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Wietrzenie meteorytów Saint-Aubin
i Zegdou w kolekcjach
Weathering of meteorites Saint-Aubin and Zegdou in collections

Abstrakt: Weathering meteorites in different collections carried out in various ways. Its course
depends mainly on the conditions which exist in a room, where meteorites are stored as well as on
their construction. An important role is also the time. In Saint-Aubin iron meteorite, as a result of
weathering, were formed iron hydroxides, mainly akaganeite (�-Fe3+ (O, OH, Cl)), that occurs in
the intergranular spaces and cracks. On plate surfaces of the meteorite Zegdou hydrated
magnesium sulfate (most likely epsomite) (MgSO4·7(H2O)) are formed. The thin slice of the
Zegdou meteorite stored in a room at constant temperature (about 20°C) and low air humidity
underwent significantly, a slower degradation in relation to the tiles of the same meteorite stored
in a room variable temperatures and high atmospheric humidity. The differences were observed
already over several years.

Keywords: Saint-Aubin meteorite, Zegdou meteorite, weathering meteorite, epsomite in
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Wstęp
Wietrzenie meteorytów w zbiorach kolekcjonerskich przebiega w zró¿nicowany
sposób. Jego przebieg jest uzale¿niony g³ównie od warunków panuj¹cych w pomie-
szczeniach, w których przechowywane s¹ meteoryty. Nie mniej istotny jest równie¿
czas, przez jaki te meteorytowe eksponaty nara¿one s¹ na dzia³anie czynników œro-
dowiskowych, a w koñcu sama ich budowa. Poni¿ej zosta³ opisany przebieg wietrze-
nia meteorytów: ¿elaznego (Saint-Aubin) i kamiennego (Zegdou) w ró¿nych kole-
kcjach (zró¿nicowane wartoœci temperatury i wilgotnoœci powietrza) w ró¿nych
okresach czasu.

Informacje ogólne o badanych meteorytach
Meteoryt Saint-Aubin zosta³ oficjalnie przebadany i zg³oszony w 2002 r. Badana
bry³a zosta³a odnaleziony przez francuskich rolników w Aube, w 1968 r. i do tego
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czasu nie wzbudza³a wiêkszego zainteresowania wœród naukowców. Po jej identyfi-
kacji i zebraniu dalszych informacji od znalazcy, w wyniku wszczêtych poszukiwañ
z wykrywaczem, odnaleziono inne fragmenty z tego spadku (Dransart et al. 2003).
Meteoryt ten jest oktaedrytem drobnoziarnistym i zosta³ zaliczony do niezgrupo-
wanych meteorytów ¿elaznych. Poza fazami kamacytu (�-FeNi) i taenitu (�-Fe-
Ni), obecne s¹ w nim fosforki tj. stosunkowo du¿a iloœæ „igie³” schreiberystu
(osi¹gaj¹cego 6 cm d³ugoœci) oraz idiomatyczne, drobne (wielkoœci kilku mikrome-
trów) kryszta³y rhabdytu (Dransart et al. 2003). Ponadto napotkano te¿ wydziele-
nia troilitu (Dransart et al. 2003) oraz jednorodne kryszta³y chromitu (FeCr2O4)
(zawieraj¹ sporadycznie do 0,73% wag. wanadu), których rozmiary dochodz¹ do
3 cm (Karl et al. 2004).

Meteoryt Zegdou (o wadze 6,7 kg) zosta³ odnaleziony w sierpniu 1998r., przed
poszukiwaczy meteorytów (Bruno Fectay i Carine Bidaut), na terenie pó³nocno-
zachodniej Sahary (Algieria). Zakwalifikowany zosta³ (P. Sipiera oraz Harper) do
chondrytów zwyczajnych H3. Stwierdzono w nim obecnoœæ oliwinów (Fa 19,1)
oraz piroksenów (Fs 16,7; Wo 1,8). Ponadto zaobserwowano ciemne klasty nie
zawieraj¹ce chondr (powy¿sze informacje na temat meteorytu Zegdou za: Meteori-
tical Bulletin Database 83).

