
Metale zakl!te
w kryszta"ach

Wystawa minera!ów
w zabytkowym

ratuszu w Lwówku "l#skim

Na wystawie m.in.:
• kilkaset eksponatów z ca!ego $wiata,
• okazy z!ota, srebra, platyny,
kamieni szlachetnych etc.,

• metaliczne minera!y, minera!y rudne.

Nowoczesna forma ekspozycji !!!

Wystawa “Metale zakl!te w kryszta"ach”
otwarta od 17 VII 2009 do 25 X 2009
codziennie, w godz. 10.00-18.00

Sala Mieszcza#ska, Ratusz, Lwówek $l%ski
WST&P BEZP'ATNY

Gmina i Miasto
Lwówek "l#ski

Towarzystwo
Geologiczne “Spirifer”

www.pracownia.spirifer.org

“Kulturalne miejsca dla kulturalnych turystów”
Nr projektu: PL.3.22/2.2.00/08.00680

Projekt jest wspó!finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z!
ot
o
ro
dz
im

e.
Fo

t.
J.
Sc
ov
il.

Tu
rm

ali
n.

Fo
t.
J.
Sc
ov
il.



Czym s!metale?
Metale to pierwiastki cechuj#ce si% obecno$ci#
wolnych elektronów w swojej sieci krystalicznej.
Metale w czystej postaci najcz%$ciej posiadaj#
nast%puj#ce w!a$ciwo$ci:
• maj# po!yskliw#, g!adk# powierzchni%,
• s# nieprzezroczyste,
• zazwyczaj s# kowalne i ci#gliwe,
• dobrze przewodz# pr#d i ciep!o,
• zazwyczaj maj# srebrzyst# barw%,
• nie maj# zapachu,
• z !atwo$ci# wchodz# w zwi#zki chemiczne,
• wi%kszo$&metali jest cia!em sta!ym

w temperaturze pokojowej.

Metale a inne pierwiastki:
Ponad 80% wszystkich znanych pierwiastków

to metale ( 94 spo$ród 117). Jedynie 25 spo$ród
nich nie wyst%puje w stanie naturalnym, prawie

wszystkie pozosta!e wyst%puj# w minera!ach.

Metale a minera"y:
Spo$ród ponad 4000 znanych minera!ów jedynie
oko!o 160 nie zawiera metali, czyli 96% minera!ów
ma w swoim sk!adzie przynajmniej jeden z metali.

Metale a wygl!d minera"ów:
Co zaskakuj#ce, kryszta!y minera!ów zawieraj#cych
w swoim sk!adzie metale maj# zupe!nie inne cechy

ni' "czyste metale" – cz%sto s# bardzo kolorowe
i przezroczyste. Wszystkie kamienie szlachetne,

prócz diamentu, zawieraj#metale w swoim sk!adzie.

Minera"y jako rudy metali:
Wi%kszo$& metali pozyskuje si% z rud, czyli bogatych
w nie nagromadze(minera!ów lub ska!.
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