
2018 a fluorit éve is, hiszen – a szfalerit és a kalcit
előtt – a fluorit nyerte a hazai Év ásványa választást.
E kezdeményezés 2016-ban csatlakozott az Év fajai

ismeretterjesztő sorozathoz. De mi keresnivalója
van az ásványoknak e programban? Egyszerű: nem-
csak az élővilág rendszertani egysége a faj, de az ás-
ványok világáé is. Sőt, ahogy az élővilág evolúciója
ma már elfogadott tény, egy évtizede a tudósok az

ásványok evolúcióját is kutatják. Ismerjük meg 
kicsit ezt a csillogó világot a fluoriton keresztül!

Szöveg: Harman-Tóth Erzsébet

Fluorit
a Színpompás, 

törékeny szépség

Fotó: Kupi László
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fluorit (régi, magyarosított nevén folypát) mutatós
és hasznos ásvány is egyben, az ásványgyűjtők egyik
kedvence, az ásványbörzék rendszeres résztvevője.
Kémiai összetétele CaF2 (kalcium-difluorid), és a

kocka után elnevezett köbös kristályrendszerben kristá-
lyosodik. Ez a két adat, azaz a kémiai összetétel és a kris-
tályszerkezet egyértelműen azonosítják az ásványok világában.

A fluoritot már az ókorban is ismerték, akkor tetszetős külleme
révén faragványokat, például boroskupákat készítettek belőle. Neve
a 16. századra nyúlik vissza, és a legkorábbi ipari felhasználáshoz
köthető: ércolvasztási adalékként segíti a nemkívánatos elemek
(kén, foszfor) fémtől való elválasztását, és csökkenti a salak olva-
dási hőmérsékletét, azaz „folyósít”. A fluorit szó tehát a latin flu-
ere, folyni igére vezethető vissza. 

A
A színtelen ideál, avagy színek 
az ibolyán innen és túl
Ha a fluorit tökéletes, olyan, ahogy fent leírtuk (tisztán CaF2, hibátlan
atomi elrendeződésben), akkor bizony színtelen. Ilyen kristályok többnyire
ellenőrzött körülmények között, tiszta alapanyagokból, laboratóriumban
születnek. A természet sokkal bátrabb! A recepthez hozzátesz nyomeleme-
ket, hibákat a kristályrácsba, vagy éppen színes ásványokat, kőolajcseppeket
zár a fluoritkristályba. Így a fluoritok már az „ibolyán innen”, természetes
fénynél is változatos színekben pompáznak: leggyakoribbak a zöld, lila, kék,
sárga, rózsaszín és barna árnyalatok, változó színintenzitással. Rossz hír,
hogy bizonyos esetekben a kristályok színe mulandó: fény hatására egyes
példányok kifakulhatnak, így célszerű őket napfénytől elzárva tartani.

Ehhez jön még az „ibolyán túl” keletkező színkavalkád: ha a fluori-
tokat az emberi szem számára láthatatlan UV fénnyel világítjuk meg,
azok a besugárzásnál kisebb energiájú, nagyobb hullámhosszú és így már
a látható tartományba eső fényt (380–760 nm hullámhossz) sugároznak
ki, nem is akármilyet: kéket, vöröset, rózsaszínt. Ez a fluoreszcencia je-
lensége. Vannak annyira UV-aktív fluoritok, amelyek már napfény ha-
tására is fluoreszkálnak (a napsugárzás mintegy 10%-ban UV sugárzást
is tartalmaz; az UV lámpák fénye egy szűk hullámhossztartományt tar-
talmaz, így ott a jelenség sokkal intenzívebb).

A fluoritot már az ókorban is ismerték,
akkor tetszetős külleme révén

faragványokat, például boroskupákat
készítettek belőle. 

