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Meteoryty – najstarszy materiał
do wytwarzania narzędzi żelaznych?
Meteorites – the oldest material for fabricating iron artifacts?

Abstract: This article describes the results of metallurgical studies of three experiments on
hammering products made of iron meteorites. The objective qualification criteria of these
materials created by plastic deformation were defined: carburization in smithing hearth, creating
martensitic structure and the existence of small-martensitic weld and increased content of nickel.
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Wprowadzenie

W historiografii techniki epoki ¿elaza trwa nie rozstrzygniêty spór nad tym: czy
meteoryty ¿elazne stanowi³y pierwowzór materia³u wytwarzanego technologicznie,
a tak¿e – czy zastosowanie meteorytów ¿elaznych na przedmioty u¿ytkowe poprze-
dza³o techniki metalurgii ¿elaza, czy te¿ meteoryty przetwarzano na wyroby rów-
nolegle z opanowanymi technikami przetwórstwa ¿elaza otrzymywanego z rud?
Cz³owiek obcowa³ z materi¹ pochodzenia kosmicznego od zarania swoich dziejów.
Meteoryty by³y mu dostêpne na równi ze ska³ami pochodzenia ziemskiego, sta-
nowi¹c potencjalne narzêdzie, broñ. Inna by³a tylko licznoœæ tego typu obiektów
w zasiêgu rêki cz³owieka. Wyj¹tkowoœæ materia³u potwierdza³ czasami spektakula-
rny upadek z tajemniczego i groŸnego niebosk³onu. Meteoryt, ze wzglêdu na reg-
maglipty, œwietnie uk³ada³ siê w d³oni, a twardoœæ materia³u i wysoki ciê¿ar
w³aœciwy dawa³ cz³owiekowi przewagê w walkach, w czasie polowania, przy wytwa-
rzaniu narzêdzi. Byæ mo¿e wzoruj¹c siê na technikach obróbki materia³ów krze-
miennych podj¹³ próby szlifowania – ostrzenia meteorytów, czy te¿ ich kruszenia –
co prowadzi³o do kszta³towania metalicznego materia³u przez odkszta³cenie. W¹t-
pliwe, czy na wczesnym etapie rozwoju technicznego cz³owiek móg³ kszta³towaæ
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narzêdzie przez obróbkê meteorytu na gor¹co, po uprzednim nagrzaniu. Taka
technika mog³a wynikaæ z przeniesienia doœwiadczeñ z przeróbk¹ materia³ów
metalicznych – rodzimych, czy te¿ wytworzonych w opanowanych technologiach
otrzymywania miedzi i jej stopów oraz ¿elaza, z jego g³ównym dodatkiem stopo-
wym w postaci wêgla. Nie wyklucza to mo¿liwoœci wykonania narzêdzia z wyko-
rzystaniem meteorytu, czego przyk³adem mo¿e byæ konstrukcja toporka wykonana
przez wspó³autora, przedstawiona na rys. 1.

Relatywnie niewielka liczba zabytków wykonanych z takiego materia³u mo¿e te¿
sugerowaæ, ¿e meteoryty by³y wykorzystywane tylko okazjonalnie i nie mia³y ¿ad-
nego znaczenia w rozwoju metalurgii ¿elaza. Istotnym czynnikiem mog³oby byæ
równie¿ to, ¿e pocz¹tkowe potrzeby ludzi na taki surowiec by³y minimalne,
a wszelkie uszkodzone przedmioty, ze wzglêdu na wartoœæ, z pewnoœci¹ by³y pono-
wnie przekuwane, co w konsekwencji doprowadzi³o do „rozp³yniêcia” ¿elaza mete-
orytowego wœród wyrobów z metalu wytapianego z rudy. W du¿ych przedzia³ach
czasu nale¿y te¿ liczyæ siê ze stratami korozyjnymi.

Za najstarszy i najs³ynniejszym zabytek pochodz¹cy z materia³u meteorytowego
uznawany jest zbiór koralików z el-Gerzech w Egipcie, ze zbioru Petrie Museum of
Egyptian, datowany na 5000–3400 lat p.n.e. Ubieg³oroczne badania trzech korali-
ków z odkrytego zbioru potwierdzi³y pochodzenie meteorytowe obiektów zawie-
raj¹cych: 6–9% Ni, 0,4–0,5% Co i wskaza³y na interesuj¹c¹ technologiê ich
wytwarzania – przez kucie na blaszki 1,7�2,2(1,0) cm �2,0 (1,0) mm i zwijanie
(Rehren i in. 2013). Z 10,8% stopu Fe z Ni wykonany by³ he³m ¿elazny z Ur
w Mezopotamii, pochodz¹cy z ok. 3050 roku p.n.e.
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Rys. 1. Toporek wykonany z oryginalnego meteorytu osadzonego w nadłupanym drzewcu. Wykonawca –
Krzysztof Socha. Fot. Dorota Cichońska (MPT Starachowice).



