőhelyek pegmatitokban: Pákozd, Sukoró (HU); Magas-Tátra (SK-PL), Gyaluihavasok (RO); Baveno, Elba-sz. (I), Karlovy Vary (Karlsbad) (CZ), hidrotermás érces telérekben (adulár): Gyöngyösoroszi,
Telkibánya, Parádsasvár (HU); Selmecbánya, Körmöcbánya (SK), Felsőbánya, Nagybánya, Verespatak (RO); metamorfitok alpi
típusú teléreiben (adulár): Lápos-hg., Páreng-havasok (RO), Klenóc (SK), St. Gotthard, Val Tavetsch, Mt. Adula (CH); savanyú
piroklasztitokban (adulár): Rátka, Mád, Tokaj-Hegyalja.
Ásv.társ.: albit, kvarc, muszkovit, biotit, amfibolok, rutil.
Gyak.felh.: kerámia- és üvegipar (folyósítóanyag); drágakőipar (esetenként fazettázott köveket csiszolnak belőle, míg a
holdkövet domborúra csiszolják), díszítőkőipar (épületek külső és belső burkolása nagy ortoklászokat tartalmazó kőzetekkel).

Szanidin    (K,Na)AlSi 3 O 8 – monoklin
Krist.: kristályai zömök prizmásak vagy táblásak. Uralkodó formák a monoklin prizmák és véglapok. Vaskos, pátos
tömegek vagy szemcsés halmazok, de legtöbbször savanyú vulkanitok fenokristályaként ismert. Karlsbadi ikrek
roppant gyakoriak, manebachi és bavenoi ikrek ritkábbak szanidinnél.

A szanidin kristályformái
Kék = {001} véglap, piros = {010} véglap, zöld = {10 1 } véglap és sárga = {110}
monoklin prizma.

A szanidin kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Szanidin vastag táblás kristályai

Szanidin táblás kristálya riolitban

Szanidin üvegfényű törési felülete

Fehér szanidin fenokristályok riolitban

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {010} sz. jó; törése egyenetlen, rideg; K = 6; S = 2,56–2,62; színtelen, fehér,
krémszínű, halványszürke; karcolási pora fehér; üvegfényű; fehértől halványkékig terjedő hold fényéhez hasonló
fényhatást mutathat (holdkő változat).
Kém.: a legtöbb szanidin az alábbi tartományokban jelenik meg: Or 40–80 Ab60–20 An0–10 . További helyettesítő elemek:
Ba, Sr, Fe, Ti.
Földt.-előf.: savanyú vulkáni kőzetek uralkodó kőzetalkotója (fenokristályként és az alapanyagban egyaránt gyakori). Nevesebb
lelőhelyek: Sárospatak, Erdőbénye, Telkibánya, Tokaji-hg., Gyöngyössolymos (HU); Vihnye, Selmeci-hg. (SK), Erdélyi-érchg.,
Gutin-hg. (RO), Emmelberg, Eifel-hg., Drachenfels (D), Puy de Dôme (F). Savanyú piroklasztitokban jól fejlett fenokristályok
fordulnak elő: Tokaj-Hegyalja; Gutin-hg. (RO). Kontaktmetamorf kőzetekben magas hőmérsékleten és kis nyomáson képződik
(szanidinit-fácies).
Ásv.társ.: kvarc, spinell, tridimit, cristobalit.

Mikroklin   KAlSi3 O 8 – triklin
Krist.: kristályai leginkább zömök prizmásak vagy vastag táblásak. Jellemző formái véglapok. Legtöbbször vaskos,
pátos tömegek vagy szemcsés halmazokként jelenik meg. Pegmatitokban nem ritkán több tonnás tömegek találhatók.
Karlsbadi ikrek gyakoriak. Pertites szövet igen jellegzetes, mely albit szételegyedés eredménye. epitaxiás összenövése
az albittal közönséges jelenség.

Prizmás mikroklin kristály

Prizmás mikroklin kristály

Zömök prizmás mikroklin kristályok

Táblás mikroklin kristály

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {010} sz. jó; törése egyenetlen, rideg; K = 6–6,5; S = 2,54–2,57; színtelen, fehér,
krémszínű, húsvörös, zöld, kékeszöld, karcolási pora fehér; üvegfényű, a kiváló hasadás lapja gyöngyházfényű.
Kém.: a rendezett szerkezetű mikroklin eléggé homogén, de a legtöbb esetben pertites szételegyedéseket tartalmaz;
kémiai összetétele a következő tartományokban mozog: Or 40–80 Ab60–30 An0–2 . További helyettesítő elemek: Fe, Ti, P,
Rb, Cs, Pb. Ismertebb változatai: amazonit (zöld, kékeszöld, feltehetően a nyomnyi Pb-tartalom vagy az O-pozíciókba
beépülő F miatt), aventurin (jellegzetes csillogású, a zárványként benne lévő hematit- vagy csillámpikkelyektől).

Hematitzárványos mikroklin (napkő változat)

Kékeszöld mikroklin kristályok (amazonit változat) füstkvarccal

Kékeszöld mikroklin kristály (amazonit változat)

Földt.-előf.: savanyú és intermedier mélységi magmás kőzetek (gránit, granodiorit, szienit) jellegzetes kőzetalkotója,
pegmatitokban is otthonos: Erdősmecske, Mórágy (HU); Magas-Tátra (SK-PL), Páreng-, Lotru- és Gyalui-havasok (RO).
Metamorfitokban, a zöldpala- és amfibolit-fácies kőzeteiben jelenik meg.
Ásv.társ.: savanyú plagioklászok, kvarc, amfibolok, muszkovit, biotit.
Gyak.felh.: kerámiaipar, díszítőkő- és ékkőipar (táblás csiszolású köveket vagy dísztárgyakat faragnak belőle).

Plagioklász földpátok
A plagioklászokhoz az albit–anortit izomorf elegysor tagjai tartoznak. A nátriumos szélső tag az albit, míg a kalciumos
az anortit.
A köztes tagok (elegykristályok) nem önálló ásványok, tekintettel azonban arra, hogy a kőzettanban még aktívan
használják ezeket az elnevezéseket érdemes velük megismerkedni. A kristályrácsot az (Si,Al)O4 tetraéderek
alkáliföldpátokhoz hasonló kapcsolódása hozza létre. A térháló nagy üregeiben Na + és Ca 2+ ionok helyezkednek el. A
magas hőmérsékleten képződő felső-albit szerkezetében a Si–Al eloszlás – a szanidinéhez hasonlóan – rendezetlen.
Ezzel szemben az alacsonyabb hőmérsékleten képződő alsó-albitnál a Si–Al eloszlás – hasonlóan a mikroklinhez –
rendezettebb.

Az alsó -albit szerkezete
Kék golyók = Na, narancssárga tetraéderek = (Si, Al)O4 .

A plagioklászoknál képződésük alapján két sorozatot különböztetünk meg:
1. magas hőmérsékleten keletkezett kristályainál folyamatos az elegyedés;
2. alacsony hőmérsékleten – például a mélységi magmás kőzetek lassú lehűléssel képződő kristályainál, – melyek
viszont nem mutatnak folyamatos elegyedést.

Az optikai és fizikai sajátságok – ellentétben az alkáliföldpátokkal – jól mérhetően változnak az albit (Ab) – anortit (An)
tartalom függvényében.
A plagioklászoknál a mikroszkopikus méretű szételegyedéseknek három kémiai tartományát és jellegzetes szöveti
típusát különböztetjük meg:
1. Periszterit-típusú szételegyedés az An 2 – An 20 tartományban. Ezek a sűrűn, egymással párhuzamosan
elhelyezkedő, rendkívül éles határú lemezkék okozzák az ún. holdkő-hatást;
2. Bøggild-típusú szételegyedés An 47 – An 58 közötti tartományban jön létre. Ennek jelenléte okozza az ún.
labradorizálást;
3. Huttenlocher-típusú szételegyedés az An 60 – An 85 közötti tartományban ismert.

Holdkő-effektus albitban

Labradorizálás plagioklászban (labradorit)

A plagioklászok – az alkáliföldpátokkal együtt – messze a legelterjedtebb kőzetalkotó ásványok közé tartoznak. A
kőzettanban savanyú plagioklászoknak nevezzük a magas Ab-tartalmú elegykristályokat, ezzel szemben bázisos
plagioklászok azok, melyeknek nagy az An-tartalma.
Ennek alapja az, hogy a két szélső tag SiO 2 -tartalma igen eltérő (az albité 68,6%, míg az anortité 43,3%). Kiömlési
magmás kőzetek plagioklászai gyakran zónásak, a kristályok belseje An-ban, míg szegélye Ab-ban gazdag. Metamorf
kőzetekben ez gyakran fordítottan jelentkezik.
Amíg a savanyú plagioklászok savanyú és intermedier magmatitokban (gránit, diorit, andezit, riolit), addig a bázisos
plagioklászok természetesen bázisos-ultrabázisos magmás kőzetekben otthonosak (gabbró, bazalt).
A földpátokból hidrotermás elbontódás hatására elsősorban zeolitok és kaolinit ásványok képződnek. Felszíni mállási
körülmények között viszont különböző agyagásványokká (kaolinit, montmorillonit, illit, halloysit stb.) alakulnak át.
albit

NaAlSi3 O 8 (An0 – An10 )

triklin

oligoklász

(An10 – An30 )

triklin

andezin

(An30 – An50 )

triklin

labradorit

(An50 – An70 )

triklin

bytownit

(An70 – An90 )

triklin

anortit

CaAl 2 Si 2 O 8 (An90 – An100)

triklin

Albit    NaAlSi3 O 8 – triklin
Anortit   CaAl2 Si 2 O 8 – triklin
Krist.: a kristályok zömök vagy nyúlt prizmásak, táblásak vagy lemezesek. Jellemző formái véglapok. Olykor vaskos
tömegek, szemcsés halmazok formájában jelenik meg. Ikresedés roppant gyakori: általában poliszintetikus albit- vagy
periklin-ikrek, továbbá karlsbadi-, manebachi- és bavenoi-ikrek, sokszor egymással kombinálva.

Az albit kristályformái
Kék = {001} véglap, sárga = {110} véglap, zöld = {1 1 0} véglap, szürke = { 11 1}
véglap, ciklámen = { 1 11} véglap és piros = {010} véglap.

Az albit kristály szimmetriaelemei: 1 szimmetriacentrum.

Albit {010} szerinti poliszintetikus ikre.

Táblás albit kristályok

Táblás albit kristályok

Vékony táblás albit kristályok (cleavelandit változat) turmalinnal

Prizmás albit kristályok (periklin változat)

Zömök prizmás albit kristályok

Táblás albit ikerkristályok

Albit poliszintetikus ikerkristályai

Izometrikus kifejlődésű anortit kristályok

Plagioklász fenokristályok andezitben

Fiz.: hasadása {001} sz. kitűnő, {010} sz. jó; törése egyenetlen; rideg; K = 6–6,5; sűrűsége némiképp változik az
összetétellel: albit = 2,60–2,65; anortit = 2,74–2,76; színtelen, fehér, szürke, sárga, rózsaszín, barna, ritkán
halványzöld, halványkék; üvegfényű, a kitűnő hasadási lapon gyöngyházfényű; átlátszó, áttetsző.
Kém.: az albit–anortit izomorf sor két szélső tagja magas hőmérsékleten sem alkot teljes szilárd oldatsort, alacsony
hőmérsékleten pedig szinte egyáltalán nem elegyednek. A plagioklászok kristályai kémiai szempontból legtöbbször
zónás felépítésűek. Kiömlési magmás kőzeteknél a kristályok magja általában anortit-gazdag, míg a szegélye albitgazdag. A periszterit-, Bøggild- és Huttenlocher-típusú szételegyedések (lásd fentebb) alapvetően mikroszkopikus
méretűek, legtöbbször ezek okozzák a változatos színekben jelentkező, roppant figyelemre méltó színjátékot okozó
fényhatásokat. Változatok: oligoklász (An10 – An30 ), andezin (An30 – An50 ), labradorit (An50 – An70 ), bytownit (An70 –
An90 ); periklin (b-tengely szerint megnyúlt termetű), cleavelandit (lemezes megjelenésű), holdkő (holdfényhatást
mutat), napkő (zárványok miatt napfényhez hasonló fényjelenséget mutat).

