Clasificarea mineralelor

Sisteme de clasificare
• J. J. Berzelius – realizează în 1824 prima clasificare chimică a mineralelor;
• J. D. Dana – în 1854 împarte mineralele din p. d. v. chimic astfel: elemente
native, minerale organice, 7 grupe de compuşi chimici (sulfurile şi
sulfosărurile; oxizii şi hidroxizii; halogenurile; carbonaţii, nitraţii şi boraţii;
sulfaţii, cromaţii şi molibdaţii; fosfaţii, arsenaţii şi vanadaţii; silicaţii);
• L. Bragg şi V. Goldschmidt – împart, la începutul sec. al XX-lea, silicaţii
în funcţie de structura lor internă;
• H. Strunz – în 1941 adaugă cristalografia la studierea compoziţiei chimice
a mineralelor, creând un sistem cu 10 grupe: elemente native; sulfuri şi
sulfosăruri; halogenuri; oxizi; carbonaţi; boraţi; sulfaţi; fosfaţi, arsenaţi şi
vanadaţi; silicaţi; compuşi organici.
Singura metodă sigură de clasificare a unui mineral este în funcţie de
compoziţia lui chimică şi structura sa internă.

Elementele native
• Se găsesc cca. 33 de elemente native - 0,1 % din masa scoarţei terestre.
Se împart în 3 subclase:
• metale – Au, Ag, Cu, Pt, Sn, Zn, Ir, Hg, Pb, Fe, Ni;
- cristalizează în sistem cubic; au legături metalice; culori specifice; luciu
metalic; sunt opace; mare capacitate de reflexie; au duritate mică; lipsite
de clivaj; au GS mare; bună conductibilitate termică şi electrică; sunt
maleabile şi ductile; pot forma aliaje;
• semimetale – As, Sb, Bi;
- prezintă structuri constituite din straturi de atomi dispuse în foi;
cristalizează în sistem trigonal;
• nemetale (metaloide) – C, S;
- au structuri cristaline → proprietăţi mult mai puţin constante; pt. aceeaşi
compoziţie chimică pot apărea minerale diferite datorită organizării diferite
a reţelei cristaline.
• se mai întâlnesc gaze – N, O, H, Ar, He.

Sulfuri şi sulfosăruri
• sunt formate din sulf combinat cu un metal sau cu substanţă metalică;
• înglobează şi combinaţii asemănătoare ale arsenului, seleniului, telurului şi
stibiului (se găsesc în nr. redus);
• formează cca. 13 % din nr. total al mineralelor existente;
• constituie ≈ 0,15 % din greutatea scoarţei terestre;
• se formează, mai degrabă, ca minerale primare (direct din topituri sau
soluţii), decât din alterarea altor minerale;
• se formează doar în interiorul scoarţei terestre;
• expuse factorilor atmosferici (O2), majoritatea se transformă în oxizi;
• există peste 100 de sulfuri (pirita, calcopirita, galena, realgar, auripigment,
stibina, blenda, cinabru, mispichel);
Principalele caracteristici ale mineralelor ce aparţin acestei clase:
- cristalizează în sisteme cu simetrie superioară (cubic sau hexagonal);
- sunt grele şi casante; melanocrate şi opace; au luciu metalic bine
pronunţat; conductibilitate electrică bună; pot forma aliaje; sunt insolubile;
- cuprind unele dintre cele mai importante minereuri de metal.

Sărurile halogenate
• reprezintă combinaţiile halogenilor cu diferite metale;
• sunt săruri ale acizilor halogenilor (HF, HCl, HBr, HI) → fluoruri, cloruri,
bromuri, ioduri;
• reprezintă 5,8 % din nr. total al mineralelor;
• se formează la temperaturi mici şi cristalizează din soluţii apoase, unde
se găsesc dizolvate, prin evaporarea solventului;
Din p. d. v. chimico-structural, mineralele acestei clase se clasifică în:
• cloruri (halitul, silvina);
• fluoruri (fluorina);
• ioduri (iodargiritul);
• bromuri (bromyrit);
• oxicloruri (atacamitul);
• cloruri hidratate (carnalitul).
Principalele caracteristici:
- au structuri cu legături ionice tipice; incolore (uneori allocromatice);
transparente; au luciu sticlos şi indici mici de refracţie; duritate redusă;
GS mică; solubilitate foarte mare în apă.

