Noţiuni de mineralogie

Sisteme de cristalizare
• Toate cristalele minerale cresc din nenumărate
blocuri minuscule, numite celule unitare;
• Fiecare celulă unitară este un aranjament identic
de atomi;
• Forma cristalului este dată de modul în care se
combină celulele identice;
• Celulele unitare din cristale se îngrămădesc
laolaltă, formând o reţea atomică (o structură
internă regulată);
• Structura îi conferă unui cristal forma geometrică
esenţială (sau simetria);
• Toate cristalele sunt simetrice într-un fel sau altul;
• În funcţie de tipul simetriei cristalelor, există 7
sisteme fundamentale de cristalizare;
Axa de simetrie – o linie imaginară trasată prin
centrul cristalului de la mijlocul feţelor opuse.

Habitusul cristalelor
• cristalele fiecărui mineral tind să crească în feluri diferite numite
habitusuri.
• Habitusul – forma exterioară a unui cristal în raport cu cele 3 dimensiuni
spaţiale (lungime, lăţime, grosime).
• habitusul este determinat de structura internă a cristalului şi se datorează
dezvoltării diferite a feţelor cristalografice.
Tipuri de habitus:
• izometric (pt. cristalele dezvolte aprox. egal în cele 3 direcţii) – cubic,
tetraedric, octaedric, dodecaedric, romboedric etc.;
• alungit într-o direcţie – prismatic, columnar, acicular, fibros;
• alungit în două direcţii – tabular, lamelar, solzos.

• se întâlnesc şi habitusuri
speciale: dendritic,
capilar, nodular, reniform,
botrioidal etc.;
• fiecare tip de mineral
tinde să se formeze în
condiţii distincte, iar
habitusul său reflectă
condiţiile de formare;
• unele minerale
(ex.cuarţul) se formează
într-o varietate de condiţii
şi de aceea prezintă mai
multe habitusuri diferite.
Tipuri de habitus

Forma cristalelor
• o caracteristică a mineralelor ce depinde de sistemul lor de cristalizare;
• este dată de forma ansamblului feţelor care delimitează un cristal;
După aspectul exterior al feţelor unui cristal, mineralele se împart în:
• idiomorfe (euhedrale) – feţele exterioare sunt plane, iar simetria este
ordonată (cristalul se apropie de forma ideală);
• hipidiomorfe (hemihedrale/subhedrale) – cristalul are o parte din feţe
plane şi o parte neregulate sau rotunjite (cele mai des întâlnite);
• xenomorfe (anhedrale) – suprafeţele sunt rotunjite sau neregulate, cu
o formă oarecare.

Unele forme externe
ale cristalelor
minerale

Culoarea mineralelor
• culoarea este determinată de compoziţia chimică şi de structura cristalină a
mineralelor;
• este, de cele mai multe ori, rezultatul absorţiei selective a luminii (depinde
de modul în care mineralul reflectă lumina);
• modul de absorţie depinde de compartimentele reţelei cristaline;
• majoritatea mineralelor în stare pură sunt albe sau incolore.
După geneza culorii (raportul cantitativ dintre substanţe), mineralele pot fi:
• idiocromatice – sunt determinate de compoziţia chimică a moleculei sau
de un anumit tip de atom; au ca şi constituent principal unul dintre metalele
de tranziţie (Fe, Mn, Cr, Co, Ni, Cu etc.);
• allocromatice – culoarea este dată de substanţe (impurităţi) răspândite sub
formă de pigmenţi foarte fini (cromofori ex. Fe2+-verde, Fe3+-roz-roşu,
Mn2+-violet, substanţa organică-negru); aceştia modifică absorţia luminii;
• pseudocromatice – minerale transparente care prezintă “jocuri de lumini”
determinate de interferenţa luminii pe suprafeţele planelor de clivaj (ex.
labradoritul).