Opis próbek oraz metory badawcze
Badaniom poddano wietrzej¹ce fragmenty meteorytów (w formie p³ytek), oraz ich
zwietrza³e odpryski. Wstêpnie, w celu zidentyfikowania faz mineralnych oraz usta-
lenia ich jakoœciowego i iloœciowego sk³adu, fragmenty te przebadano przy u¿yciu
mikroskopu optycznego. Badania te przeprowadzono w œwietle odbitym. Nastêp-
nie próbki meteorytu Saint-Aubin (stanowi¹ce zwietrza³e odpryski z p³ytki) zmie-
lono w moŸdzierzu agatowym. Tak przygotowane preparaty przebadano z u¿yciem
dyfraktometru rentgenowskiego firmy PHILIPS 3710 (Uniwersytet Œl¹ski, Wy-
dzia³ Nauk o Ziemi w Sosnowcu), stosuj¹c nastêpuj¹ce warunki pomiarowe: lam-
pa Cu k�1 z monochromatorem grafitowym; napiêcie: 40 kV; natê¿enie pr¹du:
35 mA; czas zliczania impulsów (H): 2s; szybkoœæ przesuwu licznika (ss): 0,02°.
W celu oceny stopnia zwietrzenia pierwotnych faz mineralnych w meteorycie Zeg-
dou wykorzystano mikroskop skaningowy Philips XL 30 ESEM/TMP z przy-
stawk¹ analityczn¹ EDS (Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi w Sosnow-
cu). W badaniach tych równie¿ zidentyfikowano wtórne fazy mineralne obecne na
powierzchniach badanych p³ytek meteorytu. Badaniom poddano ³¹cznie 3 frag-
menty meteorytu Zegdou: jedn¹ p³ytkê cienk¹ oraz 2 kilkugramowe p³ytki, prze-
chowywane w ró¿nych kolekcjach (w ró¿nych warunkach). Badania wykonano
w 2009 roku a nastêpnie powtórzono je w 2016 roku.

Wyniki badań
1. Meteoryt Saint-Aubin

Pierwotnymi fazami mineralnymi w przebadanej próbce meteorytu Saint-Aubin s¹
kamacyt, taenit oraz chromit (fig. 2). Z poœród tych pierwotnych faz jedynie spinel
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chromowy (FeCr2O4) ma szansê przetrwaæ w stanie niezmienionym, przez stosun-
kowo d³ugi okres czasu. Fazy metaliczne (�-FeNi oraz �-FeNi) szybko ulegaj¹ pro-
cesowi utleniania. Wyniki badañ próbek meteorytu Saint-Aubin pokaza³y, i¿
z wtórnych faz mineralnych wykszta³ci³y siê wodorotlenki ¿elaza, g³ównie w po-
staci akaganeitu (�-Fe3+ (O, OH, Cl)) (fig. 2). Jest to faza mineralna wystêpuj¹ca
doœæ powszechnie, szczególnie w zewnêtrznych strefach wietrzeniowych meteory-
tów (m.in. Karwowski et al. 2004; Gurdziel et al. 2007). Akageneit, stanowi¹cy
jedn¹ z odmian alotropowych hydroksytlenku ¿elaza, powstaje jako wynik zarów-
no wietrzenia fizycznego jak i chemicznego w ziemskim œrodowisku. Wydzielenia
tej fazy narastaj¹ na pierwotnych fazach metalicznych tj., lamelkach kamacytu oraz
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Fig. 1. Płytka meteorytu Saint-Aubin nosząca ślady wietrzenia (wymiary: 43,33�38,00�5,00 mm) (kolekcja:
K. Mazurek, fot. J. Strzeja).

