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Abstract: The So³tmany hammer meteorite is classified as an ordinary chondrite type L6, W0, S2.
At present it is the most thoroughly and comprehensively examined Polish meteorite.
A comprehensive petrological, mineralogical and geochemical analysis alongside the investigation
of its physical and particularly thermophysical properties, and, most of all, analyses of cosmogenic
radionuclides and noble gases isotopes content, as well as the use of a troilite thermometer has
made it possible to draw interesting conclusions concerning the genesis and evolution of the
parent body and the history of the parent meteoroid and, finally, the So³tmany meteorite. The
present report attempts at summing up the results of studies conducted at several European
research centres in the last four years.
The age of the the So³tmany chondrite parent rock has been defined at 4.137 billion years. It was
formed at a temperature of up to 440–450 K (about 170°C), probably at a depth of up to 3 to
7 km under the surface of the parent body, i.e. at a pressure of the order of 1–2.4 kbar. Such a low
temperature during the accretion, diagenesis and metamorphism of the parent body may point to
its complicated development, which may be in part due to collisions of partially melted
planetesimals. Like with other type L ordinary chondrites, one can infer that the parent body
could have been destroyed about 467 million years ago, at the time of a catastrophic collision
which led to the formation of Gefion family of planetoids. Perhaps one of the bodies in this family
was involved in another collision about 29.2 million years ago, which resulted in ejecting the
parent meteoroid of the So³tmany chondrite onto the Earth collision trajectory. Before entering
the Earth’s atmosphere, this meteoroid had the mass of about 36 kg and the diameter of ca
13.5 cm. During its flight through the atmosphere, it rotated and somersaulted, which resulted in
the formation of a uniform thin (0.5–0.7 mm) fusion crust, whose temperature reached 1000°C.
In the last phase, the So³tmany meteorite fell almost vertically and its mass was a mere 3% of the
mass of the parent meteoroid – 1.066 kg. It hit the roof and then the concrete stairs of a farm
building, which caused it to break into two bigger and many small pieces. It was found a few
minutes after the fall, which occurred at 6:03 a.m. (CEST, UTC+2:00) on 30 April 2011, by
Wydmiñskie Lake in northern Poland (54°00,53’N, 22°00,30’E).
The So³tmany chondrite is one of just 14 meteorites in which the activity concentration of the
cosmogenic 52Mn has been determined, and one of the few ordinary chondrites where the
concentration of organic matter has been defined. As a result, it was found out that unlike in
carbonaceous CI chondrites, the composition of organic particles is dominated by less complex
compounds (CHO and CHOS) than CHNO and CHNOS compounds. This may indicate the
decomposition of more complex organic compounds into particles with simple structures during
magmatic and metamorphic processes related to formation of type L ordinary chondrites.
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Wstęp

Od momentu ostatniego obserwowanego spadku meteorytu w Polsce minê³o ju¿
niemal 5 lat. Jest to 9 obserwowany spadek meteorytu w Polsce i pierwszy w XXI
wieku. W wieku XX tylko trzykrotnie obserwowano na obszarze Polski spadki
meteorytów, by³y to: Grzempach (1910), £owicz (1935) oraz Baszkówka (1994).
Chondryt zwyczajny So³tmany (L6) jest jak dot¹d ostatnim polskim meteorytem
znalezionym natychmiast po uderzeniu w Ziemiê, a tak¿e jednym z zaledwie trzech
polskich meteorytów, obok meteorytów £owicz (mezosyderyt-A3) i Pu³tusk (H5),
które zaliczyæ mo¿na do hammerów. Jest wœród nich niew¹tpliwie jednak wyj¹tko-
wym meteorytem, poniewa¿ £owicz i Pu³tusk reprezentuj¹ spadki wielu fragmen-
tów (deszcze meteorytów), wœród których znalaz³y siê takie, które uderza³y w da-
chy domów. Meteoryt So³tmany jest natomiast pojedynczym meteorytem.