Labradorizáló plagioklász (labradorit)

Labradorizáló plagioklász (labradorit)

Labradorizáló plagioklász (labradorit)

Plagioklász napkő változata

Plagioklász napkő változata

Csiszolt plagioklász (oligoklász)

Földt.-előf.: a plagioklászok majdnem minden magmás és metamorf kőzetben elterjedt kőzetalkotók. Az albit és oligoklász
savanyú magmás kőzetekben (gránit, granodiorit, szienit, riolit), pegmatitokban és alpi típusú paragenezisekben fordul elő
legnagyobb mennyiségben: Sukoró, Velence (HU); Strzegom (PL), Magas-Tátra (SK-PL), Alpok (CH-A-I). Az andezin
intermedier magmatitokban (diorit, andezit, dácit) elterjedt: Mátra, Tokaji-hg., Börzsöny. Az anortit, labradorit és bytownit bázisos
magmatitokban (anortozit, gabbró, bazalt) otthonos: Szarvaskő, Badacsonytomaj (HU); Labrador-félsz. (CAN). Metamorf
kőzetekben elsősorban az albit-gazdag köztes tagok találhatók, az anortit-gazdag fázisok elsősorban nagyfokú metamorfitokban
jelennek meg. Üledékes környezetben alapvetően törmelékes elegyrészként fordulnak elő.
Ásv.társ.: az összes elterjedt kőzetalkotó (amfibolok, piroxének, kvarc, csillámok, olivinek).
Gyak.felh.: az albit-gazdag plagioklászok a kerámiaiparban nyernek felhasználást. Egyes plagioklászokban gazdag kőzeteket
díszítőkőipari célokra hasznosítanak (pl. anortozit). A különleges fényeffektusokat mutató plagioklászokat (holdkő, napkő,
labradorit) ékköveknek dolgozzák föl általában domborúra csiszolva.

Térhálós szilikátok zeolitos vízzel
Zeolit-csoport

A térhálós szilikátok sajátos, mintegy 85 fajt tartalmazó csoportja. A zeolitokban az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek oly
módon kapcsolódnak össze változatos elrendeződési variációkban, hogy a rácsban csatorna és kalitka alakú nyitott
üregek (üregrendszerek) találhatók. A tetraéderekben a Si4+ -nak Al3+ általi helyettesítése – a töltésegyensúly
megbomlása miatt, (miként a földpátoknál) – megköveteli, hogy ezt a szerkezetbe belépő kationok kompenzálják
(minél nagyobb a Si4+ ® Al3+ helyettesítés, annál nagyobb arányban kell további kationoknak a szerkezetbe
beépülni). Ezeket a kationokat, éppen mert a nagy üregekben vagy csatornákban helyezkednek el, tetraédervázon
kívüli kationoknak is nevezik.

Egy zeolit (kabazit) kalitkaszerű váza
A gömbök a tetraéderek központi kationjait (Si, Al) jelölik.

A zeolitok másik jellemző sajátsága, hogy tágas-üreges rácsukban molekuláris víz helyezkedik el. E víztartalom egy
része a tetraéderes váz üregeiben, csatornáiban adszorpciósan kötött ún. zeolitos víz, mely már enyhe hevítéssel
eltávolítható anélkül, hogy a rács összeomlana.
Az így dehidratált zeolit vízben vagy páradús környezetben az elvesztett vizet újra felveheti (a hidratáció – dehidratáció
tehát reverzibilis folyamat). A dehidratált ásvány más környezetben egyéb folyékony, illetve illékony anyagokat is
képes felvenni.
További jellegzetesség, hogy a tetraéderváz csatornáiban, kalitkáiban lévő kationok eltávolíthatók, és az eltávolított
kationok más ionokkal, atomokkal (például nehézfémekkel) kicserélhetők. Tehát a rácsra jellemző csatornák
(alagútszerű nyílások), üregek, kalitkák a legkülönbözőbb kationok, anionok, illetve víz és más kisméretű molekulák
széleskörű cseréjét teszik lehetővé.
Keménységük 3–4 közötti, sűrűségük 2–2,3 körüli. Általában színtelenek, fehérek, olykor allokrómásan színezettek: a
hematit vörösre, rózsaszínre, a goethit barnára, míg a szeladonit zöldre színezi őket. Lángban erős habzás közben
megolvadnak.
A zeolitok tipikusan alacsony hőmérsékleten és kis nyomáson jönnek létre víz jelenlétében. Legtöbbször magmás
kőzetek repedéseiben földpátokból hidrotermás eredettel, illetve piroklasztitokban vulkáni üveg és földpátok
hidratációjával képződnek. Jellegzetes komponensei egyes nagyon kisfokú metamorfitnak is.
Gazdasági jelentőségük kiváló adszorpciós és ioncserélő képességükben rejlik. Katalizátorként és katalizátorhordozóként is kiváló anyagok. A különböző átmérőjű csatornák révén meghatározott méretű molekulákat, ionokat
adszorbeálhatnak, illetve molekula- vagy ionszűrőként használhatók. Ebből a célból sokféle mesterséges zeolitot
előállítanak. A szintézisekre azért van szükség, mert a természetben ismert kb. 80-féle zeolit sokszor nem fordul elő
olyan tisztaságban és mennyiségben, melyet az ipar igényelne. Másrészt sokszor meghatározott üregméretű zeolitokra
van szükség a szelektív adszorpció minél teljesebb elérése érdekében. Ioncserélő-képességüket kihasználva
elsősorban talaj- és víztisztításra használhatók (főleg ammónia és nehézfémek megkötésére). Újabban kiterjedten
alkalmazzák a zeolitokat kommunálisan vagy iparilag szennyezett vizek, sőt a nukleáris ipar vizeinek tisztítására. A
zeolitok nagyméretű szerves vegyületek (szénhidrogének, proteinek, lipidek stb.) és baktériumok megkötésére is
alkalmasak. Mivel ezek általában nagyobb méretűek, mint a zeolitok szerkezetében lévő üregek, ezek a
zeolitszemcsék felszínén adszorbeálódhatnak. Ilyen célokra az üledékes eredetű, igen kicsiny ásványszemcsékből

álló, erősen porózus szövetű zeolitokat tartalmazó kőzetek alkalmasak. Az ilyen, mikrokristályos zeolitokból álló
anyagok jól használhatók ún. bioszűrőként a krisztallitok nagy fajlagos felülete révén. Végül érdemes megemlíteni,
hogy bizonyos zeolitok adagolásával jelentősen javítani lehet a talajok fizikai és kémiai tulajdonságait, melyek alapjául
szolgálnak a növények jobb növekedésének.
A zeolitok csoportosítása az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek kapcsolódási módját veszi alapul. A szerkezeti egységek
vagy egy irányban helyezkednek el, és ilyenkor szálas kristályok képződnek, vagy két, illetve három irányban, amikor
ennek megfelelően rétegszerű szerkezet, illetve háromdimenziós térháló jön létre. Ennek alapján megkülönböztetünk
lánc-, réteg-, és kalitkaszerkezetű zeolitokat.
A legújabb nevezéktan szerint önálló fajoknak az egymástól különböző tetraédervázú és különböző kémiai összetételű
zeolitok tekinthetők. Az ugyanolyan tetraédervázzal rendelkező zeolitok egy sort alkotnak. A soron belül a fajok nevét
úgy képezzük, hogy a sor nevéhez (pl. kabazit-sor) egy olyan utótagot illesztünk, amely a szerkezeti vázon kívüli
uralkodó kation vegyjele (pl. kabazit-Ca, kabazit-Na, kabazit-Mg, kabazit-Sr).

Láncszerkezetű zeolitok
Szerkezetükben az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek összekapcsolódása láncokat eredményez. A láncok közötti tér
nagyméretű csatornáiban kationok és vízmolekulák helyezkednek el.
A láncok gyenge oldalkapcsolódása miatt azokkal párhuzamosan jól hasadnak. Ez a szerkezet jobbára prizmás vagy
tűs megjelenést eredményez. Ezeket nevezték régebben megjelenésük miatt rostos zeolitoknak.

A nátrolit szerkezete
Ciklámen golyók = Na, világoskék golyók = H 2 O, narancssárga tetraéderek = SiO 4
és világoszöld tetraéderek = AlO 4 .

Nátrolit      Na2 [Al 2 Si 3 O 10 ] • 2H2 O – rombos
Krist.: kristályai nyúlt prizmás vagy tűs termetűek, sokszor áltetragonális jellegűek. Uralkodó formák a rombos
prizmák, rombos dipiramisok és véglapok. Legtöbbször tűs-sugaras, gömbös és kéveszerű halmazokként jelenik meg.
Sokszor epitaxiásan összenő más rostos zeolitokkal.

A nátrolit kristályformái

Zöld = {010} véglap, szürke = {100} véglap, sárga = {110} rombos prizma, kék =
{111} rombos piramis és piros = {11.10.11} rombos piramis.

A nátrolit kristály szimmetriaelemei: 1 digír és 2 szimmetriasík.

Nyúlt prizmás nátrolit kristály

Tűs -sugaras nátrolit halmaz

Tűkből álló nátrolit gömbök

Tűs -sugaras nátrolit halmaz

Nátrolit tűs halmaza bazalt hólyagüregben

Fiz.: hasadása az {110} prizma sz. kitűnő; törése egyenetlen, rideg; K = 5–5,5; S = 2,20–2,27; színtelen, fehér,
szürke, rózsaszín, vörös, barna, sárga; karcolási pora fehér; átlátszó, áttetsző; üvegfényű, rostos halmazai
selyemfényűek.
Kém.: kis mennyiségben K, Ca, nyomelemekként Mg, Sr, Ba jelenhet meg szerkezetében.
Földt.-előf.: elsősorban bázisos, illetve alkáli magmatitokban és pegmatitokban otthonos. Kisebb elterjedéssel gránitokban,
gneiszekben és szerpentinitekben is megjelenik. Nevesebb lelőhelyek: Zalahaláp, Uzsa, Vindornyaszőlős, Bazsi, Zalaszántó,
Hosszúhetény, Szászvár (HU); Hibini és Lovozero masszívumok, Kola-félsziget (RUS), Langesundfjord (N).
Ásv.társ.: phillipsit, analcim, kabazit, szmektitek, aragonit, kalcit.

Mordenit    (Na2 ,Ca,K 2 ) 4 [Al 8 Si 40 O 96 ] • 28H2 O – rombos
Krist.: tűs kristályai sugaras vagy finom szálas-rostos halmazokká, illetve összekuszálódva vattaszerű tömegekké
csoportosulnak. Vaskos tömegei olykor porcelánszerű megjelenésűek.

Vattaszerű mordenit halmaz

Mordenit finom szálas halmazai riolittufában

Fiz.: hasadása {100} sz. kitűnő; törése egyenetlen, rideg; K = 4–5; S = 2,10–2,15; színtelen, fehér, szürke, rózsaszín,
vörös, sárga; karcolási pora fehér; átlátszó, áttetsző; üvegfényű, a finom rostos halmazok selyemfényűek.
Kém.: a legtöbb mordenit Na-domináns, de akad Ca- és K-domináns is.
Földt.-előf.: alapvetően savanyú vulkanitokban és piroklasztitokban otthonos, itt a vulkáni üveg hidratációja során keletkezik:
Mád, Rátka, Újhuta (HU); Lipcsa, Vodicsia (UA). Andezitek és bazaltok repedéseiben, hólyagüregeiben is sokszor megtalálható:
Mátraszentimre, Parádsasvár (HU), Kozákov (CZ), Poona (India).
Ásv.társ.: klinoptilolit, heulandit, sztilbit, kabazit, opál.
Gyak.felh.: ioncserélőképessége miatt széles körben hasznosítják: szennyezett vizek tisztítása, környezetvédelem számos
területe. A mezőgazdaságban talajjavítási adalék. Kozmetikai iparban és állati takarmányokhoz adalékanyag.

Analcim     Na[AlSi 2 O 6 ] • H 2 O – köbös
Krist.: kristályai szinte mindig deltoidikozitetraéderek, nagyon ritkán hexaéderek. Ismertek tetragonális, rombos,
monoklin és triklin módosulatai is. A nem köbös szimmetriájú analcimot finom poliszintetikus ikresedés jellemzi.

Analcim deltoidikozitetraéderes kristályai

Fiz.: rosszul hasad; törése egyenetlen, kagylós, rideg, K = 5–5,5; S = 2,22–2,63; színtelen, fehér, ritkábban sárga,
rózsaszín, vörös, zöld, barna vagy fekete; üvegfényű, átlátszó, áttetsző.
Kém.: a Si/Al arány 1,5 és 3 között változhat. Gyakoribb helyettesítő elemek: Ca, K, Cs, Mg.
Földt.-előf.: változatos geológiai körülmények között jelenik meg. Szubalkáli és alkáli magmás kőzetekben (alapanyagban,
fenokristályként, a repedésekben és miarolitos üregekben egyaránt), pegmatitokban, szárazföldi és tengeri üledékekben, illetve
piroklasztitokban fordul elő. Néhány lelőhely: Dunabogdány (dácitban), Szob (andezitben), Zalahaláp, Bazsi (bazaltban),
Hosszúhetény, Szászvár (fonolitban) (HU); Val di Fassa (I), Feröer-szigetek; Izland; Hibini és Lovozero masszívumok, Kola-félsz.
(RUS).
Ásv.társ.: sztilbit, kabazit, nátrolit, heulandit, kalcit, apofillit, szmektitek.
Gyak.felh.: ioncserélőképessége
takarmányokhoz adalékanyag.

miatt

széles

körben

hasznosítják:

szennyezett

vizek

tisztítása,

talajjavítás,

állati

Phillipsit-sor    (Na,K,Ca 0,5 ,Ba 0,5 ) x [Al x Si 16-x O 32 ] • 12H2 O – monoklin
Krist.: mindig ikerkristályok formájában jelenik meg. Az ikerkristályok lehetnek kettős (álrombos), négyes
(áltetragonális), vagy tizenkettes (álrombdodekaéderes, álköbös) átnövési ikrek. Uralkodó formák monoklin prizmák és
véglapok. A kettős ikerkristályok általában zömök vagy nyúlt prizmás termetűek. Leggyakoribbak a kettős
ikerkristályokból összeálló kévés, gömbös halmazok.