Na terenie Ziem Polskich zidentyfikowano 4 wyroby wykonane z materia³u
meteorytowego: dwie bransolety z Czêstochowy-Rakowa, siekierkê z Wietrzno-
-Bóbrki na Prze³êczy Dukielskiej i siekierkê z Jezierzyc Ma³ych k. Strzelina. Jedna
z bransolet o wymiarach: �59,1–62,8 mm i œrednicy przekroju �6,3 mm, wyko-
nana by³a ze stopu Fe z 18,55% Ni i ok. 0,05% zawartoœciami C i Cu. Jej mikro-
strukturê stanowi¹ wg autora (Zimny 1965, 1966) martenzyt i austenit, a twar-
doœæ materia³u osi¹ga³a wartoœci: 285–295 HV. Struktura zabytku by³a oryginalna,
gdy¿ wyrób pochodzi³ z grobu szkieletowego. Druga bransoleta posiada³a wy-
miary: �50 mm, i œrednic¹ przekroju �4,5–8,0 mm. Charakteryzowa³a siê ni¿sz¹
ni¿ w poprzedniej zawartoœci¹ Ni – 12,47%, a analogicznymi zawartoœciami C, Cu
i P. Struktura bransolety by³a zmieniona przejœciem przez stos cia³opalny i zidenty-
fikowano w niej poza martenzytem i austenitem, ferryt niklowy. Oba zabytki
wykonane by³y technik¹ kucia, a pochodzi³y z meteorytów typu odpowiednio:
ataksyt i drobnoziarnisty oktaedryt (Kotowiecki 2003, s. 57–58). Trzecim zabyt-
kiem pochodz¹cym z meteorytów by³a siekierka z miejscowoœci Wietrzno-Bóbrka,
datowana na okres halsztacki, znaleziona w 1957 roku (Piaskowski 1960). Sie-
kierka o wadze 376 g, d³ugoœci 11,3 cm i szerokoœci 4,3 cm, wykonana by³a wg
J. Piaskowskiego (1960) z 5 warstw, na przemian ¿elaza dymarskiego i stopu ¿elaza
z 8–10% zawartoœci¹ Ni. W pierwszej publikacji rozwa¿a³ techniczne pochodzenie
materia³u siekierki, w kolejnej dopuszcza³ pochodzenie meteorytowe warstw wyso-
koniklowych (Piaskowski, ¯aki 1961). Kotowiecki (2003, s. 59) zakwalifikowa³
materia³ siekierki jako odmiany œrednio- lub drobnoziarnistego oktaedrytu, czy te¿
ataksytu. Czwarty obiekt znaleziono w Jezierzycach Ma³ych, ko³o Strzelina. By³a
to kuta siekierka, wykonana ze stopu Fe z: 1,6–3,0% Ni, 0,2–0,5% Co, 0,177%
Si i 0,56% P, zakwalifikowanego przez Kotowieckiego (2003, s. 61) jako okta-
edryt. Materia³ mia³ radiograficznie postaæ monolityczn¹, a strukturalnie warstw-
ow¹ (Piaskowski 1960). Badacze byli zgodni co do meteorytowego pochodzenia
przedstawionych wy¿ej obiektów lub nabierali takiego przekonania po dalszych
badaniach i przemyœleniach. Dyskusje wzbudza³a monolitycznoœæ, lub warstwo-
woœæ badanych zabytków, a tym samym technika ich kucia. Wyroby datowane
by³y na okres halsztacki i lateñski.

