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Wietrzenie meteorytu Muonionalusta
Weathering of Muonionalusta meteorite

Abstract: Muonionalusta meteorite is weathering over 0,8 Ma years in the subpolar climate.
Fragments buried deep in the ground (up to about 2 meters) are usually well insulated so they
are being found in virtually intact state. The main secondary phases are: Fe oxides (in different
state of crystallization), with admixtures of Ni and Cl. Akaganeite is locally present. Moreover,
in the final stage of weathering, there are observed awaruite and/or (native) nickel. Ge was not
detected in the minerals, despite the fact that it was detected in the case in Morasko meteorites.
Surface of the meteorite is not protected in surface conditions and corrodes. It is weathering
very rapidly and it provides till total disintegration.
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Wstęp

W warunkach powierzchniowych naszej planety procesy zwi¹zane z wtórnymi
przemianami w meteorytach ¿elaznych przebiegaj¹ stosunkowo szybko. Ich spowo-
lnienie nastêpuje wtedy, gdy meteoryty zaczn¹ byæ izolowane od wp³ywów ota-
czaj¹cego je œrodowiska, np. poprzez zagrzebanie w gruncie. Przykrycie osadami
znacznie ogranicza dostêp powietrza i spowalnia lub wrêcz uniemo¿liwia przep³yw
roztworów wodnych oraz niweluje zmiany temperatury. Zwiêz³a tekstura tego
typu meteorytów, gdzie jedynymi wolnymi przestrzeniami, przez które mo¿e wni-
kn¹æ powietrze i roztwory wodne, s¹ granice miêdzyziarnowe, czy spêkania, dodat-
kowo wp³ywa hamuj¹co na proces ich destrukcji. W sytuacji, gdy wp³yw ziemskie-
go œrodowiska na te ska³y zostaje znacznie zahamowany, czas potrzebny do ich
ca³kowitego zwietrzenia, zaczyna odgrywaæ drugorzêdn¹ rolê. Wydaje siê, i¿ taka
sytuacja mia³a miejsce w przypadku ¿elaznego meteorytu Muonionalusta.
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Historia

Przyjmuje siê, i¿ spad³ on na nasz¹ Planetê ponad >0,8 Ma lat temu (oszacowane
przy pomocy metody 10Be:36Cl) (Chang i Wänke 1969), a jego fragmenty opad³y
na obszar o powierzchni, co najmniej 25�15 km (Holtstam i in. 2003). Na pier-
wszy okaz tego meteorytu (7,5 kg) natkniêto siê w 1906 r. w lesie w Kitkiojarvi,
w Muonionalusta (Fredriksson 1961). Kolejne znajdowano odpowiednio,
w 1946 r. podczas kopania do³u pod fundamenty domu (15 kg) oraz w 1963 r.
podczas budowy drogi (6,2 kg) (Wickman 1963). W póŸniejszym okresie, a¿ do
dnia dzisiejszego, odnajdywane s¹ nastêpne od³amki tego meteorytu (m.in. Lager-
bäck i Wickman 1997).

Z pierwszych analiz sk³adu chemicznego wynika³o, ¿e meteoryt zawiera
8,02% Ni (Hogbom 1908), a w kolejnych (Schaudy i in. 1972) oznaczono:
8,42% Ni, 2,24 ppm Ga; 0,13 ppm Ge, 1,6 ppm Ir.

Wyniki badañ pozwoli³y zaliczyæ go do oktaedrytów IVA (Holtstam i in.
2003). Dominuj¹cymi fazami mineralnymi buduj¹cymi ten meteoryt s¹ kamacyt
(�-Fe,Ni) (zawieraj¹cy od 0,2% do 7,28% Ni) oraz taenit (�-Fe,Ni), który wraz
z plessytem zajmuje do oko³o 30% objêtoœci ca³ego meteorytu. Kolejna faza to tro-
ilit (FeS), który najczêœciej tworzy nodule o wielkoœci 2–3 mm lub nieco rzadziej
spotykane, o wielkoœci oko³o 1 cm. Jedynie sporadycznie mo¿na napotkaæ wtr¹ce-
nia tej fazy o wymiarach 5 cm i wiêcej. Polikrystaliczne fazy troilitu wystêpuj¹
w asocjacji z chromitem (FeCr2O4) i inkluzjami daubreelitu (FeCr2S4).