Oxizii şi hidroxizii
• reprezintă un nr. de cca. 40 de minerale formate prin combinaţii ale O2 şi
OH- cu diferite elemente chimice (metale şi nemetale) → oxizi simpli;
oxizi complecşi; hidroxizi;
• litosfera conţine ≈ 17 % din greutatea sa oxizi liberi: 12,6 % - oxizi de Si,
3,9 % - oxizi de Fe, iar restul oxizi de Al, Mn, Ti, Cr, V, Mg;
• exemple: apă, cuarţ, hematit, corindon, magnetit, limonit, goethit, manganit;
• au cele mai diverse caracteristici fizice (ex. cuarţ, bauxită, rubin, safir);
• oxizii primari duri se formează, în general, la adâncimi mari;
• minereurile mai moi se formează în apropiere de suprafaţă, datorită
descompunerii sulfurilor şi silicaţilor prin expunere la aer;
Principalele caracteristici:
- au legături de tip ionic între particule; oxizii simpli au reţele cristaline mai
rezistente decât hidroxizii;
- au culori închise; luciu metalic sau semimetalic; duritate ridicată;
densitate mare; stabilitate chimică mare;
- formează minereuri importante (fier, bauxită, crom, mangan, staniu).

Sărurile oxigenate
•
•

această clasă cuprinde cele mai multe minerale (cca. 2/3);
este constituită din sărurile derivate de la diferiţi oxiacizi.

1.
2.
3.
4.
5.

Cuprinde următoarele subclase:
Carbonaţii (romboedrici, rombici, hidrataţi);
Sulfaţii;
Nitraţii sau azotaţii;
Fosfaţii;
Silicaţii.

Carbonaţii
• reprezintă săruri ale acidului carbonic (H2CO3);
• sunt în nr. de peste 60, fiind foarte răspândiţi în natură (calcit, aragonit,
malachit, azurit);
• le este specifică gruparea carbonat (CO3)2- – legată ionic de diverşi cationi
(Ca, Mg, Fe, Zn, Na, Cu, Mn);
• solubili în apă din cauza legăturilor ionice;
• majoritatea sunt minerale secundare.
Principalele caracteristici:
- sunt incolori sau prezintă culori allocromatice (roz - Mn; verde sau
albastru - Cu);
- duritate între 3-5;
- prezintă clivaj foarte bun;
- frecvent prezintă polimorfism (CaCo3 - calcit şi aragonit);
- reacţionează relativ uşor cu acizii, făcând efervescenţă;
- au importanţă industrială (siderurgie pt. extragerea Mn, Fe, Pb; în
confecţionarea podoabelor; în vopsitorii; în industria materialelor de
construcţii).

Sulfaţii
• sunt săruri ale acidului sulfuric (H2SO4);
• combinaţii ale sulfatului (SO4)2- cu cationi metalici (Ca, Cu, Al, Mg, Fe,
K, Pb);
• au reţele formate din legături ionice, ceea ce îi face solubili în apă;
• unii sunt foarte larg răspândiţi (ex. gips, anhidrit, baritină).
Principalele caracteristici:
- sunt incolori sau deschişi la culoare;
- prezintă transparenţă;
- au duritatea scăzută (până la 3,5);
- structural se prezintă sub formă de lamele → un clivaj bun;
- pot forma săruri complexe cu anioni suplimentari cum ar fi OH, Cl, CO3;
- unele minerale (gips, anhidrit) sunt folosite în industria materialelor de
construcţii.

Nitraţii (azotaţii)
•
•
•
•

sunt săruri ale acidului azotic (HNO3);
au ca element comun radicalul azotat (NO3);
sunt foarte solubili în apă, datorită legăturilor ionice din cadrul reţelei;
se formează doar în zonele calde şi secetoase prin descompunerea
unor materiale cu conţinut ridicat de N (excremente de animale, resturi
ale acestora etc.);
• se folosesc ca şi îngrăşăminte agricole sau în producerea de explozivi;

Exemple de minerale mai importante:
• nitronatritul - NaNO3 (salpetru de Na sau salpetru de Chile);
• nitrokalit - KNO3 (salpetru de K sau salpetru de India);
- salpetru (lb. latină) – sal = sare; petrae = de piatră.

