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Badania chemiczne deszczu meteorytów
żelaznych Jankowo Dolne-Morasko-Przełazy

Fragmenty meteorytów znajdowanych w rejonie Moraska, Prze³azów i Jankowa
Dolnego s¹ na ogó³ podobne zewnêtrzne. Wszystkie w znacznym stopniu uleg³y
wietrzeniu, jednak na znacznej czêœci okazów zachowa³y siê drobne, kilkumilime-
trowe strefy zaniku linii Neumana wywo³ane przegrzaniem zewnêtrznych czêœci
meteorytów w trakcie wêdrówki przez atmosferê. Spotyka siê tak¿e, stosunkowo
dobrze zachowane skupienia (drobne pokrywy) przetopionej materii meteorytu na
jego powierzchni, która nie zd¹¿y³a sp³yn¹æ w trakcie ablacji. Zjawiska te obserwo-
wane na wielu fragmentach sugeruj¹ opad deszczu meteorytowego. Przekroje me-
teorytów z trzech podanych lokalizacji, po trawieniu s¹ do siebie bardzo podobne
i nie sposób odró¿niæ ich od siebie. We fragmentach meteorytów z Moraska,
Prze³azów i Jankowa Dolnego licznie wystêpuj¹ nodule – zawieraj¹ce g³ównie troi-
lit lub grafit w ró¿nych proporcjach oraz inne fazy mineralne.

Wiele okazów z Moraska, Prze³azów oraz Jankowa Dolnego wykazuje bardzo
silne zmiany szokowe niszcz¹ce wewnêtrzn¹ strukturê meteorytu, które mog¹ œwia-
dczyæ o ich pochodzeniu kraterowym, b¹dŸ bardzo silnych zjawiskach szokowych
jeszcze w trakcie kosmicznej historii tego meteorytu. Badane okazy meteorytów
wykazuj¹ ró¿ny stopieñ zwietrzenia. Jest on zale¿ny od otoczenia.

Do instrumentalnej analizy neutronowo-aktywacyjnej (INAA) wybrano 15
meteorytów z Moraska i po jednym okazie z Prze³azów i Jankowa Dolnego.
Zosta³a zastosowana procedura analityczna wybranych pierwiastków œladowych
wed³ug Wassona i in. (1989). Wyniki porównano z analizami meteorytu Canyon
Diablo z pracy Wassona i Kallemeyna (2002).

Nowe dane oparte na pierwiastkach œladowych sugeruj¹, ¿e wszystkie przeanali-
zowane okazy nale¿¹ do jednego deszczu meteorytowego. Wielkoœæ elipsy rozrzutu
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oraz du¿a iloœæ znalezisk meteorytów wskazuj¹, ¿e mog³y one powstaæ z jednego
du¿ego cia³a meteoroidu. Sk³ad chemiczny badanych okazów jest bardzo podobny,
szczególnie jeœli chodzi o zawartoœæ Ir i Au, co mo¿e potwierdzaæ i¿ pochodz¹ one
z jednego doœæ homogenicznego cia³a meteoroidu, na którym nie zaznaczy³ siê
proces frakcjonalnej krystalizacji.
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