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Petrologiczna i mineralogiczna charakterystyka
chondrytu węglistego NWA 4967
Petrological and mineralogical characteristics of NWA 4967
carbonaceous chondrite

Abstract: NWA 4967 carbonaceous chondrite thin section was investigated by optical microscopes
in transmission and in reflection. Minerals of the meteorite have been identified and
microstructure analyzed. Chondrules, matrix, metal phases, AOAs and CAIs are constituents of
the rock, as expected. Olivine, clinopyroxene, orthopyroxene, troilite, kamacite and feldspar have
been detected. Various types of chondrules including: PO, POP, PP, RP, BO, C, GOP and GO
chondrules were identified. Compositional zoning of some olivines, diagnostic cracks in pyroxenes,
clinopyroxene twins, and chondrule rims have been observed and analyzed. Our previous EPMA
and Raman data as well as present optical data confirm that NWA 4967 belongs to CO3.2
chondrites, as previously classified.
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Wstęp

Chondryty nale¿¹ do grupy meteorytów, które zosta³y utworzone w pocz¹tkach
formowania Uk³adu S³onecznego. Zawieraj¹ zapis ewolucji naszego uk³adu plane-
tarnego, a analiza ich pierwiastków i minera³ów dostarcza wiedzy o historii, ewolu-
cji i przeobra¿eniach materii Wszechœwiata.

Technika p³ytek cienkich dostarcza wa¿nych informacji o skale pozaziemskiej,
informacji podstawowych oraz informacji uzupe³niaj¹cych do analitycznej mikro-
skopii elektronowej. Technika p³ytek cienkich jest metod¹ klasyczn¹ w analizie
petrograficzno-mineralogicznej ska³ i minera³ów ziemskich i pozaziemskich. Przy
standardowych gruboœciach szlifów 0,03 mm znaczna czêœæ minera³ów jest prze-
zroczysta dla œwiat³a widzialnego, a ich optyczne, mechaniczne i inne fizyczne cha-
rakterystyki, takie jak dwój³omnoœæ, barwa interferencyjna, typ wygaszenia optycz-
nego, morfologia kryszta³ów, charakterystyczne zbliŸniaczenia oraz p³aszczyzny
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³upliwoœci umo¿liwiaj¹, jako cechy diagnostyczne, identyfikacjê sk³adników ska³
pod mikroskopem polaryzacyjnym w œwietle spolaryzowanym, najczêœciej prze-
chodz¹cym. Technika p³ytek cienkich jest stosowana od po³owy dziewiêtnastego
wieku, jest ona wci¹¿ bardzo wa¿nym narzêdziem badañ ska³.

Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie minera³ów meteorytu NWA 4967 za
pomoc¹ mikroskopii optycznej by³o jednym z powodów podjêcia badañ. Meteoryt
ten zosta³ znaleziony w 2007 roku w pó³nocno-zachodniej Afryce, w Algierii
i zosta³ sklasyfikowany przez Buncha i Wittkego jako chondryt wêglisty CO3.2
(Weisberg i in. 2010; Bunch 2014). Wed³ug Buncha i Wittkego meteoryt ten jest
œrednio zszokowany (S2), a matriks zajmuje 18% objêtoœci meteorytu (Cima³a
2014). Dotychczasowe badania autora i wspó³pracowników, dotycz¹ce sk³adu
pierwiastkowego, sk³adu mineralnego i mikrostruktury tego chondrytu prowadzo-
no stosuj¹c analityczn¹ mikroskopiê elektronow¹ i spektroskopiê Ramana (Szurgot
i in. 2011; Szurgot i Tszydel 2011). Wstêpne wyniki uzyskane technik¹ p³ytek
cienkich by³y prezentowane jako materia³ konferencyjny (Szurgot 2013).

Niniejsza praca prezentuje najnowsze, poszerzone wyniki badañ mikrostruktury
tego okazu, uzyskane technik¹ p³ytek cienkich oraz wybrane wyniki uzyskane ana-
lityczn¹ mikroskopi¹ elektronow¹. Celem badañ by³a identyfikacja minera³ów,
okreœlenie modalnego sk³adu meteorytu NWA 4967, wykrycie i zanalizowanie
ró¿nych tekstualnych typów chondr, sk³adników chondr i matriks, analiza roz-
miaru chondr oraz prezentacja i analiza mikrostruktury tej ska³y, wykorzystuj¹c
mo¿liwoœci techniki p³ytek cienkich przy wsparciu analitycznej mikroskopii elek-
tronowej.

Metody badań
Badania mikrostruktury meteorytu prowadzono w œwietle odbitym i w œwietle
przechodz¹cym, wykorzystuj¹c mikroskop optyczny Epignost firmy Zeiss oraz
w œwietle przechodz¹cym spolaryzowanym, u¿ywaj¹c mikroskopów polaryzacyj-
nych Polam 2 i Epival. Oprócz mikroskopii optycznej wykorzystywano równie¿
analityczn¹ mikroskopiê elektronow¹. Podobnie jak poprzednio, wykorzystywano
elektronowy mikroskop skaningowy VEGA 5135 Tescan, wyposa¿ony w mikro-
analizator rentgenowski EDX (Szurgot i in. 2011). Obrazy BSE mikrostruktury,
oprócz topografii powierzchni, zawieraj¹ informacje o sk³adzie pierwiastkowym
meteorytu, uwidocznionym w zró¿nicowanym kontraœcie obrazu. W obrazach
BSE obszary ciemne ujawniaj¹ minera³y o ma³ej œredniej masie atomowej,
a obszary jasne minera³y o du¿ej masie atomowej.

Obrazy BSE mikrostruktury analizowane w niniejszej pracy dotycz¹ p³ytki gru-
bej meteorytu, a obrazy optyczne otrzymane za pomoc¹ mikroskopów optycznych
dotycz¹ tego samego okazu meteorytu, ale przygotowanego w postaci p³ytki cien-
kiej o wymiarach 13�14�0,03 mm (rys. 1).
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Wyniki

Rysunek 1 prezentuje p³ytkê cienk¹ meteorytu NWA 4967, a rysunki 2–6 to
obrazy BSE meteorytu uzyskane na p³ytce grubej tego samego okazu meteorytu.
Pokazuj¹ one mikrostrukturê meteorytu, ujawniaj¹ obecnoœæ chondr i drobnokry-
stalicznego matriks. Chondry meteorytu NWA 4967 s¹ w wiêkszoœci ma³e i wyraŸ-
ne na obrazach optycznych i na obrazach BSE, a matriks, jaœniejszy na obrazach
BSE, czarny na obrazach optycznych przy skrzy¿owanych polaryzatorach, zawiera
te same minera³y co chondry. Oprócz chondr widaæ tak¿e ameboidalne zgrupowa-
nia oliwinów AOAs (ciemne na obrazach BSE), fazy metaliczne (bia³e ziarna)
inkluzje CAI (bia³e i jasnoszare na obrazach BSE) oraz spêkania. Obiekty te by³y
wstêpnie scharakteryzowane w poprzedniej pracy (Szurgot i in. 2011).

Analiza modalnego sk³adu meteorytu NWA 4967 pokazuje, ¿e chondry sta-
nowi¹ oko³o 44±3% obj. meteorytu NWA 4967, matriks oko³o 35±3% obj.,
inkluzje CAI oko³o 9±3% obj., ameboidalne agregaty oliwinowe AOAs 5±3%
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Rys. 1. Płytka cienka chondrytu węglistego NWA 4967. a) Obraz w świetle przechodzącym, b) obraz świe-
tle odbitym. Fazy metaliczne: kamacyt i troilit są przy tym oświetleniu widoczne jako jasne ziarna. Wymiary
płytki meteorytu: 13�14�0,03 mm.

Rys. 2. Obraz BSE z dużego fragmentu chondrytu węgli-
stego NWA 4967 ujawniający jego mikrostrukturę. Widać
ciemne i jasne chondry, matriks (szary i ciemny), ameboi-
dalne zgrupowania kryształów oliwinu (AOA, ciemne),
inkluzje CAI (jaśniejsze szare) fazy metaliczne i troilit
(białe globule). Skala: 2 mm. Pole widzenia: 4�4 mm.



obj., fazy metaliczne reprezentowane przez kamacyt 4,8%, a troilit to 3,1% objêto-
œciowych minera³ów tworz¹cych chondryt (tab. 1). W tabeli 1 zestawiono porów-
nanie tych danych z chondrytami wêglistymi klasy CO, do której zaklasyfikowano
NWA 4967. Meteoryt NWA 4967 nale¿y do typu petrologicznego 3, tego samego
co wszystkie chondryty wêgliste.

Tabela 1. Cechy chondrytów węglistych klasy CO i meteorytu NWA 4967.

CO
(Hutchison

2004)

CO
(Sears 2004)

CO
(Brearley

i Jones, 1998)

CO
(McSween
1977; Dodd

1981)

NWA 4967

Typ petrologiczny 3 3 3 3 3

Średnica chondr
(mm)

0,15 0,2–0,3 0,15 0,13±0,03
(0,1–0,4)$

0,15
(0,02–1,7)$

Matriks (% obj.) 30 30–40 34* 34 35±3

Chondry (% obj.) 40 35–45 48** 40 44±3

CAIs (% obj.) 13 13*** 2 9±3

AOA (% obj.) 11 5±3

HT oddzielne ziarna 8

Metal (% obj.) 1–5 0–5 1–5**** 4,8 (8±3)#

Troilit (% obj.) 6 3,1

* W objętości zajętej przez matriks uwzględniono także metal znajdujący się w matriks,
** Chondry i fragmenty minerałów, $ Zakres średnic chondr,
*** Inkluzje wysokotemperaturowe CAI + AOI (ameboidalne inkluzje oliwinowe),
**** Metal w obszarze poza chondrami,
# Metal i troilit łącznie z danych mikroskopowych.
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Rys. 3. Obrazy BSE fragmentów chondrytu węglistego NWA 4967 pokazujące większe i mniejsze obiekty:
agregaty oliwinowe (AOAs), drobne kryształy oliwinów i piroksenów oraz drobnoziarnisty matriks. Skala:
a) 0,5 mm, b) 0,2 mm. Pole widzenia: a) 1�1 mm, b) 0,5�0,5 mm. W centrum obu obrazów widać duże
kryształy oliwinu. W dużym oliwinie Fa7Fo93 na rys. b) jest obecna sieć żyłek oraz małe globule kamacyto-
wo-troilitowe. W dużym oliwinie na rys. a) widać pojedyncze ziarna kryształów i jego porfirową strukturę.
W otoczeniu dużych centralnych kryształów jest widoczna drobnokrystaliczna struktura matriks.



