
Ásványok, drágakövek 



A hétköznapok ásványai 

A hintőpor és alapanyaga a 

talk: a legpuhább ásvány! 

nátrolit: természetes zeolit Mosópor, zeolitokkal 

A konyha ásványa: kősó 

(Lengyelország) 

http://nsminerals.atspace.com/images.html


Gyémánt: mind közt a legkeményebb 

Dél-afrikai gyémántok 

(kimberlit anyakőzetből) 

A híres Koh-i-noor: 

„hegynyi fény”   

A hiedelmek szerint 

tulajdonosa uralja az 

egész világot 

(Ma a brit koronát 

ékesíti.) 
Hope: a remény 

kék gyémántja 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/headline_universe/images/hope_jpg_image.html


Kvarc (SiO2) és változatai 

hegyikristály ametiszt 

füstkvarc 

citrin 

tigrisszem sólyomszem 



Rubin, zafír: a korund nevű ásvány drágakő változatai 

korund, 

színtelen 

 (Srí Lanka)) 

zafír, csillagzafír 

rubin 

http://www.mineralminers.com/html/rbymins.stm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/ee/Star-Saphire.jpg/200px-Star-Saphire.jpg


Smaragd: a berill nevű ásvány drágakő változata 

Az 

ásvány

... 

... és a drágakő 

http://members.aol.com/clydeinpa/Page4.html


A tél ásványai 

Kősó – NaCl (és más sók, pl. KCl, MgCl2): az útra szórjuk, 

így a vízből sóoldat lesz, amelynek fagyáspontja 0 °C alatti, 

így csak nagy hidegben lesz jeges az út és a járda. 

Hó, jég, jégvirág – H2O
hex : légnyomáson, 0 °C alatt a víz is 

ásvány...  



A kémiai elemek döntő többségének forrása a 

körülöttünk levő szilárd anyag... 

Kocka alakú kősó- ill. konyhasókristály  



topáz 

turmalin 

pirit 

epidot 

     gipsz 

http://www.museum.mtu.edu/Gallery/Jpegs/elbaite.jpg
http://weblog.burningbird.net/fires/001936.htm


Híres gyémánt 

India csillaga 

Az India csillaga 563, 35 karátos súlyával a világ legnagyobb 

és egyben leghíresebb zafírja. 

Megközelítően 2 milliárd éve alakult ki, és úgy 300 éve 

találták meg Sri Lankán, ahol folyamatosan kitűnő zafírokat 

találnak az ősi folyók által lerakódott homokos és kavicsos 

rétegeiben. J.P. Morgan iparmágnás és pénzügyi szakember 

1900-ban mutatta be a zafírt a New Yorki Természettörténeti 

Múzeumban. Manapság az India csillaga a legnevesebb 

darab a Múzeum gyűjteményében. 



Híres gyémánt 

A Dél Csillaga 

Az 128, 48 karátos Dél Csillaga az első 

nemzetközileg is elismert brazil gyémánt. Világhírét 

különleges tisztaságának és enyhén rózsaszínbe 

hajló barna színárnyalatának köszönheti. Jelenlegi 

tulajdonosa ismeretlen. 



Afrika nagy csillaga 

 
A gyémánt nagyság szempontjából az első helyen van, 

ugyanis ez a legnagyobb gyémánt, amit valaha is csiszoltak.  

Egy amszterdami vállalat készítette el, és legalább 6 hónapon 

keresztül vizsgálta a kő tulajdonságait, mielőtt az alakítását, 

csiszolását elkezdte volna. 


