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Badania meteorytu Odessa przy użyciu
nowoczesnych technik inżynierii materiałowej
Meteorite Odessa investigations with use of modern techniques
of materials engineering

Abstract: Odessa iron meteorite was investigated with scanning electron microscopy (SEM),
Raman spectroscopy and X-ray diffraction (XRD) techniques. The research has shown the
existence of minerals such as schreibersite, troilite, taenite, kamacite, cohenite, graphite and
diamond in the examined sample. Raman spectroscopy allowed to identify different allotropic
forms of carbon, which is diamond and graphite with different levels of order.
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Wstęp

Meteoryt Odessa to jeden z bardziej znanych oraz wczeœnie odkrytych (1928)
(Buchwald, 1975) przedstawicieli kosmicznej materii odnalezionej na powierzchni
Ziemi. Na podstawie badañ przeprowadzonych w Instytucie In¿ynierii Mate-
ria³owej Politechniki £ódzkiej, autorzy artyku³u – Studenci z Ko³a Naukowego
KOSMOS pod opiek¹ pracowników Wydzia³u Mechanicznego Politechniki £ódz-
kiej, przeprowadzili analizê budowy oraz sk³adu chemicznego fragmentu meteory-
tu udostêpnionego przez Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka Wydzia³u Nauk
Geograficznych Uniwersytetu £ódzkiego. Okaz posiada numer inwentarzowy
A0050.

Meteoryty mo¿na klasyfikowaæ w ró¿noraki sposób – na podstawie sk³adu
mineralnego, wystêpuj¹cych tekstur i struktur lub przyjmuj¹c sk³ad chemiczny za
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g³ówne kryterium podzia³u. Pierwsza metoda wyró¿nia trzy g³ówne typy meteory-
tów ze wzglêdu na sk³ad mineralny: kamienne, ¿elazno-kamienne oraz ¿elazne. Jest
to podzia³ najbardziej rozpowszechniony wœród kolekcjonerów, choæ ma znaczenie
g³ównie historyczne. Jako wspó³czesne uzupe³nienie tej metody proponuje siê roz-
ró¿nienie meteorytów materii pierwotnej (niezdyferencjonowanej) oraz materii
zmienionej (zdyferencjonowanej) (Manecki 2010).

Odessa jest meteorytem ¿elaznym o materii zdyferencjonowanej. W tej grupie
g³ównymi sk³adnikami s¹ ¿elazo i nikiel wystêpuj¹ce w postaci minera³ów kamacy-
tu i taenitu. Meteoryty ¿elazne mo¿na dalej dzieliæ ze wzglêdu na œredni¹ zawartoœæ
niklu. Wyró¿nia siê heksaedryty, oktaedryty oraz ataksyty. Ze wzglêdu na bardzo
dobrze widoczn¹ strukturê Widmanstättena badany fragment nale¿y zakwalifiko-
waæ do grupy oktaedrytów. Szerokoœæ belek kamacytu, mieszcz¹ca siê w przedziale
1,3–3,3 mm, zawê¿a klasyfikacjê do grupy oktaedrytów gruboziarnistych o zawar-
toœci niklu wahaj¹cej siê miêdzy 6,5 a 7,2% (Norton 1998).

Ostatnim ogólnie stosowanym stopniem podzia³u jest klasyfikacja ze wzglêdu
na strukturê chemiczn¹. Spoœród wielu grup Odessa nale¿y, razem z innymi znany-
mi przedstawicielami (jak chocia¿by Canyon Diablo), do bogato reprezentowanej
grupy IAB. Meteoryty te zwykle zawieraj¹ inkluzje troilitu, grafitu, cohenitu i ró¿-
nych krzemianów (Buchwald 1975). Najprawdopodobniej zosta³y utworzone
przez oderwanie od czêœciowo zdyferencjonowanej asteroidy-matki (Norton i in.
2008).

Metodologia
Wybrane obszary na powierzchni meteorytu zosta³y zobrazowane przy pomocy
mikroskopu metalograficznego z wykorzystaniem œwiat³a widzialnego oraz
przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) firmy JEOL
JSM-6610LV. Ponadto meteoryt poddano badaniom sk³adu chemicznego oraz
sk³adu fazowego. W obszarach meteorytu o du¿ej zawartoœci wêgla okreœlono
wi¹zania wystêpuj¹ce pomiêdzy atomami C-C.

