
  
Hexagonaal stelsel: 
  
Drie van de vier assen liggen in eenzelfde vlak onder hoeken van 120º  
en zijn alle even lang, de vierde as staat loodrecht op genoemd vlak, 
maar heeft een andere lengte dan de overige assen. 
Typische kristalvormen: 
6-zijdige prisma’s met piramidale eindvlakken alsmede 12-zijdige piramiden 

en dubbelpiramiden.   
 

                        

Kristalvormen: 
  
De vijf kristalvormen waaruit dit stelsel bestaat hebben het gemeenschappelijke 

Kenmerk dat zij een zestallige as van symmetrie bezitten. 
De grondvorm is het hexagonale prisma dat aan de uiteinden door een 

basale pinakoïde is afgesloten; deze samengestelde vorm bestaat uit zes 

gelijkwaardige vlakken evenwijdig met de zestallige as en uit twee vlakken,  
de bovenkant en de onderkant, die loodrecht op de genoemde as staan. 
Het assenkruis van het stelsel wordt door drie ribben van dit veelvlak gevormd, 
Die onderling de volgende hoeken vertonen: 
  

α = β = 90º ; γ = 120º. 
 

       

 

De vorm die de parametrische betrekking bepaalt is de hexagonale bipiramide 

Met twaalf vlakken die hoeken vormen die gelijk zijn aan die welke door de  
Vlakken van het prisma worden gevormd, maar verschillend van die welke door  
de pinakoïde worden gevormd.  
De parameters van deze vlakken op de horizontale assen zijn onderling gelijk, 
maar verschillend van die op de verticale as:       

  
a = b # c 
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De dihexagonaal-bipiramidale klasse bezit de grootste symmetrie en heeft een 

verticale zestallige as, zes horizontale tweetallige assen, een symmetrievlak 

loodrecht op de zestallige as, zes symmetrievlakken die door deze as gaan 

en loodrecht op de tweetallige assen staan, en een symmetriecentrum. 

 

 
Dihexagonale 
Dipyramide 

 

De belangrijkste eenvoudige vormen van deze klasse zijn : 
 De dihexagonale bipiramide, met vierentwintig driehoekige vlakken. 
 Het dihexagonale prisma, met twaalf gelijkwaardige vlakken en een 

              pinakoïde. 
In deze klasse kristalliseren belangrijke mineralen als beryl en grafiet. 
Tot dit stelsel behoren verder : 
 Dihexagonaal-piramidale klasse 

 Trapezoëdrische klasse 

 Piramidale klasse 

 Bipiramidale klasse. 
 
 

 Basispinakoid (c) 
               Prisma (m) 

 Basispinakoid (c) 
                Dipyramide (q) 

          Prisma (m) 
 