Oprócz faz mineralnych wy¿ej wymienionych, w Muonionaluœcie po raz pier-
wszy stwierdzono obecnoœæ wysokociœnieniowej polimorficznej odmiany kwarcu,
tj. stiszowitu (SiO2). Przypuszcza siê, i¿ jest to pseudomorfoza po trydymicie.
Wyniki badañ opublikowane w 2003 r. (Holstham i in. 2003) pozwoli³y na
domniemywanie burzliwej kosmicznej przesz³oœci jego macierzystej asteroidy, któ-
rej wiek, oszacowany na podstawie rozpadu 204Pb/206Pb w fazie troilitowej, ocenio-
no na 4,5635�0,0005 Ga (Blichert-Toft i in. 2010). Obecnoœæ stiszowitu wskazu-
je na wyst¹pienie jakiegoœ zdarzenia szokowego w kosmicznej historii tego mete-
orytu, przypuszczalnie oko³o 0,4 Ga lat temu (Blichert-Toft i in. 2010)

Badania

Badania okreœlaj¹ce sk³ad fazowy próbek przeprowadzono przy u¿yciu metod mi-
kroskopowych (optycznych) oraz mikroskopii elektronowej, wykorzystuj¹c elek-
tronowy mikroskop skaningowy Philips XL 30 ESEM/TMP z przystawk¹ anali-
tyczn¹ EDS (Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi). W celu okreœlenia
sk³adu chemicznego wybranych wydzieleñ taenitu oraz faz wysokoniklowych, pod-
dano je badaniom z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego CAMECA
SX 100 w Miêdzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy na Wydziale Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego.

Badaniom poddano kilkugramowy fragment meteorytu Muonionalusta (fot. 1).
By³ to wietrzej¹cy od³amek wiêkszego okazu tego meteorytu.
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Wyniki badań

Materia³ otrzymany do badañ stanowi³ od³amek wiêkszej ca³oœci, który w bardzo
szybkim tempie ulega³ dalszym wtórnym przeobra¿eniom. Ju¿ w przeci¹gu kilku-
nastu dni, na niezabezpieczonej powierzchni próbki, mo¿na by³o zauwa¿yæ szybko
postêpuj¹ce wtórne zmiany.

Szacowany czas spadku meteorytu wskazuje, i¿ jego od³amki doœwiadczy³y przy-
najmniej 4 g³ównych zlodowaceñ, jakie mia³y miejsce na terenie spadku (Andersen
i Borns 1994). Tak burzliwa przesz³oœæ geologiczna oraz zwi¹zane z tym uwarun-
kowania klimatyczne, nie mog³a pozostawaæ bez wp³ywu na te ska³y. Nawet
w ograniczonym zakresie, ale d³ugofalowe i ci¹g³e zmiany temperatur zwi¹zane
z zamarzaniem i rozmarzaniem powodowa³y liczne naprê¿enia w kryszta³ach budu-
j¹cych ten meteoryt. Na skutek dezintegracji mrozowej powstawa³y mikroszczeliny
i luki miêdzyziarnowe, co z kolei otwiera³o drogê spowolnionych zimnym klima-
tem, chemicznym procesom wietrzeniowym. Fragmenty tego meteorytu odnajdo-
wane s¹ na ró¿nych g³êbokoœciach, od ska³ le¿¹cych tu¿ przy powierzchni, a¿ do
od³amków zalegaj¹cych na g³êbokoœci oko³o 2 metrów (Holstham i in. 2003).
Meteoryty g³êbiej zakopane w pod³o¿u by³y mniej nara¿one na zmiany klimatycz-
ne i praktycznie, poza nadwietrza³ymi strefami zewnêtrznymi, znajdowane s¹
w bardzo dobrym stanie (fot. 2a). Natomiast wydobycie ich oraz brak odpowied-
niego zabezpieczenia przed korozj¹ powoduje w ich obrêbie gwa³towny wzrost
prêdkoœci wietrzenia (fot. 2b). Obrazy na mikroskopie skaningowym i póŸniejsze
analizy na mikrosondzie pokaza³y jak szybkie jest tempo powstawania wtórnej
mineralizacji w obrêbie próbki tego meteorytu.