Fig. 2. Wyniki analizy próbki wietrzejącego fragmentu meteorytu Saint-Aubin, wykonanych z użyciem
dyfraktometru rentgenowskiego.



taenitu, w brze¿nych strefach badanych od³amków meteorytowych (fig. 1). Front
wzrostu akaganeitu posuwa siê w pierwszej kolejnoœci wzd³u¿ granic, pomiêdzy
kryszta³ami pierwotnych faz mineralnych. Powoduje to ich stopniowe rozszczel-
nienie i w konsekwencji u³atwia czynnikom wietrzeniowym wkraczanie w g³êbsze
partie meteorytu. Powstaj¹ce w ten sposób mikroszczelniny z czasem siê powiê-
kszaj¹. W stosunkowo nied³ugim okresie, wietrzej¹cy w ten sposób fragment bada-
nego meteorytu Saint-Aubin rozkruszy³ siê i pod niewielkimi naciskami, ulega³
dalszemu rozdrabnianiu. Meteoryt Saint-Aubin przechowywany by³ w stabilnych
warunkach pokojowych. G³ównymi czynnikami, które mia³y wp³yw na przebieg
i szybkoœæ wtórnych zmian w jego obrêbie w takich warunkach, s¹ tlen atmosfery-
czny oraz wahania wilgotnoœci powietrza. Obecny w wynikach badañ kwarc po-
chodzi z stref zewnêtrznych, otaczaj¹cych meteoryt.

2. Meteoryt Zegdou

P³ytka meteorytu Zegdou Nr 1, przechowywana by³a w pomieszczeniu, w którym
panowa³y warunki zbli¿one do pokojowych, ale nastêpowa³y spore wahania tem-
peratury i wilgotnoœci w ci¹gu roku (temperatury w przedziale od oko³o 5°C do
20°C oraz znacznie podwy¿szona wilgotnoœæ) (fig. 3A). W ci¹gu 7 lat powierzch-
nia p³ytki meteorytu przybra³a kolor „rdzawy”. W p³ytce pojawi³ siê odprysk, któ-
ry odpad³ w miejscu powstania szczeliny oraz uleg³a ona prze³amaniu w miejscu
pêkniêcia. Na jej powierzchni pojawi³y siê te¿ nowe szczeliny oraz mikropêkniêcia
i pustki, po wykruszaj¹cych siê fragmentach meteorytu. Przez ca³y ten okres czasu
p³ytka pokrywa³a siê, dostrzegalnym makroskopowo, jasnym nalotem, a w szczeli-
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Fig. 3. Wygląd płytki meteorytu Zegdou Nr 1 w 2009 r. (fig. A) (kolekcja: J. Strzeja, fot. E. Szełęg)
i w 2016 r. (fig. B) (kolekcja: J. Strzeja).



nach i drobnych odpryskach zaczê³y siê uwidaczniaæ produkty wietrzenia meteory-
tu, o bia³o-pomarañczowych, a miejscami lekko zielonkawych barwach (fig. 3B).

Drugi fragment meteorytu Zegdou Nr 2 przechowywany by³ w warunkach
pokojowych, bardziej stabilnych ni¿ w przypadku p³ytki Nr 1 (temperatura ca³y
rok – ok. 20°C), które z czasem uleg³y niewielkiej zmianie (zmiana lokalizacji
kolekcji meteorytowej). P³ytka pokryta by³a wyraŸnym jasnym nalotem, widocz-
nym go³ym okiem, o pokroju igie³kowo-w³oskowym (fig. 4). Podczas badañ, prze-
prowadzonych w 2009 roku, nalot zosta³ usuniêty. Po zmianie miejsca przechowy-
wania meteorytu, proces jego wykszta³cania usta³. Obecnie p³ytka nie nosi makro-
skopowo widocznych oznak jego powtórnego powstawania.

Przeprowadzone badania pokaza³y, i¿ w obu fragmentach meteorytu, powsta-
j¹cym siê na powierzchni p³ytek nalotem jest uwodniony siarczan magnezu – naj-
prawdopodobniej epsomit (ang. epsomite) (MgSO4·7(H2O)) (fig. 5 i 8A). Na
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Fig. 4. Jasny nalot, o pokroju igiełkowo-włoskowym, widoczny na powierzchni płytki meteorytu Zegdou
Nr 2 (2009 r.) (kolekcja i fot.: Z. Tymiński).

