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Dit boek is het tiende deel uit de serie: Mineralen leren herkennen.

Deel 1 bevat een algemene inleiding over mineralen, hun voorkomen, hun namen en 
wat eerste kenmerken bij het leren herkennen van mineralen.
Deel 2 gaat over de chemische samenstelling van kristallen, de namen van 
mineralen, hun elementen en de verbindingen.
Deel 3 gaat over een de kristalstructuur van mineralen.
Deel 4 gaat over de waarnemingen aan de kristalvormen (morfologie).  In dit boek 
werden de wetmatigheden in de morfologie van kristallen beschreven. Er werd 
aangetoond hoe zowel het voorkomen van kristalvlakken in zones als de wet van de 
constante tweevlakshoek een direct gevolg zijn van de kristalstructuur.
Deel 5  legt de nadruk op de beschrijving van de morfologie van kristallen als een 
belangrijk hulpmiddel voor het determineren en herkennen van mineralen
Deel 6 :  de aard van de atomen waaruit een mineraal bestaat (chemische 
samenstelling), de soorten chemische bindingen en de kristalstructuur bepalen een 
hele reeks fysische kenmerken.
Deel 7: de optische kenmerken die het gevolg zijn van de interactie tussen licht en 
mineraal worden in dit boek behandeld. 
Deel 8: gaat over chemische testen op mineralen.
Deel 9: 
 gaat over mineralensystematiek  
Deel 10:
determineren betekent het bepalen tot welke mineraalsoort een onbekend specimen, 
kristal(letje) of mineraalfragment(je) behoort. Een mineraalsoort is eerst volledig 
bepaald wanneer de chemische samenstelling (chemische formule) en de 
kristalstructuur bekend zijn.
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crocoiet, Adelaide Mine, Dundas, Tasmanië, Australië



Determineren en herkennen 

Determineren betekent het bepalen tot welke mineraalsoort een onbekend specimen, 
kristal(letje) of mineraalfragment(je) behoort. Een mineraalsoort is eerst volledig 
bepaald wanneer de chemische samenstelling (chemische formule) en de 
kristalstructuur bekend zijn. In de praktijk zal de mineraloog wel degelijk de chemische 
samenstelling bepalen. In plaats van het omslachtig bepalen van de kristalstructuur zal 
de mineraloog bepaalde fysische metingen uitvoeren (zoals x-stralendiffractie) 
waarvan de resultaten heel nauw met de kristalstructuur samenhangen. Enkel als na 
een wetenschappelijke interpretatie van dergelijke onderzoekingen een eenduidige 
determinatie mogelijk is, dan kan men zeggen dat de identiteit van een mineraal met 
zekerheid is vastgesteld.
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hematiet, Volcán Payún Matrú, Malargüe, provincia de Mendoza, Argentinië



Chemische analyse en chemische samenstelling

Om mineralen te determineren zal de mineraloog dikwijls gebruik maken van chemische 
analysemethoden. Onder chemische analyse verstaat men het bepalen van de 
chemische samenstelling. Men maakt in dit verband nog een onderscheid tussen 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Door middel van een kwalitatieve analyse 
bepaalt men welke atoomsoorten (elementen) of atoomgroepen (zoals CO3, SO4 enz.) 
in een mineraal aanwezig zijn. Met behulp van een kwantitatieve analyse stelt men 
tevens vast hoeveel (meestal in %) van de verschillende atoomsoorten in het te 
onderzoeken mineraal aanwezig zijn.

De chemische samenstelling van een mineraal wordt meestal uitgedrukt in 
procentuele hoeveelheden. Bij wijze van voorbeeld wordt het mineraal hematiet 
genomen met als chemische samenstelling Fe2O3. In de chemische formule van dit 
mineraal treft men 2 atomen ijzer (Fe) aan en 3 atomen zuurstof (O). Met andere 
woorden, 40% van de atomen in hematiet zijn ijzeratomen tegen 60% zuurstofatomen. 
Men spreekt in dit verband van atoomprocent.

rekenvoorbeeld: in de formule Fe2O3 heeft men in totaal 5 atomen; 2  Fe- en 
3 O-atomen. De chemische samenstelling in atoomprocent
is bijgevolg voor ijzer: 2 x 100 / 5 = 40 %
en voor zuurstof:         3 x 100 / 5 = 60 %

Resultaten van chemische analyses worden meestal in gewichtsprocent uitgedrukt. 
Om de chemische samenstelling van hematiet in gewichtsprocent uit te drukken, 
maakt men gebruik van de atoommassa's (zie tabel 3.1) van ijzer (55,847) en zuurstof 
(15,999).

rekenvoorbeeld: het formulegewicht (zie 7.6) van hematiet, is:
   2 x  55,847 + 3 x 15,999 = 159,691 gram
   de chemische samenstelling in gewichtsprocent is nu
   voor ijzer:   2 x 55,847 x 100 / 159,691 = 69,944 %
   voor zuurstof:  3 x 15,999 x 100 / 159,691 = 30,056 %



Omgekeerd kan men, uitgaande van de resultaten van een kwantitatieve analyse, 
de brutoformule van een mineraal afleiden.

rekenvoorbeeld: een analyse van een hematietmonster geeft aan dat het
mineraal in gewichtsprocent uit 69,95 % Fe en 30,05 % O
bestaat.
Gebruik makende van de atoommassa's van Fe en O kan
men dit omrekenen naar atoomverhoudingen:
Fe:  69,95 / 55,847 = 1,252
O:   30,05 / 15,999 = 1,878    (1,252 + 1,878 = 3,130)
of in atoomprocent:
Fe: 1,252 x 100 / 3,130 = 40 %
O:   1,878 x 100 / 3,130 = 60 %
in de chemische formule van hematiet is de verhouding van
de elementen Fe:O = 40 : 60 of vereenvoudigd 2:3 en kan
men de formule schrijven als: Fe2O3

De samenstelling van een mineraal kan variabel zijn. Zo bevat sfaleriet (theoretisch 
ZnS) vrijwel zonder uitzondering enige hoeveelheid ijzer en de chemische formule 
wordt dan ook geschreven als (Zn,Fe)S. Wil men de exacte samenstelling kennen, 
dan is een chemische analyse noodzakelijk.
Een analyse van een willekeurig sfalerietkristal leverde de volgende resultaten op:

element gewichts % atoom % atoom- 
verhouding

Zn 57,876 42,50 0,85

Fe   8,726   7,50 0,15

S 33,398 50,00 1,00

De chemische analyse leverde de samenstelling in gewichtsprocent, die men kan 
omrekenen naar atoomprocent of naar atoomverhouding genormaliseerd naar 
zwavel = 1. De chemische formule van het betreffende sfalerietkristal kan men nu 
schrijven als: (Zn0,85 Fe0,15)S.
In het voorbeeld van het sfalerietkristal was de exacte chemische samenstelling 
slechts aanvullende informatie; de determinatie als sfaleriet is immers niet van het 
ijzergehalte afhankelijk. Er zijn echter mineraalsoorten die mengkristallen (zie 4.9) 
vormen en waarbij een chemische analyse noodzakelijk is om te bepalen met welk 
mineraal men nu exact te maken heeft.

tabel 11.1



Een voorbeeld is wolframiet. Strikt genomen is dat geen mineraalsoort, maar een term 
die verwijst naar de continue reeks tussen hübneriet (MnWO4) en ferberiet (FeWO4). 
Om na te gaan met welk van de twee mineralen men te maken heeft, zal men een 
chemische analyse moeten uitvoeren.
De analyse van een wolframietkristal van Panasqueira, Portugal geeft volgende 
resultaten:

element gewichts % atoom % atoom- 
verhouding

Fe 16,92 15,33 0,92

Mn   1,44   1,33 0,08

W 60,56 16,67 1

O 21,08 66,67 4

De chemische formule van het betreffende wolframietkristal kan men nu schrijven als: 
(Fe0,92 Mn0,08)WO4  of men kan ook zeggen dat het kristal voor 92% uit ferberiet 
bestaat en voor 8% uit hübneriet.