Fluorit kristályszerkezet, kétféle szemszögből
A két ábrán piros pontozott vonal jelöli a
kristályszerkezet legkisebb építőegységének,
az elemi cellának egy oldalát. E kockának a
csúcsain és lapközepein találhatók a
kalciumionok, és minden térnyolcad közepén a
fluoridionok. A két képen ugyanazt a
szerkezetet mutatjuk, baloldalon a
kalciumion szemszögéből, annak kocka
elrendeződésű szomszédságátemelve ki
kékkel, jobboldon a fluoridion szemszögéből,
annak tetraéderes elrendeződésű
szomszédságát hangsúlyozva sárgával

fantom fluorit 
A kristálycsoport peremének közelében
sötétlila sáv húzódik, mely a kristály
növekedésének egy korábbi állapotát
rajzolja ki. Az ilyen kristály-a-kristályban
fluorit neve a fantom fluorit (kezdő oldalpár)

Lila fluorit színtelen kalcittal, Shangbao-bánya (Kína),
A kristály mérete kb. 1 cm, Lelkes András Gyűjteményéből

Halványlila fluorit kockák szürke galeniten, Elmwood Mine
(USA), A példány mérete: 48 x 41 mm, Gál László
Gyűjteményéből

Kék fluorit kvarccal, Csuancsou (Kína), A példány 
mérete: 65 x 34 mm, Gál László Gyűjteményéből

Színpompásan, „kis testi hibával”
A kék a legritkább fluorit szín, melynek
okozója egy kevés ittriumion beépülése,
míg A zöld a kristályba épülő
szamárium és radioaktív sugárzás
együttes hatásának eredménye. A lila
a leggyakoribb, de kialakulásának
okát máig sem ismerjük pontosan

folyadékzárvány buborékkal
E zárványok, ha együtt keletkeztek a
kristállyal, a geológusoknak a
kristálynövekedés körülményeiről
mesélnek

0,2 nm (0,0000002 mm)

Ca2+ F–
A kristályszerkezetek 
okostelefonja kamerájának 
segítségével körbeforgathatóak

Ha nincs meg mind a három,
belenagyíthatunk
okostelefonnal! 

Hibátlan, víztiszta, halványlila kockák, 
az ásvány kilétét eláruló hasadási
nyomvonalakkal. Megvannak? 
Ha nem, az okostelefon megmutatja. A kristályok
a szintén kockás termetű galenitre nőttek rá, 
az azonban a kocka kristályforma lapjaival
párhuzamosan hasad

# C I M K E 1  # C I M K E 2  # C I M K E 3
Fotó: Kupi László

Zöld fluorit, kvarccal, Riemvasmaak, Dél-Afrikai Közt., 
mérete 65 x 31 mm, Lelkes András  Gyűjteményéből 

Ojuela-bánya, Mexikó, A példány mérete: 77 x 51 mm
Gál László Gyűjteményéből

Színtelen fluorit és fehér kalcit kvarc
kristálycsoporton, Dalnyegorszk, (Oroszország),
mérete: 25 x 22 mm, Lelkes András Gyűjteménye

Fotók: Kupi László
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Egy kémiai elem és egy fizikai jelenség 
A fluor – a fluorit egyik alkotója – igen illékony, egyúttal nagyon
reaktív, ezért elemi formában igencsak nehezen állítható elő, így igen
későn kimutatott kémiai elem. Elemi formában (F2, zöldessárga,
erősen mérgező gáz) Henri Moissan izolálta először 1886-ban, aki
ezért 1906-ban kémiai Nobel-díjat is kapott. Természetesen az elem
is leggyakoribb ásványáról, a fluoritról kapta a nevét.

A fluoreszcencia jelenségét ásványok esetében
szintén a fluoritnál figyelték meg először, a 19. század
első felében, így itt is az ásvány a névadó. A fluoresz-
cencia a lumineszcencia (azaz nem hőmérsékleti sugár-
zás) egyik formája. Ha egy test elektromágneses
sugárzás (fény) hatására gerjesztett állapotba kerül, az
alapállapotba való visszajutást adott hullámhosszú
(energiájú) fénykibocsátással éri el. Különösen látvá-
nyos a jelenség, ha a gerjesztősugárzás az emberi szem

számára láthatatlan (ilyen az ultraibolya sugárzás is), de a kibocsátott
fény már látható. Ennek köszönhető, hogy az UV fénnyel megvilá-
gított fluoritok olykor igen vad színekben pompáznak, „világíta-
nak”. A besugárzás (gerjesztés) megszűnésével a jelenség is azonnal
abbamarad. 