Sk³ad chemiczny okreœlono wykorzystuj¹c skaningowy mikroskop elektronowy
firmy JEOL JSM-6610LV z zainstalowanym modu³em X-MAX 80 firmy Oxford
Instruments do mikroanalizy rentgenowskiej EDS. Do pomiarów stosowano na-
piêcie przyspieszaj¹ce 20 kV. Przeprowadzono analizê jakoœciow¹ oraz iloœciow¹
i sporz¹dzono mapy rozk³adu pierwiastków w wybranych obszarach.

Typ wi¹zañ pomiêdzy atomami wêgla okreœlono przy pomocy spektroskopii
ramanowskiej (RS) na stanowisku India Renishaw z wykorzystaniem wi¹zki lasera
o d³ugoœci fali � = 532 nm o mocy 4,2 mW (mierzonej na badanej powierzchni)
z czasem akwizycji 10 s. Wielkoœæ plamki padaj¹cej wi¹zki œwiat³a skoligowana
zosta³a do œrednicy 500 nm. Oprócz wykonania pomiarów i uzyskania widm
w wybranych punktach próbki (miejscach gdzie jest obecny wêgiel w próbce, co
wykaza³y wczeœniejsze badania SEM EDS), zastosowano równie¿ technikê mapo-
wania ramanowskiego, co umo¿liwi³o zobrazowanie rozk³adu materia³ów wêglo-
wych w wybranych miejscach próbki meteorytu.
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Badanie metalograficzne

Badana próbka o wymiarach oko³o 54�39 mm ma stosunkowo dobrze rozwiniêt¹
strukturê Widmanstättena (rys. 1). Jest to cecha charakterystyczna dla oktaedry-
tów gruboziarnistych nale¿¹cych do grupy IAB. Ziarna maj¹ kszta³t zaokr¹glonych
lameli. Przecinaj¹ siê pod k¹tem prostym, co oznacza, ¿e próbka zosta³a odciêta
prostopadle do osi oktaedralnej. Belki kamacytu maj¹ œrednio oko³o 2 mm szero-
koœci. Drug¹ charakterystyczn¹ cech¹ s¹ powsta³e na powierzchni próbki linie
Neumanna (rys. 2). Przypominaj¹ one zarysowania powierzchni powsta³e na sku-
tek szlifowania lub polerowania, jednak¿e wyró¿niaj¹ siê regularnoœci¹: pary linii s¹
do siebie równoleg³e i przecinaj¹ siê, tworz¹c ustalone k¹ty. Próbka posiada tak¿e
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Rys. 1. Zdjęcie próbki otrzymanej do badań wraz z zaznaczonymi miejscami wykonanych pomiarów EDS.
Widoczna struktura Widmanstättena.

Rys. 2. Linie Neumanna.



eliptyczn¹ nodulê o wymiarach 14�7 mm. Na jej obrze¿u wytworzy³y siê dwa pier-
œcienie, o gruboœci oko³o 1 mm ka¿dy. W niektórych miejscach na powierzchni
widoczny jest postêpuj¹cy proces utleniania próbki.

Analiza EDS
Analizê EDS meteorytu przeprowadzono w trzech wiêkszych miejscach, dla któ-
rych wykonano serie pomiarowe: w obszarze „g³ównym”, zajmuj¹cym najwiêksz¹
powierzchniê próbki, na granicy obszar g³ówny-nodula oraz na rogu próbki.

Przy opracowywaniu wyników przyjêto, ¿e g³ównymi pierwiastkami w badanej
próbce s¹: ¿elazo, nikiel, fosfor, tlen, wêgiel i siarka. Pozosta³e pierwiastki tj.
krzem, chlor, sód i potas, okreœlono pod nazw¹ „pierwiastki œladowe”. W próbce
wykryto równie¿ kobalt, którego udzia³ nie przekracza 1%.
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Rys. 3. Obraz SEM fragmentu mikrostruktury
meteorytu w obszarze 1 – głównym.

Rys. 4. Zawartość pierwiastków (% wag.) w punktach 2 i 3 zlokalizowanych w obszarze 1.



W analizie uwzglêdnione zosta³y udzia³y masowe pierwiastków, których iloœæ
oznaczona zosta³a jako (% wag.).