In de mineralogie is het de gewoonte om de analyses van zuurstofhoudende 
verbindingen (zoals silicaten, carbonaten, sulfaten enz.) weer te geven in 
gewichtsprocent van de oxiden in plaats van de elementen. In het geval van het 
wolframietkristal uit vorig voorbeeld zou de analyse dan vermeld worden als:

oxide gewichts 
%

molecuul- 
gewicht

molecuul- 
verhouding

atoomverhouding

kationen zuurstof

FeO 21,78  71,85 0,3031 0,3031 0,3031

MnO  1,86  70,94 0,0262 0,0262 0,0262

WO3 76,35 231,85 0,3293 0,3293 0,9879

totaal 99,99 1,3172

tabel 11.3 analyse van een wolframietkristal uitgedrukt in  gewichtsprocent van 
oxiden

tabel 11.2 
analyse van een 
wolframietkristal



element atoomverhouding 
elementen

atoomverhouding 
voor O = 4

Fe 0,3031 0,92

Mn 0,0262 0,08

W 0,3293 1

O 1,3172 4

tabel 11.3 - vervolg

Om de analyseresultaten van tabel 11.3 die uitgedrukt zijn in gewichtsprocent van de 
oxiden, te interpreteren gaat men als volgt te werk:

Rekenvoorbeeld: eerst worden de molecuulgewichten van de oxiden berekend
uitgaande van de atoommassa's (tabel 3.1) voor WO3 is dat
bijvoorbeeld:  183,85 + 15,9994 x 3 = 231,85

de gewichtsprocenten worden nu door de overeenkomstige
molecuulgewichten gedeeld om de molecuulverhoudingen te
krijgen, bijvoorbeeld voor WO3:  76,35 / 231,85 = 0,3293

hieruit leidt men dan de atoomverhoudingen voor de diverse
kationen en voor zuurstof af; deze verhoudingen zijn gelijk
aan de molecuulverhoudingen, behalve in het geval van de 3
zuurstofatomen in WO3 waar 0,3293 x 3 = 0,9879

men kan nu de atoomverhoudingen voor zuurstof optellen
0,3031 + 0,0262 + 0,9879 = 1,3172 en omdat in de
formule van wolframiet 4 zuurstofatomen voorkomen, kan
men dat getal normaliseren naar 4 en men bekomt als factor
4 / 1,3172 = 3,0367

wanneer men nu de atoomverhoudingen van de diverse
elementen met deze factor vermenigvuldigd, bekomt
men uiteindelijk de genormaliseerde atoomverhoudingen

de chemische formule van het betreffende wolframietkristal
kan men nu schrijven als: (Fe0,92 Mn0,08)WO4  een resultaat
dat identiek is aan dat verkregen via de gewichtsprocenten
van de elementen (tabel 11.2)



Niet alleen mineralenanalyses maar vooral analyses van gesteentemonsters worden 
uitgedrukt in gewichtsprocent van de betreffende oxiden, omdat gesteenten meestal 
uit silicaten, carbonaten en fosfaten bestaan.

Mineralen bevatten dikwijls variabele hoeveelheden aan elementen die geen 
wezenlijk onderdeel van de (ideale) chemische samenstelling van de betreffende 
mineraalsoort uitmaken. Dergelijke niet-essentiële elementen zijn slechts in kleine 
hoeveelheden aanwezig. Soms kunnen dat hooguit enkele procenten of fracties van 
procenten (sporen) zijn. Wanneer het gaat om sporenhoeveelheden van een 
bepaald element, dan wordt de hoeveelheid ervan niet meer uitgedrukt in %, omwille 
van te veel decimalen, maar in ppm. Deze afkorting komt van het Engels 'parts per 
million' en betekent dus 'delen per miljoen'.

De term ppm wordt gedefinieerd als:

                 gewicht van het sporenelement
   ppm     = x 1 000 000
    
         totaalgewicht

Met andere woorden, 1 ppm = 0,0001 % (één tienduizendste procent).

Met behulp van de moderne analysetechnieken is het zelfs mogelijk om nog kleinere 
hoeveelheden van een element te kwantificeren. Om dergelijke hoeveelheden aan te 
geven gebruikt men de term ppb (parts per billion), delen per miljard (1 miljard = 1000 
miljoen). Dus 1 ppm = 1000 ppb.
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elektronen-microsonde



Analytische technieken

De mineraloog heeft voor de chemische analyse van zijn mineraalmonsters heel wat 
technieken ter beschikking. De klassieke chemische analysemethoden zijn in de loop 
van de laatste veertig jaar grotendeels vervangen door diverse instrumentele 
technieken.

Een instrumentele techniek die heel veel voor mineralogisch onderzoek wordt 
toegepast, is de elektronenmicrosonde-analyse (meestal afgekort EPMA, van het 
Engels: electron probe microanalyser. Deze analysetechniek maakt gebruik van x-
stralen (ook Röntgenstralen genoemd). In de elektronenmicrosonde worden de x-
stralen opgewekt door de atomen van het te onderzoeken mineraal te beschieten met 
elektronen. Wanneer zo een elektron op een atoom invalt, dan kan het een elektron 
uit de binnenste schil van dat atoom verwijderen. Het atoom komt dan in een 
geëxciteerde toestand terecht. Deze toestand is onstabiel en een elektron van een 
hoger gelegen schil (en dus ook met een hogere energie) zal spoedig de ontstane 
vacature opvullen. Daarbij komt dan energie vrij onder de vorm van x-stralen. De 
energie van deze x-stralen is karakteristiek voor de atoomsoort (element) waaruit ze 
is ontstaan. Door de energie (of de golflengte) van de ontstane x-stralen te meten kan 
men dus bepalen welke elementen zich in het te onderzoeken mineraal bevinden. 
Door de intensiteit van de x-stralen te meten kan men, met inachtneming van 
bepaalde preparatievoorwaarden (bijvoorbeeld polijsten) zelfs de concentratie van de 
in het mineraal aanwezige elementen bepalen.

 fig. 11.1

schematische 
voorstelling van een 
elektronen-microsonde



fig. 11.2

een actuele 
elektronen-
microsonde

In de microsonde worden de elektronen opgewekt door een wolframdraad die aan het 
gloeien wordt gebracht. Deze gloeidraad bevindt zich in een cilinder en door een 
potentiaal van enkele volts tussen gloeidraad en cilinder aan te leggen, worden de 
elektronen uit de cilinder naar buiten gezogen. Dan ondergaan ze een versnelling 
over een potentiaalverschil van ongeveer 10000 - 30000 volt (10 - 30 keV = kilo 
elektron volt) tussen de cilinder en de anode. De anode heeft een gaatje in het 
midden en de elektronen die door deze anode-opening passeren worden door een 
combinatie van elektromagnetische lenzen (condensorlenzen) en diafragma's op het 
preparaat gefocusseerd. Het binnenste van de microsonde wordt vacuüm gepompt 
om de absorptie van elektronen door lucht te voorkomen. De elektronenbundel die op 
het gepolijste preparaatoppervlak invalt, produceert x-stralen die typisch zijn voor de 
in het preparaat aanwezige elementen. Met behulp van de 'scan-spoelen' kan men de 
bundel over het preparaat heen bewegen en de exacte plaats uitkiezen waar men 
een analyse wenst te maken. Op die manier kan men analyses verkrijgen van 
minuscule volumes in de grootteorde van ongeveer 4 tot 10 µm3.
De geproduceerde x-stralen worden door een zogenaamde golflengte-dispersieve-
detector naar hun golflengten geanalyseerd. Deze detector bestaat uit een gebogen 
analysatorkristal (monochromator) dat bepaalde instelbare golflengten uit het x-
stralenspectrum kan isoleren om vervolgens hun intensiteit te meten. Meestal is een 
microsonde met drie, vier of meer van dat soort detectoren voorzien. Elk van die 
detectoren kan dan afgesteld worden op de golflengte van één bepaald element of er 
kunnen met één detector meerdere elementen na elkaar gemeten worden. 



