
                         KRISTALSTELSELS 
                   HET ORTHORHOMBISCH SYSTEEM 

 

            
Wat is een kristalstelsel? 
 

Een kristalstelsel of –systeem laat zien hoe de kristallen van een 

mineraal zijn opgebouwd. 

Een kristal bestaat uit een aantal ordelijk gerangschikte atomen. 

Die rangschikking is een stapeling van ionen of moleculen naar een 

vast patroon en vindt plaats in 3 richtingen. 

Door de regelmatige rangschikking ontstaat een structuur: de 

kristal structuur.  

De kleinste eenheid die uit die stapeling ontstaat is de eenheidscel.  

Vanuit de structuur zijn de eenheidscellen  te beschrijven in 

 7 kristalstelsels. 

 

 

  
 

 

 

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld van de totstandkoming 

van een skorodietkristal, een kristal uit het orthorhombisch 

systeem. Hierbij wordt uitgegaan van een ideaal gevormd kristal. 

 

 

 

 
 



We gaan uit van het kleinste deel van de stof skorodiet uitgedrukt 

in de FORMULE-EENHEID: 
 

            Fe
3+ 

[AsO4 ] . 2H2O            een formule eenheid is het kleinste 

                                                        deel van een stof , i.c.                               

                                                        de stof skorodiet                                                                                                                                  
            

                       

  DE  EENHEIDSCEL.                            de eenheidscel is de kleinste  

                                                       eenheid van een kristal, bestaande 

                                                       uit meerdere formule-eenheden.  

                                                       Het is de basis van het kristal. 

                                       

De stapeling van een voor ieder mineraal vast aantal formule-

eenheden vormt de eenheidscel. Voor het mineraal skorodiet zijn 

dat er acht: ( 8x Fe
3+

[ AsO4 ] . 2H2O) 

Waarom acht? 

Na elke stapeling van acht eenheden herhaalt zich het patroon:  

de ordelijke rangschikking. 

 

De eenheidscel van skorodiet heeft als gevolg van de wijze van 

stapeling een orthorhombisch figuur. 

 

De eenheidscel wordt gekenmerkt door zes parameters waarvan  

3 ribben en 3 hoeken. 

De drie richtingen (de ribben) van de cel hebben een voor ieder 

mineraal vaste waarde.  Voor skorodiet is dat:  

     a = 8,925 Å,  b = 10,3278 Å,  c = 10,042 Å .  

Het volume van deze cel is V 918,2 Å.     

In de kristallografie is afgesproken dat de verticale as de c-as is. 

De langste as van de skorodietcel is de b=as. 

De hoeken α, β en γ zijn 90º. 



 

 
De waarden van een paar andere celribben uit het orthorhombisch 

stelsel zijn: 

Cerussiet      a = 5,173 b= 8,48   c= 6,13 Å.     V=268,90 Å
3
 

Goethiet       a= 4,608  b= 9,956 c= 3,0215 Å. V=138,62 Å
3
 

Topaas         a= 4,65    b= 8,8     c= 8,4 Å.       V=343,73Å
3 

 

 

HET KRISTAL 

 
                         C 

Door stapeling van de eenheidscellen in drie richtingen ontstaat het 

kristal. Het kristal streeft naar de vorm van het basislichaam. 

Omdat de cel de orthorhombische vorm heeft zal er een 

orthorhombisch kristal worden gevormd. 

Als we punt C verplaatsen naar het middelpunt van het kristal zien 

we het assenkruis met positieve en negatieve kant. 
 

 



De kristalvlakken staan loodrecht op elkaar dus zijn de hoeken  

90º. 

RESULTAAT:    

                            a # b # c
 

                      α = β = γ = 90º 
 

               = orthorhombisch systeem. 
 

 

 

 

De kristalassen van het orthorhombisch kristal zijn ook de 

symmetrieassen en wel 3 tweetallige assen. 

Als we het kristal 360º om elk van de 3 assen draaien zien 

we steeds 2 keer hetzelfde beeld. 
 

                                                          
                                                                                                                  Henk Schipper 
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