Fontos ugyanakkor, hogy nem minden fluorit fluoreszkál, csak
az, amelyikbe a természet „beleépítette” a lehetőséget nyomelemek
(tipikusan ritkaföldfémek), illetve rácshibák segítségével.

Ha egy test elektromágneses sugárzás
(fény) hatására gerjesztett állapotba

kerül, az alapállapotba való visszajutást
adott hullámhosszú (energiájú)

fénykibocsátással éri el. 

Halványlila, fantom (színzónás)
fluorit. UV-aktív ez is!
az okostelefont használva
megtudhatja, milyen színű 
a 365 nm-es hosszúhullámú 
UV-fényben

Az Ojuela-bányából származó lila fluoritoknak csak kis része mutat fluoreszcenciát 
A hosszúhullámú UV-fényben gyönyörű vöröset, mint a képen is látható, a középhullámú UV-fényben pedig ritkán halvány rózsaszínt.
A vörös fluoreszcencia okát még nem ismerik pontosan, a kristályokba kis mennyiségben beépülő európium, oxigén és szamárium
együttese lehet felelős a jelenségért   Ojuela-bánya (Mexikó), mérete 40 x 47 mm, Gál László Gyűjteményéből 

Elsőre szerénynek tűnő ásványtársulás
színtelen fluoritoktaéderek halvány
rózsaszín, mangántartalmú kalcit
kristálycsoportban. Mindkét ásvány 
UV-aktív, ez adja a példány különlegességét

Kapnikbánya (Románia), mérete: 84 x 54 mm, Koller
Gábor  Gyűjteményéből 

Kapnikbánya, Máramaros megye, Románia. 
Képátmérő: 11 mm. Gyűjtemény: Koller Gábor

Fotók: Kupi László

Fotók: Kupi László

Fotó: Kupi László



Ha az okos telefon kameráját 
a kockára irányítjuk, 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. 

A jobb felső kombináción
az is megfigyelhető, hogy 
az oktaéderlapok a kocka csúcsain,
a rombdodekaéderlapok a kocka
élein jelennek meg kombinációban
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Születés a tűz és víz jegyében
A fluorit keletkezése többnyire magmás, illetve hidrotermás („meleg
vizes”) folyamatokhoz köthető. Magmás környezetben nagy szilícium-
tartalmú, elsősorban gránitos olvadékok kristályosodásához köthető. Itt
jellegzetesen ón- és lítiumércesedések kísérője lehet.

Ez a magmás keletkezés egyben meghatározza azt is, hogy mikor je-
lenhetett meg a fluorit először a Földön. Robert M. Hazen szerint kife-
jezetten korán, a 10 szakaszos ásványevolúció folyamatában a 3. fázisban
(4,55–4 milliárd éve), a Föld differenciációja során, a nagy szilíciumtar-
talmú olvadékok kialakulását kísérve.

A hidrotermás keletkezés a földkéreg repedéseiben keringő, az éves
középhőmérsékletnél melegebb, ionokban gazdag oldatból való kris-
tályosodást jelenti. Ilyen közegben a fluorit leggyak-
rabban ólom-cinkércek kísérőásványa. A szín és a
kristályok alakja is utalhat a keletkezés körülménye-
ire: a halványabb árnyalatok általában alacsonyabb
keletkezési hőmérsékletet jeleznek. Kristályalak sze-
rint pedig az egyszerű kocka alacsonyabb, a bonyo-
lultabb formák megjelenése magasabb keletkezési
hőmérsékletre mutatnak.