Uit de meetresultaten berekent de computer vervolgens de chemische 
samenstelling van het te onderzoeken mineraal. De samenstelling van het te 
analyseren mineraal kan ook bepaald worden door vergelijking met de x-
stralenintensiteiten van materialen (standaarden) met een nauwkeurig bekende 
chemische samenstelling.

Om een mineraal met behulp van de microsonde te analyseren moet het aan de te 
onderzoeken kant aangepolijst worden. Men kan ook mineraalkorreltjes inbedden in 
een epoxyhars cilindertje (25 mm diameter en ongeveer 20 mm dik) dat aan de te 
analyseren kant eveneens aangepolijst wordt. Om het te analyseren oppervlak 
geleidend te maken voor elektronen moet het dan nog voorzien worden van een 
dun (25 nm dik) koolstoffilmpje.

Met de microsonde kan men alle elementen vanaf boor (B) tot en met uranium (U) 
analyseren. Hoewel de analyse van lichte elementen (B, C, N, O, F) iets minder 
evident is, kan men met moderne apparaten kwantitatieve analyses uitvoeren tot en 
met het element boor. De microsonde is voornamelijk geschikt voor de bepaling 
van de hoofdcomponenten van een mineraal. De detectielimiet ligt voor de meeste 
elementen rond de 100 ppm (0,01 %) tot 10 ppm onder gunstige omstandigheden. 
Verder moet men er rekening mee houden dat sommige mineralen in het hoge 
vacuüm van het apparaat onstabiel worden.

Een, qua constructie, met de elektronenmicrosonde vergelijkbaar apparaat is de 
rasterelektronenmicroscoop (afgekort SEM, van het Engels: scanning electron 
microscope). De SEM kan ook gebruikt worden voor x-stralenanalyse, maar het 
apparaat is in de eerste plaats geoptimaliseerd voor beeldvorming. Onder 
beeldvorming verstaat men het zichtbaar maken van een voorwerp dat te klein is om 
het met het blote oog, met de loep of zelfs met behulp van een lichtmicroscoop waar 
te nemen. Wanneer een preparaat met elektronen wordt beschoten, komen er naast 
x-stralen ook andere stralen vrij; zo kunnen er elektronen teruggekaatst worden of 
kunnen er in de oppervlaktelaag van het specimen secundaire elektronen ontstaan. 
De gefocusseerde elektronenbundel zal een klein gebiedje van het preparaat 
'aftasten' en het gemeten signaal (van bijvoorbeeld secundaire elektronen) zal op een 
Tv-scherm een beeld produceren. De beelden die met behulp van de SEM worden 
verkregen lijken heel sterk op een zwart-wit foto, maar dan bij een heel sterke 
vergroting en met een enorm grote dieptescherpte. De SEM is dan ook heel geschikt 
om minuscule kristalletjes zichtbaar te maken. Figuur 11.3 toont een reeks van 
secundaire-elektronenbeelden van goethietkristallen van Ouarzazate, Marokko, bij 
vergrotingen van respectievelijk 40 x, 400 x, 4000 x en 40000 x.



fig. 11.3

een reeks van 
secundaire-
elektronenbeelden van 
goethietkristallen

SEM-opnamen: Rik 
Dillen

De meeste rasterelektronenmicroscopen zijn tevens uitgerust met een x-stralen 
detector. In tegenstelling tot de microsonde wordt in de SEM gebruik gemaakt van 
een energie-dispersieve-detector. De detectie van de x-stralen berust hier op een 
heel ander principe dan bij de golflengte-dispersieve-detector; de energie van de 
gedetecteerde x-stralen wordt in een silicium-halfgeleider omgezet in elektrische 
pulsen die verder elektronisch worden verwerkt. Het voordeel van deze detector is 
dat alle gegenereerde x-stralen (met verschillende energie) tegelijkertijd worden 
gedetecteerd. Nadeel is een kleinere gevoeligheid en een lagere resolutie. Het 
eindresultaat is een spectrum waarop de x-stralen volgens energie gesorteerd 
worden en waaruit men vrijwel onmiddellijk de in het mineraal aanwezige elementen 
kan identificeren. Deze detector is dan ook ideaal geschikt om heel snel een idee te 
krijgen van al de in een mineraal aanwezige elementen. Ook hier kan men met 
behulp van een aangepast computerprogramma een kwantitatieve analyse 
uitvoeren. Energie-dispersieve-detectoren worden tegenwoordig ook, in combinatie 
met golflengte-dispersieve-detectoren, op microsondes gemonteerd.



Met behulp van de SEM (fig. 11.4) in combinatie met de energie-dispersieve-detector 
kan men chemische analyses uitvoeren voor alle elementen zwaarder dan boor. De 
detectielimiet van de meeste elementen ligt rond de 0,1 %.
Met een moderne rasterelektronenmicroscoop kan men vergrotingen bereiken tot een 
300000 x en een resolutie (oplossend vermogen) van ongeveer 1,5 nm. Preparaten 
hoeven niet aangepolijst te worden, maar eventueel wel van een geleidend (goud- of 
koolstof)laagje te worden voorzien.

 fig. 11.4 een actuele 
rasterelektronenmicroscoop
(bron: FEI Company, 
instrument: Sirion)



engelstalige video over de werking van een Microprobe

Website met nadere uitleg van de instrumenten en pdf 
downloads over de technologie, voor wie meer wil weten.

https://www.youtube.com/watch?v=VoA9cd_GPJ8&feature=youtu.be
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Kristallografische analyse

Een mineraalsoort is pas volledig bepaald wanneer de chemische samenstelling én de 
kristalstructuur bekend zijn. Het is inderdaad zo dat uitsluitend het bepalen van de 
chemische samenstelling niet altijd voldoende is om een mineraal met 100% 
zekerheid te determineren. Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan polymorfe 
mineralen die eenzelfde chemische samenstelling hebben maar een verschillende 
kristalstructuur. Er zijn echter heel wat mineraalsoorten met variabele chemische 
samenstellingen en mineraalsoorten waarvan de samenstellingen erg op elkaar lijken 
en zelfs elkaar overlappen. Heel wat mineralen uit de klasse van de silicaten behoren 
tot deze categorie. 

Men zou er dus kunnen aan denken om de kristalstructuur van het onbekende 
mineraal te gaan bepalen. Kristalstructuurbepaling is echter enkel noodzakelijk bij het 
bestuderen van een nog nieuw te beschrijven mineraal of bij gespecialiseerde en zeer 
diepgaande mineralogische studies. Overigens is het bepalen van de kristalstructuur 
met behulp van x-stralendiffractie aan éénkristallen een heel gespecialiseerde en 
tijdrovende aangelegenheid.

In plaats van de kristalstructuur, zou men een aantal kristallografische kenmerken 
zoals het kristalstelsel, de kristalvorm, de kristalmorfologie en de symmetrie kunnen 
bepalen. In werkelijkheid zal de mineraloog in de meeste gevallen zijn toevlucht 
nemen tot de x-stralen-poederdiffractometrie, een instrumentele techniek waarvan 
de resultaten heel nauw met de kristalstructuur samenhangen.