Wed³ug Hutchisona oraz Brearleya i Jonesa, œredni rozmiar chondr w chondry-
tach CO to 0,15 mm (Hutchison 2004; Brearley i Jones 1998), wed³ug Searsa to
0,2–0,3 mm (Sears 2004), a wed³ug McSweena oraz Dodda 0,13 mm (McSween
1977; Dodd 1981). Analiza statystyki rozmiarów chondr meteorytu NWA 4967
wyra¿onych przez ich œrednicê pokazuje, ¿e chondry w chondrycie wêglistym
NWA 4967 mieszcz¹ siê w przedziale 0,02–1,7 mm, ale wiêkszoœæ chondr to
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Rys. 4. Obrazy BSE chondr oliwinowych w meteorycie NWA 4967: a) chondry ziarnistej oliwinowej GO typu
I utworzonej przez oliwin zubożony w FeO, b) chondry belkowej oliwinowej BO typu II utworzonej przez oli-
win z wysoką zawartością FeO. a) W obszarze brzegowym chondry oliwin zawiera więcej fajalitu, niż
obszar wewnętrzny chondry. W brzegowej części obecne są małe globule troilitowe oraz żyłki troilitowe
ujawniające wypełnione troilitem linie pęknięć. b) Belki oliwinu w chondrze BO rozdzielone są przez szkliwo
skaleniowe. Zawartość fajalitu w oliwinie: a) wnętrze chondry GO: Fa 14, jaśniejszy oliwin w matriks Fa45–50,
b) oliwin belkowy: Fa45–50, jaśniejszy oliwin w matriks Fa45–50. W całej chondrze BO obecne są drobne żyłki
troilitowe ujawniające wypełnione troilitem linie pęknięć oraz duże, biegnące przez całą chondrę pęknięcie,
wypełnione szkliwem skaleniowym i troilitem. Średnica chondr: (a) 0,6 mm, b) 0,5 mm.

Rys. 5. Obrazy BSE fragmentów chondr oliwinowych w meteorycie NWA 4967: a) chondry GO i b) chon-
dry PO. Obie chondry należą do typu I, tj. do chondr zubożonych w FeO. Wewnątrz chondr widać globule
metaliczno-troilitowe i żyłki troilitowo-kamacytowe.



chondry ma³e (0,02–0,25 mm). Rysunek 7 prezentuje dwa histogramy rozk³adu
chondr w meteorycie NWA 4967, oparte o pomiary 304 chondr. Dolny histo-
gram ujawnia maksimum dla œrednicy 0,15 mm, a prawdopodobieñstwo znalezie-
nia chondry objête tym maksimum to 0,85. Drugie maksimum dla œrednicy
0,45 mm jest mniejsze i dotyczy ma³ej grupy chondr wiêkszych oraz ameboidal-
nych zgrupowañ kryszta³ów oliwinów (AOAs). Wyniki tych pomiarów tak¿e po-
twierdzaj¹ przynale¿noœæ chondrytu NWA 4967 do grupy chondrytów wêglistych
(grupy Ornans, CO).
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Rys. 6. Obrazy BSE fragmentów chondr w meteorycie NWA 4967. a) chondry oliwinowej porfirowej BO, b)
chondry oliwinowej ziarnistej GO. Wewnątrz obu chondr widoczne są linie pęknięć wypełnione troilitem
i kamacytem. W chondrze BO oprócz oliwinu 82% obj., 3% obj. metalu i troilitu jest 15% obj. szkliwa skale-
niowego.

Rys. 7. Histogramy rozkładu wielkości chondr w chondrycie węglistym NWA 4967. a) Chondry o dokład-
nie tej samej średnicy. b) Chondry o rozmiarze mieszczącym się we wspólnym przedziale 0,3 mm. Anali-
zowano 304 chondry.



Sk³ad pierwiastkowy chondrytu wêglistego NWA 4967 zosta³ okreœlony w po-
przedniej wspó³autorskiej pracy (Szurgot i in. 2011). Dane o zawartoœci pierwia-
stków wykorzystano do okreœlenia masy poszczególnych minera³ów oraz grup mi-
nera³ów tworz¹cych meteoryt. Tabela 2 prezentuje dane o masie krzemianów, ka-
macytu i troilitu chondrytu NWA 4967 i dla porównania, dane o zawartoœci mi-
nera³ów w meteorycie Kainsaz nale¿¹cym do tej samej klasy CO chondrytów wê-
glistych. Wyniki wykazuj¹ du¿e podobieñstwo obu meteorytów. W chondrycie
NWA 4967 jest nieco mniej troilitu ni¿ w Kainsaz i znacznie mniej kamacytu ni¿
w Kainsaz. Dane te wskazuj¹, ¿e w obu chondrytach jest wiêcej kamacytu ni¿ troi-
litu. Stosunek wagi kamacytu do troilitu w chondrycie NWA 4967 wynosi 2,6 a
w chondrycie Kainsaz mieœci siê w przedziale 3,7–4,4. Stosunek wagi piroksenów
do oliwinów w Kainsaz wynosi 2,5. W meteorycie NWA 4967 stosunek ten nie
zosta³ okreœlony, ale dane mikroskopowe pokazuj¹, ¿e w NWA 4967 zawartoœæ ob-
jêtoœciowa piroksenów jest wiêksza ni¿ oliwinów. W objaœnieniach do tabeli 2 za-
prezentowano przyk³adowe zale¿noœci wykorzystane do ustalenia zawartoœci troili-
tu w chondrycie NWA 4967.

Do okreœlenia procentowego udzia³u poszczególnych minera³ów w objêtoœci
chondrytu NWA 4967 wykorzystywano, oprócz œredniego sk³adu pierwiastko-
wego, tak¿e wielkoœæ powierzchni zajmowanej na obrazach BSE przez poszczegó-
lne minera³y. Wczeœniej przeprowadzono skalowanie sk³adu pierwiastkowego
i mineralnego w wybranych punktach i obszarach meteorytu, i ustalono jakiej bar-
wie/stopniowi szaroœci odpowiada dany minera³. Analityczny mikroskop elektro-
nowy umo¿liwia³ tak¿e mapowanie rozk³adu pierwiastków.

Tabela 2. Zawartość krzemianów, faz metalicznych, głównie kamacytu, oraz troilitu w dwu chondrytach
klasy CO: Kainsaz oraz NWA 4967.

Kainsaz (% wag.)
(Vdovykin 1974) NWA 4967 (% wag.) NWA 4967 (% obj.)

Krzemiany 71,8–85,7 84,2 88,4

Oliwiny 10,5

Pirokseny 25,8

Metal 22,6 10,8 4,8

Troilit 5,1–6,1 4,2* 3,1**

* Zawartość troilitu określono ze wzoru: WFeS(% wag.) = (WS/MS)·MFeS, gdzie WS = 1,54% wag. to zawartość
siarki w meteorycie, MS = 32,066 to masa atomowa siarki, a MFeS = 87,911 to masa cząsteczkowa troilitu.
** Objętość troilitu w meteorycie VFeS/Vmeteorytu określono wykorzystując zależność: VFeS/Vmeteorytu(% obj.)
= WFeS·(�meteorytu/�FeS) = WFeS·(3,49 g/cm3/4,74 g/cm3), gdzie �meteorytu oraz �FeS to gęstości meteorytu
i troilitu.

Zmierzona gêstoœæ objêtoœciowa badanego okazu chondrytu wêglistego
NWA 4967 wynosi 3,49 g/cm3. Wykorzystuj¹c dane o gêstoœci g³ównych
minera³ów tworz¹cych meteoryt i o gêstoœci tego chondrytu, okreœliæ mo¿na przy-
bli¿ony modalny sk³ad meteorytu, a tak¿e jego porowatoœæ. Poniewa¿ gêstoœæ
kamacytu (7,8–7,9 g/cm3, œrednia 7,85 g/cm3) jest 2,25 razy wiêksza ni¿ gêstoœæ
meteorytu oznacza to, ¿e w chondrycie wêglistym NWA 4967 jest 4,8% obj.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 5, 2014

Marian SZURGOT 127



kamacytu. Gêstoœæ troilitu jest wed³ug Krinova w przedziale 4,6–4,8 g/cm3 (Kri-
nov 1960), wiêc dla wartoœci 4,74 g/cm3 gêstoœæ troilitu jest 1,35 razy wiêksza ni¿
gêstoœæ meteorytu, co oznacza, ¿e na troilit przypada oko³o 3,1% objêtoœciowych
meteorytu. Wed³ug tych danych ³¹cznie kamacyt i troilit obejmuj¹ 7,9% objêto-
œciowych chondrytu wêglistego NWA 4967 (tab. 2). Bezpoœredni pomiar z obra-
zów optycznych i BSE chondrytu wêglistego NWA 4967 daje, dla ³¹cznej zawarto-
œci kamacytu i troilitu, wartoœæ 8±3% obj. (tab. 1), co dobrze zgadza siê z ocen¹
wykorzystuj¹c¹ masê minera³ów.

Pirokseny i oliwiny dominuj¹ wœród ró¿nych grup krzemianów w chondrytach.
Przedzia³ wartoœci gêstoœci w oliwinie to: 3,2–4,4 g/cm3 (3,2 g/cm3 dla forsterytu,
a 4,4 g/cm3 dla fajalitu), przy czym oliwin Fa10Fo90 ma gêstoœæ 3,33 g/cm3. Ozna-
cza to, ¿e œrednio objêtoœæ zajêta w NWA 4967 przez oliwin jest o oko³o 5% wiêk-
sza ni¿ objêtoœæ takiej samej masy meteorytu. Gêstoœæ piroksenów jest w podo-
bnym zakresie, co oliwinów. Dla przyk³adu: ferrosilit: 3,2 g/cm3, enstatyt:
3,1–3,3 g/cm3, bronzyt: 3,2–3,5 g/cm3, diopsyd 3,2–3,3 g/cm3, a wollastonit
2,8–3,1 g/cm3 (Szurgot 2003; Szurgot 2009; tak¿e literatura tam cytowana). Dla-
tego przyjêcie wartoœci gêstoœci 3,33 g/cm3, wspólnej dla piroksenów i oliwinów,
jest uzasadnione. Dla piroksenu oznacza to, ¿e œrednio objêtoœæ zajêta
w NWA 4967 przez pirokseny jest te¿ o oko³o 5% wiêksza ni¿ objêtoœæ takiej
samej masy meteorytu. Przy tych za³o¿eniach krzemiany w NWA 4967 zajmuj¹
88,4% objêtoœci meteorytu NWA 4967.

Porowatoœæ P(%) chondrytu wêglistego NWA 4967 mo¿na okreœliæ wykorzy-
stuj¹c zale¿noœæ wyprowadzon¹ przez autora:

(1 – P) · (�Si · WSi + �FeNi · WFeNi + �FeS · WFeS) = �met , (1)

gdzie: �Si = 3,33 g/cm3 to œrednia gêstoœæ krzemianów, WSi = 0,842 to czêœæ wagi
meteorytu pochodz¹ca od krzemianów, �FeNi = 7,85 g/cm3 to gêstoœæ kamacytu,
WFeNi = 0,108 to czêœæ wagi meteorytu pochodz¹ca od kamacytu, �FeS = 4,74 g/cm3

to gêstoœæ troilitu, WFeS = 0,042 to czêœæ wagi meteorytu pochodz¹ca od troilitu,
�met = 3,49 g/cm3 to gêstoœæ objêtoœciowa meteorytu, a P(%) to porowatoœæ mete-
orytu.