Culoarea mineralelor
Mineralele mai pot fi grupate în două mari categorii:
• leucocrate – deschise la culoare (conţin Na, K, Al);
• melanocrate – închise la culoare (conţin metale grele ca Fe, Mn, Mg, Cr).
Multe minerale au fost denumite după culoarea lor: cloritul (khloros=verde);
rodonitul (rhodon=roz); rubinul (ruber=roşu); hematitul (hematicos=sângeriu).
• Aprecierea culorii este subiectivă → se recurge la aprecieri comparative cu
unele obiecte (ex.alb-lăptos – cuarţ; galben de miere – auripigment; auriu
metalic – aur; verde de smarald – beril; roşu arămiu – cupru nativ).

Varietăţi de cuarţ.

• unele dintre minerale au culori
specifice (ex. malachitul - verde,
azuritul - albastru), putând fi
recunoscute după culoare;
• majoritatea mineralelor au un colorit
variabil datorită impurităţilor, iar
culoarea nu reprezintă un element
de reper în identificarea lor.

Culoarea urmei
• Urma sau culoarea urmei – culoarea pulberii unui mineral lăsată la
frecarea cu o placă nesmălţuită de porţelan.
• urma este unicul mod de a determina culoarea unui mineral;
• este o caracteristică constantă;
• testul urmei oferă rezultate clare, fiind un criteriu sigur în diagnosticarea
mineralelor;
• doar 1/5 dintre minerale au urmă specifică;
• în general culoarea urmei este mai deschisă decât culoarea mineralului,
dar poate fi şi mai închisă (mineralele metalice), de aceeaşi culoare
(malachit-verde) sau poate diferi foarte mult (hematit-cenuşiu, urmasângerie; pirita-galben auriu, urma-neagră).

Culoarea urmei:
1. cuprit; 2. pirită;
3. hematit; 4. azurit;
5. malachit.

Transparenţa mineralelor
• Transparenţa (diafanitatea) – proprietatea mineralelor de a fi străbătute
de razele de lumină.
• pt. aflarea acestei proprietăţi, mineralele se prepară sub forma unor
secţiuni (foiţe subţiri de 0,02 mm), ce se studiază la microscop;
În funcţie de modul în care transmit lumina, mineralele se împart în:
• transparente – lasă lumina să treacă şi transmit imaginea prin mineral
(ghips, dolomit, calcit, epidot, cuarţ);
• translucide (semitransparente) – lumina trece, dar, datorită dispersiei,
imaginea este neclară (malachit, tremolit, siderit, rodonit, crisopraz);
- numai la nivel macroscopic;
• opace – lumina şi imaginea nu sunt transmise prin mineral (grafit, pirită,
magnetit, azurit, galenă).
• mineralele transparente (chiar allocromatice) nu prezintă culoare a urmei;
• majoritatea mineralelor translucide au o urmă albă;
• cele mai multe minerale opace lasă o urmă de culoare foarte închisă.

• unele minerale pot fi, la nivel macroscopic, sub formă transparentă,
translucidă sau opacă (ex. baritina).
Baritină sub diferite forme:
a) transparentă,
b) translucidă,
c) opacă.

1. Fluorină, 2. Hackmanit, 3. Willemit,
4. Scapolit în lumina ultravioletă (sus) şi
în lumina zilei (jos).

• Fluorescenţa – proprietatea unor
minerale care, expuse la lumină
ultravioletă, prezintă culori total
diferite decât cele la lumina zilei.
• se datorează fluorinei, care are
culori variate la lumina zilei, dar
în lumină ultravioletă capătă
mereu nuanţe albastre sau verzi;
• ex. de minerale fluorescente:
willemit, scheelit, adamit, sodalit,
scapolit.

Luciul mineralelor
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luciul – reprezintă aspectul suprafeţei unui cristal.
este determinat de puterea de reflexie sau de absorţie a fasciculelor luminoase la
suprafaţa cristalelor;
termenii utilizaţi pt. descrierea luciului nu sunt denumiri ştiinţifice, ci unele
descriptive (subiective), uşor de explicat.
După indicele de refracţie, mineralele pot avea următoarele tipuri de luciu:
adamantin (diamant, casiterit, ceruzit, rutil);
metalic (pirită, galenă, stibină, calcopirită, molibdenit);
gras (nefelin, halit, cuarţ, sulf);
sticlos sau vitros (cuarţ, fluorină, granat, corindon);
sidefos (talc, muscovit, ghips, stilbit);
mătăsos (aragonit, azbest, ghips fibros);
răşinos (opal, sulf, chihlimbar);
cerat (serpentinit);
mat (caolinit, cretă, glauconit).