Fosfaţii
• sunt săruri ale acidului fosforic (H3PO4);
• au ca element comun gruparea fosfat (PO4)3- legată ionic cu diferite
metale (Ca, Cu, Mn, Al, Mg);
• al doilea grup ca mărime după silicaţi, însă mulţi dintre fosfaţi sunt
foarte rari;
• exemple: apatit, turcoază, autunit, lazulit;
• de obicei, sunt minerale secundare;
• dificil de identificat macroscopic;
• adesea prezintă culori vii (ex. turcoaza – verde albăstruie);
• se folosesc în confecţionarea bijuteriilor şi în cea a porţelanurilor, ca
îngrăşăminte agricole sau în industria de prelucrare a fosforului
(chibrituri).

Silicaţii
•
•
•
•
•
•
•

sunt săruri ale acidului silicic (SiO2nH2O);
au ca element comun gruparea silicat (SiO4)4- combinată cu diferite metale;
cele mai răspândite minerale în natură;
reprezintă cea mai numeroasă clasă de minerale - cca. 35 %;
formează > 85 % din masa scoarţei terestre;
apar în toate tipurile de roci;
cuarţul şi feldspatul formează un procent uriaş din majoritatea rocilor;
Principalele caracteristici:
- sunt incolori sau au diferite culori allocromatice (alb, roz, gălbui, verde);
- prezintă luciu sticlos sau sidefos;
- au duritate mare (peste 6-6,5);
- prezintă clivaj bun;
- greutate specifică mică;
- au o utilitate diversă (pietre preţioase – smarald, topaz; materiale de
construcţii).

Structura silicaţilor
• elementul chimic principal este siliciul (Si4+);
• în jurul acestui cation se găsesc 4 atomi de oxigen (O2-) dispuşi sub formă
de tetraedru (piramidă cu 4 feţe);
• Si4+ este situat în centrul tetraedrului, iar ionii de O2- în cele 4 colţuri → o
grupare anionică (SiO4)4- foarte stabilă;
• gruparea (SiO4)4- reprezintă celula de bază a silicaţilor;
• mărimea relativă a atomilor: Si - 0,39 Å; O2 – 1,40 Å (1 Å = 10-8cm);
• tetraedrii pot fi izolaţi sau se pot unii (fie prin punerea în comun a O2, fie
prin intermediul unor cationi - Ca, Fe, Mg);
• în funcţie de modul de legare a tetraedrilor între ei, silicaţii se împart în mai
multe subgrupe.

Reprezentarea grafică a grupării SiO4
(colţurile coincid cu centrul ionilor de O2)

Vedere extinsă arătând
legăturile dintre atomi

Structura silicaţilor
• diversificarea reţelelor silicaţilor se datorează şi posibilităţii de înlocuire a Si
cu Al;
• între ionul de Si4+ şi cel de Al3+ există anumite similitudini;
• atomii de Al3+ sunt mai mari decât cei de Si4+ (raza ionică de 0,57 Å);
• Al va fi înconjurat de 6 ioni de O2- – formând un octaedru;
• Al se va afla în centrul octaedrului, iar atomii de O vor ocupa colţurile sale;

• aluminiu
O oxigen

Reprezentarea grafică a coordinării octaedrice

Subgrupe de silicaţi
• silicaţii sunt împărţiţi în 6 subgrupe, în funcţie de structura lor internă şi
de compoziţia lor chimică.
nezosilicaţi (nesos = insulă);
Silicaţii
sorosilicaţi (soros = grup);
ciclosilicaţi (kyklos = inel);
inosilicaţi (inos = lanţ);
filosilicaţi (phyllon = foaie);
tectosilicaţi (tekton = construcţie; structură).

Tipuri de silicaţi:
a. nezosilicaţi (ortosilicaţi);
b. sorosilicaţi;
c. ciclosilicaţi;
d. inosilicaţi în lanţuri simple;
e. inosilicaţi în lanţuri duble;
f. filosilicaţi;
g. tectosilicaţi.