Phillipsit négyes ikerkristálya.

Phillipsit négyes ikerkristályok (elekronmikroszkópos felvétel)

Phillipsit aggregátumok bazalt hólyagüregben

Fiz.: hasadása {010} sz. közepes; törése egyenetlen, rideg, K = 4–4,5; S = 2,19–2,20; színtelen, fehér, ritkábban
sárga, rózsaszín; karcolási pora fehér; üvegfényű, átlátszó, áttetsző.
Kém.: domináns Si–Al-vázon kívüli kationok a Na, K és Ca lehetnek, ennek alapján a phillipsit-Ca (ez a leggyakoribb),
phillipsit-Na és phillipsit-K fajokat különböztetünk meg.
Földt.-előf.: elsősorban bázisos vulkanitok üregeiben, repedéseiben jelenik meg: Uzsa, Zalahaláp, Bazsi, Zalaszántó,
Sümegprága (Balaton-felvidék), Salgótarján, Somoskő (HU); Ajnácskő, Fülek (SK), Kaisersthul, Eifel-hg. (D), Capo di Bove, Etna
(I). Kisebb mennyiségben ismert intermedier vulkanitokban, érctelepekben és egyes üledékekben (zeolitosodott riolittufákban és
mélytengeri üledékekben).
Ásv.társ.: analcim, kabazit, nátrolit, apofillit, szeladonit, szmektitek, kalcit.
Gyak.felh.: ioncserélőképessége miatt széles körben hasznosítják: szennyezett vizek tisztítása, talajjavítás stb.

Rétegszerkezetű zeolitok
Az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek összekapcsolódása rétegszerű szerkezetet is eredményezhet. Ez a szerkezeti típus
alapvetően lemezes vagy táblás habitust eredményez. Ezeket nevezték régebben megjelenésük miatt leveles
zeolitoknak. A szerkezet nagyméretű üregeiben, csatornáiban foglalnak helyet a Si–Al-vázon kívüli kationok és
vízmolekulák.

Heulandit-sor   (Ca0,5 ,Sr 0,5 ,Ba 0,5 ,Mg 0,5 ,Na,K) 9 [Al 9 Si 27 O 72 ] • ≈24H2 O – monoklin
Krist.: kristályai táblásak, lemezesek, esetenként koporsó alakúak. Uralkodó formák monoklin prizmák és véglapok
Vaskosan pátos vagy pikkelyes halmazokat alkot.

A heulandit kristályformái
Sárga = {100} véglap, kék = {001} véglap, zöld = {010} véglap és piros = {10 1 }
véglap.

A heulandit kristály szimmetriaelemei
1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Heulandit táblás kristályainak halmaza

Hemattittól halványvörösre színezett heulandit kristályok gyöngyházfénnyel

Hemattittól vörösre színezett táblás heulandit kristályok

Szeladonittól zöldre színezett heulandit kristályok

Fiz.: hasadása {010} sz. kitűnő; törése egyenetlen, rideg; K = 3,5–4; S = 2,10–2,29; színtelen, fehér, sárga, rózsaszín,
vörös, barna, zöld; karcolási pora fehér, üvegfényű, a {010} forma lapjai, illetve a hasadási felület gyöngyházfényű,
átlátszó, áttetsző.
Kém.: a Si–Al-vázon kívül számos kation-helyettesítés lehetséges. A Ba-on és Mg-on kívül az összes, a fenti
képletben jelzett kation lehet uralkodó, ennek alapján a következő fajokat különböztetjük meg: heulandit-Ca (a
leggyakoribb faj), heulandit-K, heulandit-Na, heulandit-Sr. Az Al–Si arány is változhat, ennek változása átvezet a
klinoptilolit felé (a klinoptilolit a Si-gazdag).
Földt.-előf.: változatos geológiai környezetben megjelenik: vulkáni kőzetekben, pegmatitokban, hidrotermás ércesedésekben,
piroklasztitokban, nagyon kisfokú és kisfokú metamorfitokban, illetve mélytengeri üledékekben. Gyakran kőzetüveg hidratációja
során képződik vulkanitokban és tufákban. Fontosabb lelőhelyek: Nadap, Mátraszentimre, Regéc, Óhuta (HU); Sátorosbánya
(SK), Torockó, Koppánd, Tekerő, Pojána (RO), Val di Fassa (I), Berufjord, Fassarfell (Izland), Poona, Nasik (India).
Ásv.társ.: sztilbit, kabazit, analcim, mordenit, apofillit, albit, kalcit.

Klinoptilolit-sor   (K,Na,Ca
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Krist.: kristályai táblásak vagy pikkelyesek. Uralkodó formák monoklin prizmák és véglapok.

Klinoptilolit táblás kristályai (elektronmikroszkópos felvétel)

Fiz.: hasadása {010} sz. kitűnő, törése egyenetlen, rideg; K = 3,5–4; S = 2,10–2,17; színtelen, fehér, sárga; karcolási
pora fehér, üvegfényű, a {010} forma lapjai, illetve a hasadási felület gyöngyházfényű, átlátszó, áttetsző.
Kém.: a heulandithoz hasonlóan széles helyettesítések lehetségesek a Si–Al-vázon kívül. Ebben a pozícióban
alapvetően a fenti képletben jelölt elemek jelenhetnek meg, közülük domináns lehet a K, Na és Ca. K-domináns
klinoptilolit a vulkáni tufákra, míg Na-domináns a tengeri üledékek klinoptilolitjára jellemző.
Földt.-előf.: változatos geológiai viszonyok között megjelenhet. Legtöbbször savanyú vulkanitok, piroklasztikumok vulkáni
üvegjének hidratációjával keletkezik. Elterjedt savanyú és intermedier vulkanitok repedéseiben, hólyagüregeiben, de megjelenik
alkáliákban gazdag tavi üledékekben és tengeri üledékekben is. Néhány lelőhely: Kisnána, Szászvár, Nemti, Mád, Rátka (HU);
Guraszáda, Mirsid (RO), Szeklence (UA).
Ásv.társ.: heulandit, mordenit, szanidin, opál, szmektitek.
Gyak.felh.: ioncserélőképessége miatt széles körben hasznosítják: szennyezett vizek tisztítása, környezetvédelem.
Mezőgazdasági célokra talajjavítási adalék. Kozmetikumokat és takarmányadalékot is készítenek belőle.

Kalitkaszerkezetű zeolitok
Szerkezetükben az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek kalitkaszerű egységeket alkotnak. Emiatt a kristályok legtöbbször
izometrikus kifejlődésűek. Régebben ezeket emiatt kockás zeolitoknak nevezték. A kalitkaszerű egységek
egymáshoz kapcsolódása révén a szerkezetben különböző átmérőjű bonyolult csatornahálózat alakul ki. Itt
helyezkednek el az Si–Al-vázon kívüli kationok és a vízmolekulák.

Kabazit-sor   (Ca0,5 ,Na,K) 4 [Al 4 Si 8 O 24 ] • 12H2 O – triklin (áltrigonális)
Krist.: kristályai álromboéderes alkatúak. Ikerképződés gyakori, jellegzetesek kettős kúp alakú, fakolitnak nevezett
átnövési ikrei. A kristályok olykor kémiailag zónás felépítésűek.

A kabazit kristályformái
Sárga = {10 1 1} romboéder, piros = {01 1 2} romboéder és kék = {02 2 1} romboéder.

A kabazit szimmetriaelemei
1 hexagiroid, 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Hematittól halványvörösre színezett kabazit romboéder

Hematittól vörösre színezett kabazit romboéderek

Kabazit ikerkristályok (fakolit változat)

Fiz.: hasadása rossz, törése egyenetlen, rideg; K = 3–5; S = 1,97–2,20, színtelen, fehér, krémszínű, sárga, rózsaszín,
vörös, barna, zöld; karcolási pora fehér; üvegfényű, átlátszó, áttetsző.
Kém.: gyakoribb kationok a Si–Al vázon kívül: Ca, Na, K, Mg, Sr (ezek egyikének dominanciája alapján a következő
fajokat különböztetjük meg: kabazit-Ca, kabazit-Na, kabazit-K, kabazit-Mg, kabazit-Sr.
Földt.-előf.: elsősorban vulkanitok repedéseiben, hólyagüregeiben fordul elő. Kisebb mennyiségben intruzív magmatitokban,
pegmatitokban, hidrotermás ércesedésekben, piroklasztitokban, metamorfitokban és mélytengeri üledékekben is megjelenhet.
Ismertebb lelőhelyek: Dunabogdány (dácitban), Szob, Nadap, Mátraszentimre, Óhuta (andezitben), Zalahaláp, Uzsa, Bazsi
(bazaltban); Felsősebes, Finta, Sátorosbánya (SK), Kristyor, Tekerő (RO).
Ásv.társ.: analcim, phillipsit, sztilbit, heulandit, kalcit, aragonit, szmektitek.
Gyak.felh.: ioncserélőképessége miatt sokféle célra felhasználják: szennyezett vizek tisztítása, talajjavítás, környezetvédelem.
Számos kozmetikumot és takarmányadalékot készítenek belőle.

Feladatok
Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Mi a térhálós szilikátok szerkezetének lényege?

Megoldás:

szerkezetükben

az

SiO 4 -tetraéderek

mind

a

négy

csúcsukkal szomszédos

tetraéderekhez kapcsolódnak így a térben háromdimenziós hálózatot alkotnak (emiatt nevezzük őket
térhálós szilikátoknak). Amikor a tetraéderek középpontjában csak Si4+ foglal helyet, a rács
vegyértékei kiegyenlítődnek és háromdimenziós (SiO2 )∞hálózat jön létre, hasonlóan a kvarchoz. A
valódi térhálós szilikátokban a Si4+ kationt hozzá közelálló méretű Al3+ helyettesítheti, emiatt a rács
semlegesítéséhez további kationok belépése szükséges. Attól függően csoportosítjuk őket, hogy
hány Si4+ -t helyettesít Al3+ , emiatt milyen kationokkal történik a semlegesítődés, az SiO 4 és AlO 4
tetraédereknek a térben milyen elrendeződése van, végül tartalmaznak-e vizet vagy sem a szerkezet
üregeiben.

2. Mi a térhálós szilikátok kőzettani és gyakorlati jelentősége?
Megoldás: a térhálós szilikátok közé számos roppant gyakori kőzetalkotó ásvány tartozik. Közöttük
vannak a földpátok, melyek az ásványok közül a legnagyobb mennyiségben jelennek meg a
földkéregben, annak mintegy felét(!) alkotják. A földpátok mellett a zeolitok is széles elterjedésűek,
mind magmás, mind üledékes kőzetekben. Gyakorlati jelentőségük is óriási, a földpátok a kerámia
ipar, míg a zeolitok a vegyipar, környezetvédelem, talajjavítás terén nyernek széles felhasználást.

3. Mi a földpátpótlók kőzettani és gyakorlati jelentősége?

Megoldás: a földpátpótlók akkor keletkeznek a magmaolvadékból, amikor nem elég az SiO 2
mennyisége a földpátok keletkezéséhez. Elsősorban bázisos vagy alkáliákban (Na, K) gazdag ún.
alkáli magmás kőzetekben képződnek széles elterjedéssel. A fölpátpótlókat a kerámia ipar és a
vegyipar hasznosítja legnagyobb mennyiségben.

4. Hogyan csoportosítjuk a földpátokat?

Megoldás: a földpátok nagy többsége a NaAlSi3 O 8 (albit) – KAlSi 3 O 8 (ortoklász) – CaAl 2 Si2 O 8
(anortit) háromkomponensű rendszerbe tartozik. A NaAlSi3 O 8 – KAlSi 3 O 8 sorozat tagjai az
alkáliföldpátok, míg a NaAlSi3 O 8 (albit) – CaAl 2 Si2 O 8 (anortit) sorozat tagjai a plagioklászok
(plagioklász földpátok). Összetételükben tehát (a vasat kivéve), a földkéregben leggyakoribb hat
kémiai elem jelenik meg. Emiatt sem véletlen, hogy a földpátok a földkéreg leggyakoribb ásványai.

5. Melyek a földpátok legfontosabb sajátságai?

Megoldás: a földpátok szimmetriája monoklin vagy triklin. Kristályaikat legtöbbször véglapok, illetve
monoklin prizmák határolják. Termetük zömök prizmás vagy táblás. A földpátok nagyobb része
ikerkistályok formájában jelenik meg. Hasadásuk két irányban határozott: {010} sz. igen jó, {001} sz.
kitűnő. Ennek köszönhetően vaskos tömegeik pátos megjelenésűek (földpát elnevezés).
Keménységük 6-os, sűrűségük 2,55–2,76 közötti. A kémiailag tiszta, szételegyedések és zárványok
nélküli földpátok színtelenek, de a természetben ez a legritkább eset. Hiszen kis kémiai
helyettesítések, szételegyedési jelenségek interferencia hatásai, zárványok hatására különböző
színekben jelennek meg, illetve sokféle színjátékra képesek.

