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1. Wstęp
Skorupa ziemska zbudowana jest z mas skalnych. Góry w Polsce, m.in. Tatry Wysokie i
Karkonosze to głównie granity, pasma ciągnące się od Krakowa do Częstochowy w większej
części tworzą wapienie, najwyższe części Łysogór to głównie kwarcyty, natomiast rozległe
równiny od Mazowsza i Kujaw utworzone są z glin, żwirów i piasków. Niektóre z wymienionych
skał są lite i wytrzymałe, np. granit, plastyczne jak np. gliny, inne sypkie, jak żwir czy też piasek.
Skały składają się z substancji stałych, które czasami można rozróżnić nieuzbrojonym okiem,
wydzielić sposobami fizycznymi, np. przez rozkruszenie. Tymi substancjami są minerały, które
są przedmiotem zainteresowań jednej z gałęzi nauk o Ziemi – Mineralogii.
Minerał to najmniejsza jednostka w sensie geologicznym z jakiej zbudowana jest skorupa
ziemska, powstała w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka, w wyniku procesów
geologicznych lub kosmologicznych. Minerałem może być pierwiastek (np. siarka), związek
chemiczny (np. kalcyt), jednorodna mieszanina pierwiastków (np. elektrum) lub związki
chemiczne (np. plagioklazy). Cechuje go budowa krystaliczna (uporządkowana struktura
wewnętrzna). Skorupa ziemska zbudowana jest z ponad 3000 minerałów, tworzących kilka
tysięcy odmian. Wiele z nich występuje w bardzo małych ilościach, często w postaci ziarna lub
w stanie silnego rozproszenia.
Celem działalności badawczej mineralogii jest dokładne poznanie składników skorupy
ziemskiej, które mogą być wykorzystywane nie tylko w celach poznawczych, ale także
praktycznych. Znaczna część minerałów stanowi podstawę współczesnej techniki, np. w
produkcji hutniczej, odlewniczej, ceramicznej, szklarskiej, materiałów

ogniotrwałych,

budowlanych, produkcji chemicznej, mechaniki precyzyjnej oraz innych ważnych gałęzi
przemysłu gdzie wykorzystuje się fizyczne i chemiczne własności minerałów i skał.

2. Identyfikacja minerałów na podstawie morfologii
Identyfikacja minerałów jest ułatwiona, gdy minerały występują w postaci dobrze
wykształconych kryształów lub skupień. Kryształ to ciało o prawidłowej budowie wewnętrznej,
czyli takie, w którym atomy lub jony rozmieszczone są prawidłowo tworząc sieć przestrzenną.
Jest to zatem ciało obdarzone prawidłową formą geometryczną, ograniczone ścianami
płaskimi przecinającymi się w krawędziach i narożach.
Pokrój – to jedna z cech pozwalających na identyfikację minerałów, polega na określeniu
ogólnego kształtu zewnętrzny kryształu. Pokroje dzieli się na:
•

płytkowy (blaszkowy) – wymiary kryształu są podobne w dwóch kierunkach, w trzecim
kierunku wymiar znacznie mniejszy,

•

tabliczkowy – wymiary kryształu są zróżnicowane we wszystkich trzech kierunkach,

•

izometryczny – wymiary kryształu są jednakowe w trzech kierunkach,

•

słupkowy – wymiary są podobne w dwóch kierunkach, w trzecim znacznie większy
(szczególne odmiany: pręcikowy, igiełkowy, włóknisty)

•

listewkowy – gdy kryształ ma różne wymiary w trzech kierunkach, przy czym jeden
wymiar znacznie przeważa nad innymi

Rys. 1 Podział pokrojów
Tab. 1 Rodzaje i charakterystyka form skupienia
Pojedyncze
kryształy

nieprawidłowe skupienia pojedynczych kryształów

Dobrze
wykształcone

Szczotki krystaliczne

swobodnym stopniu

Formy

Geody

Sekrecje

skupienia
Kryształy w postaci

o różnej wielkości przyrośniętych do wspólnego
podłoża

kryształy o
wzrastania

skupiska pojedynczych kryształów

Skupienia ziarniste

skupienie mineralne, które wypełnia wolną
przestrzeń w skałach
minerały, które wytrąciły się z krążących roztworów
i całkowicie wypełniły pustą próżnię w skale
ziarna krystaliczne widoczne makroskopowo