Nezosilicaţii sau ortosilicaţii
• lb. greacă – nesos = insulă;
• se mai numesc silicaţi cu tetraedrii izolaţi;
• formaţi din tetraedrii izolaţi de SiO4, legaţi prin intermediul unor cationi
metalici (de obicei bivalenţi) (ex. Ca2+, Mg2+, Fe2+ ,Fe3+, Al 3+);
• se desfac după planuri neregulate, având clivaj slab sau absent;
Se împart în mai multe grupe:
• grupa olivinei – ionii de legătură sunt, în general, Fe2+ şi Mg2+; apar în
roci nesaturate în silice, formate la temperaturi mari; se alterează rapid în
contact cu apa;
• grupa garanaţilor – cationi importanţi sunt Al3+, Mg2+, Ca2+, Li+; minerale
rezistente la alterare; apar în rocile metamorfice; au culori variate în
funcţie de compoziţia chimică (niciodată albastru);
• grupa distenului – cationii frecvenţi sunt cei ai metalelor trivalente (mai
ales Al3+); au luciu sticlos şi sunt transparente sau translucide; duritate
mai mică faţa de mineralele celorlalte grupe.

Reprezentarea schematică a structurii cristaline a olivinei

Sorosilicaţii sau pirosilicaţii
• lb. greacă – soros = grup;
• se formează prin gruparea a doi tetraedrii, care îşi pun în comun un atom
de oxigen → o formă de clepsidră;
• rezultă grupări complexe [(Si2O7)6-] unite prin intermediul diverşilor cationi
(Al3+, Ca2+, Fe2+);
• prezintă un habitus prismatic;
• reprezintă clasa cea mai mică;
• fac parte din categoria mai largă a silicaţilor cu grupe finite de tetraedrii;
• exemple: epidot, melilit, vezuvian, hemimorfit.

Diferite reprezentări grafice ale unui sorosilicat

Ciclosilicaţii
•
•
•
•
•

lb. greacă – kyklos = inel;
se formează prin gruparea, sub formă de inel, a 3, 4 sau 6 tetraedrii;
fiecare tetraedru pune în comun câte doi atomi de oxigen;
aparţin silicaţilor cu grupe finite de tetraedrii;
prin suprapunerea în reţea a inelelor rezultă cristale cu habitus
prismatic;
• clivajul este slab spre bun;
• exemple: turmalină, beril, cordierit, wollastonit, rodonit.

Inosilicaţii
• lb. greacă – inos = lanţ;
• tetraedrii se leagă între ei prin intermediul a 2 sau 3 atomi de oxigen,
formând lanţuri anionice infinite;
• lanţurile se leagă între ele prin cationii nemetalici (Ca2+, Mg2+, Fe2+, Al3+);
În funcţie de tipul lanţurilor pe care le formează, se împart în:
• piroxeni – silicaţi cu lanţuri infinite simple;
- cristalizează din soluţii magmatice la temperaturi înalte;
- în funcţie de sistemul de cristalizare sunt monoclinici sau rombici;
- se găsesc, în special, în roci magmatice bazice şi ultrabazice;
- au culori închise, habitus prismatic scurt şi clivaj bun;
• amfiboli – silicaţi cu lanţuri infinite duble;
- se formează la temperaturi mai coborâte decât piroxenii;
- cristalizează în sistem monoclinic (majoritatea) şi rombic;
- sunt componentele principale ale rocilor magmatice;
- au culori închise, habitus prismatic lung sau fibros şi clivaj bun sau
perfect.

Silicat cu lanţ infinit
simplu (piroxen);

Silicat cu lanţ infinit
dublu (amfibol);

Ex.: hedenbergit,
diopsit, augit,
hipersten

Ex.: tremolit,
hornblendă,
actinot, glaucofan,
antofilit

Realizarea legăturilor
ionice între inosilicaţii

Filosilicaţii
• lb. greacă – phyllon = foaie;
• conţin un nr. mare de minerale;
• tetraedrii se leagă prin punerea în comun a 3 atomi de oxigen → o reţea
infinită de formă hexagonală;
Reţele de tetraedrii intră în alcătuirea unor foiţe, care pot fi:
• bistratificate – un plan de tetraedrii şi unul de grupări OH, legate printr-un
strat de ioni de Al;
- denumirea provine de la cele două straturi de cationi (de Si şi de Al);
- legătura între aceste foiţe se realizează electric;
• tristratificate – două planuri de tetraedrii legate printr-un strat de ioni de
Al;
- denumirea provine de la cele 3 straturi de cationi (două de Si şi unul de
Al);
- legătura între foiţe se realizează prin intermediul cationilor de Ca2+, Mg2+,
Na+, K+;
Sunt foarte diverşi → o mare varietate a proprietăţilor:
- clivează perfect, sub formă foios-lamelară sau tabulară;
- au compoziţii chimice complicate;
- la unii ionii de Si sunt înlocuiţi cu ioni de Al.