6. Mit tud az alkáliföldpátokról, mi a kőzettani jelentőségük?

Megoldás: az albit–ortoklász közötti sorozat tagjai (K + és Na + kationokat tartalmazó ásványok)
tartoznak ide. A kálium-gazdag földpátok magas hőmérsékleten kristályosodó fázisa a monoklin

szanidin (savanyú kiömlési magmás kőzetekre jellemző). Ennél alacsonyabb hőmérsékleten
kristályosodik a monoklin ortoklász (savanyú mélységi magmás kőzetek és egyes metamorfitok
uralkodó földpátja), míg ez alatti hőmérsékleten a triklin mikroklin képződik (savanyú mélységi
magmás kőzetekben és pegmatitokban otthonos). Az alkáliföldpátok elegyedése magas
hőmérsékleten számottevő lehet, alacsony hőmérsékleten azonban szételegyedés következik be. A
szételegyedési folyamat eredménye az ún. pertitesedés. Ha ez szabad szemmel megfigyelhető
makropertitről, ha csak ásványtani mikroszkóppal mikropertitről beszélünk. A szételegyedési
jelenségek vizsgálatából vissza tudunk következtetni a kristályosodási folyamatokra.

7. Mit tud a plagioklászokról, mi a kőzettani jelentőségük?

Megoldás: a plagioklász földpátokhoz az albit–anortit izomorf elegysor tagjai tartoznak. A nátriumos
szélső tag az albit, míg a kalciumos az anortit. A köztes tagok (elegykristályok) nem önálló ásványok,
de a kőzettanban még sokszor használják ezeket az elnevezéseket. Ezek az albittól az anortitig a
következők: oligoklász, andezin, labradorit, bytownit. A plagioklászok az alkáliföldpátokkal együtt a
legelterjedtebb kőzetalkotó ásványok. Savanyú plagioklászoknak nevezzük a magas albittartalmú
elegykristályokat, míg bázisos plagioklászok azok, melyeknek nagy az anortittartalma. Amíg a
savanyú plagioklászok savanyú és intermedier magmatitokban (gránit, diorit, andezit, riolit), addig
bázisos plagioklászok bázisos és ultrabázisos magmás kőzetekben otthonosak (gabbró, bazalt,
anortozit). De gyakori kőzetalkotók számos regionális és kontakt metamorf kőzetben is.

8. Mi a zeolitok szerkezetének alapja?

Megoldás: a zeolitokban az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek úgy kapcsolódnak össze változatos
elrendeződési variációkban, hogy a rácsban csatorna és kalitka alakú nyitott üregek (üregrendszerek)
találhatók. A tetraéderekben a Si4+ -nak Al3+ általi helyettesítése miatt a szerkezetbe további
kationoknak kell beépülni. Ezek a nagy üregekben, csatornákban helyezkednek el, ezért
tetraédervázon kívüli kationoknak is nevezzük őket. A zeolitok szerkezetének másik jellemző
sajátsága, hogy tágas-üreges rácsukban molekuláris víz helyezkedik el. Ez az ún. zeolitos víz, mely
enyhe hevítéssel eltávolítható anélkül, hogy a rács összeomlana.

9. Milyen tulajdonságokat eredményez a zeolitok sajátos szerkezete?
Megoldás: a Si-Al tetraéderváz üregeiben, csatornáiban, kalitkáiban lévő kationok eltávolíthatók, és
az eltávolított kationok más ionokkal, atomokkal (például nehézfémekkel) kicserélhetők. Tehát a
rácsra jellemző üregrendszerek a legkülönbözőbb kationok, anionok, illetve víz és más kisméretű
molekulák széleskörű cseréjét teszik lehetővé. Nagy fajlagos belső felületüknek köszönhetően
emellett kitűnő adszorpciós képességgel rendelkeznek.

10. Milyen ipari hasznosításokra alkalmasak a zeolitok sajátos tulajdonságaik miatt?
Megoldás: hasznosításuk kiváló adszorpciós és ioncserélő képességükben rejlik. Katalizátorként és
katalizátor-hordozóként is hasznosítják őket. A különböző átmérőjű csatornák révén meghatározott
méretű molekulákat, ionokat adszorbeálhatnak, illetve molekula- vagy ionszűrőként használhatók
(szelektív adszorpció jelensége). Ioncserélő-képességüket kihasználva talaj- és víztisztításra
használhatók (pl. ammónia és nehézfémek megkötésére). Újabban kiterjedten alkalmazzák a
zeolitokat kommunálisan vagy iparilag szennyezett vizek, sőt a nukleáris ipar vizeinek tisztítására. A
zeolitok nagyméretű szerves vegyületek (szénhidrogének, proteinek, lipidek stb.) és baktériumok
megkötésére is alkalmasak.

11. Hogyan csoportosítjuk a zeolitokat?

Megoldás: a zeolitok csoportosítása az SiO 4 - és AlO 4 -tetraéderek kapcsolódási módját veszi alapul.

A szerkezeti egységek vagy egy irányban helyezkednek el, és ilyenkor szálas kristályok képződnek,
vagy két, illetve három irányban, ennek megfelelően rétegszerű szerkezet, illetve háromdimenziós
térháló jön létre. Ennek alapján lánc-, réteg-, és kalitkaszerkezetű zeolitokat különböztetünk meg. A
láncszerkezetű zeolitok nyúlt prizmás vagy tűs termetűek (pl. nátrolit, mordenit), a rétegszerkezetű
zeolitok elsősorban táblás vagy lemezes termetűek (pl. heulandit, klinoptilolit), míg a
kalitkaszerkezetű zeolitok izometrikus termetűek (pl. kabazit). Önálló zeolitásványoknak a különböző
tetraédervázú és különböző kémiai összetételű zeolitok tekinthetők. A hasonló tetraédervázú zeolitok
viszont egy sort alkotnak. A soron belül az egyes fajokat a tetraédervázon kívül lévő domináns kation
határozza meg.

12. Mi a zeolitok kőzettani jelentősége?
Megoldás: a zeolitok alacsony hőmérsékleten és kis nyomáson képződnek víz jelenlétében.
Legtöbbször magmás kőzetek repedéseiben földpátokból hidrotermás eredettel, illetve
piroklasztitokban vulkáni üveg és földpátok hidratációjával jönnek létre. Jellegzetes komponensei
egyes nagyon kisfokú metamorfitnak és kontakt metamorfitoknak.

6. Gyűrűszilikátok (cIKLOsZILIKÁTOK)
A gyűrűszilikátok SiO 4 -tetraéderek összekapcsolódásából álló gyűrű alakú anionokat tartalmaznak, melyekben a Si :
O arány 1 : 3; így az általános anionjuk (SixO 3x )2x– alakban írható.
Ilyen módon hármas összekapcsolódással (Si3 O 9 )6– csoportok, négyes kapcsolódással (Si4 O 12 )8– csoportok, míg
hatos kapcsolódással (Si6 O 18 )12– csoportok jönnek létre. Sokkal ritkábban még több SiO 4 -tetraéder létrehozhat
gyűrűs komplexumokat, így ismerünk 8, 9, 12, sőt 20 fölötti tagból álló gyűrűket.
Az ásványok között a hatos gyűrűt tartalmazók a leggyakoribbak. Ezekhez tartoznak a legfontosabb gyűrűszilikátok,
a berill- és turmalin-csoport tagjai. A gyűrűszilikátok csoportosítása alapvetően a gyűrűk tagszáma alapján történik.

Hármas gyűrű: [Si 3 O 9 ]6–

Négyes gyűrű: [Si 4 O 12]8–

Hatos gyűrű: [Si 6 O 18]12–

Berill- (és cordierit-) csoport
Szerkezetükben az SiO 4 -tetraéderek hatos összekapcsolódásával a (Si 6 O 18 )12– anionnal jellemezhető gyűrűk
rétegszerűen helyezkednek el a c-tengelyre merőlegesen.
A 4-es koordinációjú "B" és a 6-os koordinációjú "A" kationok a gyűrűk rétegei közötti síkban vannak. A gyűrűs
csoportok egymás fölötti elhelyezkedése folytán a rácsban, a c-tengellyel párhuzamosan csatornák futnak, melyekben
sokféle ion, atom vagy molekula megjelenhet, így K +, Na +, Cs+, (OH)– ionok, vízmolekulák stb.

A berill szerkezete
Piros golyók = Be, zöld golyók = Al, narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

A csoport általános kémiai képlete: A 3 B 2 (Si6 O 18 ), ahol A = Be2+ , Mg2+ , Fe 2+ , míg B = Al3+ , Fe 3+ lehet leginkább. A
csoport tagjai jobbára hexagonális rendszerben kristályosodnak.
A cordierit kristályrácsa rokon a berillével, csak ebben a Mg foglalja el a 6-os koordinációjú pozíciókat, illetve a
tetraéderes gyűrűkben a Si-ot részben Al helyettesíti. A c-tengellyel párhuzamos csatornákban a cordierit esetén is
számos atom, vízmolekula vagy akár szénhidrogének foglalhatnak helyet.
A szorosabban vett berill-ásványok alapvetően granitoidokban, gránitpegmatitokban jelennek meg.
Kevésbé elterjedtek regionális metamorfitokban, ritkán pedig pneumatolitos és hidrotermás eredetűek. A cordierit ezzel
szemben kontakt és regionális metamorfitok (szaruszirtek, gneiszek, granulitok) fontos elegyrésze. Továbbá gyakran
megjelenik bázisos és intermedier magmás kőzetekben, itt Al-gazdag üledékeknek a magma általi asszimilációja révén
képződik.

Berill   Be3 Al2 Si 6 O 18 – hexagonális
Krist.: kristályai nyúlt prizmásak, bázissal és dipiramisokkal tetőzve. Legtöbbször a hexagonális prizma és bázis
kombinációja jelenik meg rajtuk. Vaskosan durva szemcsés halmazokat alkot.

A berill kristályformái: kék = {0001} véglap (bázislap), sárga = {100} hexagonális prizma, piros = {111} hexagonális dipiramis és zöld = {201}
hexagonális dipiramis.

Prizmás berill kristály c -tengelyre merőleges hasadási vonalakkal

Berill kristályok csillámpalában benn-nőve

Fiz.: hasadása bázis sz. közepes, törése egyenetlen; K = 7,5–8; S = 2,63–2,83; fehér, zöld, sárga, barna, égkék,
rózsaszín, vörös; olykor színzónásság észlelhető; karcolási pora fehér; átlátszó-áttetsző; üvegfényű.
Kém.: alkálifémek (Na, K, Li) gyakran helyettesítik a Be-t, illetve a csatornákban helyezkedhetnek el; vízmolekulák kis
mennyiségben (max. 4 tömeg%), de szinte mindig jelen vannak a csatornákban. Ezek mellett még számos,
pegmatitokban gyakori elemet kimutattak benne kis mennyiségben: Nb, Ta, Zr, Sn, B, Ti. Színváltozatai: smaragd
(zöld, Cr3+ vagy V 3+ tartalmú), akvamarin (tengerkék, kékeszöld, Fe 2+ és Fe 3+ tartalmú), heliodor vagy aranyberill
(sárga, Fe 3+ tartalmú), morganit (rózsaszín, Mn2+ tartalmú).

Színtelen prizmás berill kristály

Sárga berill kristály (heliodor változat)

Sárga berill kristály (heliodor változat)

Zöld berill kristályok (smaragd változat)

Zöld berill kristály (smaragd változat)

Zöld berill kristály (smaragd változat)

Világoskék berill kristályok (akvamarin változat)

Világoskék berill kristályok (akvamarin változat)

Rózsaszín berill kristály (morganit változat)

Rózsaszín berill kristály (morganit változat)

Vörös berill kristály

Földt.-előf.: legtöbbször granitoidokban és pegmatitokban fordul elő: Teregova, Macskamező (RO), Volodarszk-Volinszkij (UA),
Alabaska, Murszinka, Urál-hg. (RUS), Black Hills, Dél-Dakota, Pala, Kalifornia (USA), Bahia, Itabira, Goias, Minas Gerais
(Brazília). Pegmatitokból olykor több tonnás kristályok kerültek elő (Brazília, Norvégia). Kisebb mennyiségben greizenekben, az
Sn–W–Mo ércesedéseket kísérő pneumatolitos eredetű kvarctelérekből kerül elő. Az egyik legszebb kifejlődésű smaragd
grafitpala hidrotermás eredetű kalcit–dolomit érkitöltéseiben található a kolumbiai Muzo és Chivor környékén. Metamorf
környezetben, csillámpalákban is sokszor megjelenik: Habachtal (A), Takovaja-folyó környéke, Urál-hg. (RUS), Minas Gerais,
Goias (Brazília).
Ásv.társ.: mikroklin, lepidolit, turmalin, topáz (pegmatitokban); titanit, krizoberill (csillámpalákban); kassziterit, scheelit, volframit,
zinnwaldit, topáz, fluorit (Sn–W–Mo ércesedésekben).
Gyak.felh.: a berillium legfontosabb nyersanyaga (repülőgépipar, űrtechnika); nemes változatai a legértékesebb drágakövek
közé tartoznak.