A szín és a kristályok alakja is utalhat 
a keletkezés körülményeire: 

a halványabb árnyalatok általában
alacsonyabb keletkezési hőmérsékletet

jeleznek.

A Kalahári-sivatag világhírű zöld
fluoritkristályait gyakran vékony,
cukorszerű kvarcréteg borítja 
Ezt, legalább részben, lesavazzák 
a szép példányok piacra dobása előtt.
A kvarcot egyetlen sav oldja, 
a fluorsav, amelyet természetesen
fluoritból állítunk elő

A kocka termetű kristály kombináció
a kocka lapjai simák, a rombdodekaéder formának megfelelő,
vastag élek pedig rücskösek

Gömbölyded, víztiszta fluoritkristályok 
nehéz észrevenni, hogy tetrakiszhexaéderek párhuzamos
összenövésével alakultak ki

A fluoritra – és a legmagasabb
szimmetriájú egyéb ásványokra, így 
a gyémántra is – jellemző kristályformák
Az ábra bal oldalán a fluorit lehetséges
kristályformáit, jobbra pedig ezek
kombinációjával létrejött, összetett
formákat mutatjuk be. (zárójelben 
a kristályformához tartozó lapszám
szerepel.) Messze a leggyakoribb formák 
a kocka és az oktaéder

Zöld fluorit és fehér kvarc. Riemvasmaak 
(Dél-Afrikai Köztársaság), mérete 65 x 31 mm, 
Lelkes András Gyűjteményéből

Dalnyegorszk, (Oroszország), mérete 32 x 29 mm, Lelkes András Gyűjteménye Színtelen fluorit, sárgás kalcit és fehér dolomit, Kapnikbánya (Románia)
A fluoritkristályok mérete 2-3 mm,Koller Gábor  Gyűjteménye

Alapformák

kocka (6)

x4 x3

x2

oktaéder (8) romb-
dodekaéder (12)

tetrakisz-
hexaéder (24)

triakisz-
oktaéder (24)

hexakisz-
oktaéder (48)

deltoidikozi-
tetraéder (24)

kombinációk

az Okostelefon kamerája segítségével 
a kombinációs kristálymodellek megforgathatók

Fotó: Kupi László
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Szomorú felszíni lét
A fluorit több szempontból is eltér Év ásványa elődei-
től, a 2016-ban megválasztott gránátcsoport tagjaitól,
illetve a 2017-ben nyertes kvarctól. Azok ugyanis ki-
vétel nélkül kemények (a 10 lépcsős Mohs-skálán 7 kö-
rüliek, azaz keményebbek az üvegnél) és nem
hasadnak, hanem kizárólag törnek. Ennek következ-
ménye, hogy a felszíni erózió (víz, szél, jég) hatására a
pusztuló kőzetekből kiszabadulva még sokáig „túlélnek”. Születésük he-
lyétől, például a hegyekből a felszíni vizekkel eljuthatnak a messzi ten-
gerig, óceánig is, legfeljebb kisebbek és kerekebbek lesznek a kezdetben
formagazdag kristályok.

A fluorit ezzel szemben közepes keménységű (4-es), azaz már egy
rendesebb bicskával is karcolható. Emellett kitűnően hasad: kalapáccsal
megütve sík lapok mentén válik ketté. A hasadás a fluorit kristályain ösz-
szesen négy, az oktaéder lapjaival párhuzamos irányban valósulhat meg.

Ez elősegíti a gyors aprózódást. Ha tehát egy fluoritkristály kikerül
az őt befogadó kőzetből, a mechanikai hatásokra könnyen aprózódik, és
el is kopik. Így nem fogunk fluoritkavicsokat találni a folyóparton, és az
ásványgyűjtők szinte csak a keletkezés helyén fognak fluoritra lelni.