ziaren mineralnych
kryształy nie mają wykształconych własnych ścian,

ograniczonych
przypadkowymi

Skupienia zbite

masę

powierzchniami
Inne skupiska
mineralne

każdy kryształ styka się z innym tworząc zwartą

Konkrecje

zespoły mineralne narastające z zewnątrz wokół
jakiegoś ośrodka (np. ziarno piasku)

powstają w skutek wytrącania się w ruchliwej
Oolity

wodzie płytkich stref morskich węglanu wapnia
wokół zawieszonych w wodzie drobnych okruchów
skalnych lub pęcherzyków gazu

Nacieki

naloty, wykwity

Skupiska bombowe

wodorotlenki żelaza o koncentrycznej budowie

3. Identyfikacja minerałów na podstawie cech fizycznych
Minerały posiadają określone cechy fizyczne, dzięki którym można je od siebie odróżniać.
Niektóre z nich posiadają charakterystyczne właściwości, umożliwiając szybką identyfikację,
niewymagającą skomplikowanych analiz. Na podstawie cech widocznych nieuzbrojonym
okiem można określić minerał używają prostych narzędzi, np. gwoździa, lupy, lub odczynników
chemicznych, np. kwasu solnego.
Wyróżnia się fizyczne cechy minerałów:
•

optyczne – połysk, przeźroczystość, barwa, rysa

•

mechaniczne – twardość, łupliwość, przełam

•

inne – spójność

Połysk – to zdolność minerału do odbijania światła od powierzchni jego ścian, łupliwości i
przełamu. Połysk może się różnić w zależności od powierzchni przełamu i ściany kryształu.
Wyróżnia się następujące rodzaje połysku:
•

metaliczny

•

półmetaliczny (chalkopiryt)

•

niemetaliczny (zależnie od typu intensywności)

•

diamentowy (diament, cyrkon)

•

szklisty (ściany kwarcu)

•

tłusty (siarka rodzima, przełam kwarcu)

•

jedwabisty (gips)

•

perłowy (serycyt)

•

matowy (jaspis)

Rys. 2 Przykłady minerałów o wybranych odmianach połysku

Przeźroczystość – jest to zdolność minerałów do przepuszczania promieni świetlnych.
Stopień przeźroczystości zdeterminowany jest strukturą minerału.
Wyróżnia się:
•

przeźroczyste (halit, kalcyt)

•

półprzeźroczyste i przeświecające – przepuszczają światło zwłaszcza w pobliżu
krawędzi kryształu (szmaragd)

•

nieprzeźroczyste – (magnetyt, grafit)

Barwa – to jedna z ważniejszych cech fizycznych minerałów, wynikająca z selektywnej
absorpcji światła. Często pozwala w łatwy sposób oznaczyć minerały.
Ze względu na barwę minerały można podzielić na:
•

minerały

barwne

(idiochromatyczne)

–

jest

to

barwa

stale

występująca

i

charakterystyczna dla danego minerału, uwarunkowana jest ich składem chemicznym
oraz strukturą wewnętrzną (siarka rodzima – barwa żółta, grafit – barwa czarna)
•

minerały bezbarwne – nie posiadają charakterystycznej barwy, idealny przypadek
minerały nie posiada żadnej barwy

•

minerały zabarwione (allochromatyczne) – należą do nich minerały bezbarwne, które
uzyskały zabarwienie, dzięki domieszkom obcego związku chemicznego lub defektom
struktury kryształu (kwarc – np. bezbarwny jako kryształ górski, fioletowy jako ametyst)

•

pseudochromatyczne – barwa ściśle związana z budową wewnętrzną minerału (opal)

•

pleochroiczne – zjawisko wielobarwności w wyniku różnej absorpcji widmowej i
kierunku polaryzacji światła przez substancje minerałów (biotyt, aleksandryt).
Pleochroizm wykazują wyłącznie minerały barwne!