Diferite tipuri de luciu

Duritatea mineralelor
•
•

•
•

Duritatea – reprezintă gradul de rezistenţă pe care un mineral îl opune unei acţiuni
mecanice exterioare (zgâriere, sfredelire, şlefuire).
este în strânsă legătură cu structura internă a mineralului şi cu tipul legăturilor dintre
atomi.
Există mai multe tipuri de scări pt. determinarea durităţii mineralelor: Mohs (duritatea
relativă), Rosiwal, Knoop, Martens, Brinell, Vickers etc. (duritate exactă).
Scara de duritate Mohs (1812) – este cea mai cunoscută şi cea mai simplă;
- inventată de mineralogul german F. Mohs (1773-1839);
- se bazează pe capacitatea unui mineral de a fi zgâriat sau de a zgâria alt mineral;
- are valori între 1-10 cu mineralele aranjate în ordinea crescătoare a durităţii;
- nu este o scară liniară, diferenţa de duritate dintre două minerale consecutive nefiind
egală cu o unitate de referinţă;
- este o scară relativă, care nu permite aprecierea
exactă a diferenței de duritate între două minerale;
- în testare se folosesc obiecte de uz curent sau
testere cu mostre ale celor 10 minerale standard.

Clivajul mineralelor
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Clivajul – proprietatea unor minerale de a se desface după feţe plane şi paralele, în
urma unei acţiuni mecanice mai puternice decât coeziunea cristalului.
este în strânsă legătură cu structura internă a mineralului;
nu depinde de forma exterioară a mineralului;
feţele de clivaj se realizează după planurile de coeziune minimă a reţelei cristaline;
este o proprietate importantă în recunoaşterea mineralelor;
de foarte multe ori, clivajul nu poate fi detectat decât microscopic.
În funcţie de aspectul feţelor de separare, clivajul poate fi:
perfect – se obţine uşor prin lovire, iar feţele desprinse sunt perfect plane şi reflectă
foarte bine lumina (muscovit, biotit, gips, clorit);
foarte bun – se produce relativ uşor, feţele sunt încă plane, iar luciul ceva mai slab
(calcit, halit, baritină, galenă);
bun – se obţine cu o forţă destul de mare şi se observă atât feţe de clivaj, cât şi
spărturi neregulate (felspat, hornblendă);
slab (imperfect) – se produce mai greu, ca urmare a unei forţe aplicate mari, feţele
de separaţie fiind neclare, iar luciul gras (sulf nativ, beril, apatit, casiterit, olivină);
inexistent – la mineralele fără posibilitate de clivaj (cuarţ).

• Direcţia de clivaj – orientarea planurilor paralel desprinse în funcţie
de structura cristalină.
• mineralele pot cliva într-o singură direcţie (mica) sau după mai multe
(două-baritina; trei-ortoza).

Tipuri posibile
de clivaj

Spărtura mineralelor
•
•
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Spărtura – suprafaţa neregulată după care se sparge un mineral.
apare în urma unei loviri puternice;
aspectul spărturii constituie un mijloc de recunoaştere a mineralelor;
caracteristică mineralelor care nu posedă clivaj;
se poate produce şi la mineralele care clivează, însă după alte direcţii;
unele minerale au simultan şi clivaj şi spărtură (silvina, malachitul);
poate fi aspră (pirită) sau netedă (talc).
Se deosebesc următoarele tipuri:
concoidală (asemănătoare unei cochilii)(cuarţ, obsidian, opal);
aşchioasă (în general la metale) (vezuvian, corindon, argint);
fibroasă (gips, aragonit, hornblendă);
lamelară (gips, calcit);
solzoasă (agat);
pământoasă (la mineralele sfărâmicioase cu duritate foarte mică – limonit,
cretă);
colţuroasă (la elementele native);
neregulată (calcopirită, magnetit, granat).

