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Klasyfikacja meteorytów z Sahary

Meteoryty otrzymane do klasyfikacji pochodzi³y od kolekcjonera Marcina Cima³y,
który naby³ je w Maroku. Pierwszy z nich sk³ada³ siê z kilku okazów, które zosta³y
sklejone. Posiada³ nazwê Sahara 99474. W literaturze nie znalaz³em klasyfikacji
tego meteorytu. Po pociêciu Pan Marcin dostarczy³ plastry meteorytu z wyraŸnymi
oznakami wietrzenia oraz z licznymi ciemnymi, prawie czarnymi ¿y³kami ró¿nej
gruboœci, dochodz¹cej do oko³o 1 cm. Obserwacje pod lup¹ binokularn¹ wska-
zywa³y, ¿e jest to prawdopodobnie chondryt. Meteoryt zawiera stosunkowo nie-
wiele faz metalicznych oraz troilit. Wiele faz metalicznych lub troilitu uleg³o nie-
stety utlenieniu i zabarwi³o znaczn¹ czêœæ meteorytu na rdzawy kolor. Pierwszym
krokiem by³o wykonanie szlifu cienkiego i poszukanie chondr. Z pewnym trudem
chondry zosta³y stwierdzone. W wiêkszoœci s¹ to fragmenty pokruszonych chondr.
Stosunkowo rzadko stwierdza³em obecnoœæ chondr, ale ju¿ bez obwódek. Wiele
ziaren mineralnych w meteorycie stanowi¹ fragmenty achondrytowe lub tak jest
zamazana budowa chondrytowa, ¿e trudno jednoznacznie ustaliæ stopieñ metamo-
rfizmu. S¹dz¹c po iloœci zachowanych chondr przyjêto, ¿e jest to meteoryt
typu 5/6 lub 6. Niewielka iloœæ faz metalicznych sugeruje, ¿e mo¿e byæ to chondryt
typu L.

Dalszym etapem badañ by³o ustalenie sk³adu mineralnego, a szczególnie zawar-
toœci minera³u fajalitu w oliwinach i ferrosyllitu w piroksenach. Badania te wyko-
nywano przy wykorzystaniu mikrosondy elektronowej. Przy okazji zbadano pozo-
sta³e fazy mineralne. Stwierdzono obecnoœæ diopsydu, na ogó³ wystêpuj¹cego
w towarzystwie hiperstenu. Pozosta³e minera³y meteorytu to: apatyt, chromit, ska-
leñ typu labradoru i anortytu, kamacyt, taenit i troilit.

Klasyfikacja badanego meteorytu Sahara 99474 zosta³a przeprowadzona w opar-
ciu o stosunki fajalitu do ferrosylitu. Stosunek ten umiejscawia badany chondryt
na polu L chondrytów zwyczajnych. Opieranie siê na zawartoœciach ¿elaza jest
trudne z powodu znacznego zwietrzenia meteorytu. Badany chondryt sklasyfiko-
wano zatem jako chondryt L5/6. Pewne fragmenty mog¹ byæ klasyfikowane
jako L6.

W obrêbie meteorytu stwierdzono liczne ¿y³ki szokowe. Badania mikroskopowe
i w mikro-obszarze pozwoli³y na stwierdzenie w obrêbie ¿y³ek wydzieleñ tkwi¹cych
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w kieszeniach stopowych bardzo charakterystycznego minera³u szokowego ringwo-
odytu. Posiada on sk³ad chemiczny oliwinu, ale stanowi jego wysokociœnieniow¹
odmianê polimorficzn¹. W naszym przypadku ringwoodyt jest bogatszy wyraŸnie
w fajalit, ni¿ oliwiny wystêpuj¹ce w chondrach. Zatem stopieñ zszokowania mete-
orytu lokalnie jest bardzo wysoki. W strefach przy¿y³kowych mo¿na go okreœliæ
jako 6. W pozosta³ej czêœci meteorytu stopieñ zszokowania jest mniejszy i mieœci
siê w granicach 3–5. Meteoryt zosta³ zg³oszony do Meteoritical Bulletin.

Pozosta³e meteoryty z Sahary by³y klasyfikowane podobnie. Podstawow¹ trud-
noœci¹ by³ silny ich stopieñ zwietrzenia, co powodowa³o trudnoœci w identyfikacji
minera³ów, jak te¿ mog³o powodowaæ otrzymywanie nieco zawy¿onych zawartoœci
¿elaza w oliwinach i piroksenach.
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