
- 60%-ban fluorsavat (HF, hidrogén-fluorid) 
gyártanak belőle, ez a  fluorvegyületek
előállításának alapanyaga
- 20% az acélgyártásban hasznosul
- 10% az alumíniumkohósítási adalék

fluorit: mesterséges, tiszta kristályaiból 
színhiba mentes optikai lencséket készítenek.

Figyelem! A fogkrémben nal fluorid-ion
találkozunk, amely erősíti a fogzománcot.
(Ha fluorit van benne, az „csak” dörzsanyag, 
az emberi szervezet nem tudja hasznosítani.)

A fluorit ásvány nemcsak a fluornak (kémiai 
elem, sárgászöld, szúrós szagú, mérgező 
gáz), de a fluoreszcencia jelenségének is 
névadója. Szerencsés esetben a fluorit 
fluoreszkál: az emberi szem számára 
lá thatat lan u l t ra ibo lya (UV) fénnyel 
megvilágítva a látható fény hullámhossz 
tartományába eső sugárzást bocsájt ki, 
„világít” .
Vigyázat! Nem minden fluorit fluoreszkál, 
csak az, amelyikbe a természet „beleépítette” 
a lehetőséget nyomelemek (tipikusan ittrium 
és r i tkaföldfémek),  i l letve rácshibák 
segítségével. A rácshibákat akár természetes 
radioaktív sugárzás is életre hívhatja.

A legnagyobb kristály oldala 31 mm. 
Lelőhelye Erongo (Namíbia), mára kimerült, így nagy az 
értéke e zöld szemű, „alien” fluoritoknak.
Forrás: https://e-rocks.com/item/mgr603887/fluorite 
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A jelöléstől a hatalomátvételig... a kocka el van vetve?!

normál fény

A kamera 
megmutatja,
milyen színű
365 nm-es UV-fényben!

Ha jól felismerjük, a hasadás az ásvány fontos azonosítója: még 
tökéletes csiszolású drágakövek belsejében is megjelenhetnek a hasadás 
indulását jelző sík felületek.
A fluorit az  forma szerint, azaz az oktaéderlapokkal oktaéder
párhuzamosan hasad. Mivel az oktaéder 8 lapjából 2 mindig párhuzamos, 
ez összesen 8/2=4 irányt jelent (az ábrán - - -  sárga kék zöld rózsaszín
színnel jelölve). Aki ezt megérti, rögtön a gyémánt hasadásának is 
szakértője lesz!

A 2018-as év jelöltjei: az itt épp lila kockákat formázó fluorit, a barna szfalerit illetve a 
sárgásfehér, apró kristályokat formázó kalcit sokszor együtt fordulnak elő, hiszen 
keletkezési körülményeik hasonlók: gyakran kristályosodnak melegvizes (itt kb. 85-130 °C 
hőmérsékletű) oldatokból. Talán az első jelölthármas, amit egy példányon is könnyű 
bemutatni, a jelöltek ráadásul a 2017-es Év ásványa címet viselő kvarc kristálycsoportra 
nőttek rá.

Győztesek klubja: a 2018-ban győztes, itt színtelen fluorit 
körbenövi 2017 győztesét, a kvarcot. A kb. 2 cm-es kocka 
lelőhelye Dalnyegorszk, Oroszország. Fotó: Kupi László, 
gyűjtemény: Lelkes  András.

A kamera 
megmutatja
a 2018-as
Év ásványa 
jelölteket!

A két ábrán piros pontozott vonal jelöli ki a kristályszerkezet legkisebb 
építőegységét, az ún. . E kockának a csúcsain és lapközepein elemi cellát
találhatók a kalcium-ionok, és minden térnyolcad közepén a fluorid-ionok. A 
két képen ugyanazt a szerkezetet mutatjuk, baloldalt a  kalcium-ion
szemszögéből, annak kocka elrendeződésű szomszédságát 
(koordinációját) emelve ki kékkel, jobboldalt a  szemszögéből, fluorid-ion
annak  hangsúlyozva tetraéderes elrendeződésű szomszédságát
sárgával. 
A kr istályszerkezetek okostelefon kamerájának segítségével 
körbeforgathatók. 