Diffractie is het gevolg van een wisselwerking tussen een golfverschijnsel (in dit geval 
x-stralen) en een regelmatige, zich periodiek herhalende, structuur (hier een 
kristalstructuur; zie ook 4.6). Diffractie kan enkel optreden wanneer de golflengte van 
dezelfde orde van grootte is als de periodiciteit van de regelmatige structuur. Voor x-
stralen is dat een paar Å en dat is vergelijkbaar met de afstanden tussen de atomen 
in een kristal. 
 
Men kan zich de diffractie van x-stralen door kristallen ook voorstellen als een 
reflectie van die x-stralen op de atoomvlakken in het kristal.
Figuur 11.5 stelt een sterk vergrootte weergave van de doorsnede door een 
ingebeelde kristalstructuur voor. De kleine bolletjes stellen de atomen voor en de 
groepen van evenwijdige lijnen geven de ligging aan van enkele mogelijke 
atoomvlakken in het kristal. In werkelijkheid zijn er heel wat meer van dergelijke 
vlakken. 



De vlakken onderscheiden zich van elkaar door hun ruimtelijke ligging t.o.v. de 
kristalstructuur en door de afstand tussen de atoomvlakken. De grootte van die 
afstand (d, of ook d-waarde genoemd) is overigens voor elk stel vlakken constant en 
eigenlijk een kenmerkende waarde voor ieder soort atoomvlak van een bepaald 
kristal. Zo is d1 kleiner dan d2, maar op zijn beurt weer groter dan d3 en d4. Wanneer 
de celparameters van een kristal van een bepaalde mineraalsoort bekend zijn, dan 
kan men de d-waarden vrij eenvoudig berekenen.

fig. 11.5 een sterk vergrootte 
weergave van de doorsnede 
door een ingebeelde 
kristalstructuur: de 
atoomvlakken onderscheiden 
zich van elkaar door hun 
ruimtelijke ligging en door de 
afstand tussen de vlakken. De 
grootte van die afstand (d, of 
ook d-waarde genoemd) is 
overigens voor elk stel vlakken 
gelijk en een kenmerkende 
waarde voor ieder soort 
atoomvlak van een bepaald 
kristal

Er zijn in een kristalstructuur dus heel wat mogelijke atoomvlakken waarop een x-
straal kan reflecteren. Deze reflectie is echter niet te vergelijken met de reflectie 
van een lichtbundel op een spiegel, waar bij alle mogelijke invalshoeken reflectie 
zal optreden. In het geval van x-stralen en kristallen zijn bepaalde voorwaarden 
vereist opdat reflectie zou optreden. Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

de afstand tussen de atoomvlakken (d-waarden)
de hoek (θ, theta) tussen de invallende x-straal en het atoomvlak
de golflengte (λ, lambda) van de x-stralen

Dit wordt geïllustreerd in figuur 11.6 waar een x-straal invalt op een minuscuul klein 
kristal (de punten stellen weer atomen voor). Het kristal wordt gekanteld en 
uitsluitend in situatie 3 treedt reflectie op. Het grootste gedeelte van de x-stralen 
gaat gewoon door het kristal heen (ook in geval 3).



 fig. 11.6

een x-straal die invalt op een minuscuul klein 
kristal

bij kanteling van het kristal treedt uitsluitend 
in situatie 3 reflectie op

De wiskundige vergelijking die de voorwaarde voor reflectie van x-stralen door een 
atoomvlak beschrijft, wordt de Bragg-vergelijking genoemd:

λ = 2 dhkl sinθ

hierin is λ de golflengte van de gebruikte x-stralen, dhkl de d-waarde van het vlak met 
de naam hkl (Miller-index) en sinθ, de sinus van de hoek θ. 

Rekenvoorbeeld: het kristal in figuur 11.6 wordt bestraald met een bepaalde soort x-
stralen (Cu Kα) waarvan de golflengte gelijk is aan 1,54 Å. De hoek θ = 
34° en bijgevolg is sin 34°= 0,56
Hieruit berekent men dan de d-waarde van het betreffende
atoomvlak  d = 1,54 / (2 x 0,56) = 1,38 Å  (of 0,138 nm)

Aan de hand van x-stralendiffractie aan kristallen is het dus mogelijk om de afstanden 
tussen verschillende atoomvlakken te berekenen. Om al die verschillende 
atoomvlakken in een kristal te doen reflecteren zou men het te onderzoeken 
kristalletje of mineraalfragmentje in allerlei mogelijke oriëntaties ten opzichte van de 
invallende x-stralenbundel moeten brengen. Op die manier zou men dan alle 
mogelijke reflectiehoeken kunnen meten. Praktisch doet men dit maar zelden. Om 
allerlei mogelijke oriëntaties van het kristal ten opzichte van de x-stralenbundel te 
krijgen, zal men het mineraal tot een poeder fijnmalen en de bundel doorheen het 
poeder sturen zoals in figuur 11.7 geïllustreerd wordt.
Op die manier komt de x-stralenbundel een zodanig grote hoeveelheid van willekeurig 
georiënteerde kleine kristalfragmentjes tegen, dat feitelijk alle mogelijke oriëntaties 
vertegenwoordigd zijn. 



Fig. 11.7  een x-stralenbundel wordt doorheen 
een mineraalpoeder gestuurd

In de praktijk zal men het mineraal fijnmalen tot een korrelgrootte van ongeveer 100 
µm (1 µm = 1 micron = 10-6 m) en een kleine hoeveelheid (meestal enkele honderden 
mg) van dat mineraalpoeder op een glasplaatje aanbrengen. Dat glasplaatje gaat 
dan in een poederdiffractometer (fig. 11.8) waar het ten opzichte van een x-
stralenbundel roteert. Een eveneens roterende detector meet bij alle mogelijke 
hoeken (θ) de intensiteit van de gereflecteerde straling. Afhankelijk van de beoogde 
nauwkeurigheid neemt een meting enkele tientallen minuten tot enkele uren in 
beslag.

 fig. 11.8

een poederdiffractometer

het preparaat (een 
glasplaatje met het 
mineraalpoeder) roteert 
ten opzichte van een x-
stralenbundel. De 
eveneens roterende 
detector meet bij alle 
mogelijke hoeken (θ) de 
intensiteit van de 
gereflecteerde straling

http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/xray-diffraction/powder.php
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Het resultaat is een diffractogram (zoals in fig. 11.9) waarin de posities (hoeken) 
van de reflecties toelaten om de afstanden tussen atoomvlakken te berekenen. De 
intensiteit van de reflecties hangt op haar beurt af van de aard en de plaats van de 
atomen in de kristalstructuur. Deze gegevens zijn in principe voor iedere 
mineraalsoort verschillend. Een diffractogram is dan ook op te vatten als een soort 
'vingerafdruk' van een mineraal.

fig. 11.9 
een diffractogram

De meetresultaten worden gedigitaliseerd en een computerprogramma vergelijkt de 
gemeten waarden met een bestand waarin diffractiegegevens van alle bekende 
mineralen en anorganische verbindingen zijn opgenomen. Het computerprogramma 
helpt op die manier de onderzoeker om het onbekende mineraal te determineren.

Ook bij deze techniek zijn de resultaten niet altijd zonder reserve te interpreteren. Zo 
kunnen de diffractogrammen van verschillende mineraalsoorten soms erg op elkaar 
lijken. Verder is het resultaat van de analyse afhankelijk van de hoeveelheid 
beschikbaar mineraalmonster en van de aard van het fijngemalen mineraalpoeder. 
Mengsels van twee of meer mineralen kunnen ook voor de nodige 
interpretatieproblemen zorgen.

In een aantal gevallen zal de mineraloog uitsluitend een diffractogram opnemen en 
een chemische analyse achterwege laten. Voor een andere determinatie volstaat 
een microsonde-analyse, en soms moet men de resultaten van meerdere 
technieken combineren om tot een definitief resultaat te komen.



engelstalige uitleg poederdiffractie

engelstalige uitleg poederdiffractie
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Determinatie met eenvoudige middelen

Uit de inhoud van vorige paragrafen blijkt duidelijk dat mineralendeterminatie in de 
eerste plaats het domein is van de daarin gespecialiseerde mineraloog.
De mogelijkheden van de actuele mineraloog kan men het best begrijpen aan de 
hand van het volgende.