Na etapie wstêpnych oglêdzin stwierdzono, i¿ dominuj¹cymi fazami s¹ w ró¿-
nym stopniu wykrystalizowane wodorotlenki ¿elaza, o zmiennej zawartoœci Ni.
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Fot. 1. Silnie zwietrzały fragment meteorytu Muonionalusta. Widoczne kryształy w centralnej części to
resztkowo zachowane fazy metaliczne Fe-Ni.



Wydzieleniom resztkowo zachowanego kamacytu, w wielu miejscach, towarzyszy³y
nieco lepiej zachowane cieñsze, pod³u¿nie u³o¿one wydzielenia taenitu (fot. 3).

Przemieszczanie siê wtórnej mineralizacji w g³¹b ska³y w przestrzeniach miêdzy-
ziarnowych przyczyni³o siê do wyostrzenia ich granic i pozwoli³o na ocenê u³o¿enia
pierwotnych kryszta³ów w silnie zwietrza³ym fragmencie. Obrazy próbek wykona-
ne pod ró¿nymi k¹tami pokazuj¹, w jak ró¿nych kierunkach krystalizowa³y pier-
wotne fazy. Ich osie wzrostu u³o¿one s¹ w najró¿niejszy sposób (fot. 4).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 3, 2012

Agnieszka GURDZIEL 33

Fot. 2. a) Fragment dobrze zachowanego i zabezpieczonego przed dalszym wietrzeniem wnętrza mete-
orytu (fot. M. Cimała) oraz b) szybko wietrzejące kryształy faz metalicznych w obrębie innego, wietrze-
jącego fragmentu meteorytu Muonionalusta.

Fot. 3. Podłużnie ułożone wietrzejące ziarna kama-
cytu (jasne grubsze belki) odgrodzone fazami tae-
nitu (jasne cienkie podłużne wydzielenia), wśród faz
wodorotlenkowych (szare wydzielenia). Meteoryt
Muonionalusta Mikroskop skaningowy.

Fot. 4. Skierowane podłużnie oraz krzyżujące się
ze sobą pasy wodorotlenków żelaza (prawy i lewy
dolny róg), wskazujące na kierunek wzrostu pierwo-
tnych faz, głównie taenitu, rzadziej kamacytu. Po-
wyżej, zatopione w wodorotlenkach żelaza, kryszta-
ły faz żelaza niklowego (jasne punkty), skierowane
prostopadle do obserwatora. Meteoryt Muonionalu-
sta. Mikroskop skaningowy.



Badania wykonane za pomoc¹ mikroskopu skaningowego oraz nieco póŸniej,
przy u¿yciu mikrosondy, gdzie wykorzystano wyseparowany fragment fazy metali-
cznej (fot. 5) pozwoli³y na dok³adniejsz¹ analizê pierwotnych faz mineralnych. Na
powierzchni próbki, czêœciej od kamacytu, spotykany by³ taenit, który wykazuje
nieco wiêksz¹ odpornoœæ na wietrzenie (fot. 6).

Wietrzenie fazy taenitowej przebiega w ró¿ny sposób. Wtórne zmiany czêsto
najpierw obejmuj¹ œrodkowe partie kryszta³ów. Strefy zewnêtrzne ulegaj¹ wzboga-
ceniu w Ni, w konsekwencji w obwódce dominuje ju¿ faza wy¿ej niklowa, tj. tetra-
taenit. Czasami takim wietrzej¹cym fazom, w bardzo zaawansowanym etapie wie-
trzenia, towarzysz¹ zatopione w wodorotlenkach Fe wysokoniklowe, ¿y³kowe wy-
dzielenia (fot. 7 i 8).

Analizuj¹c fazy taenitowe, w ró¿nych punktach na ich powierzchni (fot. 8),
zaobserwowano wahania sk³adu chemicznego. Wskazuje to na rozpoczêty proces
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Fot. 5. Wyreparowany fragment fazy metalicznej
poddany dalszym szczegółowym badaniom. Mete-
oryt Muonionalusta. Mikroskop skaningowy.

Fot. 6. Wietrzejące ziarna taenitu (jasne, podłużne
wydzielenia) wśród wodorotlenków żelaza zawie-
rających domieszkę Ni. Meteoryt Muonionalusta.
Mikroskop skaningowy.

