
 
név: kor szemcse jellemzői pleokroizmus törésmutató optikai tul. Chelsea  infra lumi sav érz.. lúg érz. egyéb 

ZÖLDFÖLD 

term. kétértékű 
agyagos vas-

szilikát, 

szeladonit, 
glaukonit és más 

ókor óta, középkorban 

nagyon gyakori 
(verdacció), reneszánsztól, 

olajfestészetben ritkább, de 

még ma is használt 

zöld, kékes, sárgás, barna, áttetsző 

szemcsék, heterogén összetétel, (0.5-

50 m) kerekdedek, barázdáltak, 

rovátkoltak, lamellásak, és 

polikristályos csomók, 
meghosszabbítása lassú 

zöldes-sárga, 

kékes-zöld 
=1.59-1.64 =1.60-1.66 =1.61-1.66 

(szeladonit-glaukonit átlag) 

sötét, de a 

kékesebb 
szemcsék 

lehetnek vörös 

árnyalatúak 

változó 

sötét, de 
azért részben 

átengedi  

sötét, de 

átvilágítható 
és akkor 

zöldes 

csak erős 

savakra 

csak erős 

lúgokra 

melegítésre elbarnul 

Fe2O3.SiO2 és 

Al, K, Mn, Mg, 

SiO2, és esetleg 

Cu] 

monoklin (kéttengelyű, –) 

hullámzó kioltással sárgás-barnás-

zöldes interferencia szín 

MALACHIT 

term. bázisos 

réz-karbonát 
 

ókortól (Egypt. 5.din) 

használt, a középkorban 

gyakori,  18.sz.-ban ritka, 
majd szinte eltűnik 

halványzöld, esetleg rétegződés 

nyoma, a kisebbek szinte színtelenek, 

ikerszemcse, ká.: krizokolla, kuprit, 
azurit, kalcit, kvarc 

színtelentől 

zöldig 

pleokroós 

 =1.655 =1.875 =1.909  sötét sötét, nem 

engedi át az 

infrát 

sötét, nem 

lumineszkál 

igen, már 

híg 

savakra is 

pezseg 

csak 

melegítve 

feketedik 
el 

kénhidrogén, 

melegítésre feketedik, 

elég 

CuCO3 

Cu(OH)2 

monoklin (kéttengelyű –) 

saját szín kimaszkolja  

Mesterséges 

MALACHIT 

bázisos réz-

karbonát 

ma úgy tűnik a 15. sz.-ban 
jelent meg, de igazán a 

használatáról, elterjedtsé-

géről még nincs elég adat 

egyenletes gömbölyű szemcse, vagy 
inkább aggregátumokban, 

polikristályos csomókban, a kisebbek 

színtelenek 

nehezen lát-
ható, de 

színtelentől 

zöldig pleo. 

=1.655 =1.875 =1.909  sötét sötét, nem 
engedi át az 

infrát 

sötét, nem 
lumineszkál 

igen, már 
híg 

savakra is 

csak 
melegítve, 

feketedik 

el 

kén-hidrogénre, 
melegítésre elfeketedik, 

elég 

CuCO3 

Cu(OH)2 

monoklin (kéttengelyű, –) 

szferolitok, de az aggregátumokban 

nehezen látható 

VERDIGRIS 

mest. réz-acetát  

1/ bázikus 

2/ semleges 
(gyakoribb) 

ókor óta ismert, 
középkorban gyakori, 

valószínűleg a 13. 

századtól, a 19. sz.-ban 
már ritka 

1/tűszerű, szálas, kazalszerű kristály 
halmazok meghosszabbítása gyors. 

2/ kékeszöld nagy, szögletes, jól 

kivehető kristályok, összenövés, 
ikerkristály jellemző 

(de több alcsoportra is osztható) 

világos fakó 

zöldtől a mély 

sötétkékig 

pleokroós 

semleges:n =1.53 és n =1.56) 
monoklin, egyenes kioltás, kékes 

zöldek és barnák 

sötét sötét, nem 
engedi át az 

infrát 

sötét, nem 
lumineszkál 

igen,  igen, kék 
réz-

hidroxid 

lesz 

vízben is enyhén 
oldódik, melegítésre 

feketedik elbarnulás, 

cellulóz-lebontás, vizes 
kötőa.-gal kéntartalmú 

pigmentekkel reagál Cu-acetát bázikus: nα, nβ, nγ = 1,662  

fehéres-kékes szürkés a szálak ferde 

kioltásúak,  

KOBALT 

ZÖLD 
mest. kobalt-oxid 

és cink-oxid 
izomorf keveréke 

1778-ban ismertették, de 
valószínű, hogy csak a 19. 

század második felétől 

terjedt el.   