Przekszta³caj¹c równanie (1) otrzymujemy

P = 1 – �met / (�Si · WSi + �FeNi · WFeNi + �FeS · WFeS). (2)

Podstawiaj¹c do równania (2) dane liczbowe mamy

P = 1 – 3,49/(3,33·0,842+7,85·0,108+4,74·0,042) = 1–3,49/3,85 = 9,4%. (3)

Przyjêcie dla krzemianów nieco mniejszej gêstoœci: �Si = 3,2 g/cm3 daje porowa-
toœæ P = 6,7%, a przyjêcie gêstoœci �Si = 3,25 g/cm3 daje porowatoœæ P = 7,7%.
Wszystkie wartoœci porowatoœci obejmuj¹ce zakres 6,7–9,4% s¹ akceptowalne.
Dotychczas nie dokonano bezpoœredniego pomiaru eksperymentalnego porowato-
œci dla chondrytu weglistego NWA 4967, ale znana jest wartoœæ P dla innych
meteorytów klasy CO. Œrednia wartoœæ dla chondrytów CO wynosi
P = (10,8±9,1)% (Consolmagno i in. 2008). Jeœli eksperyment potwierdzi wartoœæ
P = 9,4% dla NWA 4967 oznaczaæ to bêdzie, ¿e jest ona o 15% mniejsza, a dla
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P = 6,7% o 60% mniejsza ni¿ wartoœæ œrednia wczeœniej badanych meteorytów tej
klasy. Porównanie gêstoœci objêtoœciowej NWA 4967 �met = 3,49 g/cm3 z innymi
meteorytami CO (3,03±0,19 g/cm3, Consolmagno i in. 2008), wskazuje na obec-
noœæ ciê¿szych minera³ów lub/i na znacznie mniejsz¹ porowatoœæ NWA 4967.

Cech¹ charakterystyczn¹ meteorytów kamiennych, zaliczanych do chondrytów,
jest wystêpowanie chondr. Chondry to kuliste lub elipsoidalne agregaty minera³ów,
g³ównie wysokotemperaturowych krzemianów: oliwinów i piroksenów. Chondry
utworzy³y siê w mg³awicy s³onecznej przez gwa³towne, ca³kowite lub czêœciowe sto-
pienie i szybkie och³odzenie. Przypuszcza siê, ¿e chondry mog³y zostaæ utworzone
albo przez ogrzanie ziaren materii wczesnego Uk³adu S³onecznego, w po³¹czeniu
z procesami odparowania i redukcji, albo otrzymane z kondensatów mg³awicy
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Rys. 8. Obrazy mikrostruktury meteorytu NWA 4967, widzianej w płytce cienkiej pod mikroskopem optycz-
nym. a) światło przechodzące niespolaryzowane, b) światło odbite. Widać chondry (Ch), inkluzje wysoko-
temperaturowe CAI i AOA, fazy metaliczne: kamacyt (K), taenit, troilit oraz kryształy matriks (M). Pole wi-
dzenia: a) 1,55�1,00 mm, b) 0,55�0,55 mm. Skala b): 0,25 mm.

Rys. 9. Chondry w chondrycie weglistym NWA 4967 ujawnione w świetle przechodzącym spolaryzowa-
nym przy skrzyżowanych polaroidach. a) fragment chondry belkowej oliwinowej BO typu II z większą za-
wartością fajalitu, b) chondra eliptyczna porfirowa oliwinowa (PO, typ II) z wyraźnym centrum zarodkowa-
nia, składającym się z grupy mikrokryształów oliwinu. Oliwin w strefie brzegowej chondry eliptycznej wyka-
zuje zonalność składu. Obie chondry są utworzone z oliwinu o wysokiej zawartości Fa. W górnej części
obrazu b) widać inkluzję CAI. Oliwin w chondrze BO zajmuje 76% objętości chondry, a szkliwo 24% obję-
tości. Średnica chondry (a) 375 �m, b) długa oś chondry 265 �m. Pole widzenia: a) 260�250 �m,
b) 330�460 �m.
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Rys. 10. Meteoryt NWA 4967. (a-c) Chondra porfirowa oliwinowo-piroksenowa POP typu II z dużymi euhe-
dralnymi kyształami oliwinów wykazującymi w strefie peryferyjnej zonalność składu uwidocznioną w po-
staci jasnych obwódek. W centrum chondry widać kryształ metalu z ciemnym minerałem, prawdopodob-
nie chromitem. d) Chondra eliptyczna porfirowa piroksenowo-oliwinowa POP utworzona z kryształów
enstatytu i kryształów oliwinu o strukturze zonalnej wraz z otaczającymi ją kryształami matriks. Obrazy op-
tyczne w płytce cienkiej: a), d) w świetle przechodzącym spolaryzowanym przy skrzyżowanych polaroi-
dach, b) w świetle przechodzącym i odbitym, c) w świetle odbitym. Pole widzenia: (a–c) 355�340 �m,
(d) 560�530 �m. (a, b, c) Średnica chondry 265 �m d) Długa oś chondry 380 �m. Obie chondry są utwo-
rzone przez około 40 kryształów.

Rys. 11. Meteoryt NWA 4967. Dwie chondry piroksenowe porfirowe PP widziane pod mikroskopem opty-
cznym w świetle przechodzącym i odbitym. Chondra większa zbudowana jest z wydłużonych kryształów
piroksenu, enstatytu lub klinoenstatytu o charakterystycznych spękaniach, chondra mniejsza zawiera izo-
metryczne kryształy enstatytu. Żółte (jasne) plamki to miejsca z globulami metalu oświetlonymi światłem
żółtym. a) Światło przechodzące nie jest spolaryzowane, b) światło jest spolaryzowane, a polaryzatory
skrzyżowane, c) światło odbite niespolaryzowane. Średnica chondry mniejszej 140 �m, chondry większej
235 �m. Pole widzenia: 513�513 �m.
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Rys. 12. Meteoryt NWA 4967. Chondra piroksenowa promienista RP. Obrazy uzyskane w świetle: a) prze-
chodzącym i odbitym, b) odbitym. Żółte (jasne) plamki ujawniają rozkład przestrzenny faz metalicznych
w regionie chondry. Średnica chondry: 230 �m. Pole widzenia: a) 0,44�0,48 mm, b) 0,5�0,48 mm.

Rys. 13. Meteoryt NWA 4967. Chondra porfirowa piroksenowa PP z globulami metalu. W obszarze ma-
triks wokół chondry widać małe kryształy oliwinów i małe oraz większe kryształy piroksenów, a także grupę
kryształów tworzących inkluzję CAI. a) Obraz w świetle przechodzącym niespolaryzowanym, b) obraz
w świetle przechodzącym spolaryzowanym przy skrzyżowanych polaryzatorach. Średnica chondry:
430 �m. Pole widzenia: 955�600 �m.

Rys. 14. Meteoryt NWA 4967. (a, c) Chondra porfirowa piroksenowo-oliwinowa POP, b chondra porfirowa
oliwinowo-piroksenowa POP z centralnym, euhedralnym megakryształem oliwinu i grubą otoczką drob-
nych kryształów oliwinów i piroksenów. Nad chondrą, w górnej części rysunku widać dwa kryształy ensta-
tytu z wyraźnym układem charakterystycznych dla piroksenu spękań. a, b) Obrazy w świetle prze-
chodzącym spolaryzowanym przy skrzyżowanych polaryzatorach, c) obraz w świetle odbitym. a, c) Krót-
sza oś chondry 500 �m, dłuższa oś 670 �m, b) średnica chondry ~830 �m, długość fenokryształu oliwinu
500 �m. Pole widzenia: (a) 935�760 �m (b) 370�300 �m.
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Rys. 15. Meteoryt NWA 4967. Obrazy chondr i matriks w świetle przechodzącym: a) niespolaryzowanym,
b) spolaryzowanym przy skrzyżowanych polaryzatorach i włączonej gipsówce. Czarne globule w kry-
ształach piroksenu i oliwinu to globule metaliczne. W dużym zbliźniaczonym krysztale klinopiroksenu
(Cpx) widać małe, poikilitowo uformowane kryształy oliwinu (Ol). Pole widzenia: 835�920 �m.

Rys. 16. Meteoryt NWA 4967. a) Duży fragment eliptycznej chondry porfirowej piroksenowo-oliwinowej POP
z polisyntetycznie zbliźniaczonymi kryształami klinoenstatytu (cEn) na obrzeżach chondry. b) Fragment innej
chondry POP z bliźniaczymi kryształami klinoenstatytu widocznymi jako ciemne i jasne prążki. a) Światło
przechodzące spolaryzowane, polaryzatory skrzyżowane, b) światło spolaryzowane przechodzące i odbite.
a) Długa oś całej chondry POP to 530 �m. Pole widzenia: (a) 670�525 �m. (b) 1140�990 �m.

Rys. 17. Meteoryt NWA 4967. Obrazy optyczne ujawniające fragmenty chondr i matriks z głównym skład-
nikiem klinopiroksenem, prawdopodobnie klinoenstatytem (cEn). Kilka kryształów cEn wykazuje spękania
charakterystyczne dla piroksenu, inne ujawniają polisyntetyczne zbliźniaczenia i poikilitowo wykształcone
kryształy oliwinów (Ol). a) Światło przechodzące spolaryzowane, nikole skrzyżowane, b) światło prze-
chodzące i odbite. W świetle odbitym widoczne są jako żółte, jasne plamki fazy metaliczne, głównie ka-
macyt (K) oraz troilit (T). Pole widzenia: (a) 1114�880 �m, (b) 792�485 �m.



i poddane obróbce, która doprowadzi³a do do³¹czenia sk³adników niskotemperatu-
rowych (Rubin 2000; Hutchison 2004; Sears 2004; Zanda 2004).

Gooding i Keil wyró¿nili 3 grupy chondr i 7 typów teksturalno-mineralnych.
Grupa 1 to chondry porfirowe: porfirowe-oliwinowe (PO), porfirowe piroksenowe
(PP) i porfirowe oliwinowo-piroksenowe (POP), grupa 2 to chondry nie porfi-
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Rys. 18. Meteoryt NWA 4967. Obrazy optyczne ujawniające: a) zbliźniaczony kryształ klinopiroksenu, naj-
prawdopodobniej klinoenstatytu, b) eliptyczną chondrę porfirową oliwinowo-piroksenową POP z otocze-
niem, w którym obecne są fragmenty chondr i inkluzja CAI. Światło przechodzące spolaryzowane, nikole
skrzyżowane. Długość kryształu cEn 340 �m. Krótsza dłuższa oś chondry eliptycznej 265 �m, dłuższa oś
360 �m, Pole widzenia: (a) 355�330 �m, (b) 480�560 �m. Chondrę eliptyczną tworzy około 60 kryształów.

