
Magdalena DWORZYŃSKA1, Andrzej MUSZYŃSKI2

Co mówią wyniki badań mikrometeorytów
z rezerwatu „Meteoryt Morasko”

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazuj¹, ¿e w próbkach osadów pocho-
dz¹cych z obszaru rezerwatu „Meteoryt Morasko” znajduj¹ siê ró¿nej wielkoœci
fragmenty meteorytu. Wystêpuj¹ we wszystkich analizowanych frakcjach od
0,063 mm do <4 cm. Wyniki analiz rentgenograficznych (XRD) oraz sk³adu che-
micznego potwierdzi³y, ¿e wypreparowane rdzawe obiekty s¹ mikrometeorytami.
Obecnoœæ schreibersytu stwierdzona za pomoc¹ analizy rentgenograficznej oraz
przy pomocy analizy w mikroobszarze na powierzchni zg³adów (EDS), pozwoli³a
na stwierdzenie, ¿e obiekty o w³aœciwoœciach magnetycznych i rdzawej barwie s¹
rozproszonymi fragmentami materii kosmicznej. Poza tym w trakcie badañ ozna-
czono goethyt, lepidokrokoit, maghemit, kamacyt i taenit. Mimo silnego zwietrze-
nia mikrometeorytów, pozosta³oœci w nich kamacytu i taenitu pozwalaj¹ stwier-
dziæ, ¿e maghemit oraz goethyt pochodz¹ z rozk³adu tych pierwotnych faz stopu
¿elazoniklowego.

Wyniki badañ sk³adu chemicznego (EDS) wykaza³y, ¿e prawie w ka¿dym z wy-
konanych zg³adów znajduje siê nikiel. Jego maksymalna zawartoœæ w taenicie
wynosi 40,52% wagowych. Analizê EDS wykonano w celu udokumentowania
obecnoœci kamacytu, schreibersytu oraz taenitu. Dodatkowo zidentyfikowano
minera³ – akaganeit, tj. fazê mineraln¹ zbudowan¹ z wodorotlenku ¿elaza i niklu
oraz wzbogacon¹ w chlor. Jest to charakterystyczny minera³ wtórny w meteorycie
Morasko.

Analiza EDS oraz badanie morfologii powierzchni zosta³y równie¿ wykonane
dla sferulek magnetycznych, wypreparowanych z osadów. Nikiel wykryto jedynie
w dwóch z przebadanych obiektów. Zawartoœæ niklu wynosi³a 0,78 i 1,41% wago-
wych. Wartoœci te wskazuj¹, ¿e analizowane obiekty mog¹ byæ pochodzenia kosmi-
cznego. Sferulka w której wystêpuje 1,41% wagowych niklu, zawiera równie¿
1,74% wagowych tytanu. W pozosta³ych sferulkach magnetycznych nie stwier-
dzono niklu.

Analiza morfologii sferulek wykaza³a du¿¹ ró¿norodnoœæ kszta³tów, od eliptycz-
nych do nieregularnych. Wyselekcjonowano równie¿ sferulki o pustym wnêtrzu.
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Na powierzchni opisywanych obiektów zaobserwowano ró¿nego typu struktury.
Zidentyfikowano zarówno formy kuliste jak równie¿ pó³koliste. Wœród przebada-
nych obiektów wystêpowa³y równie¿ sferulki bez ¿adnych struktur powierzchnio-
wych.

Bazuj¹c na uzyskanych wynikach analiz oraz przeprowadzonych obserwacjach
mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce wnioski:

1. W ka¿dym osadzie pobranym do badañ z terenu rezerwatu „Meteoryt Mora-
sko” znajduje siê frakcja magnetyczna.

2. W ka¿dej z dziesiêciu przebadanych próbek znajdowa³y siê mikrometeoryty
lub sferulki magnetyczne.

3. Wyselekcjonowana materia pozaziemska reprezentuje ró¿nej wielkoœci frakcje
rozproszone w osadzie.

4. W ka¿dym zg³adzie mikrometeorytu analiza EDS wykaza³a obecnoœæ niklu.
5. Maksymalna zawartoœci niklu stwierdzona w wykonanych zg³adach wynosi

40,52% wagowego. Wartoœæ ta wskazuje na wystêpowanie taenitu.
6. Podczas analizy sk³adu chemicznego stwierdzono wystêpowanie takich faz

mineralnych jak kamacyt, taenit i schreibersyt – s¹ to minera³y charakterystyczne
dla meteorytów ¿elaznych.

7. Stwierdzono obecnoœæ akaganeitu, fazy mineralnej odpowiadaj¹cej za przy-
spieszone procesy wietrzenia okazów meteorytu Morasko.

8. W trakcie proszkowej analizy rentgenograficznej (XRD) oznaczono goethyt
i maghemit. Minera³y te powsta³y podczas wietrzenia pierwotnych faz ¿elazoniklu
(stwierdzono to po resztkowej zawartoœci kamacytu).

9. W wytrawionych zg³adach (powsta³ych z mikrometeorytów frakcji <4 mm)
nie s¹ widoczne struktury Widmanstättena, co pozwala stwierdziæ, ¿e fragmenty te
uleg³y silnemu zszokowaniu podczas impaktu.

10. Dwie sferulki magnetyczne wykaza³y zawartoœæ niklu 0,78% i 1,41% wago-
wego.

11. Pozyskane z próbek sferulki cechuj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ form a na
powierzchni czêœci z nich stwierdzono struktury kuliste i pó³koliste.

12. Nie wszystkie zanalizowane sferulki wskazuj¹ na kosmiczne pochodzenie,
bowiem czêœæ ma wyraŸne cechy pochodzenia antropogenicznego.
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