Els minerals

Però ...què és un mineral?
Normalment pensem que si volem
trobar minerals hem d’anar a
buscar-los a la muntanya o a la
botiga de minerals. I això és cert sí
el que volem és tenir una mostra del
mineral de col·leccionista. Però és
sorprenent el munt de minerals amb
que ens relacionem cada dia.

Què és un mineral? El petroli és un mineral?
Per a ser classificat com un veritable mineral, una substància ha de ser sòlida i tenir
una estructura cristal·lina (és a dir, les partícules que el formen es troben ordenades),
a més ha de ser una substància natural, no produïda pels éssers vius, i tenir una
composició química definida i homogènia. Les definicions tradicionals excloïen els
materials orgànics, però la International Mineralogical Association va adoptar una nova
definició el 1995: Un mineral és un element o compost químic que és normalment
cristal·lí i que ha estat format com a resultat de processos geològics. Per tant, a partir
d’aquesta definició ja es va poder considerar el petroli com un mineral.
De minerals n’hi ha de molts tipus, amb moltes propietats diferents i conseqüentment,
amb molts usos diferents. Al llarg de la història, cada zona geogràfica n’ha estudiat les
propietats i ha pensat maneres d’aprofitar-lo. De fet, Teofrast (372 aC-287 aC) va
escriure un tractat, possiblement la primer
a llista sistemàtica qualitativa, on agrupava els minerals per les seves propietats
comunes, com per exemple la magnetita i l'ambre anaven junts perquè tenien la
propietat d'atreure. Alguns d’ells, com ara el calci, el
sodi, el potassi i el ferro, són indispensables per al bon funcionament de l'organisme
humà, en què representen prop d'un 4% del pes corporal i es distribueixen en
proporcions semblants en tots els teixits. Tots els minerals són essencials, és a dir,
l'organisme no és capaç de produir-ne cap per si sol i necessita adquirir-los dels
aliments que conformen la dieta quotidiana per a evitar-ne carències.
D’altres són usats per fabricar tot tipus de productes, des d'eines i fins a ordinadors. El
coltan és un mineral necessari per fer qualsevol dels xips que hi ha en els telèfons
mòbils. La indústria s’aprofita de la gran duresa de certs minerals, com el diamant que
és el mineral més dur, per fer eines de tall i per polir, per exemple broques. Els
minerals són utilitzats també en el camp de la cosmètica per les seves propietats
absorbents i lubricants, com ara el talc. D’altres són utilitzats com a adobs per
l’agricultura, com els nitrats i els fosfats.
Però segurament, un dels usos més coneguts dels minerals és la joieria. Des de
l’antiguitat els diamants, els topazis o els robins són usats per la seva gran bellesa.