Rys. 19. Obraz optyczny w świetle przechodzącym spolaryzowanym ujawniający chondry i ich fragmenty
w chondrycie węglistym NWA 4967. W dużym centralnym krysztale piroksenu (enstatytu, En) o długości
240 �m widać sieć spękań charakterystyczną dla piroksenu. Światło przechodzące spolaryzowane, pola-
ryzatory skrzyżowane, w torze optycznym dodana płytka pomocnicza gipsówka. Pole widzenia:
480�300 �m.

Rys. 20. Meteoryt NWA 4967. a) Duża chondra piroksenowo-oliwinowa POP z charakterystyczną siecią
spękań w centralnym megakrysztale piroksenu. b) Chondra oliwinowa (75% obj. oliwinu) z globulami me-
talu (10% obj.) i listewkami kryształów plagioklazu (Pl, 15% obj.). a) Obraz w świetle przechodzącym spo-
laryzowanym, przy skrzyżowanych polaryzatorach. b) Obraz w świetle odbitym. Średnice chondr:
a) 435 �m, b) 300 �m. Pole widzenia: a) 530�490 �m), b) 435�460 �m.



rowe: radialne piroksenowe (RP), belkowe oliwinowe (BO) i kryptokrystaliczne
(C), grupa 3 to chondry ziarniste oliwinowo-piroksenowe (GOP) (Gooding i Keil
1981; Norton 2002).

McSween analizowa³ statystykê chondr w meteorytach wêglistych klasy CO
(McSween 1977). Wprowadzi³ cztery typy strukturalne chondr (typ I, II, III, IV)
i trzy typy agregatów krystalicznych: AOAs, grubokrystaliczne CAI i drobno-
-krystaliczne CAI, i okreœli³ ich udzia³ procentowy w objêtoœci meteorytów CO
(McSween 1977; Dodd 1981).

Chondry typu I wed³ug McSweena to chondry ziarniste oliwinowe GO ze
szkliwem, utworzone przez oliwin i zajmuj¹ce 4–10% obj. w chondrytach CO
oraz chondry GO, utworzone przez oliwin i szkliwo i zawieraj¹ce minera³y nie-
przezroczyste, kamacyt i troilit (20–36% obj.). £¹cznie chondry typu I to 24–46%
objêtoœci meteorytów CO. Chondry typu II to chondry porfirowe oliwinowe PO
i belkowe oliwinowe ze szkliwem BO. £¹cznie chondry typu II to 1–4% obj.
meteorytu. Chondry typu III to chondry piroksenowe radialne (RP), z³o¿one
z wyd³u¿onych kryszta³ów piroksenów i szkliwa, zajmuj¹ce 0,5–1,5% objêtoœci
meteorytów CO. Typ IV to chondry bogate w Al i Ca, praktycznie nieobecne
w klasie CO (McSween 1977; Dodd 1981).

Chondry porfirowe typu I w chondrytach wêglistych utworzone s¹ przez
minera³y zubo¿one w FeO, chondry porfirowe typu II przez minera³y bogate
w FeO, chondry typu III nie porfirowe, utworzone s¹ przez poikiktowo wykrysta-
lizowane pirokseny (McSween 1977; Scott i Taylor 1983; Sears 2004). Dwa pier-
wsze typy chondr porfirowych I i II podzielono na trzy podtypy: podtyp A obej-
muje chondry bogate w oliwin, podtyp B chondry bogate w piroksen, podtyp AB
chondry z poikilitowo wykrystalizowanym piroksenem (Sears 2004). Chondry
typu I s¹ drobnoziarniste, a typu II gruboziarniste. Podzia³ McSweena uwzglêdnia
zarówno teksturê jak i minera³y chondr. Klasyfikacja wprowadzona przez Searsa
oparta na sk³adzie mineralnym dwu g³ównych faz chondr: oliwinu/piroksenu oraz
mesostasis wyró¿nia 8 klas chondr: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 i B3 (Sears 2004).

McSween wyró¿nia 3 grupy agregatów krystalicznych w chondrytach wêglis-
tych: ameboidalne bogate w oliwin (AOA, 8–16% obj.), gruboziarniste bogate
w Ca i w Al CAIs (1–2% obj.), oraz drobnoziarniste CAIs (<1% obj.). £¹cznie
agregaty stanowi¹ 9–19% objêtoœci meteorytu, z czego wiêkszoœæ 8–16% to agre-
gaty oliwinowe AOAs, a inkluzje CAI to 1–3% objêtoœci meteorytu (McSween
1977; Dodd 1981).

Dane McSweena pokazuj¹, ¿e w klasie CO dominuj¹ chondry typu I ziarniste
GO (28–46% obj.), a na drugim miejscu s¹ chondry typu II (porfirowe PO, PP
i POP oraz belkowe BO) ³¹cznie 1–4%. Wœród agregatów dominuj¹ AOAs
(8–16% obj.).

Analiza statystyki chondr w meteorycie Kainsaz pokazuje, ¿e chondry ziarniste
(GO, GP i GOP ³¹cznie) to 77,6% obj., chondry porfirowe (PO, PP i POP) to
11,6% obj., chondry belkowe BO to 5,6% obj., chondry RP to (0% obj.), chon-
dry drobnoziarniste (C) to 3,6% obj., pozosta³e to 1,5% obj. (Baryshnikova i in.
1991). Wyniki te ujawniaj¹ w Kainsaz dominacjê chondr ziarnistych (78–82%
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obj.). Chondry porfirowe s¹ tak¿e czêsto spotykane w Kainsaz (12% obj.), chon-
dry belkowe BO stanowi¹ istotn¹, choæ mniej liczn¹ grupê (6% obj.), natomiast
chondry typu RP i C (kryptokrystaliczne) s¹ praktycznie nieobecne. Dane McSwe-
ena pokazuj¹ dla klasy CO dominacjê chondr ziarnistych typu I, a dane Baryshni-
kovej i wspó³autorów pokazuj¹ w Kainsaz jeszcze silniejsz¹ dominacjê chondr ziar-
nistych i tak¹ sam¹ jak u McSweena sekwencjê chondr w chondrytach klasy CO:

chondry ziarniste (GO, GOP, GP) > chondry porfirowe (PO, PP, POP) >>
>> chondry RP, C. (4)

Zgodnie z danymi Rubina (2000) dla statystyki rozpowszechnienia chondr
w chondrytach CO mamy

POP >> PP > PO >> BO = RP > C >> GOP, (5)

przy czym nierównoœæ (5) prezentuje udzia³ procentowy danej grupy chondr
w ca³ej populacji, a nie udzia³ procentowy w objêtoœci przez nie zajêtej.

Dane Rubina dowodz¹, ¿e w klasie CO dominuj¹ chondry porfirowe, zw³aszcza
chondry POP (69% populacji, tab. 3), a nie chondry ziarniste, których udzia³
w ca³ej populacji chondr jest znikomy (<0,1% populacji). Wszystkie chondry
porfirowe prezentowane przez Rubina s¹ reprezentowane zarówno przez chondry
bogate w FeO jak i chondry zubo¿one w FeO (Rubin 2000).

Rysunki 8–20 pokazuj¹ obrazy optyczne w p³ytce cienkiej meteorytu
NWA 4967 ró¿nych tekstualnych typów chondr, prezentuj¹ teksturê meteorytu
i rozk³ad przestrzenny chondr, ameboidalnych agregatów krystalicznych AOAs
i inkluzji wysokotemperaturowych CAIs, a tak¿e rozk³ad przestrzenny metalu
i troilitu.

Tabela 3 prezentuje statystykê chondr w chondrytach zwyczajnych OC i chon-
drytach wêglistych klasy CO (Rubin 2000) oraz obecnoœæ danego typu chondr
w chondrycie wêglistym NWA 4967.

Tabela 3. Statystyka różnych typów chondr w chondrytach zwyczajnych OC, chondrytach węglistych CO
oraz ich obecność w chondrycie węglistym NWA 4967.

OC % populacji
(Rubin 2000)

CO % populacji
(Rubin 2000)

NWA 4967
Rysunek

POP 48 69 1, 2, 8ab, 10, 13, 14ab, 15, 16ab, 17, 18b, 19, 20a

PP 10 18 1, 2, 8a, 11, 13

PO 23 8 1, 2, 5b, 8a, 9b

BO 4 2 1, 2, 4b, 6a, 9a,

RP 7 2 1, 2, 12

C 5 1 1, 15

GOP 3 <0,1 1, 2, 4a, 5a, 6b

AOAs 1, 2, 3a, b

CAIs 1, 2, 9b, 13

Fe,Ni +FeS 1b, 2, 3, 4b, 5a, 6, 8b, 10, 11, 13, 14c, 16, 20b
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Tabela 3 i rysunki 1–6 oraz 8–20 ujawniaj¹, ¿e w chondrycie wêglistym
NWA 4967 s¹ obecne te same typy chondr co i w innych chondrytach nale¿¹cych
do tej samej klasy CO oraz s¹ obecne te same agregaty AOAs i CAIs, a tak¿e kama-
cyt i troilit, które s¹ sk³adnikami innych chondrytów OC i CO. W NWA 4967,
podobnie jak i w innych chondrytach CO, dominuj¹ chondry porfirowe POP, PO
i PP oraz chondry ziarniste GO oraz s¹ obecne, choæ rzadsze, chondry nie porfiro-
we BO, RP i C (rys. 1, 2, 4–6, 8–20). Objêtoœæ materii meteorytu zawarta przez
chondry (44%) i ich fragmenty w matriks jest znaczna, wiêksza ni¿ objêtoœæ same-
go matriks (35%), zgodnie z oczekiwaniem dla grupy CO (tab. 1).