W punktach 2 oraz 3 wystêpuje dosyæ podobny sk³ad chemiczny meteorytu.
Wystêpuje tam przewaga ¿elaza, odpowiednio 73,9% i 75,2%, oraz wêgla, odpo-
wiednio 20,5% i 17,2%. Zauwa¿alna jest te¿ domieszka niklu, 5,4% oraz 5,6%.
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Tabela 1. Skład pierwiastkowy w punktach zlokalizowanych w obszarze 1.

Pierwiastek
Punkt 2 Punkt 3

% wagowy

Fe 73,9 75,2

C 20,5 17,2

Ni 5,4 5,6

Pierwiastki śladowe 0,2 2,0

Rys. 5. Obraz SEM fragmentu mikrostruktury
meteorytu w obszarze 2 – granica noduli.

Rys. 6. Zawartości pierwiastków (% wag.) dla obszaru 2.



Taki sk³ad pierwiastkowy sugeruje obecnoœæ kamacytu (Fe,Ni), jako minera³u
zawieraj¹cego do 10% niklu i do 90% ¿elaza. Za dodatkow¹ wskazówkê wystêpo-
wania kamacytu nale¿y uznaæ wystêpowanie w tym obszarze dobrze widocznych
figur Widmanstattena i linii Neumanna. Na podstawie zawartoœci pierwiastków,
mo¿na wnioskowaæ o obecnoœci cohenitu (Fe,Ni,Co)3C, minera³u czêsto wystê-
puj¹cego w meteorytach grupy IAB.

Du¿o bardziej zró¿nicowany pomiar nast¹pi³ przy badaniu granicy obszar g³ów-
ny-nodula. Dla tego badania zaznaczono 4 punkty, ka¿dy reprezentowa³ inn¹
odleg³oœæ od œrodka noduli.

Pierwszy pomiar (punkt 6) wykonano dla punktu le¿¹cego jeszcze w obszarze
g³ównym i zauwa¿ono wzrost stê¿enia tlenu do 2,4% wzglêdem poprzednich spe-
ktrów kosztem obni¿enia zawartoœci ¿elaza (do 71,0%), wêgla (do 19,5%) i niklu
(do 5,0%). Pozosta³e pierwiastki stanowi¹ 2-procentow¹ domieszkê. Sk³ad wska-
zuje, i¿ najbardziej prawdopodobne jest wystêpowanie kamacytu (Fe,Ni) w zbada-
nym obszarze.

Punkt 7 znacz¹co odbiega sk³adem chemicznym od poprzednich przypadków –
zawiera znacznie mniej ¿elaza (41,5%), zwiêksza siê stê¿enie wêgla do 36,3%,
niklu do 8,2%, zaœ stê¿enie tlenu pozostaje na podobnym poziomie (2,2%).
Zauwa¿ono te¿ znacz¹cy skok zawartoœci fosforu, a¿ do 9,2%, oraz pewn¹ œladow¹
iloœæ siarki (0,1%). Reszta pierwiastków stanowi 2,6%. Podany sk³ad pierwia-
stkowy wystêpuje czêsto w meteorytach ¿elaznych jako schreibersyt, (Fe,Ni)3P
(Norton 1998).

Punkt 8, znajduj¹cy siê na pierœcieniu otaczaj¹cym nodulê, sk³ada siê w zna-
cz¹cej czêœci z wêgla (89,3%). Zauwa¿ono tak¿e du¿y wzrost zawartoœci siarki, do
2,8%. ¯elazo stanowi tutaj 5,3%, nikiel 0,1%, tlen 2,2%, fosfor 0,2%, zaœ reszta
pierwiastków – 0,3%. Z powodu wysokiej zawartoœci ¿elaza i wêgla oraz charakte-
rystycznego br¹zowego koloru obszaru mo¿na wywnioskowaæ obecnoœæ cohenitu
(Fe,Ni,Co)3C.

W punkcie 9, czyli we wnêtrzu noduli dominuje wêgiel, którego jest a¿ 44,1%
oraz ¿elazo (34,7%). Pozosta³e pierwiastki w kolejnoœci malej¹cej to siarka 17,8%,
tlen 2,5%, nikiel 0,1% oraz fosfor 0,1%. Sugeruje to obecnoœæ troilitu, czyli siar-
czku ¿elaza FeS, w doœæ du¿ych iloœciach.
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Tabela 2. Sk³ad pierwiastkowy w punktach zlokalizowanych w obszarze 2.