Fig. 5. Widmo EDS uwodnionego siarczanu magnezu (naj-
prawdopodobniej epsomitu) (wykonany w 2009 r.). Meteoryt
Zegdou Nr 2.



p³ytce Nr 2 wykszta³ci³ siê on w postaci kryszta³ów o pokroju igie³kowo – w³osko-
wym i tworzy³ skupienia w³ókniste (fig. 6 i 7). Do takiego wykszta³cenia tego
minera³u przyczyni³ siê d³ugi okres przebywania p³ytki Zegdou Nr 2 w ww. doœæ
stabilnych warunkach.

Stosunkowo du¿e roczne wahania temperatury i wilgotnoœci powietrza, w po-
mieszczeniu w którym przechowywany by³ fragment meteorytu Zegdou Nr 1, spo-
wodowa³ w ci¹gu zaledwie siedmiu lat, szybki postêp jego degradacji. Równie¿
budowa wydzieleñ wtórnej fazy mineralnej, powstaj¹cej na jego powierzchni, przy-
bra³a bardziej masywne i zbite skupienia (fig. 8) ni¿ w przypadku p³ytki Nr 2.
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Fig. 6. Powierzchnia meteorytu Zegdou Nr 2 (w 2009 r.) pokryta włóknistymi skupieniami uwodnionego
siarczanu magnezu. Obraz BSE.

Fig. 7. Kryształy uwodnionego siarczanu magnezu (najprawdopodobniej epsomitu) o pokroju igiełko-
wo-włoskowym, obecne na powierzchni meteorytu Zegdou Nr 2 (2009 r.). Obraz BSE.



Stwierdzony na powierzchni obu p³ytek meteorytu Zegdou uwodniony siarczan
magnezu (najprawdopodobniej epsomit) jest minera³em wtórnym, utworzonym
w procesach wietrzenia fizycznego i chemicznego z minera³ów pierwotnych. Mag-
nez pochodzi byæ mo¿e z otoczenia meteorytu (?) lub, co jest bardziej prawdopo-
dobne, z wietrzej¹cych faz krzemianowych. Siarka ma swoje Ÿród³o w rozk³ada-
j¹cych siê fazach siarczkowych. Siarczan magnezu w stanie bezwodnym wykazuje
silne w³aœciwoœci higroskopijne, a uwodniony jest dalej ³atwo rozpuszczalny w wo-
dzie. To sprawia, ¿e jest niestabilny i w warunkach wzrastaj¹cej wilgotnoœci ³atwo
mo¿e ulec rozpuszczeniu.
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Fig. 8. Powierzchnia meteorytu Zegdou Nr 1 pokryta uwodnionym siarczanem magnezu (pkt A miejsce
analizy). Jasne żyłki – to wodorotlenki żelaza. Jaśniejsze ziarna – oliwiny, ciemniejsze – pirokseny. Obraz
BSE.

Fig. 8. Pkt A – widmo EDS uwodnionego siarczanu
magnezu (najprawdopodobniej epsomitu). Meteoryt
Zegdou Nr 1.



Z pierwotnych faz mineralnych, stosunkowo ³atwo poddaj¹cych siê wtórnym
zmianom, sporadycznie napotykano na izolowane ziarna m.in. kamacytu
(�-FeNi). W otoczeniu wydzieleñ krzemianów, pozbawione bezpoœredniego kon-
taktu z otaczaj¹cym œrodowiskiem, nielicznie zachowane fazy metaliczne mia³y
szansê przetrwaæ d³ugi okres czasu (fig. 9). Pozosta³e zapewne uleg³y ca³kowitemu
zwietrzeniu, przechodz¹c w wodorotlenki i tlenki ¿elaza, wype³niaj¹c obecnie
liczne przestrzenie miêdzyziarnowe i szczeliny (fig. 10). W badanych fragmentach
meteorytów nie dostrze¿ono wyraŸnych œladów, które mog³yby wskazywaæ na pro-
ces wietrzenia faz krzemianowych, ale nie mo¿na tego wykluczyæ.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Agnieszka GURDZIEL, Łukasz KARWOWSKI 43

Fig. 9. Izolowane, nie noszące śladów wietrzenia ziarna kamacytu, wśród ziaren piroksenów i oliwinów.
Meteoryt Zegdou. Obraz BSE.