Widma EDS z ró¿nych mikroobszarów chondrytu NWA 4967 oraz widma Ra-
mana prezentowane w poprzednich pracach autora (Szurgot i in. 2011; Szurgot
i Tszydel 2011) wykaza³y obecnoœæ minera³ów typowych dla chondrytów: oliwi-
nu (Mg,Fe)2[SiO4], klinopiroksenu (Mg,Fe,Ca)2[Si2O6], ortopiroksenu
(Mg,Fe)2[Si2O6], skaleni sodowo-wapniowych, plagioklazów tworz¹cych szereg
kryszta³ów mieszanych pomiêdzy albitem (Na[AlSi3O8]) i anortytem (Ca[Al2Si2O8]),
kamacytu �-FeNi, taenitu �-FeNi, troilitu FeS, minera³ów tworz¹cych inkluzje
wysokotemperaturowe CAI: spinelu MgAl2O4 i melilitu
(Ca,Na)2(Al,Mg)[(Si,Al)2O7], magnetytu Fe3O4, whitlockit
Ca9(Mg,Fe2+)[(PO4)6|OH|PO3], cristobalitu SiO2 tetragonalny, coesytu SiO2 jed-
noskoœny, oraz grafitu C heksagonalny i diamentu C regularny. Zidentyfikowane
w chondrycie wêglistym NWA 4967 minera³y s¹ podstawowymi oraz akcesorycz-
nymi sk³adnikami chondrytów CO i OC (Mason 1962; Wood 1968; McCall
1973; Vdovykin 1974; Nagy 1975; McSween 1977; Sears 1978; McSween i in.
1983; Wasson 1985; Rubin 1989; Heide i Wlotzka 1995; Rubin 1997; Brearley
i Jones 1998; McSween 1999; Rubin 2000; Borucki i Stêpniewski 2001; Sie-
mi¹tkowski 2001; Norton 2002; Przylibski i in. 2003; Hutchison 2004; Manecki
2004; Sears 2004; Scott i Krot 2004; Zanda 2004; Hurnik i Hurnik 2005; Bunch
i Wittke 2008; Szurgot 2008a; Szurgot i in. 2008a,b; Szurgot 2009; Manecki
2010a,b; Szurgot 2011; Karwowski 2012; Manecki 2013; Szurgot i Polañski
2013; Szurgot i in. 2013).

Oliwin (Mg,Fe)2[SiO4] w chondrach meteorytu NWA 4967 typu I ziarnistych
GO i chondrach typu I porfirowych PO i POP, du¿ych ameboidalnych agregatach
oliwinowych AOAs oraz kszta³tu nieregularnego, drobnych od³amkach chondr
w obszarze ciasta skalnego wykazuje du¿¹ zawartoœæ forsterytu (Fo, Mg2[SiO4]),
a ma³¹ zawartoœæ fajalitu (Fa7–19, Fe2[SiO4]) (rys. 2–5, 6b), natomiast oliwin
tworz¹cy chondry typu II belkowe oliwinowe BO (rys. 4b, 6a, 9a), niektóre chon-
dry porfirowe oliwinowe PO (rys. 9b, 10a, b) oraz drobnoziarnisty oliwin wcho-
dz¹cy w sk³ad matriks i otoczek chondr jest wyraŸnie wzbogacony w fajalit (Fa35–59)
(rys. 2, 3, 4, 5b, 6b). W wiêkszoœci chondr i AOAs oliwin jest wzbogacony w for-
steryt, a ten obecny w sk³adnikach matriks jest wzbogacony w fajalit.

¯y³ki i globule troilitowe obecne w NWA 4967 wewn¹trz niektórych chondr
(m.in. chondr PO typu II) i w matriks (rys. 2–6, 8b, 10c–12, 14c, 16b, 17b, 20b)
mog¹ byæ dowodem na ogrzanie kolizyjne i stopienie minera³ów nisko-temperatu-
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rowych tego meteorytu, wskutek przejœcia fali uderzeniowej. Troilit (FeS) jest
minera³em o niskiej temperaturze topnienia i ³atwiej ni¿ inne minera³y ulega sto-
pieniu. Razem z metalem troilit wype³nia makroskopowe i mikroskopowe pêkniê-
cia, szczeliny i pustki obecne w chondrycie wêglistym NWA 4967, które same
w sobie potwierdzaj¹ i dokumentuj¹ zderzenia, w których uczestniczy³ ten meteo-
ryt. Porowatoœæ NWA 4967 rzêdu 6,6–9,8% obejmuje wolne przestrzenie w mete-
orycie, czêœciowo zajête przez ³atwo topliwe minera³y, ale równie¿ te wype³nione
przez minera³y wtórne utworzone nie wskutek stopienia, ale w wyniku reakcji che-
micznych minera³ów meteorytu z wod¹ i innymi substancjami aktywnymi w œro-
dowisku planetoidy macierzystej i Ziemi, a tak¿e tymi obecnymi w przestrzeni kos-
micznej.

Chondryt wêglisty NWA 4967 sklasyfikowano jako nale¿¹cy do grupy CO typu
petrologicznego 3.2. Dla typu petrologicznego 3 wprowadzono podtypy 0–7
reprezentuj¹ce ró¿ny metamorfizm wodny tej grupy chondrytów. Najmniej prze-
obra¿one s¹ chondryty 3.0, w których krzemiany chondr nie zosta³y zmienione,
najbardziej zmetamorfizowane to chondryty wêgliste podtypu 3.7 (Brearley i Jones
1998). Podtyp 3.2 oznacza, ¿e NWA 4967 nale¿y do stosunkowo ma³o przeobra-
¿onych chondrytów, co równie¿ potwierdzaj¹ wyniki niniejszej pracy.

Wyniki obecne i te wczeœniej prezentowane (Szurgot i in. 2011) dowodz¹, ¿e
w chondrycie wêglistym NWA 4967 kamacyt oraz taenit wystêpuj¹ w matriks,
wewn¹trz chondr i w obwódkach chondr w postaci globul metalicznych, globul
troilitowo-metalicznych, ameboidalnych plamek oraz ¿y³ek (rys. 1b, 2–6, 8b, 10c,
11–13, 14c, 15–19, 20b). ¯y³ki metaliczne oraz metaliczno-troilitowe wystêpuj¹
w miejscach charakterystycznych meteorytu: w przestrzeniach miêdzyziarnowych,
wewn¹trz chondr, w otoczkach chondr oraz wzd³u¿ linii i sieci spêkañ. Forma glo-
bul (rozmiar 2–200 �m) i ¿y³ek (szerokoœæ 2–10 �m) to tak¿e wynik stopienia
³atwiej topliwych minera³ów podczas zderzeñ. Metal w NWA 4967 zajmuje 4,8%
objêtoœci chondrytu, troilit 3,1% objêtoœci, a s¹ to wartoœci typowe dla klasy CO
chondrytów wêglistych (tab. 1). Ponadto znaczna czêœæ ¿elaza: 30% wagi ca³ego
¿elaza, 5,4% wagi chondrytu NWA 4967 wystêpuje w postaci utlenionej,
zwi¹zanej chemicznie w oliwinie i piroksenie chondr i matriks oraz w magnetycie.
Przyjmuje siê, ¿e ziarna metalu obecne we wnêtrzu chondr typu I ubogich w FeO
s¹ kondensatami powsta³ymi w mg³awicy lub s¹ wynikiem redukcji wczeœniej ist-
niej¹cych siarczków, tlenków i krzemianów bogatych w FeO w reakcji z wêglem
w stopie (Lauretta i in. 2006).

Oliwiny pod mikroskopem polaryzacyjnym wykazuj¹ proste wygaszenie œwiat³a
i nieregularne linie spêkañ, enstatyt proste wygaszenie œwiat³a i regularny uk³ad
spêkañ (rys. 11, 14b, 17, 19, 20a), zaœ klinopirokseny: g³ównie klinoenstatyt oraz
sporadycznie wystêpuj¹cy augit skoœne wygaszenie œwiat³a, polisyntetyczne zbliŸ-
niaczenia (rys. 15b, 16a, b, 17a, b, 18a) i regularny uk³ad spêkañ (rys. 8a, 11,
15a, 17). Rysunki 10d, 14, 15b, 17, 18b i 19 ujawniaj¹ du¿e i ma³e kryszta³y kli-
noenstatytu i enstatytu oraz dokumentuj¹ znaczny udzia³ enstatytu w pirokseno-
wo-oliwinowej populacji kryszta³ów chondrytu NWA 4967. W œwietle prze-
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chodz¹cym widaæ tak¿e, ¿e niektóre kryszta³y klinoenstatu poikilitowo obrastaj¹
mniejsze kryszta³y oliwinów (rys. 15b, 17a), a to oznacza, ¿e oliwiny krystalizowa³y
wczeœniej ni¿ otaczaj¹ce je pirokseny. Obecnoœæ i du¿a gêstoœæ spêkañ w kry-
szta³ach piroksenów i oliwinów dokumentuje szok ciœnieniowy, jakiego dozna³ ten
meteoryt podczas zderzeñ kosmicznych, co dobrze koresponduje z obecnoœci¹
wysokociœnieniowych polimorfów: wêgla: diamentu i lonsdaleitu oraz polimorfów
krzemionki: coesytu i cristobalitu, zidentyfikowanych za pomoc¹ mikrospektro-
skopii Ramana (Szurgot i Tszydel 2011).

Listewki skalenia, najprawdopodobniej plagioklazu, obecne w chondrze oliwino-
wej pokazanej na rysunku 20b, mog¹ œwiadczyæ o wspó³krystalizacji oliwinu i skale-
nia, ale kryszta³y oliwinu tworz¹ce strukturê poikilitow¹ (rys. 15b, 17a) s¹ dowo-
dem na to, ¿e w³aœnie oliwiny krystalizowa³y najwczeœniej ze wszystkich minera³ów
w mg³awicy. Szkliwo skaleniowe czêœciej, a monokryszta³y skalenia rzadziej wystê-
puj¹ w chondrytach CO i OC. W chondrycie NWA 4967 szkliwo skaleniowe znaj-
duje siê pomiêdzy ramionami dendrytycznych lub szkieletowych kryszta³ów oliwi-
nów tworz¹cych chondry BO (rys. 4b, 6a i 9a), podobnie jak i w innych chondry-
tach, oraz wystêpuje pomiêdzy listewkami wyd³u¿onych kryszta³ów piroksenów
tworz¹cych chondry RP (rys. 12) i pomiêdzy kryszta³ami piroksenów tworz¹cych
chondry porfirowe piroksenowe PP (rys. 11). Pomiary pokazuj¹, ¿e w chondrze BO
szkliwo skaleniowe zajmuje 15% objêtoœci chondry pokazanej na rysunku 6a,
w innej chondrze BO (rys. 9a), szkliwo stanowi ju¿ 24% objêtoœci chondry (a oli-
win 76% objêtoœci), w chondrze RP szkliwo to 25% objêtoœci chondry (rys. 12a),
podobnie w chondrze PP (rys. 11) szkliwo to 25% objêtoœci chondry (a piroksen to
75% objêtoœci), natomiast w chondrze oliwinowej GO (rys. 20b) jest 75% oliwinu,
10% metalu i 15% obj. kryszta³ów plagioklazu. Dane te wskazuj¹, ¿e szkliwo skale-
niowe i skaleñ krystaliczny wystêpuj¹ w chondrach oliwinowych i piroksenowych,
i stanowi¹ od 15 do 25% objêtoœci chondr. G³ówne minera³y w tych chondrach:
oliwiny i pirokseny stanowi¹ 75–85% objêtoœci.