Pierwiastek
Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9

% wagowy

Fe 71,0 41,5 5,3 34,7

C 19,5 36,3 89,3 44,1

Ni 5,0 8,2 0,1 0,1

O 2,4 2,2 2,2 2,5

P 0,1 9,2 0,2 0,1

S – 0,1 2,8 17,8

Pierwiastki śladowe 1,9 2,6 0,3 0,8
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Rys. 7. Rozkład zawartości poszczególnych pierwiastków w obszarze 2.
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Rys. 8. Obszar 3 – róg.

Rys. 9. Zawartości pierwiastków (% wag.) dla obszaru 3.

Tabela 3. Skład pierwiastkowy w punktach zlokalizowanych w obszarze 3.

Pierwiastek
Punkt 11 Punkt 12 Punkt 13 Punkt 14 Punkt 15

% wagowy

Fe 77,9 25,3 43,7 73,8 75,2

C 14,0 48,6 34,2 19,6 16,3

Ni 5,4 2,2 9,8 1,3 5,0

O 0,5 21,9 1,4 2,0 1,1

P 0,1 0,6 8,9 0,1 0,2

Pierwiastki śladowe 2,1 1,5 2,1 3,3 2,3



W punkcie 11 jako dominuj¹cy pierwiastek wykryte zosta³o ¿elazo – jego zawar-
toœæ w tym obszarze wynios³a 77,9%. Prawie szeœæ razy mniej okaza³o siê byæ
wêgla, jedynie 14,0%. Nastêpnym ujawnionym pierwiastkiem w iloœci 5,4% jest
nikiel. Znalaz³ siê w tym obszarze równie¿ w niewielkiej iloœci tlen – 0,5%, fosfor –
0,1%. Sk³ad ten ponownie sugeruje nam wystêpownie kamacytu (Fe,Ni).

Badanie przeprowadzone w miejscu oznaczonym numerem 12 ujawni³o prze-
wagê wêgla – 48,6%. Prawie po³owê mniej okaza³o siê byæ ¿elaza – 25,3%. Inne
pierwiastki wystêpuj¹ce w wiêkszej iloœci to tlen – 21,9%, nikiel – 2,2%. Zosta³
równie¿ ujawniony fosfor – 0,6%. Mo¿e to œwiadczyæ o obecnoœci limonitu.

W punkcie 13 ponownie najwiêkszy udzia³ iloœciowy ma ¿elazo – 43,7%. Nieco
mniej wystêpuje w tym obszarze wêgla – 34,2%. Wykryte zosta³y równie¿ takie
pierwiastki jak nikiel – 9,8% oraz fosfor – 8,9%, a tak¿e w mniejszych iloœciach
tlen – 1,4%.

Obszar, w którym zosta³ wykonany pomiar numer 14, charakteryzuje siê bardzo
du¿¹ zawartoœci¹ ¿elaza – 73,8%. Ponad trzykrotnie mniej wykryto wêgla –
19,6%. W niewielkich iloœciach pojawi³ siê nikiel – 1,3% oraz fosfor – 0,01%.

Ostatni zbadany obszar, oznaczony numerem 15, ponownie zawiera ¿elazo jako
dominuj¹cy pierwiastek – a¿ 75,2%. Wykryto znacznie mniej wêgla – 16,3%,
niklu – 5,0% i fosforu – 0,2%.

Brak siarki wyklucza obecnoœæ troilitu, jednak nadal obszar ten mo¿e byæ zbu-
dowany z kamacytu, taenitu lub cohenitu. Obecnoœæ schreibersytu jest z kolei naj-
bardziej prawdopodobna w okolicach punktu 13, dla którego wykryto du¿¹ iloœæ
fosforu.