In 1837 beschreef J.D. Dana (1813-1895) in de eerste druk van zijn “System of 
Mineralogy” 352 mineraalsoorten. Men was er toen in geslaagd om die 352 
mineraalsoorten te onderscheiden aan de hand van eenvoudige waarnemingen, 
zoals fysische kenmerken en het uitvoeren van enkele chemische testen.

Met de huidige kennis en met behulp van diverse moderne analysetechnieken is 
men erin geslaagd om meer dan 5000 mineraalsoorten te beschrijven. Dat is dus 
meer dan het tienvoud van het aantal soorten dat in de tijd van Dana bekend was. 
Ten tijde van Dana bestonden die mineraalsoorten uiteraard ook, maar voor zover er 
al exemplaren van gevonden waren, werden ze door gebrek aan kennis en 
analysemethoden niet als nieuwe mineraalsoorten onderkend.

Wanneer men geen toegang heeft tot de eerder besproken instrumentele 
technieken, dan zal men zich min of meer moeten behelpen met de middelen die de 
mineralogen van meer dan een eeuw geleden ter beschikking hadden, met alle 
beperkingen van dien. Daartegenover staat dan wel dat men kan putten uit een heel 
arsenaal aan actuele kennis. Er is de laatste decennia enorm veel over mineralen 
geschreven en zowel vindplaatsen als mineralen zijn grondig bestudeerd. 



Als eerste stap bij het determineren van een zelf gevonden mineraal zal het dan ook 
aangewezen zijn om een grondige literatuurstudie te maken. Een belangrijke bron 
van informatie zijn de vindplaatsbeschrijvingen. In dergelijke publicaties worden 
de op een vindplaats voorkomende mineralen, hun associaties en de geologische 
context meestal uitvoerig behandeld. Dikwijls wordt er zelfs extra aandacht besteed 
aan hoe bepaalde soorten met eenvoudige middelen/waarnemingen van elkaar te 
onderscheiden zijn. Vindplaatsbeschrijvingen zijn enkel waardevol indien de 
beschreven mineraalsoorten door de auteur(s) zorgvuldig (dat is met behulp van 
verschillende degelijke technieken) zijn gedetermineerd. Wie graag zelf naar 
mineralen op zoek gaat, doet er goed aan om zich van tevoren uitvoerig over de te 
bezoeken vindplaatsen te documenteren. Met de nodige voorkennis over een 
vindplaats heeft men overigens meer kans om interessante vondsten te doen, dan 
wanneer men onvoorbereid gaat zoeken.

Betrouwbare vindplaatsbeschrijvingen kan men terugvinden in de tijdschriften die in 
appendix 1 worden vermeld. Een omvangrijke (maar niet altijd even accurate) bron 
van informatie is het Internet. Er zijn websites die uitsluitend één bepaalde 
vindplaats of één mineraalsoort of mineralengroep behandelen. De beste 
startpagina voor dit doel is de homepage van de Mineralogische Kring Antwerpen 
http://www.minerant.org/MKA, van waaruit men de beschikking heeft over een 
actuele en van korte commentaren voorziene lijst van mineralogisch relevante 
websites. Verder kan men via de MKA-website zoeken in de inhoudsopgave van 
een aantal belangrijke tijdschriften en op die manier publicaties traceren.

De determinatiemiddelen die de doorsnee mineralenverzamelaar ter beschikking 
heeft, beperken zich meestal tot het waarnemen of vaststellen van fysische 
kenmerken. Maar heel wat van de frequent voorkomende mineraalsoorten zijn met 
behulp van die eenvoudige middelen te determineren.

Of een mineraal al dan niet op een relatief eenvoudige manier te determineren is, 
hangt zowel af van de betrokken mineraalsoort als van het te determineren 
exemplaar. Enerzijds zijn er een aantal mineralen waarvan de fysische kenmerken 
vrijwel gelijk zijn. Anderzijds kunnen een aantal kenmerken van specimen tot 
specimen verschillen. Het komt er eigenlijk op neer dat één mineraalsoort in 
verscheidene vormen en kleuren kan voorkomen en dat daarentegen een aantal 
specimens die er gelijkaardig uitzien toch verschillende mineraalsoorten kunnen 
zijn.

Veel hangt er verder van af hoe het te determineren mineraal zich voordoet:

als een massief exemplaar
als duidelijk ontwikkelde macroscopische kristallen
als (vlakkenrijke) microscopische kristallen
als kleine korreltjes of kristalletjes in een ander mineraal



De waarde van een bepaald kenmerk of een bepaalde eigenschap voor de 
determinatie hangt dus af van variabiliteit van dat kenmerk of van die eigenschap:

• de kleur is een kenmerk dat het meest opvalt. Bij een aantal mineralen is de kleur 
constant en soms erg typisch (vooral voor de metallisch glanzende mineralen), terwijl 
bij andere mineralen de kleur enorm kan verschillen. De waarde van de kleur voor 
het determineren is dan ook variabel

• de streepkleur is over het algemeen minder variabel dan de kleur van een mineraal 
en voor het determineren meer van nut

• de glans is vrij constant voor de meeste species en is dan ook een belangrijk 
criterium bij de determinatie

• de kristalmorfologie is een zeer belangrijk hulpmiddel bij het determineren van 
mineralen (zelfs voor microscopische kristallen). Beperking is uiteraard dat niet elk 
mineraal steeds identiek uitziende kristallen vertoont en dat een aantal mineralen 
zelden of nooit in kristallen te vinden is

• naast de morfologie van afzonderlijke kristallen is de morfologie van aggregaten 
soms heel kenmerkend voor bepaalde mineraalsoorten

• de dichtheid van een mineraal is ook een belangrijk kenmerk voor de determinatie. 
De bepaling ervan is echter niet altijd even vanzelfsprekend

• de hardheid van een mineraal varieert slechts binnen beperkte grenzen en zal dus 
zeker voor het determineren in aanmerking komen. Het is enkel kwestie of het te 
determineren exemplaar geschikt is om er de hardheid van te bepalen

• splijting is een typisch kenmerk en van betekenis bij determinatie. Het is echter niet 
altijd duidelijk waarneembaar

• verder zijn er een aantal kenmerken zoals de stevigheid, de breuk, de 
doorzichtigheid, fluorescentie enz. die aanvullende informatie over het mineraal 
kunnen bezorgen en dus van nut zijn in combinatie met de overige kenmerken.

Men moet zich voortdurend bewust zijn van de relatieve determinatiewaarde van de 
verschillende kenmerken.



In ieder geval is het bij het determineren noodzakelijk om systematisch te werk te 
gaan en zoveel mogelijk kenmerken trachten te bepalen. Eenmaal deze 
waarnemingen gedaan, moet men de resultaten ervan nog in een determinatie 
omzetten. Daarvoor zijn determinatietabellen heel geschikt (zie volgend hoofdstuk). 
In determinatietabellen worden de mineraalsoorten volgens bepaalde criteria 
gerangschikt zodat ze eenvoudig en snel aan de hand van de vastgestelde 
kenmerken kunnen opgezocht worden. Wanneer men eenmaal een te determineren 
exemplaar van de waarschijnlijke naam heeft voorzien, dan is het een goede 
gewoonte om alle eigenschappen nog eens na te gaan. Daarvoor moet men over de 
nodige naslagwerken (zie appendix 1) beschikken, zodat men extra informatie over 
het gedetermineerde mineraal kan inwinnen en die informatie aan het betreffende 
exemplaar kan toetsen.
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engelstalige determinatie tabel van Wemineral.com 
op basis van 5 hoofdkenmerken.

engelstalige determinatie tabel van de Collectors Corner 
op basis van een ja/nee vragen systeem.
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fluoriet op muscoviet, Chumar Bakhoor, Hunza Valley, Gilgit District, Pakistan



Mineralen herkennen

Mineralen herkennen doet men door het vaststellen van een combinatie van direct 
waarneembare kenmerken (zoals vorm, kleur, glans, gemiddelde dichtheid enz.). 
Herkennen verschilt van determineren in zover men niet in determinatietabellen gaat 
zoeken, maar men zijn geheugen zal raadplegen en doelgericht op bepaalde 
eigenschappen zal letten. Herkennen is een samenspel van geheugen en 
waarnemingszin.