Kulisty kszta³t chondr dowodzi, ¿e materia³ chondr zosta³ stopiony w stanie roz-
proszonym w przestrzeni kosmicznej przed ich w³¹czeniem do meteoroidu, nastêp-
nie krystalizowa³ przy wysokiej szybkoœci och³adzania ocenianej na 1–1000 K/h
lub nawet wiêkszej (Sears 2004). Wiele eksperymentów laboratoryjnych przepro-
wadzono by odtworzyæ teksturê chondr oliwinowych i piroksenowych (Lofgren
i Russel 1986; Lofgren 1996; Hewins 1996; Hewins i Conolly 1996; Lauretta i in.
2006; Sears 2004). Wyniki tych eksperymentów wskazuj¹ na g³ówn¹ rolê centrów
zarodkowania, temperatury oraz szybkoœci och³adzania podczas tworzenia chondr.
Temperatura wyjœciowa to jeden z wa¿niejszych czynników, które okreœlaj¹ liczbê
zarodków kryszta³ów i miejsca zarodkowania oraz okreœlaj¹ przebieg procesu kry-
stalizacji (Sears 2004). Eksperymenty te pokazuj¹, ¿e oprócz decyduj¹cej roli cen-
trów zarodkowania i piku temperaturowego w kreowaniu tekstury chondr, rów-
nie¿ inne czynniki, zw³aszcza sk³ad objêtoœciowy, czynniki redukcyjne i czas trwa-
nia topnienia istotnie wp³ywaj¹ na koñcow¹ teksturê syntetycznych ziemskich oraz
pozaziemskich chondr (Sears 2004; Lauretta i in. 2006). Przyjmuje siê, ¿e typowe
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szybkoœci och³adzania dla chondr porfirowych grupy A typu I ubogich w FeO s¹
rzêdu 100 K/h, dla chondr belkowych BO s¹ rzêdu 1000 K/h (Sears 2004)
(500–2300 K/h wg Lofgreena i in. 2006), a dla chondr radialnych s¹ rzêdu
1200–24000 K/h w temperaturze 1583oC (Lofgren i Russel 1986; Lofgren 1996;
Sears 2004). Dla chondr porfirowych grupy B bogatych w FeO szybkoœci
och³adzania s¹ mniejsze i dla chondr porfirowych i radialnych oceniane s¹ na
5 K/h (Lofgren i Russel 1986; Scott i Krot 2004; Sears 2004). Obecnoœæ ziaren
reliktowych w wielu chondrach grupy B wskazuje, ¿e nie zosta³y one ca³kowicie
stopione podczas tworzenia chondr (Sears 2004). Szkliwo chondr (mesostasis)
obecne miêdzy belkami kryszta³ów oliwinów w chondrach BO i szkliwo obecne
miêdzy listewkami kryszta³ów piroksenów w chondrach RP, jest uwa¿ane za mate-
ria³ ostatniej fazy tworzenia chondr, i jest wynikiem krystalizacji z fazy ciek³ej
w wysokich temperaturach, i przy znacznym stopniu przech³odzenia. W podo-
bnych warunkach mog³o byæ tworzone szkliwo matriks.

Chocia¿, jak wy¿ej przedstawiono, pewne tekstualne i chemiczne w³aœciwoœci
chondr uda³o siê odtworzyæ w eksperymentach ziemskich przy szybkoœciach
och³adzania rzêdu 101–103 K/h, niektóre chondry typu II w meteorytach CO3
mog³y powstaæ przy du¿o wiêkszych szybkoœciach och³adzania rzêdu 105–106 K/h
i w wy¿szych temperaturach o 100–200 K ni¿ te stosowane w eksperymentach kry-
stalizacji dynamicznej (Yurimoto i Wasson 2002). Impulsowe topienie prekurso-
rów obecnych w mg³awicy s³onecznej jest powszechnie akceptowane, natomiast
natura prekursorów i procesy impulsowego ogrzewania i och³adzania s¹ wci¹¿ ana-
lizowane (Yurimoto i Wasson 2002). Drobnoziarniste zgrupowania oliwinowe
AOAs, które nie zosta³y stopione ca³kowicie podczas impulsu cieplnego, mog¹ byæ
ziarnami reliktowymi, potrzebnymi do zarodkowania heterogenicznego, natomiast
bardzo du¿e szybkoœci och³adzania rzêdu oszacowanego przez Yurimoto i Wassona
(2002) generuj¹ spontaniczne zarodkowanie homogeniczne. Obecnie przyjmuje
siê, ¿e impulsy cieplne kszta³tuj¹ce teksturê chondr, nie by³y zdarzeniami jedno-
krotnymi, ale wielokrotnymi.

W chondrycie wêglistym NWA 4967, wokó³ ró¿nych typów chondr, mo¿na
zaobserwowaæ obwódki utworzone przez ró¿ne minera³y: kamacyt, taenit, troilit,
oliwin i piroksen (rys. 2, 4–6, 8, 11, 12, 14, 20b). Dwie hipotezy mog¹ objaœniæ
obecnoœæ obwódek wokó³ chondr (Sears 2004). Pierwsza zak³ada, ¿e tworz¹ce siê
chondry by³y swobodnie zawieszone w mg³awicy, a obwódki s¹ py³em mg³awicy
przy³¹czonym do nich podczas akrecji. Druga przyjmuje, ¿e obwódki s¹ ponownie
skondensowanymi parami lotnych sk³adników chondr, które najpierw opuœci³y
chondry a nastêpnie kondensowa³y na obrze¿ach chondr podczas och³adzania
(Sears 2004). Rysunek 14b pokazuje, ¿e niekiedy obwódka mo¿e byæ bardzo szero-
ka i z³o¿ona z kilku warstw zbudowanych z dobrze wykszta³conych, euhedralnych
kryszta³ów oliwinów i piroksenów. Ta chondra porfirowa oliwinowo-piroksenowa
POP w swoim centrum zawiera euhedralny fenokryszta³ oliwinu, o d³ugoœci
500 �m i grub¹ otoczkê drobnych kryszta³ów oliwinów i piroksenów. Ten mega-
kryszta³ oliwinu to prawdopodobnie ziarno reliktowe. Ziarno reliktowe przy-
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³¹czy³o py³ mg³awicy, który nastêpnie w wyniku rekrystalizacji, nawet kilkakrotnej,
przekszta³ci³ siê w krystaliczn¹ otoczkê, podczas gdy samo ziarno mog³o nie zostaæ
zrekrystalizowane. Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e otoczka chondry jest tym wiê-
ksza im wiêksza jest sama chondra, a stosunek szerokoœci obwódki do rozmiaru
chondry jest zale¿ny od jej typu (Sears 2004). Niektórzy autorzy s¹dz¹, ¿e matriks
w chondrytach wêglistych to utworzone podczas zderzeñ akrecyjne otoczki chondr
(Sears 2004).

Rubin analizowa³ rozmiary ró¿nych typów chondr w ró¿nych grupach chondry-
tów, w tym w 11 chondrytach CO3 (Rubin 1989). Ustali³ on dla chondrytów
CO3 nastêpuj¹c¹ sekwencjê rozmiarów chondr pocz¹wszy od chondr najwiê-
kszych typu BO, poprzez chondry PO, PP i POP do chondr najmniejszych RP
oraz C

BO > PO > PP > POP > RP = C. (6)

Obecnoœæ du¿ych reliktowych kryszta³ów oliwinów w chondrach PO (20%
chondr PO zawiera ziarna reliktowe) i du¿ych reliktowych kryszta³ów piroksenów
w niektórych chondrach PP jest wed³ug Rubina przyczyn¹ wiêkszych rozmiarów
chondr PO i PP (Rubin 1989). Przyczyna du¿ych rozmiarów chondr BO nie
zosta³a wyjaœniona, natomiast chondry GOP, które w badanych przez niego chon-
drytach by³y s³abo reprezentowane, nale¿¹ do chondr najmniejszych, porównywal-
nych rozmiarem z chondrami RP i C.

Wed³ug danych Rubina (1989) chondry obecne w meteorytach CO3 nale¿¹ do
najmniejszych chondr spoœród wszystkich grup chondrytów, a œrednice chondr
z ró¿nych grup chondrytów spe³niaj¹ nierównoœæ

CV � LL > L > H � CM � EH > CO, (7)

z której wynika, ¿e najwiêksze chondry wystêpuj¹ w chondrytach wêglistych CV.
Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e chondry porfirowe oliwinowe PO w chondry-

tach CO, wykazuj¹ szeroki zakres sk³adu oliwinu miêdzy <Fa1 i Fa60 i zakres ten
jest znacznie szerszy w najmniej zrównowa¿onych chondrytach CO (Brearley
i Jones 1998). Chondry typu IA s¹ zwykle bogate w metal i w najmniej zrównowa-
¿onych chondrytach CO ubogie w FeO, a typ IIA chondr porfirowych jest bogaty
w FeO i zawiera chromit, natomiast oliwin tworz¹cy chondry PO typu IIA jest sil-
nie pasowy w najmniej zrównowa¿onych chondrytach CO (Brearley i Jones 1998).
Poniewa¿ chondry porfirowe oliwinowe typu IA w chondrycie wêglistym NWA
4967 s¹ rzeczywiœcie ubogie w FeO i bogate w metal (rys. 2), a chondry PO typu
IIA s¹ bogate w FeO i wykazuj¹ siln¹ zonalnoœæ sk³adu (rys. 10) oznacza to, ¿e
meteoryt NWA 4967 nale¿y do chondrytów niezrównowa¿onych CO, a jego pod-
typ 3.2, jako ma³o zrównowa¿onego chondrytu CO3 zosta³ poprawnie przy-
porz¹dkowany. Ponadto publikowane wczeœniej dane o zawartoœci Fa w oliwinie
chondr meteorytu NWA 4967, pokazuj¹ szeroki zakres zawartoœci fajalitu Fa7–45

(Szurgot i in. 2011), a dane Buncha ujawniaj¹ jeszcze szerszy zakres Fa2–63 (Bunch
2014).
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Zonalnoœæ sk³adu oliwinu jest widoczna na obrze¿ach euhedralnych i subhedral-
nych kryszta³ów oliwinów w postaci jasnych, najczêœciej bia³ych obwódek
(rys. 10). Dane literaturowe dotycz¹ce profili sk³adu oliwinów chondr typu IIA
i typu IA pokazuj¹, ¿e obszary brzegowe kryszta³ów oliwinów s¹ wzbogacone
w FeO w stosunku do wnêtrza, w przypadku oliwinów z chondr typu IIA tak¿e
wzbogacone w CaO i MnO, a zubo¿one w Cr2O3 (Brearley i Jones 1998). Szero-
koœæ tych obwódek w oliwinach wed³ug danych literaturowych jest rzêdu 10 �m
(Brearley i Jones 1998), a szerokoœæ obwódek oliwinów w chondrycie NWA 4967
jest rzêdu 2–8 �m, s¹ wiêc porównywalne. Zonalnoœæ sk³adu oliwinów mo¿e byæ
skutkiem zbyt szybkiego och³adzania, przez co oliwny nie mog³y utrzymaæ równo-
wagi ze stopem, z którego wyrasta³y i zbyt krótkiego czasu dla dyfuzji, która
doprowadzi³aby do homogenizacji sk³adu oliwinu (Lauretta i in. 2006). Rozmiar
obwódek euhedralnych kryszta³ów oliwinów w porfirowych chondrach PO meteo-
rytu NWA 4967 dowodzi, ¿e zmiany sk³adu oliwinów objê³y ostatni¹ fazê krystali-
zacji wiêkszych kryszta³ów (oko³o 25% czasu), a dla mniejszych kryszta³ów, zarod-
kowanych póŸniej, zmiany zaczê³y siê znacznie wczeœniej i trwa³y przez 50% czasu
krystalizacji. Rozmiary wiêkszych kryszta³ów zonalnych oliwinów s¹ rzêdu
40–100 �m, a mniejszych zonalnych kryszta³ów oliwinów 15–30 �m.