Fot. 7. Wietrzejące od środka ziarno taenitu z ob-
wódką tetrataenitową. W otoczeniu wodorotlenki Fe
z wydzieleniami (jasne żyłki). Meteoryt Muonionalu-
sta. Mikroskop skaningowy.

Fot. 8. Niejednorodnie zbudowane ziarno wietrze-
jącego taenitu, otoczonego wtórnymi żyłkami wyso-
koniklowej fazy. Meteoryt Muonionalusta. Obraz
BSE.



wtórnych przemian, które doprowadzaj¹ do ubytku pewnych pierwiastków, co
obrazuje zmiana stosunku Fe do Ni (tabela 1).

W silnie zwietrza³ych obszarach badanych próbek obecne s¹ ju¿ tylko wtórne
fazy wodorotlenkowe oraz ¿y³kowe wydzielenia wysokoniklowe. S¹ to charaktery-
styczne fazy meteorytów ¿elaznych, wietrzej¹cych w naszym lub nieco zimniejszym
klimacie.

Powstaj¹ce w warunkach redukcyjnych ¿y³ki, bywaj¹ czasami miejscem wystê-
powania zwiêkszonych koncentracji ró¿nych pierwiastków. W meteorytach Mora-
sko, w ¿y³kach tych napotykamy doœæ spore iloœci Ge, nawet do 5% at (Gurdziel
i Karwowski 2009). W badanych próbkach meteorytu Muonionalusta nie zaobser-
wowano takiego zjawiska (tabela 2). Fazy wysokoniklowe, oprócz minimalnych
zawartoœci Co, praktycznie nie zawieraj¹ innych domieszek.

Analizy wykonane w kilku miejscach, w kilku ¿y³kach, nie daj¹ jednoznacznej
odpowiedzi, co do tego, z jaka faz¹ mamy tu do czynienia. Utrudniaj¹ to równie¿
niezwykle ma³e rozmiary tych wydzieleñ. Mo¿na s¹dziæ, ¿e mamy tu fazy przej-
œciowe, pomiêdzy niklem rodzimym, a awaruitem (Ni2Fe do Ni3Fe). Czasami fazy
te mog¹ tworzyæ ciekawe sploty, w s¹siedztwie krystalicznie wykszta³conych wodo-
rotlenków ¿elaza z ró¿nymi domieszkami Ni (fot. 9 i 10).

Wodorotlenki ¿elaza przyjmuj¹ najró¿niejsze formy od skrytokrystalicznych do
form krystalicznych, tworz¹cych „a¿urowe” pola, stopniowo coraz szczelniej ota-
czaj¹c wietrzej¹ce fazy metalu. W szczelinach i pustkach tworz¹ efektownie wy-
kszta³cone kryszta³y o pokroju blaszkowym (fot. 11).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 3, 2012

Agnieszka GURDZIEL 35

Tabela 1. Skład chemiczny wietrzejącego ziarna taenitu (% wag.). Meteoryt Muonionalusta.

Pierwiastek Fe Ni Co Mn Ge Ga

1. 66,17 33,03 0,12 Ślad. 0,00 0,00

2. 56,78 43,20 0,15 Ślad. 0,00 0,00

3. 58,12 41,56 0,19 0,00 Ślad. Ślad.

4. 59,00 40,72 0,10 0,00 0,00 0,00

5. 55,62 43,57 0,13 0,00 Ślad. 0,00

Tabela 2. Skład chemiczny żyłek wysokoniklowych (% wag.). Meteoryt Muonionalusta.

Pierwiastek Ni Fe Co Ge Ga Cl

1. 81,70 15,54 0,44 0,00 0,00 0,06

2. 80,04 15,02 0,40 0,00 Ślad. 0,09

3. 75,38 14,69 0,30 0,00 0,00 0,16

4. 81,80 16,52 0,40 0,00 Ślad. 0,06

5. 88,39 9,82 0,33 0,00 Ślad. 0,09

6. 83,65 11,89 0,35 0,00 0,00 0,26

7. 82,21 11,46 0,38 Ślad. Ślad. Ślad.