Om mineralen te leren herkennen zijn er heel wat mogelijkheden om het geheugen en 
de waarnemingszin aan te scherpen:

mineralenmusea zijn een belangrijke bron van informatie en tonen, normaal 
gezien, nauwkeurig gedetermineerde specimens met correcte 
vindplaatsopgave

determinatietabellen zijn ook een belangrijke bron van informatie omdat 
mineralen met vergelijkbare eigenschappen (en dus op elkaar lijkend) in de 
tabellen naast of onder elkaar staan. Op die manier wordt men alert voor 
gelijkaardig uitziende mineraalsoorten

mineralenboeken en -tijdschriften tonen meestal kwalitatief goede 
afbeeldingen van allerlei mineraalsoorten en dienen als referentiewerken om 
de eigenschappen van de verschillende mineralen in op te zoeken. Vooral 
mineralentijdschriften zijn van belang wanneer men zelf naar mineralen gaat 
zoeken en men over de nodige vindplaatsbeschrijvingen wil beschikken

mineralenverzamelingen van collega-mineralenliefhebbers en 
mineralenbeurzen zijn eveneens bronnen van informatie. In beide gevallen 
geldt jammer genoeg dat de determinatie en zelfs de vindplaatsopgave niet 
altijd even correct zijn. 

Van de mineralensoorten die men met behulp van eenvoudige middelen kan 
determineren, zijn er heel wat die met de nodige ervaring op-zicht te herkennen zijn. 
Ook al zijn de gemakkelijk herkenbare mineraalsoorten numeriek gezien in de 
minderheid, dan mag men niet vergeten dat de meerderheid van de 5000 
mineraalsoorten eigenlijk zeldzaamheden zijn. Met andere woorden, heel wat 
mineralen die men regelmatig zal aantreffen (zelf vinden) zijn met de nodige ervaring 
te herkennen.



Nu is het ook zo dat de moeilijkheid van herkennen niet van de zeldzaamheid van 
een mineraalsoort hoeft af te hangen. Sommige veel voorkomende mineralen zijn 
erg moeilijk te determineren (bijvoorbeeld het onderscheid tussen de 
verschillende veldspaten) terwijl heel erg zeldzame mineralen soms heel 
eenvoudig te herkennen zijn.

Bij het mineralen herkennen zal men nu en dan genoegen moeten nemen met 
wat meer algemenere benamingen; men spreekt in dit verband ook wel van 
veldbenamingen. Zo zal men bijvoorbeeld een mineraal herkennen als toermalijn, 
als veldspaat of als een mica, terwijl men bij determinatie zal nagaan met welke 
toermalijn-, veldspaat- of micasoort men te maken heeft.

Het leren herkennen van mineralen is een langdurig proces waarin men zich 
blijvend zal trachten te verfijnen. Het is voor de mineralenliefhebber een van de 
boeiendste aspecten van zijn hobby.
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over de auteur:

Paul Tambuyser is reeds sinds zijn jeugdjaren in mineralen geïnteresseerd.
In 1963 was hij stichtend lid van de Mineralogische Kring Antwerpen, een 
vereniging die hij een bijzonder warm hart toedraagt.

Na zijn studie chemie specialiseerde hij zich in de kristallografie, de 
elektronenmicroscopie en de x-stralendiffractometrie. 

Binnen de mineralogie gaat zijn interesse vooral uit naar de morfologie van 
Alpiene kwartskristallen, de gemmologie en de geschiedenis van de mineralogie 
en de kristallografie.

Zijn mineralogische publicaties verschijnen regelmatig in "Geonieuws" en in 
binnen- en buitenlandse tijdschriften. In 1982 verscheen zijn eerste boek onder 
de titel "Zelf Mineralen Determineren".

"Mineralen Herkennen" is het resultaat van een gelijknamige cursus die hij eerder 
bij de Mineralogische Kring Antwerpen heeft gegeven.

De beschrijvingen in de woordenlijst zijn van Wikipedia / Wikicommons .



Fotografie

De fotos zijn kostenloos verkregen van het MIM museum, 
bewerkt door Ap Bernhart.  Carole Atallah, de curator,  is 
verantwoordelijk voor de benamingen en de toegestuurde 
foto’s. Een beschrijving van alle mineralen kunt U vinden 
in de aparte 15 delige serie over Mineralen van het MIM 
museum (zie website www.gea-geologie.nl   bij tab 
Tijdschrift / Ibooks

Photos MIM museum 

taken by: 

FMI / James Elliott;

 AINU / Augustin de Valence; 

AINU / Alessandro Clemenza

Stichting GEA bedankt ook de fotografen:

Edwin Tropper
Erik Vercammen
Hans Zaaier
Paul Mestrom
Piet Kalmthout
Hans Sanders

Lafuente B, Downs R T, Yang H, Stone N (2015) The power of databases: the 
RRUFF project. In: Highlights in Mineralogical Crystallography, T Armbruster 
and R M Danisi, eds. Berlin, Germany, W. De Gruyter, pp 1-30  (link)

http://www.gea-geologie.nl
http://www.gea-geologie.nl
http://rruff.info/about/downloads/HMC1-30.pdf
http://rruff.info/about/downloads/HMC1-30.pdf


Illustraties

De beschrijvingen in de woordenlijst zijn van Wikipedia / Wikicommons .

De morfologische kristaltekeningen werden gemaakt met behulp van de programma's 
'SHAPE' (versie 5.0.1) en JCrystal (versie 1.02). De tekeningen van de kristalstructuren 
werden gemaakt met behulp van 'CaRIne Crystallography' (versie 3.1).



Dit is een deel van de serie Mineralen leren herkennen..

De teksten zijn van Paul Tambuyser, gebaseerd op zijn boek: Mineralen herkennen.

Voor zover van andere bronnen gebruik is gemaakt, hebben we geprobeerd dit daar aan te geven.

Sommige fotos zijn verkregen van het MIM museum, bewerkt door Ap Bernhart. Photos MIM 
taken by: FMI / James Elliott; AINU / Augustin de Valence; AINU / Alessandro Clemenza

Carole Atallah, de curator is verantwoordelijk voor de benamingen en de toegestuurde foto’s.

De beschrijvingen in de woordenlijst zijn van Wikipedia of Webminerals, waar bij ieder mineraal 
een link staat die rechtstreeks leidt naar een gedetailleerde beschrijving van het mineraal op die 
websites. Per mineraal is er ook een link naar de website MineralienAtlas.

Voor een uitleg van de kristalstelsels verwijs ik naar de Ibooks  die daar specifiek op in gaan (deel 
1-9 uit deze serie)

De publicatie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting GEA en de MKA onder coordinatie van 
Paul Tambuyser.

