
Kubisch, isometrisch of regulair verwijst in de kristallografie naar de kubusvormige typen 

kristalstelsels, waarvan de drie ribben (a, b en c) even lang zijn, en de hoeken (α, β en γ) 

allemaal 90°. 

Een kubische structuur heeft ten minste een 3-tallige rotatie (langs de lichaamsdiagonaal van 

de kubus) en drie 2- of 4-tallige rotaties langs de drie assen en/of drie spiegelvlakken 

loodrecht op de assen. Bijgevolg is dit kristalstelsel het meest symmetrische. 

Het kubische Kristallsysteem 

 
a1 = a2 = a3 

Alle Kristalle lassen sich auf ein Achsenkreuz mit drei 
senkrecht zueinander stehenden, gleich langen Achsen beziehen 

 
Hexakisoktraedrische klasse 

 

Hexaeder          hexa= 6   eder= vlak       
 

  Rhombendodekaeder    Rhomben = ruit  dodeka = 12 eder = vlak 
 

Oktaeder     okta=8   eder= vlak 
 
 

Tetrakishexaeder        Tetra = 4      kis=maal   hexa=6   eder= vlak   
             
 

Trisoktaeder    Piramidale oktaeder  16 vlakken 
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Beobachtbare Mischformen beim Pyrit 

Tracht Formen Beispiele 

Würfel (a) 

Oktaeder (o) 

 

 

Würfel (a) 

Rhombendodekaeder (d) 

Oktaeder (o) 

 

 

Würfel (a) 

Pyritoeder (e) 

(mit Flächenstreifung) 

 
 

Oktaeder (o) 

Tetrakishexaeder (e) 

Idealform: Ikosaeder 

 
  

 

 

 

 

 



Fluoriet 

Het mineraal vloeispaat of fluoriet is calciumfluoride met de chemische formule CaF2. 

Inhoud 

 1 Eigenschappen 

 2 Naam 

 3 Voorkomen 

 4 Industriële toepassing 

Eigenschappen 

In zuivere vorm is het kleurloos, maar afhankelijk van de sporenelementen die het bevat kan het 
verschillende kleuren hebben. Sommige specimina zijn amethistachtig, andere groen, geel of blauw 
en soms zelfs rood. De gemiddelde dichtheid van fluoriet is 3,13 en de hardheid is 4, daar fluoriet het 
typemineraal voor die hardheid is. 

Naam 

De namen fluoriet en vloeispaat zijn afgeleid van het Latijnse fluere, dat betekent "stromen, vloeien". 
Ook de naam van het element fluor is ervan afgeleid. Het verschijnsel fluorescentie is voor het eerst 
bij fluoriet bestudeerd en is hiernaar genoemd. 
Het mineraal moet niet verward worden met veldspaat, dat een tectosilicaat is. 

 Voorkomen 

Het komt vaak in aders voor samen met bariet, kwarts en calciet. Het is een algemeen voorkomend 
mineraal. 

 Industriële toepassing 

De prachtige blauwe vorm die gevonden wordt in Derbyshire (Engeland) wordt onder de naam 
Derbyshire Blue John wel voor ornamentele doeleinden gebruikt maar het mineraal is te zacht om als 
edelsteen gebruikt te worden. Wanneer het mineraal gekrast wordt of blootgesteld aan ultraviolet licht 
fluoresceert het vaak. 

Vloeispaat wordt als vloeimiddel (flux) gebruikt in de productie van staal, in het maken van 
opalescerend glas, emaille voor keukengerei. Het is ook de voornaamste bron voor de productie van 
difluor (F2) en waterstoffluoride HF en daarmee voor de fluorchemie. Verder wordt CaF2 gebruikt voor 
lenzen van optische apparatuur of monsterhouders van spectrometers. 
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Pyriet 

Pyriet of ijzerkies is een mineraal met als formule FeS2 (scheikundige naam: ijzerdisulfide). Het 
mineraal is een belangrijk ijzer- en zwavelerts. Het vormt vaak goed gevormde kristallen in de vorm 
van een kubus met karakteristieke striaties en met een goudachtige glans. Het wordt ook wel 
kattengoud of gekkengoud (van het Engelse fool's gold) genoemd omdat het soms voor goud 
aangezien werd. Omdat het in ruime mate voorkomt kan dit de illusie van grote rijkdom wekken. 
Echter, pyriet is niet zeer veel waard (alhoewel het wel verkocht kan worden). Het wordt gevonden 
samen met andere zwavelhoudende mineralen, maar ook met oxiden, in kwartsaders, in 
afzettingsgesteenten in koolbedden en als vervangingsmineraal in fossielen. 