W badanym fragmencie Muonionalusty nie stwierdzono jakieœ zawy¿onej
(w stosunku do innych tego typu meteorytów) zawartoœci chloru. Niemniej odna-
leziono miejsce, gdzie zaobserwowano wydzielenia wodorotlenków ¿elaza z do-
mieszk¹ chloru oraz akaganeitu (�-Fe3+O(OH,Cl)) (fot. 12; tabela 3).
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Fot. 9. Zatopione w wodorotlenkach Fe wysokoni-
klowe wtórne wydzielenia (jasne żyłki). Meteoryt
Muonionalusta. Mikroskop skaningowy.

Fot. 10. W różnym stopniu wykrystalizowane wodo-
rotlenki Fe z domieszkami Ni (przeważnie szare bla-
szkowe kryształy) w otoczeniu wysokoniklowych
wydzieleń (jasne żyłki). Szare ziarna to dość dobrze
zachowany schreibersyt. Meteoryt Muonionalusta.
Mikroskop skaningowy.

Tabela 3. Skład chemiczny wodorotlenków Fe i akaganeitu z domieszką Ni, Co (% wag.). Meteoryt
Muonionalusta.

Pierwiastek Fe Ni Co Cl

Reszta H2O

1. 55,59 4,90 0,17 1,53

2. 50,92 4,42 0,26 0,24

3. 54,84 6,10 0,27 0,12

4. 47,86 18,54 0,17 1,85

5. 33,01 23,07 0,11 5,25

Fot. 11. Kryształy wodorotlenków Fe o pokroju bla-
szkowym, powstające przeważnie w pustkach i sz-
czelinach. Meteoryt Muonionalusta. Mikroskop ska-
ningowy.

Fot. 12. Wydzielenia wodorotlenków Fe z domiesz-
ką Cl oraz akaganeitu �-Fe3+O(OH,Cl). Meteoryt
Muonionalusta. Obraz BSE.



Wnioski

1.Pomimo up³ywu ponad 800 000 lat od spadku, znajdowane obecnie meteo-
ryty Muonionalusta, s¹ w ró¿nym stopniu zwietrza³e.

2.W warunkach pokojowych, przy braku zabezpieczenia powierzchni meteo-
rytu, wtórne zmiany przebiegaj¹ w b³yskawicznym tempie. W badanej prób-
ce, po kilku dniach przebywania w warunkach pokojowych, nie uda³o siê ju¿
odnaleŸæ faz metalicznych. Brak równie¿ fosforków, chocia¿ mo¿liwe, ¿e
w niektórych miejscach jeszcze resztkowo siê zachowa³y.

3.Dominuj¹ce wodorotlenki ¿elaza, oprócz domieszek niklu, zawiera³y równie¿
minimalne iloœci chloru. Ponadto stwierdzono obecnoœæ wtórnych ¿y³ko-
wych wydzieleñ wysokoniklowych, niklu rodzimego i/lub awaruitu.

4.Rozpychaj¹ce dzia³anie wietrzej¹cych faz, doprowadzi³o do rozrywania zew-
nêtrznych pow³ok wodorotlenkowych. W nied³ugim czasie (kilka dni) nieza-
bezpieczona przed korozj¹ próbka uleg³a ca³kowitej dezintegracji, tj. rozsy-
pywa³a siê w rêkach.
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Streszczenie

Meteoryt Muonionalusta wietrzeje od ponad 0,8 Ma lat w klimacie subpolarnym.
Fragmenty zagrzebane g³êboko w ziemi (nawet do ok. 2 metrów) s¹ przewa¿nie tak
dobrze izolowane od wp³ywów czynników atmosferycznych, ¿e odnajdowane s¹
w stanie praktycznie nienaruszonym. G³ównymi wtórnymi fazami s¹ w ró¿nym
stopniu wykrystalizowane wodorotlenki Fe z domieszkami Ni i Cl. Miejscami spo-
tykany jest akaganeit (�-Fe3+O(OH,Cl)). Ponadto, w koñcowym etapie wietrzenia
zaobserwowano ¿y³kowe wydzielenia awaruitu (Ni2Fe do Ni3Fe) i/lub niklu rodzi-
mego. Nie odnotowano zwiêkszenia koncentracji w tych wydzieleniach Ge, jak to
ma miejsce w meteorytach moraskich. W warunkach powierzchniowych, nie za-
bezpieczona przed korozj¹ powierzchnia meteorytu, bardzo szybko ulega zwietrze-
niu i w konsekwencji ca³kowitemu rozpadowi.
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