Fig. 10. Chondra piroksenowa (z drobnymi lamelkami oliwinu) otoczona ziarnami piroksenów i oliwinów,
poprzecinanymi żyłkami wodorotlenków i tlenków żelaza. Meteoryt Zegdou. Obraz BSE.



Wnioski
W wyniku powstawania wtórnych zmian w meteorycie ¿elaznym Saint-Aubin,
w przestrzeniach miêdzyziarnowych i szczelinach, wykszta³caj¹ siê wodorotlenki
¿elaza, g³ównie akaganeit (�-Fe3+ (O, OH, Cl)).

Na powierzchniach p³ytek meteorytu Zegdou, podczas ich wietrzenia,
wykszta³ca siê uwodniony siarczan magnezu, najprawdopodobniej epsomit
(MgSO4·7(H2O)).

Warunki przechowywania p³ytek meteorytu Zegdou, przebywaj¹cych w ró¿-
nych kolekcjach, w których panuj¹ odmienne temperatury oraz wilgotnoœæ powie-
trza sprawiaj¹, ¿e ich proces wietrzenia przebiega³ z ró¿nymi prêdkoœciami. Wiêk-
sze wahania temperatur oraz nieco podwy¿szona wilgotnoœæ powoduj¹ szybszy
rozk³ad masy meteorytowej.

Pomimo przechowywania meteorytów ¿elaznych jak i kamiennych w pomiesz-
czeniach, w których panuj¹ warunki pokojowe (temperatury oscyluj¹ce w okolicy
20°C, sta³a niska wilgotnoœæ powietrza), bez dodatkowego zabezpieczenia ich od
wp³ywów otoczenia, powoduje ich nieco wolniejsze wietrzenie, ale nie eliminuje
go ca³kowicie.

Podziêkowania: autorzy dziêkuj¹ za pomoc w napisaniu artyku³u oraz wypo¿y-
czenie próbek do badañ nastêpuj¹cym osobom: Kazimierzowi Mazurkowi, Jerze-
mu Strzeji, Krzysztofowi Szopie, Zbigniewowi Tymiñskiemu.

Streszczenie

Wietrzenie meteorytów w zbiorach kolekcjonerskich przebiega w zró¿nicowany sposób. Jego prze-
bieg jest uzale¿niony g³ównie od warunków, jakie panuj¹ w pomieszczeniu gdzie meteoryty s¹ prze-
chowywane, od up³ywu czasu oraz od ich budowy. W meteorycie ¿elaznym Saint-Aubin w wyniku
wietrzenia, w przestrzeniach miêdzyziarnowych i szczelinach, wykszta³caj¹ siê wodorotlenki ¿elaza,
g³ównie akaganeit (�-Fe3+ (O, OH, Cl)). Na powierzchniach p³ytek meteorytu Zegdou powstaje
uwodniony siarczan magnezu (najprawdopodobniej epsomit) (MgSO4·7(H2O)). P³ytka meteorytu
Zegdou przechowywana w pomieszczeniu, w sta³ej temperaturze (ok. 20°C) i niskiej wilgotnoœci
powietrza, ulega³a znacznie wolniejszej degradacji w stosunku do p³ytki tego samego meteorytu,
przechowywanego w pomieszczeniu o zmiennych temperaturach i podwy¿szonej wilgotnoœci. Ró¿-
nice obserwowano ju¿ w przeci¹gu kilku lat.
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