Tipuri de spărturi
Concoidală

cuarţ

Aşchioasă

obsidian

Neregulată

cupru nativ

cristotil

Pământoasă

magnetit

limonit

Modalităţi de reflexie a fasciculelor luminoase în funcţie
de clivaj sau spărtură

Clivaj bun

Clivaj slab

Spărtură

Greutatea specifică a mineralelor
• Greutatea specifică sau densitatea – greutatea unui mineral raportată
la unitatea de volum.
• se măsoară în g/cm3;
• depinde de compoziţia chimică a mineralului şi de structura reţelei
cristaline;
• ex. diamantul are GS 3,5 g/cm3, iar grafitul 2,3 g/cm3 datorită aranjării
diferite a atomilor de C.
• Mineralele pot fi adesea identificate cu precizie după densitatea lor.
• Determinarea exactă se poate realiza numai prin metode de laborator.

Greutatea specifică relativă
• este definită ca raportul dintre densitatea unui mineral şi densitatea apei
(care este de 1 g/cm3);
• avantaj – se compară densitatea necunoscută a unui mineral cu densitatea
unei substanţe foarte comune pe Terra;
• are aceeaşi valoare numerică ca şi GS, dar nu are unitate de măsură;
• când compoziţia chimică este aceeaşi, mineralele amorfe sunt mai uşoare
decât cele cristalizate;
• majoritatea mineralelor au GSR cuprinsă între 2-7,5.

Descrierea
mineralelor

GSR=

A
A–B

A – greutatea mineralului în aer
B – greutatea mineralului în apă

Greutatea specifică
relativă

Exemple

foarte uşoare

<2

petrol, chihlimbar, cărbuni

uşoare

2-3

grafit, silvină, aragonit

grele

3-5

baritină, pirită, magnetit

foarte grele

5 - 10

galenă, cinabru, cupru

extrem de grele

> 10

aur, argint, platină, iridiu

Alte proprietăţi ale mineralelor
• Elasticitatea – proprietatea unor minerale
de a-şi modifica forma sub acţiunea unor
forţe mecanice exterioare şi de a reveni la
starea iniţială când acţiunea a încetat
(ex. mica).
• Plasticitatea (flexibilitatea) – proprietatea
unor minerale de a-şi modifica forma sub
acţiunea forţelor de deformare fără a mai
reveni la forma iniţială după înlăturarea
cauzei (ex. talc, clorit, molibdenit).

Foiţă de mică

Talc îndoit

• Maleabilitatea – proprietatea unor minerale de a fi transformate în foiţe
foarte subţiri (ex. aur, argint, cupru).
• Ductibilitatea – proprietatea unor minerale de a fi trase în fire (ex. cupru,
zinc, argint).
• Casanţa – proprietatea unor minerale de a se sfărâma sub presiune
(ex. cuarţul).

Magnetismul
• o proprietate comună tuturor mineralelor;
• depinde de structura internă a atomilor mineralelor;
• electronii aflaţi în mişcare continuă produc un câmp magnetic, atomic sau
molecular.
După susceptibilitatea magnetică, mineralele pot fi:
• paramagnetice – atrase de câmpul magnetic (fier, siderit, turmalină);
• diamagnetice – respinse de câmpul magnetic (calcit, topaz, cuarţ);
• feromagnetice – posedă ele însele proprietăţi magnetice, având o
susceptibilitate magnetică mare şi variabilă cu câmpul magnetic
(magnetit, pirotină).