Spektroskopia Ramana

Spektroskopia Ramana umo¿liwi³a identyfikacjê ró¿nych odmian alotropowych
wêgla (Szurgot i in. 2006; Szurgot i in. 2009; Karczemska i in. 2007). Badane by³y
miejsca próbki zawieraj¹ce wêgiel wed³ug wczeœniej przeprowadzonych badañ
SEM EDS. Odmiany alotropowe wêgla maj¹ charakterystyczne piki umo¿liwiaj¹ce
ich identyfikacjê. W widmie grafitu wystêpuj¹ pasma 1350 cm–1 (pasmo D1),
1580 cm–1 (pasmo G), 1620 cm–1 (pasmo D2) oraz pasmo drugiego rzêdu
2700 cm–1. Pik 1350 cm–1 i 1620 cm–1 œwiadczy o zdefektowaniu materia³u. Wid-
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Rys. 10. Plamka lasera na badanym spektrosko-
pią Ramana obszarze zawierającym grafit.



mo diamentu charakteryzuje pasmo 1332 cm–1. Przeprowadzona równie¿ zosta³a
spektroskopia Ramana dla pasty diamentowej u¿ytej do szlifowania powierzchni
meteorytu. Wyniki badania (rys. 10) mog¹ wskazywaæ, ¿e charakterystyczny dla
diamentu pik 1332 cm–1 z rysunku 9 pochodzi z pasty diamentowej.

Na wykresie 1 (rys. 8) widaæ ponadto pik 2329 cm–1, który najprawdopodob-
niej pochodzi od wi¹zañ z azotem.
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Rys. 11. Wyniki spektroskopii Ramana obszaru zawierającego grafit. Widmo Ramana ujawniające piki
grafitu 1350 cm–1 (pasmo D), 1580 cm–1 (pasmo G) oraz pasmo drugiego rzędu 2700 cm–1.

Rys. 12. Wyniki spektroskopii Ramana obszaru zawierającego diament. Widmo Ramana ujawnia pasmo
diamentu 1331 cm–1.

Rys. 13. Wyniki spektroskopii Ramana pasty diamentowej. Widmo Ramana ujawnia pasmo diamentu
1332 cm–1.
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Rys. 14. Plamka lasera na badanym spektrosko-
pią Ramana obszarze zawierającym diament.

Rys. 15. a) Obszar badany spektroskopią Ramana – mapowanie piku diamentu 1331 cm–1. b) Mapa
ramanowska – jaśniejsze miejsca oznaczają pik diamentowy o większej intensywności w widmie Ramana.

Rys. 16. a) Obszar badany spektroskopią Ramana – mapowanie piku grafitowego 1350 cm–1. b) Mapa
ramanowska – jaśniejsze miejsca oznaczają pik grafitowy o większej intensywności w widmie Ramana.

Rys. 17. a) Obszar badany spektroskopią Ramana – mapowanie piku grafitowego 1580 cm–1. b) Mapa
ramanowska – jaśniejsze miejsca oznaczają pik grafitowy o większej intensywności w widmie Ramana.



Wnioski
Wyniki badañ meteorytu Odessa przeprowadzone przy u¿yciu mikroskopii ska-
ningowej, spektroskopii Ramana oraz XRD wykaza³y wystêpowanie minera³ów
takich jak schreibersyt, troilit, taenit, kamacyt, cohenit, grafit, limonit i diament.

Spektroskopia Ramana potwierdzi³a wystêpowanie wêgla w ró¿nych odmianach
alotropowych: grafitu i diamentu. Badany punkt pomiêdzy ziarnami wykaza³ obe-
cnoœæ diamentu, co sugeruje wytworzenie tego materia³u z wêgla pod wp³ywem
du¿ego ciœnienia i temperatury w meteorycie. Spostrze¿enie to wymaga jednak dal-
szego potwierdzenia badaniami. Najprawdopodobniej jednak diament pochodzi
z pasty diamentowej, któr¹ polerowany by³ meteoryt, wystêpuje bowiem bardzo
du¿a zbie¿noœæ w wygl¹dzie spektrogramów dla pasty badanej póŸniej i dla dia-
mentu z meteorytu. By ostatecznie potwierdziæ lub odrzuciæ tê hipotezê, nale-
¿a³oby przeprowadziæ spektroskopiê ramanowsk¹ jeszcze raz po wypolerowaniu
innym materia³em ni¿ diament.

Podczas ¿adnego z badañ nie zaobserwowano wystêpowania pierwiastków lub
ich odmian nietypowych dla charakterystyki meteorytu Odessa.

Podziękowania

Okaz meteorytu Odessa zosta³ udostêpniony przez Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka WNG
U£. Badania zosta³y przeprowadzone w Instytucie In¿ynierii Materia³owej Politechniki £ódzkiej
w ramach dzia³alnoœci Studenckiego Ko³a Naukowego KOSMOS.
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