W przedmiotowej literaturze zaznacza siê brak obiektywnych kryteriów klasyfi-
kacji zabytków, jako wyrobów z materia³u o pochodzeniu meteorytowym, poza
powszechnie stosowanym kryterium sk³adu chemicznego. Dyskusyjne s¹ równie¿
pogl¹dy na technikê wytwarzania wyrobów z meteorytów. W swoim czasie pano-
wa³ pogl¹d, ¿e w czasach przed odkryciem technologii otrzymywania ¿elaza nie
by³a mo¿liwa obróbka plastyczna meteorytów, poniewa¿ „Ka¿dy prawie meteoryt
jest pokryty grub¹ warstw¹ tak twardego ¿u¿lu, ¿e przy dzisiejszych œrodkach nie-
podobna go rozkruszyæ, có¿ dopiero, jeœli siê weŸmie pod uwagê kamienne narzê-
dzia pierwszych ludzi.” Autor wyra¿a³ te¿ przekonanie, ¿e meteoryty wykazuj¹
„…zupe³ny brak w³asnoœci tn¹cej…”, co czyni je „ …zupe³nie prawie bezwarto-
œciowem…” (Bielski 1904). Meteoryty ¿elazne ze wzglêdu na sw¹ strukturê s¹
kowalne. Najlepiej o tym œwiadcz¹ cytowane w pracy Bielskiego (1904) badania
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70 okazów deszczu meteorytów, który spad³ w Normandii w 1803 roku. 48 obie-
któw by³o dobrze kowalnych, a tylko 7 nie nadawa³o siê do kucia. Cytat ten
wydaje siê jednak dyskusyjny, gdy¿ by³ to deszcz meteorytów kamiennych i mo¿na
by³o sprawdzaæ kowalnoœæ jedynie drobnych bry³ek ¿elaznych w osnowie mine-
ralnej.

Niewiele mo¿na natomiast powiedzieæ o technologii wykonania zabytków. Wy-
nika to przede wszystkim z koniecznoœci stosowania technik badawczych o mini-
malnej inwazyjnoœci w badany relikt. Wyniki badañ s¹ zatem cz¹stkowe, a wnioski
oparte s¹ w du¿ej czêœci na przypuszczeniach, a nie na dowodach materia³owych.
W tej sytuacji tajniki technologii kucia najlepiej by³o zg³êbiaæ eksperymentalnie,
w testach kucia autentycznych obiektów (B³oniarz i Suliga 2013). Wynikom
takich w³aœnie eksperymentów poœwiêcona jest niniejsza praca.

Eksperyment kucia
Materia³em wsadowym by³ meteoryt Morasko, pociêty na p³ytki. Wszystkie ekspe-
rymenty wykonano w tradycyjnej kuŸni, z zastosowaniem klasycznych narzêdzi
kowalskich, z wyj¹tkiem miechów – zast¹pionych tu dmuchaw¹. We wstêpnej
próbie, jako paliwa u¿ywano koksu. Pierwsze uderzenia m³ota spowodowa³y od-
prysk skorupy obtopieniowej i wydzielanie kruchych inkluzji. Nast¹pi³o pêkniecie
p³ytki na kilka czêœci, które po usuniêciu zanieczyszczeñ okaza³y siê byæ doœæ pla-
styczne. Poszczególne fragmenty bez problemów zgrzewa³y siê ze sob¹, by³y rozkle-
pywane, zawijane i znów spajane. Jeden z fragmentów zosta³ w ten sposób prze-
kuty 21 razy.

Po wstêpnym przekuciu p³ytek, przyst¹piono do formowania odkuwek no¿y-
ków. W ognisku kowalskim u¿yto wysuszonej kory brzozy, znanej w staro¿ytnej
technologii, jako paliwo o wysokiej wartoœci opa³owej. Palenisko podczas nagrze-
wania wsadu by³o sztucznie wentylowane. Uda³o siê wykonaæ dwa wzorowane na
znaleziskach œredniowiecznych no¿yki, o wadze: 10,73 g, 6,77 g i nastêpuj¹cych
wymiarach: du¿y 89,0�13,4�2,30 mm; ma³y – 69,0�12,9�2,07 mm, o odpowied-
niej twardoœci i w³aœciwoœci tn¹cych (rys. 2). W czasie eksperymentu zu¿yto 8 kg
kory, a z 44,8 g materia³u wsadowego pozosta³o 11,8 g frakcji odpadowej.