apró, kerekded szemcsék, 
átmenőfényben élénk zöldek, de lehet 

átlátszatlan is (változóan összetételtől 

függően), gyakori az aggr. polikristályos 
csomó (túl apró és nem karakteres) 

lehet benne 
gyengén zöldes 

pleokroós 

szemcse 

magas  n=1.94-2.00 változó, 
összetétel 

függő, lehet 

vöröses 

változó, 
részben 

átengedi, de 

összetevőtől 
függ 

változó, lehet 
lumineszkáló 

(halvány 

zöld), de sötét 
is 

csak 
koncentrált 

savakra 

csak meleg 
lúgokban 

oldható 

közepesen magas 
hőmérsékletnek ellenáll 

CoO. ZnO keverék 

kettőstörő, de a saját szín teljesen 

kimaszkolja, zöldeket látni 

SCHEELE 

ZÖLD 
mest. változó 

összetételű réz-

arzenit 

1775-ben találták fel, 

1778-ban publikálták, 1870 
körül már nagyon ritka, a 

smaragdzöld kiszorította 

szabálytalan alakú, pehely formájú, 

különböző méretű, kicsi, foltos, ragyás 
felszínű szemcsék és aggregátumok, 

polikristályos csomók, de van tűszerű 

kristályos is 

nem kb. n=1.55-1.749 között 

izotróp és kt. fajta is! 

szürkés, 

sötét 

sötét, nem 

engedi át az 
infrát 

sötét, nem 

lumineszkál 

igen igen melegítésre fekete réz-

oxid lesz, fakulhat, 
barnulhat, feketedhet is, 

kéntartalmú pigmentek-

től is feketedik 

általában 

CuHAsO3 

többféle anyag keveréke 

szürkés int szín, és nagyon apró szfe-

rolitok, narancssárgás zöldes int. szín 

SMARAGD 

ZÖLD  
mesterséges réz-

aceto-arzenit 

1800 és 1814 között 

vezették be, 1822 után már 
nagy mennyiségben 

gyártják, az 1960-as évek 

körül kezd eltűnni 

lemez, hasáb alakú szemcsék, (meg-

hosszabbításuk lassú)  rozetta, vagy 

kerekded, szferoid formákba gyűlnek 

(a kerek kristály, közepe fekete, ezek 8-

40 m) átlagban 2-20 m 

fényes 

kékeszöldtől-
fakó világos 

zöld 

=1.171-1.78 =1.77-1.78 szürkés, 

sötét 

sötét, de a 

hosszabb hh, 
kissé 

átengedi 

sötét, de kissé 

át világítódhat 
a környezettől 

igen igen fekete réz-oxid lesz, 

fakulhat, kéntartalmú 
anyagokra érzékeny, 

szerves színezékeket 

lebontja 3Cu(AsO2)2.Cu(

CH3COO)2 

monoklin 

hullámzó kioltás, szferolitok sárgától 

a fakó szürkéig, de zöldes színek is a 

saját szín miatt 



KRÓM-OXID 

ZÖLD 

mesterséges 

króm-oxid 

króm-oxidról 1809-ben van 

először említés, nagyobb 

mennyiségekben a század 

közepe (1860) után 

használt 

nagyon kicsi, (0.1-0.2 m) tompa zöld, 

opak, homogén, kerekded szemcsék, 

gyakran aggregátumok 

nem n=2.5 ? nagyobb 

szemcsék 

vörösesek, a 

kisebbek 

nem 

átengedi az 

infrát, 

világos 

sötét,nem 

lumineszkál és 

eltakarja a 

kötőa. lumi-

neszcenciáját 

nem nem  

Cr2O3 trigonális vagy hexagonális  

(kéttengelyű +) 

belső visszaverés miatt zöldek, de 
sokszor opak! 

KRÓM-OXID-

HIDRÁT ZÖLD 
mesterséges 
króm-oxid-hidrát 

 

1838-ban fedezték fel, de 

olcsóbb előállítási 

módszere csak 1859-től 
ismert, azaz a század 

második felétől gyakori 

élénk, kékeszöld, változó méretű, 

nagyobb szemcsék is (10-20 m), 

szabálytalan kerekded, kavicsszerű 

forma, aggregátumok, polikristályos 

csomók, szálas szemcse, 

meghosszabbítása: lassú 

nem , =1.62 =2.12  meleg 

szürke, a 

nagyobbak 
vörösesek 

átengedi az 

infrát, 

világos 

nem 

lumineszkál, 

de átengedi a 
kötőanyag 

lumineszcen-

ciáját 

nem nem 260°C-ig hőálló, majd 

magasabb hőn 

átlátszatlan anhidrid 
lesz 

Cr2O3.2H2O 
 

nincs adat 

hullámzó szabálytalan kioltás, foltos 

kékes zöld, v fehér int. színnel 

 