Ez aztán a nagyítás!
A 3 nm-es kristály 
(a nanométer a 
milliméter milliomod 
része!) kb. 1500 
atomot tartalmaz.
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KOMBINÁCIÓK

+ +

KRISTÁLYFORMÁK

Baloldalt a fluorit lehetséges kristályformáit, jobbra pedig az ezek jával kombináció
létrejött, összetett formákat mutatjuk be. (A nevek mellett zárójelben a kristályformához 
tartozó lapszám szerepel.) 
Messze a leggyakoribb formák a  és az .kocka oktaéder
A jobb felső  az is megfigyelhető, hogy az  a kocka kocka kombináción oktaéderlapok
csúcsain, a  a kocka  jelennek meg.rombdodekaéderlapok élein

A kristálycsoport mérete: 44 x 57 mm. Fotó: Kupi 
László, gyűjtemény: Gál László.
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Formás szépség - szépséges formák

Okostelefon kameráját a kockára 
irányítva megnézhetjük, milyen, 
ha a kocka és az oktaéder formák 
együtt, azaz kombinációban 
jelennek meg: a tiszta kockától a 
kocka és oktaéder változó arányú 
kombinációján át jutunk el a tiszta 
oktaéderig.
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Kristályszerkezet két szemszögből

O k o s t e l e f o n  k a m e r á j a 
segítségével a kombinációs 
kristálymodellek megforgathatók.

4 Namíbiai fantom: A  és az  párharcakocka oktaéder

A  az egymásba rakható matrjoska babákhoz fantomkristályok
hasonlóan megmutatják növekedésük korábbi állapotait. Ez a 
színtelen-feketéslila-zöld fluorit igazi fantom, legalább három 
lépcsőben nőtt meg mai alakjára, és az egyes színek növekedésének 
különböző állomásait tükrözik. Végső alakja, amit a színtelen külső 
burok jelez, egy  és egy  kombinációja, ez nagy kocka pici oktaéder
utóbbit a kis háromszögek jelzik a kocka bal felső és jobb alsó 
sarkában.
A    . közbenső, feketéslila színű növekedési állapota hibátlan kocka
Zöld magjában még az  forma volt nagyobb.oktaéder

A kamerát a fotóra irányítva feltárul a növekedés 
menete.

Hasadás: az atomi rend látható jele 5

t ömeges  fluo r i t bó l 
vágással-polírozással
kialakított oktaéder

nagyobb kristályból
hasított oktaéder

az emberi beavatkozás mértéke balról jobbra nő

természetes alakú 
kristály, ahol ránőtt 
a befogadó kőzet-
re, mindig hiányzik 
belőle

A középsőhöz 
h a s o n l ó k  a z 
á s v á n y b ö r z é k 
szabad kristályai

Megtalálod a tökéletes 
kockákon a kezdődő 
hasadás nyomait?

365 nm UV-fény

Kattintson,
ha nem látja 
a lehasadó
kockasarkot!

normál fény

A kamera 
megmutatja,
milyen színű
365 nm-es UV-fényben!

Hibátlan, víztiszta, halványlila kockák, az ásvány 
„kilétét” eláruló hasadási nyomvonalakkal. Megvannak? 
Ha nem, az okostelefon megmutatja.
Fluoritkockák szürke galeniten, Elmwood-bánya, USA. 
Méret: 48 x 41 mm, Gál László gyűjteménye, Kupi László fotója.

