
OSUMILIET.              (K,Na)(Fe2+,Mg)2(Al,Fe3+)3(SiAl)12O30       Lapissyst.nr VIII E 22.90 
Kristalsyst.:  hexagonaal 
Kleur: blauw, zwart, bruin, groen 
Streepkleur: wit (allochromatisch) 
Hardheid: 6-7 
Glans: glas- vetglans 
Habitus: hexagonale (meestal platte) prisma’s en plaatjes 
Typevindplaats: schiereiland Osumi, Japan. 
Naam:  naar vindplaats Osumi 
Voorkomen: 1. in rhyolieten en dacieten (zie bijlage 2) (Fe-rijk), onder lage druk ontstaan; 
                     2. in contactmetamorfe gesteenten, Mg-rijk en onder hoge druk ontstaan; 
                     3. in xenolieten, Mg-rijk en onder hoge druk ontstaan. 
Osumiliet heeft als eigenschap pleochroisme , dwz afhankelijk van de zichthoek heeft het kristal twee kleuren. 
(zie voorbeeld VIII E. 22.9, 6 en 7) 
 
ROEDDERIET.          (Na,K)2(Mg,Fe2+)5[Si12O30]                       Lapissyst.nr VIII E.22-40 
Kristalsyst.: hexagonaal 
Kleur: kleurloos, geel, blauwgroen, roodbruin 
Streepkleur: wit 
Hardheid: 6,5 
Glans: glasglans 
Habitus: prismatisch, tabletvorm 
Typevindplaats: 1.de Indarch-meteoriet in Azerbeidjan 
                             2. als aardse vindplaats: Bellerberg, Eifel (1975) 
Naam: genoemd naar Edwin Woods Roedder, geoloog 
Voorkomen: 1. in meteorieten; 
                       2. in siliciumrijke xenolieten. 
 
Bij een overschot aan alkali (Na en K) ontstaat Eifeliet. 
 
EIFELIET.                Na3KMg4[Si12O30]                                      Lapissyst.nr. VIII E.22-30 
Kristalsyst.: hexagonaal 
Kleur: kleurloos, bleek groengeel 
Streepkleur: wit 
Hardheid: 6-7 
Glans: glasglans 
Habitus: hexagonale prisma’s 
Type vindplaats: Bellerberg, Eifel 
Naam: afgeleid van Eifel 
Bezit pleochroisme. 
Eifeliet is alleen door chemische analyse van Roedderiet te onderscheiden. 
Tot nog toe alleen in de Bellerberg gevonden. 
 
Vindplaatsen. 
Osumiliet:  Bellerberg, Emmelberg, Nickenicher Sattel, Wannenköpfe, Rothenberg, Wingertsberg (allen in de 
Eifel); Ronneburg (Thüringen). 
Roedderiet: Bellerberg, Wannenköpfe, Rothenberg, Nickenicher Sattel, Nerotherkopf (allen Eifel). 
Eifeliet: is tot nog toe alleen in Bellerberg gevonden. 
 
Waarin bestaat verwantschap tussen deze drie mineralen? 
 
Naast de fysieke eigenschappen die veel met elkaar gemeen hebben zijn er overeenkomsten in de chemische 
samenstelling. 
 
Osumiliet             Na     K    Mg   Fe   Al             ( Si,Al)12O30
 
Roedderiet           Na     K     Mg   Fe                     Si12O30            
 
Eifeliet                 Na     K     Mg                            Si12O30
Bij alle drie bestaat het kation uit Na K Mg. 



 
Naast overeenstemming in het kation hebben ze alle drie hetzelfde anion. Ze behoren tot de groep der silicaten.  
De aardkorst bestaat voor 28% uit silicium en 46% uit zuurstof. Logisch dat de SiO verbindingen ongeveer 1/3 
van alle mineralen uitmaken.  
 
Hoe is het silicaation Si12O30 opgebouwd? 
Silicaten hebben structuurkenmerken die in andere groepen niet voorkomen. In tegenstelling tot bv. SO4 en PO4  
kunnen SiO4–ionen op veel manieren aan elkaar gekoppeld worden. Het (SiO4)4- -ion vormt een piramide en is 
de bouwsteen voor meerdere silicaatstructuren. 
Zie de afbeeldingen op bijlage 1. 
 
Ortho- of eilandsilicaten. 
(SiO4)4- -ion 
In de mineralen van deze groep komt de SiO4-piramide niet gebonden aan andere SiO4- piramiden voor. Ze 
vormen ahw eilanden. Voorbeeld: zirkoon Zr(SiO4). 
 
Groepen- of sorosilicaten. 
In de structuur van de mineralen in deze groep staat het SiO4-ion(de piramide) niet meer op zichzelf maar kan 
zich verenigen tot maximaal 6 piramiden. 
 
(Si2O7)6- ion. 
Twee piramiden worden gebonden door één gemeenschappelijk zuurstofatoom. 
Voorbeeld: akermaniet  Ca2Mg(Si2O7) 
 
(Si3O9)6- -ion. 
Elk van de drie piramiden heeft twee gemeenschappelijke zuurstofatomen. 
Voorbeeld: wollastoniet Ca3SiO9 
 
(Si4O12)8- -ion. 
Elk van de vier piramiden heeft twee gemeenschappelijk zuurstofatomen. 
Voorbeeld: papagoiet Ca2Cu2Al2[(OH6|Si4O12] 
 
(Si6O18)12- -ion. 
Elk van de zes piramiden heeft twee gemeenschappelijke zuurstofatomen. 
Voorbeeld: beryl  Be3Al2(Si6O18) (een zesring) 
 
Het ion(Si12O30)12- ontstaat wanneer de zes zuurstofatomen van de piramidepunten van deze zesring worden 
gekoppeld aan de piramidepunten van een tweede zesring, zodat er nog eens zes gemeenschappelijke 
zuurstofatomen ontstaan.  

                                                 