Grupe de filosilicaţi
• Grupa micelor – muscovit, biotit;
- apar, în special, la rocile magmatice;
- cristalizează în sistem monoclinic.
• Grupa cloritelor – clinoclor, pennin, proclorit, amesit, chamosit;
- prezintă multe asemănări cu cea a micelor;
- mineralele au culoarea verde (khloros = verde) şi cristalizează monoclinic;
- se formează prin metamorfozarea la temperatură joasă a rocilor ce conţin
silicaţi cu Fe, Al şi Mg.
• Grupa serpentinei – serpentinul (cu cele 2 varietăţi – azbest şi antigorit);
- cuprinde hidrosilicaţi de Mg formaţi prin metamorfozarea rocilor bazice şi
ultrabazice.
• Grupa mineralelor argiloase – illit, vermiculit, montmorillonit, caolinit;
- provin din alterarea silicaţilor primari → hidrosilicaţi de Al, Mg şi Fe;
- cuprind silicaţi care compun rocile argiloase;
- au cristale de dimensiuni foarte mici, incolore, transparente şi foioase;
- cristalizează monoclinic, au duritate foarte mică şi GS redusă (2-2,5).

Tectosilicaţii
• lb. greacă – tekton = construcţie; structură;
• tetraedrii se leagă prin punerea în comun a celor 4 atomi de oxigen → o
reţea continuă tridimensională (carcasă tetraedrică);
• sunt minerale leucocrate cu duritate mare;
• Si poate fi înlocuit de Al → edificiul cristalin îşi pierde neutralitatea
electrică şi devine o structură spaţială încărcată negativ;
• completarea sarcinilor se realizează prin ionii de Ca, K şi Na;
Există două tipuri de carcase tetraedrice:
• homeosilicatice – formate exclusiv din tetraedrii de SiO4 (neutre
electic);
• alumosilicatice – pe lângă tedraedrii de SiO4 apar şi tetreaedrii de AlO4
(încărcate electric negativ).
Diferite forme de
reprezentare
grafică a unui
tectosilicat

Grupe de tectosilicaţi
•
•

•

•

Pe baza raportului dintre Si şi Al, pot fi separate mai multe grupe:
Grupa silicei – principal reprezentant cuarţul;
- cuprinde minerale cu reţele de tetraedrii compacte;
- au condiţii de geneză diferite;
- mineralele sunt incolore, dar, de multe ori, prezintă culori allocromatice.
Grupa feldspaţilor – alumosilicaţi de K, Ca, Na saturaţi în silice;
- cele mai răspândite minerale (cca. 60 % din greutatea scoarţei terestre);
- cei mai importanţi constituenţi ai rocilor magmatice şi metamorfice;
- se alterează uşor → minerale filosilicatice;
- cristalizează monoclinic şi triclinic; sunt incolore sau cu culori deschise; au
duritate mare (6-6,5); clivaj perfect; GS mică (2,5-2,7);
- formează două serii: alcalini sau ortoclazi - ortoză, albit;
calco-sodici sau plagioclazi –anortit;
Grupa feldspatoizilor – asemănători feldspaţilor, dar nesaturaţi în silice;
- înlocuiesc feldspaţii în rocile fără cuarţ sau cu conţinutul de SiO2 redus;
- apar mai ales la rocile magmatice intruzive (sienite şi gabbrouri);
- au duritate medie (5-6) şi GS mică (2,2-2,6);
- exemple: leucit, sodalit, nefelin.

Alte săruri oxigenate
Tot în cadrul sărurilor oxigenate mai sunt cuprinse o serie de substanţe
minerale cu o răspândire mai redusă în scoarţa terestră:
•
•
•
•
•
•
•

boraţii – element comun anionul (BO3)3-;
iodaţii – element comun anionul (IO3);
cromaţii – element comun anionul (CrO4)2-;
molibdaţii – element comun anionul (MoO4);
wolframaţii – element comun anionul (WO4);
aresenaţii – element comun anionul (AsO4)3-;
vanadaţii – element comun anionul (VO4)3-.