Eksperyment powtórzono na p³ytce meteorytu o wadze 54,5 g. Niestety zbyt
intensywny dmuch, przy du¿ej iloœci paliwa (30 kg), spowodowa³ przepalenie
i nadtopienie materia³u, co uniemo¿liwia³o jego dalsz¹ przeróbkê. Kolejny ekspery-
ment, z u¿yciem p³ytki meteorytu o wadze 60,3 g, zakoñczy³ siê sukcesem. Uda³o
siê wykonaæ siê no¿yk: 129,0�15,6�2,40 mm, o wadze 17,26 g. Pozosta³o przy
tym 24,5 g materia³u odpadowego, który wykazywa³ ma³e w³aœciwoœci plastyczne,
a 18,1 g uleg³o rozproszeniu. Zu¿yto 19 kg kory brzozowej, przy czym proces
wygrzewania prowadzono ostro¿nie, wsad nagrzewano powoli, przy okresowo wy-
³¹czanej dmuchawie. W trakcie nagrzewania wsadu temperaturê paleniska wyno-
si³a 1289–1232oC. Na rysunku 2–3 pokazano odkuwki 3 no¿yków wytworzonych
podczas eksperymentalnego kucia na gor¹co. We wszystkich przypadkach wsad nie
by³ zabezpieczany w ognisku kowalskim przed utlenieniem.
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Rys. 2. Odkuwki nożyków z pierwszego eksperymentu.

Rys. 3. Odkuwka nożyka z 3 eksperymentu.



Metalografia próbek wsadu i odkuwek

Badania metalograficzne prowadzono na próbkach pobranych ze wsadu oraz wy-
konanych odkuwek. W przypadku drugiego eksperymentu badano próbki pobra-
ne z materia³u po wstêpnym przekuciu. Celem badañ by³a charakterystyka zmian
strukturalnych w materiale meteorytowym zachodz¹cych podczas nagrzewania
wsadu w ognisku kowalskim, podczas kucia i ch³odzenia. Na rysunku 4 przedsta-
wiono mikrostrukturê materia³u wsadowego. By³ to meteoryt ¿elazo-niklowy,
oktaedryt, o nastêpuj¹cym sk³adzie chemicznym: 90,2% Fe, 7,6% Ni,
0,396% Co, 0,026% C, 0,048% Mn, 0,606% Si, 0,008% Al, 0,667% P,
0,026% Mo, 0,014% Cr, 0,028% Cu, 0,017% Nb, 0,014% Ti, 0,039% V,
0,085% Pb, œladowe iloœci W i S. Twardoœæ materia³u wsadowego osi¹ga³a warto-
œci 162–173 HV. W stanie wyjœciowym do procesu kucia wsad charakteryzowa³ siê
struktur¹ kamacytu, zanieczyszczonego inkluzjami – pierwotnymi wtr¹ceniami
schreibersytu (Fe,Ni)3P i rhabdytu. Widoczne by³y linie Neumanna.

Efektem nagrzewania wsadu i kucia by³ zanik linii Neumanna i rozbicie inklu-
zji. W przypadku materia³u zniszczonego podczas wstêpnego kucia dodatkowym
efektem by³o utlenienie miêdzykrystaliczne w wyniku korozji gazowej. Pokazano
to na rysunku 5. Po wytrawieniu ujawni³ siê efekt nawêglenia stopu w ognisku
kowalskim. Rezultatem tego zjawiska by³o utworzenie struktur rozpadu austenitu:
martenzytu niskowêglowego (rys. 6d) i wysokowêglowego (ciemniej trawi¹cego
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Rys. 4. Mikrostruktura materiału wsadowego. a – schreibersyt (Fe,Ni)3P, b – rhabdyt i wtrącenia tlenkowe
na tle kamacytu – zgład nie trawiony; c – linie Neumanna i drobne wydzielenia tlenkowe na tle kamacytu,
zgład trawiony nitalem.



siê, rys. 5c). W strukturze widoczne by³y jasne pasma zgrzein, o podwy¿szonej
zawartoœci Ni, zanieczyszczone wtr¹ceniami niemetalicznym (rys. 6a, b). Pod-
wy¿szenie zawartoœci Ni w zgrzeinie by³o prawie dwukrotne w relacji do osnowy.
Po g³êbokim trawieniu w jasnych zgrzeinach ujawni³a siê drobnoiglasta struktura
martenzytyczna (rys. 6e).

W wyniku zastosowanej technologii kucia uzyskano wielowarstwowê odkuwki
no¿yków o strukturze martenzytycznej. Struktura zapewnia³a odpowiednie w³as-
noœci tn¹ce no¿yków. Warstwy martenzytyczne charakteryzowa³y siê mikrotwardo-
œci¹ od 560 HK w obszarach martenzytu wysokowêglowego, do 330–489 HK
w martenzycie niskowêglowym. Przy powierzchni zaznacza³o siê odwêglenie
i twardoœæ powsta³ej tam struktury ferrytycznej wynosi³a ok. 269 HK. Zgrzeiny
wykazywa³y mikrotwardoœæ 416–511 HK.