E két tulajdonság, a hasadás és a puhaság következménye az is, hogy
szépsége ellenére a fluorit nem igazán alkalmas drágakőnek: ékszerbe
foglalva a viseléssel járó behatások könnyen tönkretehetik. Ha mégis ék-
szer készül belőle, ovális-gömbölyded formára (kaboson) csiszolják, sík
lapokat (fazettákat) nem igazán alakítanak ki rajta. Ha mégis annyira a
szívünkhöz nő, hogy ékszerként is viselni akarjuk, olyat válasszunk, ahol
a foglalat minél jobban óvja a „könnyen hasadó, törékeny szépséget”!

Puhasága ugyanakkor előny is lehet a dísztárgyak kialakításánál: a
fluorittömbök könnyen faraghatók, a gyakran sávosan változó színeket
különféleképp tudják kiaknázni az alkotók.

A hasadás a fluorit, és egyes kristályos anyagok fontos ismertető-
jegye: az átlátszó kristályokon, de akár a gömbölydedre csiszolt, alakot
elrejtő ékköveken is könnyen észreveszi a gyakorlott szem a mechanikai
hatásra kialakult hasadási nyomvonalakat. A hasadás kiválóan haszno-
sított tulajdonság az ásványkereskedelemben is. A börzéken gyakori
oktaéder alakú, szabad kristályok szinte kivétel nélkül nagyobb, töké-
letlen kristályokból hasítással kialakított hasadási idomok, amelyek így
elaprózva is több pénzt hoznak az eredeti, nagyobb, de „nem elég jó
alakú” kristálynál!

E két tulajdonság, a hasadás és a
puhaság következménye az is, hogy

szépsége ellenére a fluorit nem igazán
alkalmas drágakőnek: ékszerbe foglalva

a viseléssel járó behatások könnyen
tönkretehetik.

Kristályszerkezet 
és kristályforma 

versenytársak
A fluorit ólom-cink
ércesedést kísér 
a dalnyegorszki
Nyikolajevszkij-bányában. 
a színtelen, tökéletes
oktaéder itt épp a cink
sötétbarna ércásványa, 
a szfalerit, és apró kalcit
kristályok társaságában
látható. E három ásvány
versengett a 2018-as Év
ásványa címért

A fluorit négy, egymásra nem merőleges irányban hasad
A középső ábrán azt látjuk, hogy hasíthatunk egy kocka alakú, akár nem tökéletes
kristályból oktaédert. A harmadik ábra a kész hasadási idomot mutatja

A fluoritjairól híres 
Shangbao-bányában 
korábban piritet bányásztak
Ma az egykori bányászok kezében van,
turisztikai célú fejlesztése folyik. 
Az innen származó fluoritok nagyon
keresettek az ásványpiacon

Shangbao-bánya (Kína), A fluoritkocka mérete 16 mm,
Gál László Gyűjteményéből

Dalnyegorszk (Oroszország),
A kristály mérete 2 cm, 
Lelkes András Gyűjteménye 

A kristályban a kocka és oktaéder
kristályformák kombinálódtak. 
A kristály legnagyobb kiterjedése 
kb. 3 nanométer,, mégis majdnem 
1500 iont tartalmaz(!)

Fotók: Kupi László
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kupi lászló
Geológus-Fotós

tóth lászló
xx xxx  xxxx xxxxx
xxx  xxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxx xxx  xxxx
xxxxx xxx  xxxx xxx

harman-tóth erzsébet
xx xxx  xxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxx xxx  xxxx
xxxxx xxx  xxxx xxxxx
xxx  xxxx xxx

A fluor forrása 
A fluorit ma az emberiség legfontosabb fluor-for-
rása, az EU által kritikus fontosságúnak ítélt nyers-
anyag. Egyrészt azért, mert a fluortartalmú vegyü-
letek újrahasznosítása jelenleg még csekély (1%
körüli), másrészt pedig azért, mert a jelenlegi négy
legnagyobb piaci szereplő (amely az évente 6 500 000 tonnás
kitermelés 87%-át adja) Európán kívüli: Kína, Mexikó, Mon-
gólia és Dél-Afrika.