Rys. 3 Aleksandryt - minerał charakteryzujący się pleochroizmem

Rysa – podobnie jak barwa jest jedną z ważniejszych cech rozpoznawczych minerałów.
Rysa jest to barwa sproszkowanego minerału, uzyskujemy ją pocierając minerał o białą,
niepolerowaną, porcelanową płytkę lub pocierając 2 takie same minerały nad białym papierem.
Jeżeli minerały są barwne to dadzą rysę barwną (nie zawsze tej samej barwy co minerał).
Minerały bezbarwne i zabarwione dadzą rysę białą.

Rys. 4 Przykłady rys na porcelanowej płytce na wybranych minerałach

Twardość – jest to opór jaki stawia minerał zewnętrznemu działaniu mechanicznemu
usiłującemu zarysować lub w inny sposób naruszyć jego powierzchnię. W trakcie identyfikacji
minerałów korzysta się ze skali Mohsa, wypracowanej w 1812r. Jest to skala porównawcza,
bazująca na 10 minerałach wzorcowych, uporządkowanych wg wzrastającej twardości. Skali
Mohsa można nauczyć się zapamiętując „wyrażenie” TA-GI-KA FLU-A-SKA KWA-TO-KODIA. Jest to ciąg pierwszych liter i sylab minerałów tworzących skalę twardości Mohsa.
Zapamiętanie tego hasła, umożliwi szybsze skojarzenie minerałów oraz kolejności
występowania w układzie twardości.
Poniżej scharakteryzowano minerały tworzące skalę twardości Mohsa, wraz z ich
wzorami sumarycznymi oraz cechami charakterystycznymi.

Tab. 2 Skala Mohsa

1

Talk

Mg3[(OH)2Si4O10]

2

Gips

CaSO4∙2H2O

3

Kalcyt

CaCO3

4

Fluoryt

CaF2

5

Apatyt

Ca5F(PO4)3

6

Skaleń

K[AlSi3O8]

7

Kwarc

SiO2

8

Topaz

Al2F2SiO4

9

Korund

Al2O3

10

Diament

C

Daje się
zarysować
paznokciem

Daje się zarysować
stalowym ostrzem

Uderzone
kawałkiem
stali krzeszą
iskry

Nie daje się
zarysować
stalowym
ostrzem

Łupliwość – zdolność minerałów do pękania wzdłuż tzw. płaszczyzn łupliwości pod
wpływem uderzenia lub nacisku. Jest to wielkość wektorowa i nie występuje u ciał
bezpostaciowych. Niektóre minerały krystaliczne jej nie posiadają, np. kwarc.
Łupliwość możemy podzielić ze względu na kierunkowość pękania:
•

jednokierunkową 1D (biotyt, muskowit)

•

dwukierunkową 2D (ortoklaz, amfibole)

•

trójkierunkową 3D (sól kamienna)

Łupliwość dzielimy również w zależności od łatwości pękania oraz gładkości i połysku
powstających powierzchni:
•

doskonała – kryształy pękają dając gładkie ściany, widoczny połysk (mika, kalcyt)

•

dokładna – kryształy rozpadają się dając w dwóch kierunkach gładkie ściany (skaleń)

•

wyraźna – zazwyczaj występuje w dwóch lub rzadziej w jednej płaszczyźnie, kryształy
pod wpływem nacisku lub uderzenia pękają wzdłuż równych płaszczyzn łupliwości,
najczęściej

występuje

razem

z

przełamem

(dwukierunkowa

–

amfibole),

jednokierunkowa – oliwin)
•

niewyraźna – kryształy pękają głównie wzdłuż biegnących w przypadkowych
kierunkach powierzchni przełamu a same płaszczyzny łupliwości są mało widoczne
(apatyt)

•

bardzo niewyraźna – minerały pod wpływem nacisku lub uderzenia pękają w
przypadkowych kierunkach, dając nierówne powierzchnie, będące przełamem.
Płaszczyzny łupliwości są bardzo trudno dostrzegalne (platyna rodzima).

Rys. 5 Przykłady łupliwości

Przełam – zdolność minerałów do pękania pod wpływem nacisku lub uderzenia wzdłuż
nieregularnych powierzchni (przeciwieństwo łupliwości). Jeżeli minerał jest łupliwy w jednym
kierunku, to w dwóch pozostałych posiada przełam, jeżeli minerał jest łupliwy w dwóch
kierunkach to w jednym ma przełam.