Techniek: J.Sanders



Actinoliet
Het grijsgroene tot groene of zwarte actinoliet heeft een 
glasglans en een witte streepkleur. Typisch zijn de slanke 
prismatische kristallen met hun perfecte splijting. De 
gemiddelde dichtheid is 3,03 en de hardheid is 5 - 6.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Actinoliet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Actinolite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Albiet
Het mineraal albiet is een natrium-aluminium-
tectosilicaat met de chemische formule NaAlSi3O8. Het is 
een plagioklaas en behoort tot de veldspaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Almandien
Het mineraal almandien of almandijn is een ijzer-
aluminium-silicaat met de chemische formule 
Fe2+3Al2(SiO4)3. Het is een nesosilicaat en behoort tot de 
granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Almandien

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Almandine

http://webmineral.com/data/Almandine.shtml#.Vozf7zbKFsY

Sleep verwante termen hierheen



Amethist
Amethist is een violette variëteit van het mineraal kwarts 
(SiO2).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amethist

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Amethyst

http://webmineral.com/data/Quartz.shtml#.VozgxjbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Andradiet
Het mineraal andradiet is een calcium-ijzer-silicaat met 
de chemische formule Ca3Fe3+2(SiO4)3. Het is een 
nesosilicaat en behoort tot de granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andradiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Andradite

http://webmineral.com/data/Andradite.shtml#.VozimjbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Anorthiet
Het mineraal anorthiet is een calcium-aluminium-
tectosilicaat met de chemische formule CaAl2Si2O8. Het 
is een plagioklaas en behoort tot de veldspaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anorthiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Anorthite

http://webmineral.com/data/Anorthite.shtml#.VozjXTbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Aragoniet
Het mineraal aragoniet is een calciumcarbonaat met 
chemische formule CaCO3. Het is een polymorf van 
calciet en is er soms moeilijk van te onderscheiden.

Calciet is echter trigonaal terwijl aragoniet 
orthorombisch is.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Aragonite.shtml#.VZFbYGC_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Aragonite

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aragoniet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Augiet
Augiet is een mineraal met als chemische formule 
(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O6. Het behoort tot de  
pyroxeen-groep. De kristallen zijn monoklien.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Augiet

http://webmineral.com/data/Augite.shtml#.VrNdL8fKFBI

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Augite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Auripigment
Het doorzichtig tot doorschijnend citroengele, oranjegele 
of bruingele orpiment heeft een vaalgele streepkleur en 
een perfecte splijting. Het kristalstelsel is monoklien. 
Orpiment heeft een gemiddelde dichtheid van 3,52, de 
hardheid is 1,5 tot 2.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orpiment

http://webmineral.com/data/Orpiment.shtml#.VrNfMMfKFBI

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Orpiment

Fotograaf: Edwin Tropper

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Autuniet
Autuniet is een calcium uranyl fosfaat met  formule: 
Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O. De hardheid is 2 - 2½. 
Autuniet is tetragonaal. Het fluoresceert met een 
felgroen licht onder Ultraviolet licht en is om die reden 
erg gewild bij mineralenverzamelaars. Omwille van het 
hoge gehalte aan uranium is het radioactief. Het wordt 
gebruikt als uraniumerts. Autuniet is ontdekt in 1852 
nabij Autun, Frankrijk.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Autunite

http://webmineral.com/data/Autunite.shtml#.VZyw4nh2dsY

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autuniet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Bergkristal
Bergkristal is de kleurloze en meest voorkomende 
variant van het mineraal kwarts (siliciumdioxide, SiO2) 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergkristal

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Bergkristall

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Biotiet
Biotiet is een fylosilicaat .

Biotiet wordt gevonden in granietgesteenten, gneis 
en schisten. Zoals andere mica's heeft biotiet een 
perfecte splijting: het kan gemakkelijk in buigbare platen 
gespleten worden. Het heeft een hardheid van 2,5 - 3, 
een dichtheid van 2,7 - 3,1 g/cm3. Het heeft een 
groenachtige tot bruine of zwarte kleur en kan zowel 
doorschijnend of opaak zijn. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Biotite.shtml#.VZKesWC_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Biotite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Böhmiet
Boehmite of böhmite is een  aluminium oxide hydroxide 
(γ-AlO(OH)) en een component van het  aluminium erts 
bauxite.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://en.wikipedia.org/wiki/Boehmite

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Boehmite

http://webmineral.com/data/Boehmite.shtml#.VozwbDbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Chloorapatiet
Apatiet is een mineraal, of eigenlijk de naam voor een 
mineraalgroep, want de samenstelling van apatiet kan 
verschillen. De algemene chemische formule van het 
chloor- en fluorhoudende calciumfosfaat is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

De apatietreeks wordt onderverdeeld in o.a.:

 • Fluorapatiet: Ca5(PO4)3F

 • Chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl

 • Hydroxyapatiet: Ca5(PO4)3OH

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apatiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Colemaniet
Het mineraal colemaniet is een gehydrateerd calcium-
boraat, met de chemische formule Ca2B6O11 · 5 H2O.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Colemanite.shtml#.VxXOFmP3BsY

https://nl.wikipedia.org/wiki/Colemaniet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Colemanit

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Diaspoor
Het mineraal diaspoor is een aluminium-oxi-hydroxide 
met de chemische formule AlO(OH).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diaspoor

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Diaspore

http://webmineral.com/data/Diaspore.shtml#.Voz4szbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Diopsiet
Het mineraal diopsied is een calcium-magnesium-
silicaat met de chemische formule CaMgSi2O6. Het 
behoort tot de (clino-)pyroxenen. Het kleurloze, blauwe, 
grijze, bruine of groene diopsied heeft een groenwitte 
streepkleur, een glasglans en een goede splijting. De 
gemiddelde dichtheid is 3,4 en de hardheid is 6. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diopsied

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Draviet
Het mineraal draviet (NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4) is 
een bruin, groenbruin tot bruinzwart, zelden geel, 
donkerrood of grijsblauw cyclosilicaat dat behoort tot de 
groep der toermalijnen.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Draviet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Dravite

http://webmineral.com/data/Dravite.shtml#.Vo0JHjbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Elbaiet
Het mineraal elbaiet is een sterk van kleur wisselend 
boor-houdend natrium-lithium-aluminium-silicaat en 
het cyclosilicaat behoort tot de groep der toermalijnen.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elbaiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Fayaliet
Het mineraal fayaliet is een ijzer-silicaat met de 
chemische formule Fe(II)2SiO4. Het is een vorm van 
olivijn en behoort tot de nesosilicaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fayaliet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Fayalite

http://webmineral.com/data/Fayalite.shtml#.Vo0LKTbKFsY

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Flogopiet
Het mineraal flogopiet is een kalium-magnesium-
aluminium-silicaat met de chemische formule 
KMg3AlSi3O10F(OH). Het behoort tot de groep van de 
fylosilicaten

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Phlogopite.shtml#.VxXPyWP3BsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Phlogopit

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flogopiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Fluorapatiet
Apatiet is een mineraal, of eigenlijk de naam voor een 
mineraalgroep, want de samenstelling van apatiet kan 
verschillen. De algemene chemische formule van het 
chloor- en fluorhoudende calciumfosfaat is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

De apatietreeks wordt onderverdeeld in o.a.:

 • Fluorapatiet: Ca5(PO4)3F

 • Chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl

 • Hydroxyapatiet: Ca5(PO4)3OH

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apatiet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Fluoriet
Het fluoriet is calciumfluoride met de chemische 
formule CaF2.In zuivere vorm is het kleurloos, maar 
afhankelijk van de sporenelementen die het bevat kan 
het verschillende kleuren hebben. De gemiddelde 
dichtheid van fluoriet is 3,13 en de hardheid is 4.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Fluorite.shtml#.VZbq9ni_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Fluorite

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Forsteriet
Het mineraal forsteriet is een magnesium-silicaat met de 
chemische formule Mg2SiO4. Het is een olivijn en 
behoort tot de nesosilicaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Forsteriet

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



Gibbsiet
Het mineraal gibbsiet is een aluminium-hydroxide met 
de chemische formule Al(OH)3.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gibbsiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
mineral=Gibbsite

http://webmineral.com/data/Gibbsite.shtml#.Vo0RzDbKFsY
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Grossulaar
Het mineraal grossulaar of grossulariet is een calcium-
aluminium-silicaat met de chemische formule 
Ca3Al2(SiO4)3. Het nesosilicaat behoort tot de 
granaatgroep.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grossulaar



Hoornblende
Het mineraal ho(o)rnblende is een calcium-magnesium-
ijzer-aluminium-silicaat. Het is de meest voorkomende 
van de amfibolen. Het zwarte, groene of bruin tot 
groenbruine hoornblende heeft een glas- tot parelglans 
en een witte streepkleur. Het is monoklien. De 
gemiddelde dichtheid is 3,23 en de hardheid is 5 tot 6.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Ferrohornblende.shtml#.VZe7yXi_JsY

http://webmineral.com/data/Magnesiohornblende.shtml#.VZe753i_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Hornblende
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Hydroxylapatiet
Apatiet is een mineraal, of eigenlijk de naam voor een 
mineraalgroep, want de samenstelling van apatiet kan 
verschillen. De algemene chemische formule is 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH).