Minden csak megvilágítás kérdése: a fluoreszkálás névadója6

Színzónás fluorit: UV-aktív ez is!
Az okostelefon megmutatja a színét a 365 nm-
es hosszúhullámú UV-fényben! 
Kapnikbánya, Máramaros megye, Románia. 
Képátmérő: 11 mm. Gyűjtemény: Koller Gábor, 
fotó: Kupi László.

Hol találjuk meg Magyarországon?

7
Keménységből, hasadásból 4-es! 
Drágakőnek alkalmatlan! 
Díszítőkőnek kiváló!

A fluoritnak papírja van arról, hogy 4-es a keménysége: a 
Friedrich Mohs által megalkotott, gyakori ásványokból 
összeállított karcolási keménységi skála 4. tagja. Már egy 
rendesebb bicskával karcolható. Ugyanakkor mechanikai 
hatásra, ütésre, négy irányban, az oktaéder kristályforma 
lapjaival párhuzamosan hasad. 
Ezzel a fluorit nem jut messzire! Ha egy fluoritkristály kikerül 
az őt befogadó kőzetből, a mechanikai hatásokra könnyen 
aprózódik homok szemcseméretig vagy az alá. Így nem 
fogunk kerek fluoritkavicsokat találni a folyóparton, és az 
ásványgyűjtők szinte csak a keletkezés helyén fognak 
fluoritot találni, messzire szállított üledékekben sosem.
E két tulajdonság, a kiváló hasadás és a közepes 
keménység következménye, hogy szépsége ellenére a 
fluorit nem igazán alkalmas drágakőnek (bár kémiai 
ellenállósága meglenne hozzá): ékszerbe foglalva a 
viseléssel járó mechanikai hatások könnyen tönkretehetik. 
Ha mégis ékszer készül belőle, olykor még műgyantával is 
kezelik.

A csiszolt kövek hordásban tönkremennek, csak 
gyűjtemények „mozdítatlan” ékkövei.
Smithsonian National Museum of Natural 
History (Washington, USA).
forrás: Hershel Friedman,
 http://news.minerals.net

Amiért nem jó drágakőnek, azért jó dísztárgyak alapanyagának: puha, és ezért könnyen 
faragható, látványos színekben pompázik, és gyakorta tömeges, azaz kőzetszerű a 
fluorit megjelenése. Már az ókori rómaiak is használták dísztárgyak, boroskelyhek 
alapanyagának, de a leletanyagban puhasága miatt igen ritka az ép. A British Museum 
összesen két ókori fluorit kelyhet őriz, az egyik a képen látható, és nevében a British 
Museum baráti köre egyik vezetőjének állít emléket. 

A 15 cm magas szőlő relief díszítésű kelyhet (fotó: Chris 
Keating) a török-szíriai határon egy sírban találta egy horvát 
(monarchiabeli) katonatiszt az első világháború alatt, és 2004-
ben 150.000 fontért vásárolta meg a British Museum.
A római időkben a legmagasabb árat egy fluorit kehelyért Néró 
császár fizette, Plinius szerint 1.000.000 szeszterciuszt. A 
fluoritot a faraghatóságért és a mechanikai károsodások ellen 
fenyőgyantával itatták át és óvatos hőkezelésnek vetették alá. 
A gyanta idővel oldódott a borban, javítva annak ízét és illatát.

BM2003,1202.1

8 Felhasználás
A  urándúsítási adalék, opálüveg, fluor
zománcok, lakkok, teflon, technológiai 
textilek, LCD monitorok alkotója.
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Fluorit tekintetében a Mátra vulkáni és a Velencei-hegység (itt bányászták is a fluoritot) 
magmás kőzeteiben érdemes elsősorban keresgélni, bár szinte minden hegységünk, így a 
Balaton-felvidék, a Budai-hegység, a Cserhát, a Pilis és a Mecsek is „tartalmaz nyomokban” 
fluoritot. A legszebb mátrai fluoritok lelőhelyei (Gyöngyösoroszi, Altáró; Parádsasvár, Béke-
táró) sajnos nem hozzáférhetők, így itt az ásványbörzéken elérhető, korábban begyűjtött 
példányokra kell hagyatkoznunk. A Velencei-hegység lelőhelyein szerencsére van még 
lehetőség gyűjteni.
Részletes információk a magyarországi lelőhelyekről és a gyűjtés lehetőségeiről 
(megközelítés, engedélykötelesség, biztonsági tudnivalók) az ásványgyűjtők oldalán: 
geomania.hu, illetve a Geoda folyóirat 2013/3. számában.