Przełam dzielimy ze względu na charakter powstałej powierzchni:
•

równy – powierzchnie zbliżone do płaskich

•

nierówny – ma szorstką powierzchnię, pokrytą licznymi wypukłościami i zagłębieniami
(piryt)

•

muszlowy – charakteryzuje się falistą powierzchnią, przypominającą muszlę (apatyt,
kwarc)

•

włóknisty – ma w miarę gładką powierzchnię, biegnącą wzdłuż włókien (wollastonit)

•

ziemisty – chropowata, porowata i nierówna powierzchnia (kaolinit)

•

zadziorowaty – nierówna powierzchnia pokryta licznymi, częściowo oderwanymi,
drobnymi i często ostrymi fragmentami (nefryt)

•

haczykowaty

–

chropowata

powierzchnia,

pokryta

ostrymi

nierównościami

przypominającymi haczyki (złoto rodzime, srebro rodzime)

Rys. 6 Przełam na przykładzie krzemienia (przełam muszlowy) oraz limonitu (przełam ziemisty)

Spójność

–

sposób

zachowania

się

minerałów

wobec

działania

czynników

mechanicznych (nacisk, uderzenie). Spójność jest uzależniona od rodzaju wiązań łączących
atomy, jony i cząsteczki w sieci krystalicznej minerału.
Ze względu na rodzaj wytrzymałości minerałów na czynniki mechaniczne wyróżnia się:
•

zwięzłe – nie da się ich rozbić pod wpływem uderzenia młotkiem lub jest to trudne
(jadeit)

•

giętkie – uginają się pod wpływem nacisku, ale po jego ustaniu nie wracają do swojego
pierwotnego kształtu (gips)

•

sprężyste – uginają się pod wpływem nacisku, a po jego ustaniu wracają do swojego
pierwotnego stanu (mika)

•

kruche – rozpadają się od niezbyt silnego uderzenia np. młotkiem (piryt)

•

strugane – można je pociąć lub strugać nożem (akantyt)

•

kowalne (ciągliwe) – pod wpływem uderzenia powstają cienkie blaszki (kowalność) lub
cienkie druciki (ciągliwość) (złoto rodzime, srebro rodzime)

Inne:
Właściwości magnetyczne – magnetyzm minerałów wynika z zawartości niektórych
pierwiastków z grupy metali lub metali przejściowych. Minerały mogą wykazywać silne
właściwości magnetyczne lub słabe, takie uwarunkowania są zależne od budowy minerału,
składu mineralnego oraz skondensowania lub rozproszenia pierwiastków w strukturze
minerału. Można wyróżnić:
•

ferromagnetyki – należą do nich minerały, charakteryzujące się silnym
przyciąganiem magnetycznym (magnetyt, żelazo rodzime)

•

paramagnetyki – jest to grupa minerałów, wykazująca słabe przyciąganie
magnetyczne (złoto rodzime, srebro rodzime)

•

diamagnetyki – minerały z tej grupy wykazują silne odpychanie przez magnes
(baryt)

Minerały o właściwościach magnetycznych można rozpoznać poprzez przyłożenie
magnesu neodymowego do powierzchni badanego okazu i sprawdzenie czy występują między
nimi siły magnetyczne. Drugą metodą rozpoznawczą jest ustawienie kompasu obok minerału,
jeżeli igła kompasu zostanie skierowana w jego stronę, oznaczać to będzie wystąpienie
zjawiska magnetycznego. Ważne, aby podczas takiego eksperymentu, w pobliżu nie
znajdowały się inne przedmioty o właściwościach magnetycznych, mogące zakłócać lub
fałszować wynik doświadczenia.

Rys. 7 Magnetyt - przykład właściwości magnetycznych

Radioaktywność – zjawisko radioaktywności występuje w minerałach, zawierających
promieniotwórcze izotopy pierwiastków takich jak: uran (U), rad (Ra), potas (K), neodym (Nd),
tor (Th), platyna (Pt) i inne. Poziom radioaktywności jest uzależniony od rodzaju pierwiastków
występujących oraz ich stężenia w minerale. Radioaktywność można zbadać za pomocą
licznika Geigera-Müllera, który mierzy poziom promieniowania jonizującego alfa, beta oraz

gamma emitowanego z minerałów. Drugi sposób sprawdzania radioaktywności wymaga
większego zaangażowania i czasu, polega na ułożeniu zeszlifowanego okazu minerału na
kliszy fotograficznej. Promieniowanie emitowane przez minerały spowoduje naświetlenie
kliszy w miejscach występowania składników radioaktywnych. Oprócz identyfikacji minerałów
pod względem promieniotwórczości, można wykazać również czy wielkość promieniowania
danego minerału może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia człowieka (radiobaryt).