Cordierit   Mg2 Al4 Si 5 O 18 – rombos
Krist.: kristályai prizmás vagy táblás terműek. A kristályok termete sokszor az {110} prizma és a {010} véglap egyenlő
mértékű kifejlődése révén álhexagonális jellegű. Leggyakrabban vaskos vagy szemcsés megjelenésben ismert.

A cordierit kristályformái
S árga = {100} véglap, zöld = {010} véglap, kék = {001} véglap, piros = {110} rombos
prizma, szürke = {130} rombos prizma, narancssárga = {112} rombos dipiramis, ciklámen =
{131} rombos dipiramis, világoskék = {111} rombos dipiramis és barna = {134} rombos
dipiramis.

A cordierit kristály szimmetriaelemei: 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Vastag táblás cordierit kristályok

Álhexagonális, prizmás termetű cordierit kristályok

Vaskos cordierit jellegzetes kékesibolya színekkel

Vaskos cordierit egyenetlen törési felülete

Drágakőminőségű nyers és csiszolt cordierit

Fiz.: hasadása {010} sz. jó, törése kagylós-egyenetlen; K = 7, S = 2,53–2,65; szürke, barna, kék, kékesibolya,
zöldesszürke; vastagabb lemezeinek erős a pleokroizmusa: színtelentől, sárgán át kékesibolyáig terjed; áttetsző,
átlátszatlan; üvegfényű, törési felülete zsírfényű.
Kém.: a Mg-ot legtöbbször Fe 2+ helyettesíti, ez a vas dominanciája esetén átvezet a cordierittel izomorf sekaninait
irányába (ezt a helyettesítést egyre sötétebb szín jelezheti). A szerkezetben lévő csatornákban számos atom (Be, Na,
K, Mn), illetve molekula (H2 O, CO2 , N2 ) megjelenhet.
Földt.-előf.: tipikus metamorf ásvány, különösen Al-gazdag kőzetekben jelenik meg. Kontaktmetamorfózis során,
agyagkőzetekből képződő szaruszirtek egyik jellegzetes komponense: Vaskő, Dognácska (RO). Vulkáni kőzetekben, agyagok
beolvasztásából származó xenolitokban hasonló eredetű: Celldömölk, Pilisszentlászló, Szob (HU); Déva, Nagyág (RO).
Regionális metamorfózissal – különösen a közepes fokú és nagyfokú metamorfitokban – csillámpalákban és gneiszekben
otthonos: Soproni-hg. (HU); Fogarasi- és Szebeni-havasok (RO), Lizard-fok, Cornwall (GB). Pegmatitokban ritkábban fordul elő:
Dolní Bory, Vežná (CZ); Arendal, Kragerö (N). Drágakő minőségű példányai sokszor másodlagos lelőhelyeken (torlatokban)
fordulnak elő: India, Srí Lanka, Thaiföld, Madagaszkár.
Ásv.társ.: piroxének, biotit, andaluzit, gránátok (szaruszirtekben); sillimanit, korund, anortit, spinellek (xenolitokban); sillimanit,
andaluzit, gránátok, turmalinok, cirkon (csillámpalákban, gneiszekben).
Gyak.felh.: tűzálló kerámia, tűzálló bevonatok robbanómotorokban és turbinákban. A drágakőiparban az átlátszó, erős
pleokroizmust mutató példányokat kedvelik.

Turmalin-csoport
A berillhez hasonlóan Si6 O 18 -as gyűrűk a szerkezet alapelemei. A gyűrűk között rétegszerűen elhelyezkedő planáris
borát (BO 3 ) anionok találhatók.
Az SiO 4 -tetraéderek elhelyezkedése eltér a berillgyűrűben lévőtől, mert a csúcsukkal mind a (0001) sík egyik oldala
felé irányulnak.

A turmalinok szerkezete.
Lila golyók = X (Na, Ca, üres), fekete golyók = Y (Mg, Fe 2+ , Fe 3+ , Al, Li, Mn 2+ ), zöld
golyók = Z (Al, Fe 3+ , Cr 3+ , Mg), világoskék golyók = O, piros golyók = H, sárga golyók = W
(OH, F, O), zöld háromszögek = BO 3 és narancssárga tetraéderek = SiO 4 .

A turmalinok kristálykémiája eléggé összetett. Általános kémiai képletük: XY 3 Z 6 (BO 3 )3 (Si6 O 18 )V3 W. A leggyakoribb
elemek, melyek a szerkezetben a kationpozíciókat betöltik: X = Na +, Ca 2+ vagy □ (üres, nincs betöltve a pozíció), 9-es
koordinációval; Y = Mg2+ , Al3+ , Fe 3+ , Fe 2+ , Li +, Mn2+ , 6-os koordinációval; Z = Al3+ , Fe 3+ , Mg2+ , Cr3+ , Mn3+ , 6-os
koordinációval. Az anionhelyeket tekintve: V = (OH)– , O 2– , míg W = (OH)– , O 2– , F – .
A turmalinok nevezéktana az X kationhelyek kémiai minőségét veszi alapul. Ennek megfelelően vannak alkáli (Na),
kalciumos (Ca), és betöltetlen X-pozíciókkal jellemezhető alcsoportok. Ezek közül számunkra – kőzettani fontosságuk
miatt – az alkáli-turmalinok a legjelentősebbek. Amint az alkáli-turmalinok gyakori végtagjainál alább látható lesz,
minden jelzett pozícióban számos helyettesítés lehetséges. Sőt az is gyakori jelenség, hogy egy kristályban a
növekedés során a kémiai összetétel folyamatosan vagy hírtelen megváltozik, ezek egyúttal más és más turmalin
ásványokat jelenthetnek akár egy kristályon belül. A kemizmus hirtelen történő és periodikus megváltozásával
képződött zónás kristályok a turmalinoknál nem számítanak ritkáknak. Az ilyen kristályok a drágakőkereskedelem
megbecsült példányai. Az egyes fajokat korrekt módon csak kvantitatív kémiai elemzéssel lehet egymástól
megkülönböztetni. Bár az elemhelyettesítések a színekben valamennyire tükröződhetnek, a színek alapján történő
meghatározás csak hozzávetőleges eredményt adhat.
A turmalin ásványok változatos képződésűek, főként granitoidok, gránitpegmatitok jellegzetes ásványai, de kontakt és
regionális metamorf kőzetekben is otthonosak. Kémiai és mechanikai ellenállóságuknál fogva törmelékes üledékes
kőzeteknek gyakori elegyrészei.

Elbait   Na(Li 0,5 Al0,5 ) 3 Al6 (BO3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 F – trigonális
Krist.: nyúlt prizmás kristályai a c-tengely irányában sokszor erősen rostozottak. Uralkodó formái a prizmák, piramisok
és a pedion. Gyakoribbak azonban a prizmás vagy tűs kristályokból álló sugaras-rostos vagy kéve alakú halmazai.

Rózsaszín prizmás elbait (rubellit változat)

Prizmás elbait (rubellit változat) kusza halmaza

Zöld prizmás elbait (verdelit változat)

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen-kagylós; K = 7,5; S = 3,05–3,10; a feketét kivéve gyakorlatilag minden színben
megjelenhet: színtelen, rózsaszín, vörös, zöld, sárga, barna, kék; sokszor egy kristály két- vagy többszínű, a színezés
gyakran zónás jellegű, hosszanti vagy keresztirányban, ez utóbbi esetén a szín koncentrikusan is változhat; karcolási
pora fehér; átlátszó, áttetsző; üvegfényű, törési felülete zsírfényű; piroelektromos sajátságú.

Színzónás elbait kristályok

Színzónás elbait kristály fehér táblás albittal

Színzónás elbait kristály (c -tengelyre merőleges metszet)

Színzónás elbait kristály (c -tengelyre merőleges metszet)

Színzónás elbait kristály, dinnyeturmalin változat (c -tengelyre merőleges metszet)

Kém.: kémiai szempontból ellenálló. Számos nyomelemet kimutattak szerkezetében. Legtöbbször ezek helyettesítése
okozza – szelektív abszorpció révén – az elbaitok roppant sokféle színét. Néhány példa: zöld (Fe2+ ), sárga (Fe3+ ),
rózsaszín (Mn2+ ), vörös (Mn3+ ), kék (Cu 2+ ). Néhány gyakoribb színváltozat: rubellit (rózsaszín, vörös), indigolit (kék),
verdelit (zöld), dinnyeturmalin (kétszínű elbait, c-tengelyre merőleges keresztmetszetben nagy vörös maggal és vékony
zöld szegéllyel).
Földt.-előf.: granitoidokban, gránitpegmatitokban, magas hőmérsékletű hidrotermás kvarctelérekben fordul elő gyakrabban:
Dolní Bory, Rožná (CZ), San Piero di Campo, Elba-sz. (I), Murzinka, Alabaska, Urál-hg. (RUS), Himalaya-bánya, Pala-bánya,
Kalifornia (USA), Minas Gerais (Brazília), Antsirabé, Betafo (Madagaszkár).
Ásv.társ.: más alkáli-turmalinok, albit, kvarc, lepidolit, berill, muszkovit.
Gyak.felh.: átlátszó, egyenletesen színezett vagy színzónás példányait drágakőként hasznosítják.

Drávit   NaMg 3 Al6 (BO3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 (OH) – trigonális
Krist.: legtöbbször zömök prizmás kristályok, sokszor sugaras-rostos, ritkábban finom tűs aggregátumok formájában
fordul elő. A kristályokon uralkodó formák a prizmák és piramisok.

Zömök prizmás drávit kristály

Drávit kristály c -tengely felőli nézetben

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen-kagylós; K = 7–7,5. S = 2,9–3,3; színtelen, világosbarna, sötétbarna, fekete;
karcolási pora fehér, világosbarna, szürke; üvegfényű, törési felülete zsírfényű.
Kém.: kémiailag igen ellenálló. A szerkezetébe beépülő leggyakoribb elemek: Fe 2+ , Fe 3+ , Mn2+ , Ti4+ , Cr3+ , V 3+ ,
Ca 2+ . Teljes helyettesítés (Fe2+ ®Mg) csak a sörl irányába létezik.
Földt.-előf.: leginkább kisfokú vagy közepes fokú, Mg-gazdag metamorfitokban fordul elő: Magas-Tátra (PL), Unterdrauburg,
Karintia (A), Outokumpu (SF), Bamle, Snarum (N). Kisebb elterjedéssel megjelenik gránitpegmatitokban és hidrotermás
ércesedésekben: Nagybörzsöny, Gyöngyössolymos (HU); Ötösbánya, Körmöcbánya (SK). Másodlagos lelőhelyein törmelékes

üledékekben, torlatokban jól ismert.
Ásv.társ.: sörl, muszkovit, rutil, amfibolok (metamorfitokban), anatáz, adulár, kvarc, pirit (hidrotermás képződményekben).
Gyak.felh.: a zöld, átlátszó, Cr-tartalmú drávitot ékkőként hasznosítják.

Sörl   NaFe2+ 3 Al6 (BO3 ) 3 Si 6 O 18 (OH) 3 (OH) – trigonális
Krist.: nyúlt vagy zömök prizmás kristályai hosszanti irányban legtöbbször erősen rostozottak. Uralkodó formák a
prizmák, piramisok és a pedion. Leggyakrabban durva rostos, sugaras vagy finom szálas halmazokként jelenik meg.

A sörl kristályformái
kék = {101} trigonális piramis, piros = {021} trigonális piramis, sárga = {110} hexagonális
prizma, zöld = {010} trigonális prizma és szürke = {01} trigonális piramis.

A sörl kristály szimmetriaelemei: 1 trigír és 3 szimmetriasík.

Fekete prizmás sörl kristály jellegzetes rostozottsággal

Prizmás sörl kristályok pegmatit üregeiben

Tektonikai folyamatok által összetöredezett sörl kristályok

Fiz.: nem hasad, törése egyenetlen-kagylós; K = 7–7,5. S = 2,9–3,3; sötétbarna, fekete; karcolási pora világosszürke;
üvegfényű, törési felülete zsírfényű; piroelektromos sajátságú.
Kém.: kémiailag igen ellenálló. Szerkezetébe beépülő leggyakoribb elemek: Mg2+ , Fe 3+ , Mn2+ , Ti4+ , Cr3+ , V 3+ , Ca 2+ .
A Mg®Fe 2+ helyettesítés átvezet a drávit irányába.
Földt.-előf.: messze a leggyakoribb turmalin ásvány. Granitoidokban, gránitpegmatitokban, magas hőmérsékletű hidrotermás
kvarctelérekben fordul elő leginkább: Sukoró, Velence, Bükkszentlászló (HU); Párva, Macskamező, Teregova (RO), Magas-Tátra
(SK-PL), Dolní Bory, Cyrilov (CZ), Alabaska, Murzinka, Urál-hg. (RUS), Kalifornia (USA), Brazília, Pakisztán, Madagaszkár.
Gyakran megtalálható kontaktmetamorf és regionális metamorf kőzetekben (csillámpalákban, gneiszekben): Sopron, Pátka,
Lovasberény (HU); Alsósajó, Ötösbánya, Bindtbánya (SK), Radnai-, Fogarasi- és Szebeni-havasok (RO). Törmelékes
üledékekben, torlatokban igen elterjedt.
Ásv.társ.: albit, ortoklász, apatitok, berill, almandin, muszkovit, rutil.