Reacţia cu acizi
• carbonaţii pot fi identificaţi prin reacţia pe care o dau cu HCl (2 %);
• reacţia determină o efervescenţă datorită eliberării CO2 odată cu
dizolvarea carbonatului;
• intensitatea reacţiei depinde de mediul în care se realizează;
- calcitul şi aragonitul dau reacţie de efervescenţă la rece;
- dolomitul reacţionează cu HCl numai la cald;
• există şi carbonaţi care nu reacţionează cu HCl (ex. magnezitul).
CaCO3 + 2HCl → H2CO3 + CaCl2 → H2O + CO2 + CaCl2

Reacţie de efervescenţă

Proprietăţi organoleptice
• Gustul – proprietate specifică mineralelor solubile.
• apare, în special, la mineralele din clasa sărurilor halogenate;
Se pot deosebi mai multe feluri de gusturi:
• sărat – halit;
• amar – kieserit;
• sălciu – silvina;
• dulceag – unii boraţi hidrataţi (ex. borax);
• astringent – la alauni.
• Mirosul – proprietate a unor minerale de a emite substanţe volatile
atunci când sunt lovite sau frecate.
- mispichelul – prin frecare degajă miros de usturoi;
- pirita – prin lovire degajă miros de sulf;
- mineralele argiloase – la umezire emit un miros specific de noroi.

Proprietăţi termice
• Căldura specifică – căldura necesară unui gram de mineral pt. a-i ridica
temperatura cu 10C la presiunea de o atmosferă.
• Dilatarea termică – mărirea volumului unui mineral (cristal) prin aport de
căldură în condiţii de presiune constantă.
• Conductibilitatea termică – capacitatea mineralelor de a transporta
energie calorică prin intermediul electronilor şi fotonilor.
- mineralele amorfe au o conductibilitate termică < decât cele cristalizate;
- conductibilitatea scade când compoziţia chimică este mai complexă.
• Absorbţia radiaţiei termice – radiaţia electromagnetică a mineralelor;
depinde numai de temperatură.
- minerale adiatermice – opresc totalitatea radiaţiilor termice;
- minerale diatermice – lasă să treacă radiaţiile termice fără o absorbţie
sensibilă.

Proprietăţi electrice
• Termoelectricitatea – apariţia unei tensiuni electromotoare sub acţiunea
unei diferenţe de temperatură.
• Termoluminiscenţa – emisia de radiaţii luminoase datorită încălzirii
moderate a unui corp la o temperatură inferioară celei de incandescenţă.
• Piroelectricitatea – constă în electrizarea mineralelor sub influenţa
variaţiilor de temperatură şi are un caracter polar pronunţat (ex. turmalina).
• Piezoelectricitatea – proprietatea prin care unele minerale se încarcă cu
sarcini electrice datorită acţiunilor mecanice la care sunt supuse;
fenomenul se explică prin deplasarea (prin comprimare sau întindere)
reţelei închise de ioni pozitivi, faţă de reţeaua închisă a ionilor negativi
(ex. cuarţul, topazul, turmalina, blenda).
• Fluorescenţa – însuşirea unor minerale de a emite lumină sub acţiunea
unor surse exterioare de energie cum ar fi radiaţiile luminoase, razele
ultraviolete etc. (ex. fluorina, scapolitul, willemitul, benitoitul, adamitul).

Radioactivitatea mineralelor
• capacitatea unor minerale, ale căror elemente au nuclee atomice
instabile, de a emite radiaţii prin dezintegrare în mod spontan;
• specifică anumitor minerale dintre care se detaşează cele de uraniu;
• cel mai cunoscut este pechblenda - oxid natural de uraniu (UO2);
• Serie radioactivă – ansamblul de elemente care derivă unele din
altele prin dezintegrări succesive.
• radiaţiile emise colorează mineralele pe care le străbat (ex. cuarţ,
calcit, dolomit);
• prin încălzire, aceste minerale se decolorează (proprietate
descoperită de H. Becquerel în 1894).

Structura prezentării mineralelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numele mineralului;
Compoziţia chimică;
Sistemul de cristalizare;
Habitusul cristalelor;
Culoarea;
Culoarea urmei;
Transparenţa;
Luciul;
Duritatea;
Clivajul;
Spărtura;
Greutatea specifică;
Alte proprietăţi caracteristice;
Apariţii (tipul rocilor în care se găseşte mineralul);
Întrebuinţări (în ce scop este exploatat);
Ocurenţe notabile (în România; pe Glob).