Inhoud 

 1 Eigenschappen 

 2 Naamgeving 

Eigenschappen 

Pyriet is een disulfide met zwavelparen (S2)
2-

 en Fe
2+

 ionen in een octaëdrische omringing in een lage 
spin toestand. Ten gevolge van het feit dat beide ionen een gesloten configuratie bezitten is het een 
diamagnetische halfgeleider. 

Bij de verwering van pyriet ontstaan ijzer(hydr)oxiden, waarbij ook zwavelzuur vrijkomt. Dit zuur kan 
dan reacties aangaan met andere mineralen en daardoor leiden tot de vorming van bijvoorbeeld gips, 
aluniet en jarosiet. 

Een belangrijke vindplaats van pyriet is het eiland Elba. 

 Naamgeving 

De Pyrietstructuur 

De naam pyriet is zeer oud, afgeleid van het oude Indo-Europese woord pyr (vuur, vgl. bijvoorbeeld 
pyrotechniek voor vuurwerkkunst, of het Engelse pyre (brandstapel), omdat men vonken kon maken 
door pyriet tegen vuursteen of ijzer aan te slaan. Vandaag de dag verstaan we onder vuursteen iets 
heel anders (een bepaalde vorm van SiO2). 

Andere namen die men voor pyriet tegen kan komen zijn ferrosulfide, zwavelijzer en de minder 
gebruikelijke woorden ijzerblende en ijzerkies. 

Pyriet werd vroeger wel voor nepgoud verkocht omdat het goudachtig glanst. De glans verandert 

echter als het glansvlak kantelt, bij goud blijft de goudglans hetzelfde. Ook is pyriet hoekig, met 

scherpe randjes en hard, terwijl goud rond en zacht is. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mineraal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Striatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyriet#Eigenschappen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyriet#Naamgeving
http://nl.wikipedia.org/wiki/Octa%C3%ABder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spin_(kwantummechanica)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ion_(deeltje)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronenconfiguratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diamagnetisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halfgeleider_(elektronica)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwavelzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aluniet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jarosiet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elba
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indo-Europees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrotechniek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandstapel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuursteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_(element)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyrite-unit-cell-3D-balls.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Pyrite-unit-cell-3D-balls.png


 

Cupriet 

Het mineraal cupriet is een koper(I)oxide met de chemische formule Cu2O. 

Inhoud 

 1 Eigenschappen 

 2 Naam 

 3 Voorkomen 

Eigenschappen 

Het doorzichtig tot doorschijnend bruinrode, paarsrode, rode of zwarte cupriet heeft een diamantglans, 
een bruinrode streepkleur en de splijting van het mineraal is imperfect volgens het kristalvlak [111]. 
Het kristalstelsel is kubisch. Cupriet heeft een gemiddelde dichtheid van 6,1, de hardheid is 3,5 tot 4 
en het mineraal is niet radioactief. 

Naam 

De naam van het mineraal cupriet is afgeleid van cuprum, de Latijnse naam voor de chemische 
samenstelling; het element koper. 

 Voorkomen 

Cupriet is een algemeen koperoxide dat voorkomt in allerlei koperhoudende gesteenten. De 
typelocatie van cupriet is niet nader gedefinieerd. Het mineraal wordt onder andere gevonden in de 
Christmas mijn in Gila County, Arizona, Verenigde Staten, in de Tsumeb-mijn bij Tsumeb, Namibië en 
in de Mashamba West-mijn in Shaba, Congo-Kinshasa. 
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