Feladatok
Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Milyen ásványokat nevezünk gyűrűszilikátoknak?
Megoldás: a gyűrűszilikátok SiO 4 -tetraéderek összekapcsolódásából álló gyűrű alakú összetett
anionokat tartalmazó szilikátok, melyekben a Si : O arány 1 : 3; így az általános anionjuk (SixO 3x )2x–
alakban
(Si6 O 18

írható.
)12–

Hármas

összekapcsolódással (Si3 O 9 )6–

csoportok,

hatos

kapcsolódással

csoportok jönnek létre, a természetben a hatos gyűrűt tartalmazók a leggyakoribbak. Ez

utóbbiakhoz tartoznak a legfontosabb gyűrűszilikátok, a berill- és turmalin-csoport tagjai.

2. Sorolja föl a berill legfontosabb jellemzőit!
Megoldás: nagy keménységű (7,5-8 közötti), kémiailag nagy stabilitású, szerkezetében sokféle
helyettesítés történhet, nagy tisztaságú színváltozatai értékes drágakövek (smaragd, akvamarin,
heliodor), a berillium legfontosabb ércásványa.

3. Milyen földtani képződményekre jellemzőek a berill és turmalin ásványok?

Megoldás: a szorosabban vett berill-ásványok leginkább granitoidokban és gránitpegmatitokban
jelennek meg. A cordierit ezzel szemben kontakt és regionális metamorfitok (szaruszirtek, gneiszek,
granulitok) fontos elegyrésze. A turmalin ásványok főként granitoidok és gránitpegmatitok jellegzetes
ásványai, de kontakt és regionális metamorf kőzetekben is otthonosak. Kémiai és mechanikai

ellenállóságuknál fogva törmelékes üledékes kőzeteknek is gyakori elegyrészei.

4. Sorolja föl a turmalinok legfontosabb jellemzőit!
Megoldás: nagy keménységű (7,5 körüli), kémiailag nagy stabilitású, szerkezetében sokféle
helyettesítés történhet, nagy tisztaságú színváltozatai értékes drágakövek, a színeződés sokszor
zónás jellegű, különösen az elbaitra jellemző a színzónásság jelensége, piroelektromos sajátságúak.

5. Soroljon föl allokrómás színeződést okozó kationokat a turmalin példáján!

Megoldás: zöld (Fe2+ ), sárga (Fe3+ ), rózsaszín (Mn2+ ), vörös (Mn3+ ), kék (Cu 2+ ).

7. LÁNcsZILIKÁTOK (INOsZILIKÁTOK)
Szerkezetükben az SiO 4 -tetraéderek közös oxigénekkel, egyirányú kapcsolódással egyszeres vagy többszörös
láncokká (szalagokká) fűződnek össze. A láncokat és szalagokat összekötő kationok szintén egydimenziós
kötelékekben helyezkednek el. Szerkezeti alapelemük látszólagos egyszerűsége ellenére a láncszilikátok sokféle
szerkezeti típusban ismertek, mert az összekapcsolódó tetraéderek különböző konfigurációkat vehetnek föl. A
periodikusan ismétlődő (azonos konfigurációjú) szerkezeti egységek a c-tengellyel (ritkábban a b-tengellyel)
párhuzamosan állhatnak 2, 3, 5, 7 vagy 9 tetraéderből. A természetben leggyakoribb a kettes periodicitás, ebben az
esetben tehát minden második tetraéder után megismétlődik a szerkezet.
Az ilyen láncszerkezetű kristályok, – a szerkezet által meghatározottan – zömmel nyúlt oszlopos vagy tűs
kifejlődésűek és a lánc hossziránya szerint jól hasadnak. Leggyakrabban kétféle típusú lánckapcsolódás jön létre: a
kettes periodicitású egyszerű lánc, melyben az ismétlődő szerkezeti egység (Si 2 O 6 )4– , illetve a kettes periodicitású
kettős lánc (vagy szalag), melyben az ismétlődő szerkezeti egység (Si4 O 11 )6– . Ritkábban többszörös (hármas,
négyes, hatos) láncok is létesülhetnek, melyek átmenetet képviselnek a rétegszilikátok felé.
A kőzetalkotó ásványok két igen fontos csoportja tartozik a láncszilikátok körébe: az egyszerű láncú piroxének és
kettős láncú amfibolok. Számos hasonlóság és különbség van a két csoport között. A legtöbb piroxén- és
amfibolásvány a monoklin rendszerben kristályosodik, emellett mindkét csoportban vannak rombos szimmetriájú
tagok. Hasonló kationok jelennek meg mindkét csoportban. Amíg azonban az amfibolok tartalmaznak (OH)-csoportot,
addig ez a piroxénekből hiányzik. A kristályok termete a piroxének esetén inkább zömök prizmás, míg az
amfiboloknál nyúlt prizmás, tűs vagy finom szálas, sokszor pedig azbesztszerű megjelenésű.
A piroxének magasabb hőmérsékleten, bázisosabb magmából kristályosodnak. Az amfibolok inkább a
könnyenillókban gazdag, intermedier vagy savanyú magmákból válnak ki. Emellett Fe- és Mg-gazdag metamorf
kőzetekben is otthonosak. Ha víz is jelen van a magmás olvadékban vagy a metamorf fluidumokban, akkor a korábbi
képződésű piroxének a fluidumokkal reagálva könnyen amfibolokká alakulhatnak át.
Végül, ismertek kettesnél nagyobb periodicitású (3-as, 4-es, 5-ös, 6-os) egyszerű, kettős, hármas stb.
lánckapcsolódást tartalmazó szerkezetek, ezeket nevezzük piroxenoidoknak, melyek között néhány gyakoribb ásvány
is található.

Piroxén-csoport
A láncszilikátoknak az amfibolok mellett a legfontosabb csoportja. A piroxének egyszerű, két tetraéderes
periodicitású láncában az SiO 4 -tetraéderek két-két oxigén révén a c-tengely irányában végtelen láncokká
kapcsolódnak össze, általános egységük (Si2 O 6 )4- . Ezek a láncok az (100) síkkal párhuzamos rétegeket képeznek.
A tetraéderes rétegekkel párhuzamosan oktaéderes koordinációjú, láncokból álló rétegek helyezkednek el
(esetenként 8-as vagy 7-es koordinációjúak ezek a kationok).

A piroxének szerkezete
Piros golyók = M1 (Al, Mg, Fe 2+ , Fe 3+ , Mn 2+ ), sötétkék golyók = M2 (Na, Ca, Li, Mn 2+ ,
Mg, Fe 2+ , Al, Cr 3+ , Ti 3+ ), narancssárga tetraéderek = (Si, Al)O4 .

A piroxének általános kémiai képlete: M1M2(T2 O 6 ), ahol az M1 6-os (oktaéderes) koordinációjú kationokat (általában
Mn2+ , Al, Mg, Fe 2+ , Fe 3+ ), az M2 az ionsugártól és a láncok kapcsolódási módjától függően 6-os, 7-es vagy 8-as
koordinációjú kationokat (Na és Ca 6-os, Li 7-es, Mn2+ , Mg, Fe 2+ , Al, Cr2+ és Ti3+ 8-as), míg a T tetraéderes
koordinációjú kationokat (Si, Al) jelöl. Ezzel a szerkezettel magyarázható a piroxének jellegzetes, prizma sz. jó
hasadása. A két hasadási sík által bezárt szög 87°, a piroxénekre jellemző sajátság.

A piroxének hasadása a szerkezet függvényében

A piroxének a természetben – a gránátokhoz, amfibolokhoz stb. hasonlóan – szilárd oldatokat (elegykristályokat)
alkotnak, melyekben változatos ionhelyettesítések történhetnek. Ezek a helyettesítések alapvetően a kőzet
kemizmusától és a képződéskor fennálló hőmérséklet- és nyomásviszonyoktól függnek. A piroxének elnevezését – a
kémiai elemzést alapul véve – a szilárd oldatok két szélső tagjához való viszony szabja meg. A kérdéses ásvány az
50%-os szabály szerint azt a nevet kapja, amelyik szélső taghoz – kémiai összetételét tekintve – közelebb áll.

Gyakori Ca–Mg–Fe piroxének helye az elnevezésükhöz szükséges háromszögdiagramban

A jelenlegi nevezéktanban közel 30 piroxénásvány neve ismert. Ezek alcsoportokba sorolása a domináns
töltéskiegyenlítő kationok alapján történik. Gyakoriságuk alapján négy alcsoportot emelünk ki, ezek a következők:
Ca–Mg–Fe piroxének, Ca–Na piroxének, Na piroxének, végül egyéb piroxének.
(Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi rendszerezés azt vette alapul, hogy a piroxének kétféle kristályrendszerbe
tartoznak; a rombos rendszerbe tartozókat nevezték ortopiroxéneknek, míg a monoklin rendszerbe tartozókat
klinopiroxéneknek.) Az alábbiakban csak néhány kőzettani szempontból fontos amfibolt mutatunk be.

Kalcium–magnézium–vas piroxének
Diopszid    CaMg[Si2 O 6 ] – monoklin
Krist.: kristályai nyúlt vagy zömök prizmásak, vagy táblás termetűek. Uralkodó formái monoklin prizmák és véglapok.
Gyakran rudas-oszlopos, vagy szemcsés halmazokat alkot. Sokszor szételegyedési lemezek formájában más Mg–Fegazdag piroxénekben jelenik meg.

A diopszid kristályformái
Zöld = {100} véglap, kék = {010} véglap, sárga = {001} véglap, szürke = {01} véglap és
piros = {110} monoklin prizma.

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

Zöld prizmás diopszid kristály

Smaragdzöld diopszid kristály (krómdiopszid változat)

Nyúlt prizmás diopszid kristályok (krómdiopszid változat)

Színzónás diopszid kristály, a zöld szín jelzi a vas beépülését a szerkezetbe

Nyúlt prizmás diopszid kristály kloritpikkelyekkel

Fiz.: hasadása {110} sz. jó, {100} és {010} sz. közepes; K = 5,5–6,5; S = 3,20–3,45; fehér, halványzöld, zöld,
sötétzöld; karcolási pora fehér vagy világoszöld; üvegfényű. Macskaszem-hatás és csillag-hatás (aszterizmus) a
sötétebb változatoknál előfordulhat.
Kém.: teljes szilárd oldatsor a diopszid és a Mg helyett Fe 2+ -t tartalmazó hedenbergit között létezik. A vassal
ellentétben a Mn, Zn és Cr csak korlátozottan helyettesíthet. Egyéb helyettesítési lehetőségek az augit irányába
közönségesek ("diopszidos augit"). Különösen a kőzettanban használt változatnevek: fassait (átmeneti tag a diopszid
és augit között), diallág (az {100} lapjai fémes fényűek, átmeneti tag a diopszid és augit között), krómdiopszid
(smaragdzöld, Cr-tartalmú).
Földt.-előf.: legtöbbször kontaktmetamorf eredetű, elsősorban szkarnok, márványok, mészszilikát szaruszirtek jellegzetes
komponense: Polgárdi, Ófalu (HU); Vaskő, Dognácska (RO), Hodrusbánya (SK), Val di Fassa, Val di Aosta (I). Hasonló
eredetűek az intermedier vagy bázisos vulkanitok xenolitjaiban, vagy a xenolitok szegélyén található kristályai: Badacsony,
Gulács, Balaton-felvidék, Pomáz (HU). Regionális metamorfózis során képződött Ca–Mg-tartalmú kristályos palákban: Zillertal,
Pfitschtal (A), Zlatouszt, Urál, Szljugyanka, Bajkál-tó (RUS), Outokumpu (SF). A Cr-tartalmú diopszid ultrabázisos magmatitok
(kimberlit, lherzolit) jellegzetes elegyrésze.
Ásv.társ.: augit, ensztatit, biotit, almandin, pirop, spinell (ultrabázisos magmatitokban); tremolit, magnetit, grosszulár, andradit,
wollastonit (szkarnokban).
Gyak.felh.: drágakőipar (fazettázott ékköveknek csiszolják, különösen a krómdiopszid nevű változatot). A macskaszem-hatást
vagy aszterizmust mutató példányokat domborúra csiszolják.

Augit   (Ca,Na)(Mg,Fe 2+ ,Fe3+ ,Al,Ti) 2 [(Si,Al)2 O 6 ] – monoklin
Krist.: legtöbbször zömök prizmás kristályokként fordul elő. Uralkodó formái monoklin prizmák és véglapok. Gyakran
képez ikreket: {100} sz. mellénőtt ikrek, {001} sz. poliszintetikus ikrek, {101} sz. átnövési ikrek (kereszt alakúak).
Egyes kőzetekben gyakoriak durva szemcsés halmazai, ritkábban nagy hasadási felülettel rendelkező, pátos jellegű
vaskos tömegei.

Az augit kristályformái
S árga = {100} véglap, zöld = {010} véglap, piros = {110} monoklin prizma és kék = {11}
monoklin prizma.