Velencei-hegység: Lovasberény,
Nadap, Pátka, Sukoró, Szűzvár,
Velence

Mátra: Gyöngyösoroszi, 
Gyöngyössolymos, 
Parádsasvár

jelentősebb fluorit előfordulás

kisebb fluorit előfordulás (csak „vájtszeműeknek”)

UV-aktív fluoritot 
akár éjszaka is 
lehet keresni, UV-
elemlámpával! A 
gyűjtéshez kell 
nagyító, 
védőszemüveg és 
kalapács is! Meg
szakirodalom és
„jó szerencse”!

Mecsek

Bakony és
Balaton-fevidék

Soproni-hegység

Pilis és 
Gerecse

Cserhát
Bükk

Budai-hegység 

tapadásmentes bevonat

Teflon = PoliTetra Etilén Fluor
(PTFE)

Nevének eredete a 16. századra nyúlik vissza, és a legkorábbi ipari felhasználásához 
köthető: ércolvasztási adalékként segíti a nem kívánatos elemek (kén, foszfor) fémtől való 
elválasztását, és csökkenti a salak olvadási hőmérsékletét, azaz „folyósít”. A fluorit név (és 
régi, magyarosított neve, a folypát) tehát a latin fluere, folyni igére vezethető vissza. 

A hasadás csak kristályokra jellemző tulajdonság. Szabad szemmel 
láthatóan jelzi számunkra, hogy a kristály belsejében az atomok / ionok 
rendezetten helyezkednek el. Még akkor is, ha a kristály eredeti alakját 
eltüntettük, pl. csiszolással, faragással.
Ha egy kristály kalapáccsal megütve sík lapok mentén válik ketté, hasad. A 
hasadás a kristályrácson belül az atomok közötti, “relatív gyengébb” kémiai 
kötések felszakadása. Mindig kristályforma szerint, azaz adott kristályforma 
lapjaival párhuzamosan történik.

Fluorit kocka normál és UV-fényben (365 nm), Ojuela-bánya (egykori arany- és ezüstbánya, Mapimí, 
Durango szövetségi állam, Mexikó). A példány látható mérete: 40 x 47 mm. Gál László gyűjteménye, Kupi 
László fotói.

  

Töltsd le a 
Földgömb alkalmazást
és tudj meg még többet
a fluoritról e poszterrel!

UV-aktív fluorit, Gyöngyösoroszi, Mátra. 
Méret: 47 x 32 mm, gyűjtemény és fotó: Kupi László.

Zöld közepű lila fluorit kristálycsoport, 
Parádsasvár, Béke-táró. Az idealizált 
kristályon a kocka (sárga) és a 
rombtizenkettes (kék) forma jelenik 
m e g ,  a  k é t  f o r m a  a r á n y a  a 
kristálycsoporton belül is változik. 
O k o s t e l e f o n  s e g í t s é g é v e l  a 
kristálymodell megforgatható, illetve  
összeragasz tható  a lapra jza 
letölthető.
Gyűjtemény: Bódi József, fotó: Tóth 
László. Képszélesség: 5 mm. 

Ibolyaszínű, fantom fluoritkristályok egy 1cm-es 
üregben. Zsellér-legelő, Pákozd, Velencei-egység. 
Gyűjtemény és fotó: Tóth László.
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letölthető: evasvanya.hu

Az okosteló 
legyen veled! 
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