Wymienione przedzia³y czasowe zosta³y oszacowane wykorzystuj¹c zwi¹zek
pomiêdzy przyrostem rozmiaru kryszta³u �L(m) w kierunku normalnym do œciany
i czasem krystalizacji �t(s)

�L = R · �t, (8)

gdzie R(m/s) jest liniow¹, normaln¹ prêdkoœci¹ wzrostu danej œciany kryszta³u.
Zale¿noœæ (8), przy za³o¿eniu stacjonarnego wzrostu kryszta³u, tj. wzrostu kryszta³u
ze sta³¹ prêdkoœci¹ R oznacza, ¿e przedzia³y czasowe �t s¹ proporcjonalne do
d³ugoœci odcinków �L w krysztale, mierzonych w kierunku normalnym do powie-
rzchni frontu wzrostu kryszta³u. Oznacza to, ¿e miar¹ przedzia³u czasu s¹
odleg³oœci w krysztale. Podobnie jak w przypadku wzrostu drzew s³oje rocznych
przyrostów pozwalaj¹ okreœliæ wiek drzewa i prêdkoœæ jego wzrostu w ró¿nych
okresach jego ¿ycia, to przyrosty �L w krysztale s¹ miar¹ czasu jego wzrostu na ró¿-
nych etapach krystalizacji, pocz¹wszy od momentu powstania zarodka, poprzez
fazy poœrednie do etapu koñcowego. Wykorzystuj¹c zonalnoœæ sk³adu kryszta³ów
oliwinów mo¿na okreœliæ stosunek okresu czasu, w którym tworzona zosta³a obwó-
dka kryszta³u �tobwódki do ca³kowitego czasu krystalizacji �tkrystalizacji ze zwi¹zku

�tobwódki / �tkrystalizacji = �Lobwódki / �Lkrystalizacji, (9)

gdzie �Lobwódki to szerokoœæ obwódki, a �Lkrystalizacji to odleg³oœæ j¹dra kryszta³u,
umiejscowionego zwykle w jego centralnej czêœci, do najbardziej oddalonej od
j¹dra powierzchni, bêd¹cej jednoczeœnie zewnêtrzn¹ granic¹ obwódki.

Ziarna reliktowe s¹ w wielu przypadkach centrami heterogenicznego zarodko-
wania kryszta³ów. Jeœli s¹ one wzglêdnie du¿e, s¹ ³atwe do zidentyfikowania (np.
rys. 14b), mniejsze tak¿e mog¹ byæ identyfikowalne (np. rys. 9b), a najmniejsze s¹
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najtrudniej wykrywalne. Przyk³ad grupy ziaren, najprawdopodobniej ziaren reli-
ktowych oliwinu, bêd¹cych centrum zarodkowania du¿ego kryszta³u oliwinu po-
kazano na rysunku 9b. Obszary brzegowe chondr piroksenowych promienistych
RP (rys. 12) i piroksenowych porfirowych PP (rys. 11), to jest tam gdzie prze-
ch³odzenie jest najwiêksze, s¹ uprzywilejowanymi miejscami zarodkowania kry-
szta³ów piroksenów.

Powstanie pierwszego kryszta³u i du¿e przech³odzenie prowadzi do szybkiej kry-
stalizacji i morfologii sferulitowej (rys. 12), przy œrednim przech³odzeniu do formy
szkieletowej, a przy wzglêdnie ma³ym przech³odzeniu do morfologii wieloœciennej,
euhedralnej (rys. 10). Niekiedy j¹dro kryszta³u jest wyraŸnie zaznaczone przez cha-
rakterystyczny, centralny uk³ad spêkañ, który mo¿e byæ skutkiem du¿ych naprê¿eñ
mechanicznych generowanych na granicy zarodka (ziarna reliktowego) i nowo
naros³ej czêœci kryszta³u (kryszta³ enstatytu, rys. 20a) lub naprê¿eñ generowanych
przez du¿e gradienty sk³adu.

Kryszta³y tworz¹ce chondry, matriks, inkluzje CAI oraz AOA chondrytu wêgli-
stego NWA 4967 prezentuj¹ ró¿ne formy morfologiczne kryszta³ów: wieloœciany,
szkielety, dendryty i inne. Struktura porfirowa chondr PO, PP i POP jest utwo-
rzona przez formy wieloœcienne oliwinów i piroksenów, a takie formy s¹ tworzone
przy du¿ej wartoœci wspó³czynnika entropii powierzchniowej (>4) i niezbyt du¿ym
przesyceniu/przech³odzeniu (Sunagawa 1987; Szurgot 2008b). Chondry belkowe
oliwinowe BO s¹ tworzone przez szkieletowe lub dendrytyczne kryszta³y oliwinów,
a równoleg³e belki rozdzielone szkliwem s¹ pod mikroskopem optycznym
i elektronowym widoczne jako równoleg³e paski. Zarówno dendrytowa morfologia
oliwinów chondr BO jak i kryszta³ów oraz szkliwa tworz¹cych matriks jest wyni-
kiem krystalizacji ze stopu w wysokich temperaturach i przy du¿ych przesyce-
niach/przech³odzeniach. Sferulitowa morfologia kryszta³ów piroksenów, typowa
dla ma³ej wartoœci wspó³czynnika entropii powierzchniowej (<3) i du¿ego przesy-
cenia/przech³odzenia, jest obecna w piroksenowych chondrach promienistych RP.
W chondrycie wêglistym NWA 4967, mo¿na zauwa¿yæ zwykle pojedyncze miejsca
zarodkowania, najczêœciej umiejscowione na granicy chondra–matriks, z których
promieniuje kilka lub wiele wyd³u¿onych kryszta³ów piroksenów (rys. 11, 12).
W chondrach porfirowych wystêpuje od 1 do 60, najczêœciej 20–40 kryszta³ów co
oznacza, ¿e liczba centrów zarodkowania by³a rzêdu 1–60, przy czym te najmniej
liczne to prawdopodobnie centra zlokalizowane na pojedynczych ziarnach relikto-
wych. Wiele euhedralnych kryszta³ów chondr porfirowych jest zlokalizowanych
przypadkowo we wnêtrzu chondr, a niektóre z nich, umiejscowione na obwodzie
chondr, na styku chondra-matriks, wykazuj¹ preferowan¹ radialn¹ symetriê
(rys. 10).

Jak ju¿ wspomniano, chondry porfirowe PO, PP i POP s¹ utworzone przez nie-
wielk¹ grupê dobrze wykszta³conych, euhedralnych kryszta³ów oliwinów i pirokse-
nów, rozdzielonych przez szkliwo, znane jako mesostasis. Oprócz kryszta³ów
niskowapniowych piroksenów (ortopiroksenów), obecne s¹ tak¿e kryszta³y klino-
piroksenów, g³ównie jednoskoœne kryszta³y klinoenstatytu, bêd¹ce wysokotempe-
raturow¹ form¹ enstatytu, z diagnostycznym dla nich optycznym zbliŸniaczeniem.
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W matriks otaczaj¹cym chondry s¹ obecne tak¿e ma³e, euhedralne i subhedralne
kryszta³y oliwinów i piroksenów. Oznacza to, ¿e oprócz pocz¹tkowego okresu szy-
bkiej krystalizacji i du¿ego przech³odzenia, mia³ miejsce póŸniej znacznie powol-
niejszy wzrost, w warunkach mniejszych przech³odzeñ.

Ameboidalne agregataty oliwinów AOAs, obecne w chondrycie NWA 4967, to
inkluzje wysokotemperaturowe i ziarna reliktowe, powsta³e prawdopodobnie
wczeœniej ni¿ chondry tego meteorytu. Materia³ AOAs to tak¿e prekursory chondr.
Obrazy BSE agregatów AOAs w chondrycie wêglistym NWA 4967 wyraŸnie
wskazuj¹, ¿e oliwin tych zgrupowañ to prawie czysty forsteryt (FaAOAs	Fa11, zwykle
Fa7), jest on wyraŸnie ciemniejszy od chondr oliwinowych typu I (rys. 2, 3). Ozna-
cza to, ¿e forsteryt to jeden z pierwszych kondensuj¹cych minera³ów mg³awicy
s³onecznej, a wczeœniej by³y w niej obecne w postaci krystalicznej minera³y inkluzji
CAI i ziarna przeds³oneczne.

Wnioski

Wiele teorii opisuje tworzenie chondr i chondrytów. Dla pe³niejszego zrozumienia
procesów prowadz¹cych do tworzenia ró¿nych ska³ i obiektów kosmicznych, tak¿e
planetoid i planet, gromadzenie i analizowanie danych dotycz¹cych ska³ pozaziem-
skich i ich sk³adników: chondr, inkluzji CAI, agregatów AOA, metali, troilitu
i wielu innych minera³ów ska³otwórczych jest nadal potrzebne i wskazane. Ka¿dy
meteoryt mo¿e zawieraæ, i prawdopodobnie zawiera, oprócz ju¿ znanych tak¿e
nowe, unikalne informacje, które mog¹ pog³êbiæ nasz¹ wiedzê o materii wszech-
œwiata i o procesach kszta³tuj¹cych tê materiê. Mikrostruktura ska³ ziemskich
i pozaziemskich jest szczególnie bogatym i cennym Ÿród³em informacji. Niniejsza
praca prezentuje wyniki badañ mikrostruktury jednego z nowo odkrytych chon-
drytów wêglistych.