Struktura no¿yków by³a pochodn¹ atmosfery w ognisku kowalskim, w której
pozostawa³ wsad podczas wygrzewania oraz warunków ch³odzenia. Nawêglenie do
zawartoœci 0,8% C prowadzi w stalach niklowych ok. 7% Ni do utworzenia struk-
tury martenzytycznej, przy ni¿szych zawartoœciach wêgla powstan¹ struktury ferry-
tyczno-martenzytyczne lub ferrytyczne (Feszczenko-Czopiwski 1934). Przy tak
du¿ej zawartoœci wêgla temperatura pocz¹tku przemiany martenzytycznej Ms wy-
nosi ok. 700oC i mo¿liwe jest przekroczenie tej temperatury podczas kucia. Co
uniemo¿liwia dalsz¹ przeróbkê. Warunki nagrzewania wsadu w ognisku kowal-
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Rys. 5. Mikrostruktura próbek odkuwek po nagrzewaniu w ognisku kowalskim i kuciu. a – skupiska roz-
drobnionych wtrąceń niemetalicznych na tle kamacytu, zgład nietrawiony; b – pasma wtrąceń niemetalicz-
nych związane ze zgrzeinami na tle kamacytu, zgład nie trawiony, c – siatka tlenków i pęknięcia na próbce
z II eksperymentu kucia.
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skim, jak i technologia kucia przy zastosowaniu klasycznych narzêdzi, nie mog³a
byæ powtarzalna we wszystkich eksperymentach kucia. Œwiadczy o tym najlepiej
pokazana ni¿ej mikrostruktura no¿yka z 3 kucia. W strukturze warstwy o struktu-
rze martenzytycznej otaczaj¹ warstwê o strukturze ferrytyczno-perlitycznej (rys. 7).

W tytule pracy zadano pytanie, czy meteoryty by³y najstarszym materia³em do
wytwarzania narzêdzi ¿elaznych. Wyniki eksperymentu œwiadcz¹, ¿e potrzebne tu
by³y pewne umiejêtnoœci kowalskie, wyniesione z hutnictwa ¿elaza. Wyroby
z meteorytów powstawa³y zapewne równolegle z wyrobami z hutnictwa ¿elaza,
o czym najlepiej œwiadczy datowanie wielu z nich.
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Rys. 6. Mikrostruktura próbki pobranej z odkuwki dużego nożyka. a – Obszary struktur rozpadu austenitu
– nisko- i wysokowęglowego martenzytu, rozdzielone jasnym pasmem zgrzeiny; przy powierzchni
warstwa ferrytyczna; b – szczegół zgrzeiny; c – struktura martenzytyczna na przekroju próbki nożyka;
d – martenzyt niskowęglowy rozdzielony zgrzeiną od warstwy o strukturze martenzytycznej, e – drobno-
iglasty martenzyt na przekroju zgrzeiny. Zgład trawiony nitalem.



Wnioski

1. Meteoryty ¿elazne typu oktaedrytów s¹ kowalne zarówno na zimno, jak i na
gor¹co. W kuciu nie stanowi przeszkody skorupa obtopieniowa.

2. Podczas nagrzewania wsadu meteorytowego w ognisku kowalskim mo¿liwe
jest nawêglenie materia³u, prowadz¹ce do utworzenia podczas ch³odzenia
struktury martenzytycznej lub innych struktur przemiany przech³odzonego
austenitu. O strukturze wyrobów decyduje lokalna dla wygrzewanego wsadu
atmosfera w ognisku kowalskim (nawêglaj¹ca lub utleniaj¹ca).

3. W wyniku odkszta³cenia nastêpuje rozbicie pierwotnych inkluzji i uformowa-
nie charakterystycznych skupisk.

4. W strukturze odkuwki wykonywanej z wielu warstw zaznaczaj¹ siê zgrzeiny,
w postaci jasnych pasm, o strukturze drobnoiglastego martenzytu. Zgrzeiny
charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ zawartoœci¹ niklu.

5. Zaprezentowane wy¿ej cechy strukturalne próbek odkuwek z meteorytów
¿elazowo-niklowych mog¹ stanowiæ obiektywne kryterium kwalifikacyjne wy-
robów wykonanych z meteorytów.
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Rys. 7. Mikrostruktura próbki pobranej z nożyka otrzymanego w 3 próbie kucia. Warstwa o strukturze
ferrytyczno-perlitycznej, między warstwami martenzycznymi. Trawiono nitalem.
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