Az augit kristály szimmetriaelemei: 1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Augit {100} szerinti mellénőtt ikerkristálya.

Zömök prizmás augit kristály

Zömök prizmás augit kristály andezitben

Részleges mállást mutató augit kristályok halmaza

Augit kristály zöldes mállási kéreggel

Fiz.: hasadása {110} sz. jó, {100} és {010} sz. közepes; K = 5,5–6; S = 3,19–3,56; sötétzöld, szürkészöld, fekete,
karcolási por színe halvány szürkészöld; átlátszatlan; bágyadt üvegfényű (minél mállottabb annál inkább).
Kém.: tekintettel bonyolult kémiai összetételére, több irányban alkot teljes szilárd oldatot, így elsősorban a
hedenbergit, diopszid és bizonyos Na-piroxének (pl. jadeit és egirin) felé. A tetraéderes pozícióban az Al mindig
helyettesíti a Si-ot. Kőzettanban használatos változatnevek: titánaugit (Ti-gazdag), bazaltos augit (Fe–Ti-gazdag,
bazaltokban gyakori), diopszidos augit (kevés vasat tartalmaz).
Földt.-előf.: bázisos magmás kőzetek jellegzetes, sokszor uralkodó elegyrésze (gabbró, bazalt): Bükk, Bódva-völgy
(gabbróban), Balaton-felvidék, Nógrád-Gömör vidék (bazaltban). Intermedier vulkanitokban is elterjedt: így a belső-kárpáti
vulkáni vonulatban (andezitekben, dácitokban). Egyes ultrabázisos kőzetekben (kimberlit) és metamorfitokban (granulit) is
megjelenik. Bazalttufákban sokszor találhatók jól fejlett kristályai: Nógrádi bazaltvidék, Balaton-felvidék. Kontakt és regionális
metamorf hatásokra amfibolokká alakulhat át (uralitosodás jelensége). Hidrotermás hatásra elsősorban klorittá, epidottá és
szeladonittá változik.
Ásv.társ.: olivinek, bázisos plagioklászok, magnetit, ilmenit, nefelin, kloritok.

Magnézium–vas piroxének
Ensztatit    Mg2 [Si2 O 6 ] – rombos
Krist.: zömök prizmás kristályai nem gyakoriak. Általában durva szemcsés, rostos halmazok, vagy pátos tömegek
formájában jelenik meg. Sokszor orientáltan összenő monoklin piroxénekkel (elsősorban diopsziddal).

Az ensztatit kristályformái
Sárga = {100} véglap, zöld = {010} véglap, piros = {110} rombos prizma, kék = {111} rombos dipiramis és
narancssárga = {122} rombos dipiramis.

Az ensztatit kristály szimmetriaelemei: 3 digír, 3 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Prizmás ensztatit kristály

Bronzszerű csillogású ensztatit halmaz (bronzit változat)

Bronzszerű csillogású ensztatit halmaz (bronzit változat)

Fiz.: hasadása {110} sz. jó, {100} és {010} sz. közepes; törése egyenetlen; K = 5–6; S = 3,2–3,6 (a vastartalommal
növekszik); színtelen, sárga, zöld, de a vastartalom növekedésével sötétebb: barnászöld, barna, fekete; karcolási pora
fehér, világoszöld vagy világosbarna; áttetsző, átlátszó, átlátszatlan; üvegfényű, de a sötétebb színűek fénye fémes
jellegű, ezeknél ismert a macskaszem-hatás és a labradorizálás.

Ensztatit (bronzit változat) domború csiszolata

Ensztatit (hipersztén változat) domború csiszolata

Kém.: teljes szilárd oldatsort alkot (Fe2+ ® Mg helyettesítéssel) a ferroszilittel. Más kationhelyettesítők: Al, Fe 3+ , Mn,
Ni, Cr, Ti, Ca. Gyakoriak benne a diopszid és augit szételegyedési lemezei. Nem ritkák a kémiai szempontból zónás
kristályai. Kőzettanban használatos gyakoribb változatnevei: bronzit [bronzbarna jellegzetes csillogással, fénye fémes
jellegű, ensztatit–ferroszilit elegykristály], hipersztén (ensztatit–ferroszilit elegykristály, a ferroszilit komponens 30–50%
közötti), csillanópát (részben már szerpentin-ásványokká átalakult ensztatit, jellegzetes csillogással).
Földt.-előf.: ultrabázisos és bázisos intruzív magmás kőzetek fontos elegyrésze: Szarvaskő, Gyód (HU); Tiszovica, Plavisevica,
Bánság (RO). Gyakran megjelenik bazaltok lherzolitos xenolitjaiban: Szentbékkálla, Kapolcs, Balaton-felvidék. Bázisos és
intermedier vulkanitokban is elterjedt kőzetalkotó: Balaton-felvidék, Börzsöny, Mátra és Tokaji-hg. Szerpentinesedett
ultrabázitokban is otthonos: Ófalu, Helesfa (HU); Kraubath (A), Snarum (N).
Ásv.társ.: olivinek, diopszid, bázisos plagioklászok, augit, spinell, magnetit, kromit.
Gyak.felh.: a macskaszem-hatást mutató és bronzszerűen csillogó példányokat domborúra csiszolják. Utóbbiakból kisebb
tárgyakat is faragnak.

Amfibol-csoport
A láncszilikátoknak a piroxének mellett a legfontosabb csoportja. Kevés olyan csoport van az ásványtanban, melynek
ilyen változatos lenne a paragenezise és ennek megfelelően a kémiai variabilitása. Az amfibolokra jellemző –
(Si4 O 11 )6– anion egységekből álló – szalag (kettős lánc) úgy jön létre, hogy két piroxénlánc minden második
tetraédere egy-egy oxigénatomjánál fogva összekapcsolódik. A kettős láncokat közepes ionsugarú (0,53–0,83 Å), két
vagy három vegyértékű, elsősorban oktaéderesen koordinált kationokból álló szalagok kötik össze.

Az amfibolok szerkezete
Ciklámen golyók = A (Na, K, üres), sárga golyók = B (Na, Ca, Mg, Fe 2+ , Mn 2+ , Li), kék
golyók = C (Li, Mg, Fe 2+ , Mn 2+ , Al, Fe 3+ , Mn 3+ , Ti 3+ ), zöld golyók = OH, F, Cl, O,
narancssárga tetraéderek = (Si, Al)O4 .

A c-tengelyre merőleges nézetű szerkezeti rajzon jól láthatók a szalagokká kapcsolódó szilikáttetraéderek, a közöttük
elhelyezkedő A, B, C kationsorok és a nagyméretű pótanionok. A szerkezetben az {110} szerinti hasadási prizma
lapjai közötti szög 124° (ellentétben a piroxének 87°-os értékével).

Az amfibolok hasadása a szerkezet függvényében

Az amfibolok általános képlete: AB 2 C5 (T 8 O 22 )(OH)2 , ahol elsősorban a következő ionok foglalják el a helyeket:
A = □ (üres hely), Na, K
B = Na, Ca, Mg, Fe 2+ , Mn2+ , Li
C = Mg, Li, Fe 2+ , Mn2+ , Al, Fe 3+ , Mn3+ , Ti3+
T = Si, Al
OH = OH, O, F, Cl
Az amfibolok csoportosítása – a piroxénekhez hasonlóan – kristálykémiai alapú, alapvetően a "B" pozíció elemi
minősége szerint történik. Ennek alapján négy alcsoportot különböztetünk meg (a nevek a töltéskiegyenlítő kationok
dominanciáját tükrözik):
1. Mg–Fe–Mn–Li amfibolok: (Ca + Na) B < 1, illetve (Mg, Fe, Mn, Li) B > 1.
2. Ca amfibolok: (Ca + Na) B ³ 1, illetve Na B < 0,5.
3. Na–Ca amfibolok: (Ca + Na) B ³ 1, illetve Na B 0,5 és 1,5 közötti érték.
4. Na amfibolok: Na B ³ 1,5.
A természetben az egyes pozíciókban – a fenti kationokat alapul véve – sokféle helyettesítés lehetséges. Így nem
véletlen, hogy a jelenlegi nevezéktan mintegy 110 amfibolásványt tartalmaz. Fontos megjegyezni, hogy ha nem
rendelkezünk kvantitatív kémiai elemzésekkel, akkor nem tudunk a mai nevezéktannak megfelelő elnevezéseket adni a
vizsgált amfibolnak. Hasonló az eset az azbeszt megjelenésű amfibolokkal is, ahol kémiai elemzés hiányában azt
tudjuk csak jelezni, hogy ásványunk amfibolazbeszt.

Kalcium-amfibolok

Ebbe a csoportba azok a monoklin amfibolok tartoznak, amelyekben (Ca+Na)B ³ 1, illetve Na B < 0,5. Ide tartoznak a
régebben hornblende (közönséges amfibol) névvel illetett ásványok. Mindezek magmás és metamorf kőzetek roppant
elterjedt kőzetalkotói.

Tremolit    •Ca2 Mg5 [Si8 O 22 ](OH) 2 – monoklin
Aktinolit    •Ca2 (Mg,Fe2+ ) 5 [Si8 O 22 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: kristályaik rövid vagy nyúlt prizmásak. Uralkodó formái monoklin prizmák, véglapok. Sokkal gyakrabbak finom
szálas-rostos vagy durva rostos-rudas, sokszor sugaras elrendeződésű halmazaik. Gyakoriak finom szálas,
nemezszerű, de vaskos tömegei is.

Nyúlt prizmás tremolit kristályok

Erősen rostozott, selyemfényű tremolit kristály

Finom szálas tremolit kristályokból álló halmaz

Nyúlt prizmás aktinolit kristályok halmaza

Zónásan színezett aktinolit kristályok

Léces kristályokból álló aktinolit halmaz

Azbesztszerű aktinolit megjelenés (amiant változat)

Fiz.: hasadása {110} sz. igen jó; törése szálkás, a szálak általában ridegek; K = 5–6; S = 2,89–3,44; színtelen, fehér,
szürke, zöldesszürke (tremolit); zöld, sötétzöld, zöldesfekete (aktinolit); üvegfényű, selyemfényű (azbeszt
megjelenéssel), viaszfényű (nefrit).
Kém.: teljes szilárd oldatsor ismert a tremolit és aktinolit között. Gyakoribb helyettesítő kationok: Cr, Mn, Ti, Fe 3+ , míg
a (OH)-csoportot F helyettesítheti. Néhány változat: amiant (finom szálas, azbesztszerű halmazok), nefrit (vaskos,
mikroszkopikus méretekben finom szálas, nagy szívósságú), hegyibőr (szabad szemmel láthatóan bőrszerű vagy
parafaszerű), uralit (tremolitból és/vagy aktinolitból álló, piroxénekből képződött átalakulási termék).
Földt.-előf.: kontakt és regionális metamorfitok jellegzetes elegyrészei. A tremolit dolomitok metamorfózisa alkalmával képződik
legnagyobb mennyiségben (kis metamorf fokozatokban). A magasabb fokozatokban már instabil, helyette diopszid jön létre.
Ultrabázisos, bázisos kőzetek kisfokú regionális metamorfózisa során olivinekből és piroxénekből képződik. Az aktinolit vasban
gazdagabb környezetben hasonló módon képződhet, de sokkal elterjedtebb ultrabázisos kőzetek kisfokú regionális
metamorfózisa során létrejött kőzetekben (pl. zöldpala). Otthonos még szkarnokban, eklogitokban és amfibolitokban. A tremolit
néhány lelőhelye: Felsőcsatár, Bozsok (HU); Macskamező, Gyergyóvasláb, Vaskő, Dognácska, Rézbánya (RO), Val di Tremola
(I), St. Gotthard, Zermatt (CH). Az aktinolit néhány lelőhelye: Bódva-völgy, Bükk (gabbró és metabazalt piroxénjének
átalakulásából), Felsőcsatár (HU); Gyalár, Márga (RO), Zillertal, Pfitschtal, Knappenwand (A), Kína, Tajvan (nefrit változat).
Ásv.társ.: grosszulár, andradit, kalcit, flogopit, wollastonit (tremolit); glaukofán, epidot, zoisit, kloritok, albit, titanit (aktinolit).
Gyak.felh.: az azbeszt megjelenésű változatokat számos iparág használja szigetelési célokra, illetve a vegyipar kémiai
szűrőanyagként. A nefrit ősidők óta ismert díszítőkő és ékkő, kisebb szobrokat, tárgyakat, ékszereket készítenek belőle.

Magneziohornblende •Ca 2 (Mg,Fe2+ ) 4 Al[AlSi7 O 22 ](OH) 2 – monoklin
Ferrohornblende •Ca2 (Fe 2+ ,Mg)4 Al[AlSi7 O 22 ](OH) 2 – monoklin

Krist.: kristályai zömök vagy nyúlt prizmásak. Uralkodó formák a monoklin prizmák és véglapok. Gyakoriak a
következő megjelenései: sugaras, rostos-szálas, vagy durva szemcsés, pátos halmazok, párhuzamos összenövések.
Sokszor monoklin piroxénekkel orientált összenövéseket képez.

Egy hornblende kristályformái: kék = {001} véglap, zöld = {010} véglap, sárga = {110} monoklin prizma, barna = {130} monoklin prizma, piros =
{011} monoklin prizma és szürke = {031} monoklin prizma.