De apatietreeks wordt onderverdeeld in o.a.:

 • Fluorapatiet: Ca5(PO4)3F

 • Chloorapatiet: Ca5(PO4)3Cl

 • Hydroxyapatiet: Ca5(PO4)3OH

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Apatiet
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Ijzerhydroxiden
IJzerhydroxide kan verwijzen naar:

 • IJzer(II)hydroxide (Fe(OH)2)

 • IJzer(III)hydroxide (Fe(OH)3)

Gekoppelde termen in woordenlijst

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzerhydroxide
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Kwarts
Kwarts is een vorm van siliciumdioxide, SiO2 en 
behoort tot de meest voorkomende mineralen op de 
aardkorst. Het vertegenwoordigt meer dan 12% van het 
volume van de aardkorst (onder andere in graniet, zand). 
Kwarts kan zowel grote kristallen vormen als 
microscopisch kleine aggregaten vormen. 

http://webmineral.com/data/Quartz.shtml#.VZfg7Xi_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Quartz



Lepidoliet
 lepidoliet is een fylosilicaat met de chemische formule 
KLi2AlSi4O10F(OH).

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepidoliet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Lepidoliet

http://webmineral.com/data/Lepidolite.shtml#.VxcgXGP3BsY

foto: Rob Lavinsky, iRocks.com
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Magnesiet
Magnesiet is magnesiumcarbonaat MgCO3. 
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Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnesiet

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Magnesiet

http://webmineral.com/data/Magnesite.shtml#.VxckvmP3BsY
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Muscoviet
Het mineraal muscoviet is een fylosilicaat met de 
chemische formule KAl2(AlSi3)O10(OH)2.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Muscoviet http://
webmineral.com/data/Muscovite.shtml#.VxcmP2P3BsY
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Orthoklaas
Het mineraal orthoklaas is een tectosilicaat met de 
chemische formule KAlSi3O8. Het behoort tot de 
veldspaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthoklaas
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Psilomelaan
Het mineraal psilomelaan is een gehydrateerd barium-
mangaan-oxide met de chemische formule 
Ba·(H2O)Mn3+5O10.

Gekoppelde termen in woordenlijst
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Psilomelaan
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Pyroop
Het mineraal pyroop is een magnesium-aluminium-
silicaat met de chemische formule Mg3Al2(SiO4)3. Het is 
een nesosilicaat en behoort tot de granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyroop
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Robijn
De robijn (afgeleid van het Latijnse ruber, "rood") is een 
rode edelsteen, een variëteit van het mineraal korund 
waarin de kleur hoofdzakelijk door chroom wordt 
veroorzaakt. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robijn_(korund)
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Rookkwarts
Rookkwarts is een kwarts-variëteit. De kleur is rookbruin 
tot bijna zwart, doorschijnend. Heel donkere varianten 
worden morion genoemd.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Rookkwarts
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Saffier
De saffier  is een kostbare edelsteen. Het is een variëteit 
van korund. Blauwe stenen van goede kwaliteit worden 
over het algemeen geclassificeerd als een van de meest 
waardevolle edelstenen. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Saffier
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Schörl
een zwarte toermalijn noemt men soms ook schörl. 
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Seleniet
De naam seleniet wordt gegeven aan grotere 
doorschijnende gipskristallen (CaSO4 · 2 H2O).
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Seleniet
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Sideriet
Het mineraal sideriet (ook wel ijzerspaat) is een ijzer-
carbonaat.

Het grijze of geelbruin tot bruine sideriet heeft een 
glasglans, een witte streepkleur en de splijting van het 
mineraal is perfect. Het is trigonaal. Sideriet heeft een 
gemiddelde dichtheid van 3,96, de hardheid is 3,5.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Siderite.shtml#.VZo2pni_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Siderite
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Silicaten
Silicaten bevatten alle het tetraëdrische SiO44--ion. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Silicaat
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Smaragd
Smaragd is een edelsteenvariëteit van beryl. De groene 
kleur wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
chroom, soms vanadium. De chemische formule is 
Be3Al2(SiO3)6.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragd



Smithsoniet
Het mineraal Smithsoniet is een zink-carbonaat. 
Smithsoniet kan wit, grijs, groen, roze of blauw zijn, met 
een witte streepkleur. Het heeft een soortelijk gewicht 
van 4,4 en een hardheid van 4,5. De glans is glas- tot 
parelachtig en het materiaal is doorzichtig tot 
doorschijnend.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

http://webmineral.com/data/Smithsonite.shtml#.VZo253i_JsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Smithsonite
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Speculariet
Speculariet een variëteit van Hematiet.
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http://www.europeana.eu/portal/record/2021657/86413.html
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Spessartien
spessartien of spessartiet is een mangaan-aluminium-
silicaat met de chemische formule Mn2+3Al2(SiO4)3. Het 
is een nesosilicaat en behoort tot de granaatgroep.

Gekoppelde termen in woordenlijst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spessartien



Spodumeen
Het mineraal spodumeen is een clinopyroxeen met de 
chemische formule LiAl(SiO3)2. Spodumeen is een 
inosilicaat. Het kent verschijningsvormen van kleurloos 
tot vele andere kleuren. De roze tot paarse variant noemt 
men kunziet en de smaragdgroene variant van 
spodumeen staat bekend onder de naam hiddeniet. Het 
is monoklien en de streepkleur is wit. De gemiddelde 
dichtheid is 3,15 en de hardheid is 6,5 tot 7.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Spodumeen
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Uraniniet
Het mineraal uraniniet is het belangrijkste oxide van 
uranium.Het vrijwel ondoorschijnende grijze tot zwarte 
uraniniet heeft een donkerbruine streepkleur, een 
submetallische glans en een goede splijting volgens 
onbekend kristalvlak. De gemiddelde dichtheid is 8,72 en 
de hardheid is 5 tot 6. Het is zeer sterk radioactief.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Uranite

http://webmineral.com/data/Uraninite.shtml#.VZ4xCHh2dsY
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Uvaroviet
Het mineraal uvaroviet is een calcium-chroom-
nesosilicaat met de chemische formule Ca3Cr2(SiO4)3. 
Het behoort tot de granaten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uvaroviet



Wollastoniet
Het mineraal wollastoniet is een calcium-silicaat met de 
chemische formule CaSiO3. Het behoort tot de 
inosilicaten.

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wollastoniet
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Zirkoon

Het mineraal zirkoon is een zirkonium-silicaat met de 
chemische formule ZrSiO4. Het behoort tot de 
nesosilicaten.

http://webmineral.com/data/Zircon.shtml#.VavWHXh2dsY

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?
lang=en&language=english&mineral=Zircon
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