Technika p³ytek cienkich i analityczna mikroskopia elektronowa umo¿liwi³a
dokonanie identyfikacji minera³ów nowego chondrytu wêglistego NWA 4967,
okreœlenia rozk³adu przestrzennego minera³ów i scharakteryzowania mikrostruk-
tury meteorytu. Ujawnione w niniejszej pracy cechy charakterystyczne mikro-
struktury meteorytu NWA 4967, obecnoœæ chondr, ich rozmiar i typy tekstualne
chondr, obecnoœæ inkluzji wysokotemperaturowych CAI oraz agregatów oliwino-
wych AOA, faz metalicznych i troilitu, a tak¿e ich proporcje wagowe i objêtoœcio-
we potwierdzaj¹, ¿e meteoryt NWA 4967 to chondryt wêglisty CO3.2.

W meteorycie NWA 4967 s¹ obecne te same typy chondr co i w innych chon-
drytach CO3 oraz s¹ obecne wszystkie g³ówne minera³y i sk³adniki tej grupy chon-
drytów: agregaty AOAs i CAIs, tak¿e oliwiny, pirokseny, kamacyt i troilit.

Okreœlono sk³ad modalny chondrytu NWA 4967. Chondry stanowi¹ 44% obj.
meteorytu, matriks 35% obj., inkluzje CAI 9% obj., ameboidalne agregaty oliwi-
nowe AOAs 5% obj., fazy metaliczne (g³ównie kamacyt) 4,8%, natomiast troilit to
3,1% objêtoœciowych minera³ów tworz¹cych chondryt, zgodnie z oczekiwaniem
dla grupy CO.
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Krzemiany w chondrycie wêglistym NWA 4967, g³ównie pirokseny i oliwiny,
zajmuj¹ 88,4% objêtoœci meteorytu, a ich waga to 84,2% wagi meteorytu. Waga
metalu 10,8%, a troilitu to 4,2% wagi meteorytu NWA 4967. Stosunek wagi
kamacytu do troilitu wynosi 2,6. W chondrycie NWA 4967 zawartoœæ objêtoœcio-
wa piroksenów jest wiêksza ni¿ oliwinów. Klinopirokseny dominuj¹ wœród piro-
ksenów chondrytu NWA 4967, a g³ównym przedstawicielem piroksenów jedno-
skoœnych jest klinoenstatyt.

W meteorycie NWA 4967, podobnie jak i w innych chondrytach CO, domi-
nuj¹ chondry porfirowe POP, PO i PP oraz chondry ziarniste GO, a tak¿e s¹ obec-
ne, choæ rzadsze, chondry nie porfirowe BO, RP i C.

Œrednice chondr w meteorycie NWA 4967 mieszcz¹ siê w przedziale
0,02–1,7 mm. Wiêkszoœæ chondr to chondry ma³e 0,02–0,25 mm. Histogram
rozmiaru chondr ujawnia dwa maksima. Maksimum g³ówne jest dla œrednicy
0,15 mm, a prawdopodobieñstwo znalezienia chondry objêtej tym maksimum
wynosi 0,85. Drugie maksimum dla œrednicy 0,45 mm jest mniejsze i dotyczy
ma³ej grupy chondr wiêkszych oraz ameboidalnych zgrupowañ kryszta³ów oliwi-
nów AOAs.

Autor wyprowadzi³ zale¿noœæ umo¿liwiaj¹c¹ okreœlenie porowatoœci meteorytu
w oparciu o pomiary gêstoœci meteorytu i jego sk³adników (równanie 2). Okreœlo-
na z tych danych porowatoœæ chondrytu NWA 4967 mieœci siê w przedziale
6,7–9,4%, a wiêc blisko œredniej wartoœci porowatoœci (10,8±9,1)% dla chondry-
tów CO.

Oliwin w chondrach typu I ziarnistych GO i chondrach typu I porfirowych PO
i POP, du¿ych ameboidalnych agregatach oliwinowych AOAs oraz drobnych
od³amkach chondr w obszarze ciasta skalnego wykazuje du¿¹ zawartoœæ forsterytu,
a ma³¹ zawartoœæ fajalitu Fa7–19, natomiast oliwin tworz¹cy chondry typu II belko-
we oliwinowe BO, niektóre chondry porfirowe oliwinowe PO oraz drobnoziarni-
sty oliwin matriks i otoczek chondr jest wyraŸnie wzbogacony w fajalit Fa35–59.
W wiêkszoœci chondr i AOAs oliwin jest wzbogacony w forsteryt, a ten obecny
w sk³adnikach tworz¹cych matriks jest wzbogacony w fajalit.

¯y³ki i globule troilitowe s¹ obecne wewn¹trz niektórych chondr, zw³aszcza
chondr PO typu II i w matriks. Razem z metalem troilit wype³nia makroskopowe
i mikroskopowe pêkniêcia, szczeliny i pustki, które potwierdzaj¹ i dokumentuj¹
topnienie podczas zderzeñ.

Minera³y ¿elazo-niklu, kamacyt oraz taenit, wystêpuj¹ w matriks, wewn¹trz
chondr typu I i w obwódkach chondr w postaci globul metalicznych, globul troili-
towo-metalicznych, ameboidalnych plamek oraz ¿y³ek. ¯y³ki metaliczne oraz
metaliczno-troilitowe wystêpuj¹ w przestrzeniach miêdzyziarnowych, wewn¹trz
chondr, w otoczkach chondr oraz wzd³u¿ linii i sieci spêkañ. Metal i troilit
w chondrycie NWA 4967 wagowo i objêtoœciowo prezentuje wartoœci typowe
dla klasy CO chondrytów wêglistych, a 30% wagi ca³ego ¿elaza meteorytu
NWA 4967 wystêpuje w postaci utlenionej, zwi¹zanej chemicznie w oliwinie
i piroksenie chondr, tak¿e w oliwinie i piroksenie obecnych w matriks oraz w mag-
netycie.
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Oliwiny pod mikroskopem polaryzacyjnym wykazuj¹ proste wygaszenie œwiat³a
i nieregularne linie spêkañ, enstatyt proste wygaszenie œwiat³a i regularny uk³ad
spêkañ, zaœ klinoenstatyt skoœne wygaszenie œwiat³a, polisyntetyczne zbliŸniaczenia
i regularny uk³ad spêkañ. Niektóre kryszta³y klinoenstatytu poikilitowo obrastaj¹
mniejsze kryszta³y oliwinów, co oznacza, ¿e oliwiny krystalizowa³y wczeœniej ni¿
otaczaj¹ce je pirokseny.

Szkliwo skaleniowe i skaleñ krystaliczny wystêpuj¹ w meteorycie NWA 4967
w chondrach oliwinowych i piroksenowych i stanowi¹ od 15 do 25% objêtoœci
chondr. G³ówne minera³y w tych chondrach: oliwiny i pirokseny stanowi¹
75–85% objêtoœci chondr. Szkliwo skaleniowe czêœciej, a monokryszta³y skalenia
rzadziej wystêpuj¹ w chondrycie NWA 4967. Listewki skalenia wspó³obecne
w chondrach razem z oliwinem mog¹ œwiadczyæ o wspó³krystalizacji oliwinu i ska-
lenia, ale kryszta³y oliwinów otoczone przez kryszta³y piroksenów tworz¹ce struk-
turê poikilitow¹ dowodz¹, ¿e oliwiny krystalizowa³y najwczeœniej.

W meteorycie NWA 4967 wokó³ ró¿nych typów chondr istniej¹ obwódki
utworzone przez ró¿ne minera³y: kamacyt, taenit, troilit, oliwin i piroksen. Obwó-
dki mog¹ byæ bardzo szerokie i z³o¿one z kilku warstw zbudowanych z dobrze
wykszta³conych, euhedralnych kryszta³ów oliwinów i piroksenów. Du¿e fenokry-
szta³y oliwinu w chondrach to prawdopodobnie ziarna reliktowe.

Chondry porfirowe oliwinowe typu IA w chondrycie wêglistym NWA 4967 s¹,
jak i w innych chondrytach CO ubogie w FeO i bogate w metal, a chondry PO
typu IIA s¹ bogate w FeO i wykazuj¹ siln¹ zonalnoœæ sk³adu, co oznacza, ¿e meteo-
ryt NWA 4967 nale¿y do chondrytów niezrównowa¿onych CO, a jego podtyp
3.2, jako ma³o zrównowa¿onego chondrytu CO3, zosta³ poprawnie przyporz¹dko-
wany.

Zonalnoœæ sk³adu oliwinu jest widoczna na obrze¿ach euhedralnych i subhedral-
nych kryszta³ów oliwinów w chondrach typu II bogatych w FeO. Zonalnoœæ
sk³adu oliwinów mo¿e byæ skutkiem bardzo szybkiego och³adzania. Szerokoœæ
obwódek euhedralnych kryszta³ów oliwinów w chondrycie NWA 4967 jest rzêdu
2–8 �m. Ten rozmiar obwódek euhedralnych kryszta³ów oliwinów w porfirowych
chondrach PO wskazuje, ¿e zmiany sk³adu oliwinów objê³y ostatni¹ fazê krystaliza-
cji wiêkszych kryszta³ów (oko³o 25% czasu), a dla mniejszych kryszta³ów, tych
zarodkowanych póŸniej zmiany zaczê³y siê znacznie wczeœniej i trwa³y przez 50%
czasu krystalizacji.

Kryszta³y tworz¹ce chondry, matriks, inkluzje CAI oraz AOA meteorytu NWA
4967 prezentuj¹ ró¿ne formy morfologiczne kryszta³ów: wieloœciany, szkielety
i dendryty. Struktura porfirowa chondr PO, PP i POP jest utworzona przez formy
wieloœcienne oliwinów i piroksenów, chondry belkowe oliwinowe BO s¹ tworzone
przez szkieletowe lub dendrytyczne kryszta³y oliwinów, a dendrytowa morfologia
oliwinów chondr BO oraz kryszta³ów, a tak¿e szkliwa tworz¹cych matriks jest
wynikiem krystalizacji ze stopu w wysokich temperaturach i przy du¿ych prze-
ch³odzeniach. Sferulitowa morfologia kryszta³ów piroksenów, typowa dla ma³ej
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wartoœci wspó³czynnika entropii powierzchniowej i du¿ego przesycenia jest obecna
w piroksenowych chondrach promienistych RP.

Liczba centrów zarodkowania w chondrach porfirowych wynosi 1–60, zwykle
20–40 a te najmniej liczne to centra zlokalizowane na pojedynczych ziarnach relik-
towych, które s¹ centrami zarodkowania heterogenicznego kryszta³ów. Pojedyncze
miejsca zarodkowania s¹ doœæ czêsto umiejscowione na granicy chondra–matriks.

Ameboidalne agregataty oliwinów to zarówno inkluzje wysokotemperaturowe,
jak i ziarna reliktowe powsta³e wczeœniej ni¿ chondry tego meteorytu. Materia³
AOAs to tak¿e prekursory chondr. Oliwin tych zgrupowañ to prawie czysty forste-
ryt ~Fa7Fo93. Oznacza to, ¿e forsteryt to jeden z pierwszych kondensuj¹cych mine-
ra³ów mg³awicy s³onecznej.
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