Rys. 8 Uraninit- przykład minerału promieniotwórczego oraz licznik Geigera-Müllera do wykrywania
promieniotwórczości

Luminescencja – niektóre minerały wykazują zdolność do emitowania światła, które jest
wynikiem absorbowania energii termicznej, mechanicznej działającej na tzw. aktywatory
(pierwiastki ziem rzadkich) lub wiązań chemicznych w minerałach. Zjawisko luminescencji w
minerałach może objawiać się w wyniku działania różnych procesów:
•

fotoluminescencji – minerał zaświeca się w wyniku naświetlania go promieniowaniem
ultrafioletowym – UV (bezbarwny gips, kalcyt, apatyt)

•

termoluminescencja – minerał emituje światło w wyniku wystąpienia reakcji termicznej,
np. ogrzania minerału (fluoryt)

•

chemiluminescencja – występuje w momencie, gdy minerał zawiera pierwiastki, które
w wyniku zajścia reakcji chemicznej zaczynają emitować światło (fosfor podczas
utleniania)

•

tryboluminescencja – występuje, gdy minerał jest pod wpływem działania energii
mechanicznej, np. ściskania, kruszenia, tarcia (kwarc)

Rys. 9 Przykład luminescencji minerałów na przykładzie uraninitu

Własności chemiczne – minerały mogą zostać również zidentyfikowane na podstawie ich
reakcji z kwasami. Najczęściej stosuje się 7 lub 10% roztwór kwasu solnego, którym polewa
się analizowany minerał. W wyniku reakcji kwasu ze składnikami budującymi dany minerał
nastąpi reakcja, która objawia się różnym stopniem burzenia. Tą metoda najczęściej
identyfikuje się minerały z grupy węglanów (kalcyt).
Reakcja z HCl na przykładzie kalcytu:
"#"$% + '(") → "#")' + "$' + (' $

Rys. 10 Kalcyt - przykład minerału reagującego z kwasem solnym

Zapach – niektóre z minerałów posiadają charakterystyczny zapach, który może być
potęgowany podczas procesów termicznych lub przy użyciu odczynników chemicznych, np.
kwasu solnego. Do takich minerałów należy siarka, która oprócz charakterystycznej żółtej
barwy wykazuje również zapach przypominający zgniłe jajo. Z kolei arsen jest minerałem, który
w wyniku ogrzania wydziela zapach przypominający czosnek.
Smak – należą do nich minerały, które można rozpoznać za pomocą jednego ze zmysłów,
do takich minerałów należy halit, który charakteryzuje się słonym smakiem.

Przykładowy sposób rozpoznawania wybranych cech minerałów

Przebieg

ćwiczenia

–

Rozpoznawanie

minerałów

na

podstawie

cech

zewnętrznych
Celem

ćwiczenia

jest

identyfikacja

wybranych

minerałów

na

podstawie

cech

zewnętrznych, wśród których największe znaczenie mają: połysk, barwa, rysa oraz
przejrzystość. Pomocne będą także cechy, takie jak: spójność (np. twardość, łupliwość,
przełam, kowalność). Podczas zajęć laboratoryjnych studenci dokonają rozpoznania skali
twardości minerałów oraz zbadają niektóre z właściwości fizykochemicznych powierzchni
minerałów.
Przykład zadań do wykonania w czasie laboratorium
1. Wskazać 3 minerały o różnych pokrojach oraz podać ich nazwy
2. Wskazać 3 minerały o różnych formach skupienia oraz podać ich nazwy
3. Podać cechy optyczne i mechaniczne 3 wybranych minerałów
4. Wskazać minerał, który reaguje z kwasem solnym oraz zapisać jego równanie
chemiczne
5. Nazwać i opisać cechy fizyczne wskazanych minerałów zgodnie z tabelą znajdującą
się na następnej stronie
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