Egy hornblende kristály szimmetriaelemei: 1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Zömök prizmás hornblende kristály andezitben

Zömök prizmás hornblende kristályok andezitben

Nyúlt prizmás hornblende kristályok gabbróban

Részben már aktinolittá átalakult selyemfényű hornblende

Fiz.: hasadása prizma sz. kitűnő; törése egyenetlen rideg; K = 5–6; S = 3,02–3,45; sötétzöld, sötét barnászöld, fekete;
karcolási pora halvány szürkészöld; bágyadt szarufényű, áttetsző, átlátszatlan.
Kém.: a hornblende-ásványoknak számos kémiai rokonsága létezik más kalcium-amfibolokkal. Mivel csak kvantitatív
kémiai elemzéssel lehet pontosan meghatározni, ezért a hornblende név a kőzettanban ma is használatos (ha
legalább optikai vizsgálattal alá van támasztva). Néhány jellemző helyettesítő elem: Na, K, Fe 3+ , Ti és Mn. A
kőzettanban olykor még ma is használt, de mára elavult változatnevek, melyek ráadásul nehezen feleltethetők meg a
mai fajneveknek: közönséges amfibol, zöldamfibol, oxiamfibol, bazaltos amfibol.
Földt.-előf.: széles hőmérséklet- és nyomásviszonyok között képződhetnek. Általánosan elterjedtek intermedier (szienit, diorit,
andezit, dácit), illetve bázisos (bazalt, gabbró) magmás kőzetekben: Börzsöny, Mátra, Bükk, Tokaji-hg. A magmás kőzetek
piroxénje sokszor amfibolokká (részben hornblende-ásványokká) alakulhat át. Gyakran képződnek regionális metamorfitokban a
zöldpala fáciestől a granulit fáciesig, a legfontosabb ilyen kőzetek: amfibolit, amfibolpala, amfibolgneisz.
Ásv.társ.: apatitok, magnetit, cirkon, piroxének, biotit (magmás kőzetekben), kloritok, aktinolit, epidot, titanit, biotit, almandin
(metamorf kőzetekben).
Gyak.felh.: néhány hornblende-ásványokban gazdag kőzetet díszítőkőként hasznosítanak.

Nátrium-amfibolok
Ebbe a csoportba azok a monoklin amfibolok tartoznak, melyekben Na B > 1,5. Alkáliákban gazdag magmás kőzetek,
illetve metamorfitok jellegzetes kőzetalkotó elegyrészei.

Glaukofán    ðNa2 Mg3 Al2 [Si8 O 22 ](OH) 2 – monoklin
Krist.: jellegzetesek prizmás vagy léces kristályai, a prizmalapok sokszor erősen rostozottak. Általában vaskos,
sokszor finom rostos (néha azbesztszerű: kékazbeszt) tömegek.

Fekete prizmás glaukofán kristályok glaukofánpalában

Fekete prizmás glaukofán kristályok

Fiz.: hasadása {110} sz. jó; K = 5–6; S = 3,02–3,42; szürke, szürkéskék, halvány levendulakék; karcolási pora
szürke, kékesszürke; áttetsző, átlátszatlan; üvegfényű.
Kém.: az elméleti összetételnek megfelelő glaukofán a természetben gyakorlatilag nem ismeretes, mert mindig
tartalmaz több-kevesebb Fe 2+ -t (átmenet a ferroglaukofán felé). A Mg-nak Fe 2+ általi helyettesítésével párhuzamosan
általában Fe 3+ helyettesíti az Al-t.
Földt.-előf.: jellegzetes metamorf ásvány, alapvetően a nagy nyomáson képződő glaukofán fácies regionális metamorf
kőzeteiben otthonos: Perkupa (HU); Jakobeni (RO), Szepes-Gömöri-érchg. (SK) glaukofánpalái. Alkáliákban gazdag
amfibolitokban, gneiszekben és eklogitokban is előfordulhat.
Ásv.társ.: epidot, kloritok, titanit, albit, magnetit.
Körny.: a levegőben lebegő azbesztszálak veszélyeztetik a légzőrendszert, és karcinogén hatásúak.

Piroxenoidok
A piroxénekhez hasonlóan a szerkezetben oktaéderesen koordinált kationok helyezkednek el az SiO 3 -egységekből
álló láncok között. Fontos különbség azonban, hogy a láncok periodicitása a piroxénekétől nagyobb. Amíg a
piroxénekben amint láttuk kettes, addig a piroxenoidokban a szilikátláncok 3-as, vagy annál nagyobb periodicitásúak.
Jellemző különbség még, hogy a láncok hossziránya a b-tengellyel párhuzamos (nem a c-tengellyel, mint a
piroxéneknél). A láncoknak a piroxénekénél alacsonyabb szimmetriája miatt a piroxenoidok a triklin rendszerben

kristályosodnak. Szerkezetükben a tetraéderes kation legtöbbször csak a Si, míg az oktaéderesen koordinált kationok
főleg: Ca, Mn2+ , Al, Na és Fe 2+ .
A piroxenoidok megjelenése a szerkezetnek megfelelően legtöbbször finom szálas-rostos, kristályaik is prizmás
termetűek. Közülük két gyakoribbat, a 3-as periodicitású wollastonitot és az 5-ös periodicitású rodonitot mutatjuk be.

A wollastonit hármas periódusú szilikátlánca.

Wollastonit     Ca3 (Si3 O 9 ) – triklin, monoklin
Krist.: kristályai nyúlt prizmásak, táblás vagy léces alkatúak. Uralkodó formái véglapok és monoklin prizmák. Általában
vaskos, durva szemcsés, finom rostos, durva rudas-prizmás és pátos halmazokat alkot.

A monoklin wollastonit kristályformái
Sárga = {100} véglap, kék = {001} véglap, zöld = {120} monoklin prizma, piros = {101}
véglap, narancssárga = {01} véglap és szürke = {22} monoklin prizma.

A monoklin wollastonit szimmetriaelemei: 1 digír, 1 szimmetriasík és 1 szimmetriacentrum.

Táblás wollastonit kristályok

Wollastonit kristályok jó hasadási felülettel

Fehér, finom szálas wollastonit halmazok barna gránátokkal

Fiz.: hasadása több irányban kitűnő és jó; törése egyenetlen, szilánkos; K = 4,5–5; S = 2,86–3,09; fehér, szürke,
világosbarna, halványzöld, halvány rózsaszín; üvegfényű, a kiváló hasadás lapjain gyöngyházfényű, finom rostos
megjelenése selyemfényű; átlátszó, áttetsző.
Kém.: legtöbbször tiszta, csak kevés Mn2+ és Fe 2+ helyettesítheti a Ca-ot.
Földt-.előf.: kontaktmetamorf eredettel fordul elő intruzív magmatitok és mészkő vagy dolomit kontaktusán. Kontaktmárványok,
szkarnok, mészszilikát szaruszirtek jellegzetes komponense: Polgárdi, Recsk (HU); Dognácska, Csiklova, Rézbánya (RO),
Crestmore, Kalifornia (USA), Jeffrey-bánya, Asbestos (CAN). Vulkáni kőzetek karbonátos xenolitjaiban hasonló eredetű: Uzsa,
Zalahaláp (HU); Vezúv, Capo di Bove (I).
Ásv.társ.: diopszid, grosszulár, andradit, vezuvián, apofillit, kalcit.
Gyak.felh.: kerámiaipar, festékipar, műanyagipar, építőipar. Újabban az azbeszt helyettesítőjeként is szóba jött.

Rodonit     Mn5 (Si5 O 15 ) – triklin
Krist.: kristályai táblásak, prizmásak, vagy olykor kockaszerűek. Általában vaskos, durva vagy finom szemcsés vagy
pátos halmazokként jelenik meg.

Prizmás rodonit kristály galenittel

Léces rodonit kristályok halmaza

Finom szemcsés rodonit tömeg

Vaskos-tömeges rodonit csiszolata a repedésekben oxidáció hatására létrejött fekete mangán-oxidokkal (mangándendritek)

Fiz.: hasadása több irányban kitűnő és jó; törése egyenetlen, K = 5,5–6,5; S = 3,55–3,76; rózsaszín, húsvörös,
barnásvörös, (mállás miatt felülete gyakran fénytelen, sötétbarna vagy fekete, a másodlagos Mn-oxidok miatt);
üvegfényű, a kitűnő hasadási lapokon gyöngyházfényű; áttetsző, átlátszatlan.
Kém.: számos helyettesítő elem ismeretes, közöttük a gyakoribbak: Ca, Mg, Fe 2+ , Fe 3+ és Al.
Földt.-előf.: legtöbbször kovásodással kísért regionális metamorf folyamatok során képződik, leginkább különböző Mn-oxidok
metamorfózisával: Jakobeni, Delinyest (RO), Csucsom (SK), Långban, Pajsberg (S), Franklin, New Jersey (USA), Broken Hill
(Ausztrália). Hidrotermás ércesedésekben járulékos komponens: Kapnikbánya, Nagyág (RO), Huanzala (Peru).
Ásv.társ.: tefroit, piroxmangit, rodokrozit (metamorf Mn-ércesedésekben); kalcit, szfalerit, galenit, tetraedrit (hidrotermás
telérekben).
Gyak.felh.: díszítőkőipar (kisebb faragványok), drágakőipar (drágakő minőségű kristályaiból kis fazettált kövek csiszolhatók, a
vaskos anyagból domború kövek készülnek). Egyes lelőhelyeken a mangán nyersanyaga.

Feladatok
Megoldások:       

láthatók       

nem láthatók

1. Milyen ásványok tartoznak a láncszilikátokhoz?

Megoldás: a láncszilikátok szerkezetében az SiO 4 -tetraéderek közös oxigénekkel, egyirányú
kapcsolódással egyszeres vagy többszörös láncokká (szalagokká) fűződnek össze. A periodikusan

ismétlődő (azonos konfigurációjú) szerkezeti egységek a c-tengellyel párhuzamosan állhatnak 2, 3, 5,
7 vagy 9 tetraéderből. A természetben leggyakoribb a kettes periodicitás, ezekben tehát minden
második tetraéder után megismétlődik a szerkezet.

2. Mi a piroxének és amfibolok szerkezetének lényege?
Megoldás: a piroxénekre a kettes periodicitású egyszerű lánc jellemző, melyekben az ismétlődő
szerkezeti egység (Si2 O 6 )4– . Az amfibolokra a kettes periodicitású kettős lánc (vagy szalag)
jellemző, melyekben az ismétlődő szerkezeti egység (Si4 O 11 )6– .

3. Milyen alapon csoportosítjuk a piroxéneket és az amfibolokat?
Megoldás: mindkét csoport ásványait alapvetően a szilikátos lánchoz kapcsolódó kationok
dominanciája szerint csoportosítjuk. Így vannak Ca–Mg–Fe piroxének, Ca–Na piroxének, Na
piroxének és egyéb piroxének, illetve vannak Mg–Fe–Mn–Li amfibolok, Ca amfibolok, Na-Ca
amfibolok és Na amfibolok. Összességében ennek alapján (jelenleg) mintegy 30 piroxént és 110
amfibol ásványt ismerünk.

4. Melyek a legfontosabb különbségek a piroxének és az amfibolok között?

Megoldás: a prizma szerinti két hasadási irány közötti szög a piroxéneknél 87°, az amfiboloknál
124°. Az amfibolok tartalmaznak hidroxil-csoportot, a piroxének nem. A kristályok termete a
piroxének esetén inkább zömök prizmás, míg az amfibolok kristályai inkább nyúlt prizmás vagy tűs
termetűek, de sokszor lehetnek finom szálas vagy azbesztszerű megjelenésűek. A piroxének
magasabb hőmérsékleten, bázisosabb magmából kristályosodnak, ezzel szemben az amfibolok
inkább könnyenillókban gazdag, intermedier vagy savanyú magmából válnak ki.

5. Sorolja föl az augit jellemző sajátságait és ismertesse kőzettani jelentőségét!

Megoldás: a kation-pozíciókban sokféle helyettesítés lehetséges, kristályai zömök prizmás
termetűek, kémiailag kevéssé ellenálló, könnyen átalakul klorittá, epidottá vagy szeladonittá. Bázisos
és ultrabázisos magmás kőzetek jellegzetes, sokszor uralkodó elegyrésze (gabbró, bazalt), de
intermedier vulkanitokban is igen elterjedt (andezit, dácit). Egyes nagyfokú metamorfitokban is
megjelenik.

6. Mit tud a hornblende ásványok kőzettani jelentőségéről?
Megoldás: széles hőmérséklet- és nyomásviszonyok között képződhetnek. Általánosan elterjedtek
intermedier (szienit, diorit, andezit, dácit), bázisos (bazalt, gabbró) és egyes ultrabázisos magmás
kőzetekben. A magmás kőzetek piroxénje sokszor amfibolokká (részben hornblende-ásványokká)
alakulhat át. Gyakran képződnek regionális metamorfitokban a zöldpala fáciestől a granulit fáciesig, a
legfontosabb ilyen kőzetek: amfibolit, amfibolpala, amfibolgneisz.
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