Felhasználását tekintve a fluoritból 60%-ban fluorsavat
gyártanak, amely a fluorvegyületek előállításának alapanyaga,
20% az acélgyártásban hasznosul, 10% az alumíniumkohósítási
adalék, 4% vesz részt a cementgyártásban, a maradék uráni-
umdúsítás, opálüveg, zománcok, lakkok és teflon alapanyaga.

Hétköznapjainkat át meg átszövik a fluorvegyületek: ott
vannak az LCD-kijelzőkben, a konyhai edények teflonbevo-
natában, gyógyszereink jó részében és a fogkrémben is. A
fluoropolimer vegyületek ‒ ide tartozik a teflon is ‒ kémiailag
rendkívül ellenállók, hőstabilak és nagy szakítószilárdsággal
rendelkeznek. Korrózióálló bevonatok, szigetelőanyagok, víz-
álló textíliák, fogselyem, sportruházat és speciális szövetek
alkotói. Az ózonréteget károsító, ma már nem használt fre-
ongázok (hűtőberendezések, sprayhajtógázok) is tartalmaztak
fluort, illetve az őket kiváltó, ma már szintén korlátozott
használatú, fluorozott szénhidrogéngázokban is van fluor.

Érdemes megjegyezni, hogy speciális célokra mestersé-
gesen is előállítanak fluoritot. Kis mennyiségű, de a Föld-
gömb szerzői és olvasói számára is fontos termék például a
fényképezésnél használt nem üveg, hanem fluorit anyagú
objektívlencse, amely – csökkentve a színi hibát (kromatikus
aberráció) – élesebb képet ad.

Színes magyar valóság
Itthon a Velencei-hegységben a 20. század derekán zajlott fluoritbányá-
szat. A Pátkától DK-re található szűzvári lelőhelyen 1951–1967 között,
Pákozdon 1951–1961 között termelték ki. A nyersanyag főként kis ki-
terjedésű hidrotermás repedéskitöltésekhez kötődött, így a teljes kiter-
melt mennyiség összességében mindössze 66 000 tonna volt.

Ma Magyarországon a fluoritnak az ásványgyűjtők körében van a
legnagyobb jelentősége. Szín- és formagazdagság tekintetében a magyar
fluoritok a nemzetközi porondon is megállják helyüket – elsősorban a
Mátra fluoritjai figyelemre méltók. A lelőhelyekről, a gyűjtési lehetősé-
gekről és a lelőhelyek legszebb példányairól a geomania.hu oldal ad nap-
rakész tájékoztatást.

Hétköznapjainkat át meg átszövik 
a fluorvegyületek: ott vannak az LCD
kijelzőkben, a konyhai edények teflon

bevonatában, gyógyszereink jó részében 
és a fogkrémben is.

Kifordítom-befordítom 
a zöld fluorit és a kvarc még eredeti
helyén, a kőzetben látható

Kifordítom-befordítom 
Gyöngyösorosziban az Altáró fluoritkristályai 
az andezit hólyagüregeiben találhatóak. 
falukat parányi kvarckristályokból álló kéreg
béleli, melyekre a fluorit kristályok is nőhetnek. 
a lenti képen az üregkitöltő ásványtársulás teljes
egészében kikerült a kőzetből 

Zöld közepű, lila fluorit kristálycsoport a Mátrából
Az idealizált kristályon a kocka (sárga) 
és a rombtizenkettes (kék) forma jelenik meg, 
a két forma aránya a kristálycsoporton belül is
változik

Gyöngyösoroszi, Altáró, A gömbölyded geóda
átmérője 2 cm, Bódi József Gyűjteményéből

Parádsasvár, Béke-táró, Képszélesség: 5 mm, Bódi József Gyűjteményéből

Gyöngyösoroszi, Altáró, Képátmérő: 3 cm, 
Szilveszter Ádám Gyűjteményéből

Okostelefon segítségével 
a kristálymodell megforgatható,
összeragasztható alaprajza letölthető

Fotó: tóth László
Fotó: tóth László

Fotó: Kupi László
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