Chondryt So³tmany jest równie¿ meteorytem, który zosta³ sklasyfikowany
w ci¹gu niespe³na 3 miesiêcy, co jest prawdopodobnie tak¿e rekordowo krótkim
czasem, jeœli chodzi o polskie meteoryty. Klasyfikacja i nazwa zosta³y zatwierdzone
przez the Meteoritical Society Committee on Meteorite Nomenclature w dniu
18 lipca 2011 r. Równoczeœnie z analizami niezbêdnymi do sklasyfikowania mete-
orytu So³tmany (Karwowski i in. 2011) prowadzone by³y znacznie bardziej za-
awansowane badania naukowe, które nie s¹ rutynowo prowadzone na materiale
chondrytowym. By³o to mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu siê w badania nie tylko
ludzi nauki z Polski, ale tak¿e miêdzynarodowego zespo³u uczonych, m.in. z Fran-
cji, Niemiec, Szwajcarii i W³och, a przede wszystkim dlatego, ¿e okazy do badañ
zosta³y przekazane w ci¹gu tygodnia po spadku. Dziêki temu badany materia³ ska-
lny (mineralny) by³ niemal ca³kowicie pozbawiony efektów oddzia³ywania ziem-
skiej atmosfery, hydrosfery i biosfery (stopieñ wietrzenia W0). W materii meteo-
rytu zachowa³y siê zwi¹zki organiczne nie bêd¹ce efektem ziemskiego zanieczysz-
czenia. Obecne w iloœciach umo¿liwiaj¹cych ich wykrycie by³y tak¿e krótko ¿yj¹ce
izotopy promieniotwórcze, które powsta³y na skutek oddzia³ywania promieniowa-
nia kosmicznego z materi¹ meteoru macierzystego So³tman (tzw. promieniotwór-
cze izotopy kosmogeniczne) i nie zd¹¿y³y ca³kowicie zanikn¹æ w czasie pozostawa-
nia meteorytu na Ziemi. Najwa¿niejsze, kompleksowe wyniki badañ opubliko-
wane zosta³y tak¿e w stosunkowo krótkim czasie, wype³niaj¹c przede wszystkim
ca³y wolumin czasopisma Meteorites (WoŸniak i WoŸniak 2012; Karwowski
2012; Przylibski i £uszczek 2012; £uszczek i in. 2012; Laubenstein i in. 2012;
Szurgot i in. 2012; Rochette i in. 2012; Ga³¹zka-Friedman i Szlachta 2012;
Szmitt-Kopplin i in. 2012). Od tego czasu co roku publikowane s¹ kolejne wyniki
badañ wzbogacaj¹ce wiedzê o chondrycie So³tmany (Wach i in. 2013; Szurgot i in.
2013a,b, 2014; Ga³¹zka-Friedman i in. 2014; Szlachta i in. 2014; Szurgot 2014,
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2015). W chwili obecnej mo¿na dokonaæ ju¿ pierwszego podsumowania wyników
tych badañ, co nie oznacza jednak, ¿e w kolejnych latach nie bêd¹ ukazywaæ siê
wci¹¿ nowe wyniki analiz i ich interpretacje.

Podstawowe informacje

Meteoryt So³tmany zosta³ znaleziony tu¿ po spadku nad jeziorem Wydmiñskim
o godzinie 6:03 rano (czas letni – CEST, UTC+2:00) w dniu 30 kwietnia 2011
roku. Spad³ na teren prywatnego gospodarstwa rolnego we wsi So³tmany, w gmi-
nie Kruklanki w powiecie gi¿yckim, w województwie warmiñsko-mazurskim
w Polsce pó³nocnej. Wspó³rzêdne geograficzne miejsca spadku s¹ nastêpuj¹ce:
54°00,53’N, 22°00,30’E. Meteoryt przebi³ dach zabudowañ gospodarczych i spad³
na betonowe schody przed budynkiem. Towarzyszy³ temu g³oœny ha³as. Po
up³ywie dwóch–trzech minut meteoryt znalaz³a w³aœcicielka gospodarstwa Pani
Alfreda Lewandowska, która wysz³a z domu, aby sprawdziæ co spowodowa³o
s³yszany przez ni¹ i jej syna ha³as. Pan Roman Rzepka z pobliskiego Gi¿ycka jako
pierwszy stwierdzi³, ¿e znaleziony przez Pani¹ Lewandowsk¹ kamieñ jest meteo-
rytem (Karwowski i in. 2011; http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/So³tmany,
2016). Dok³adny przebieg zdarzenia i relacje œwiadków spadku meteorytu So³tma-
ny opisali WoŸniak i WoŸniak (2012), a znaczna iloœæ zdjêæ i innych materia³ów
dotycz¹cych tego chondrytu znajduje siê równie¿ na stronie internetowej
http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/So³tmany.

Poniewa¿ meteoryt po przebiciu dachu uderzy³ w betonowe schody rozbi³ siê na
kilka czêœci. Dziêki skanowaniu laserowemu 3D zebranych fragmentów uda³o siê
odtworzyæ kszta³t bry³y meteorytu tu¿ przed jej uderzeniem w dach (fig. 1). Trój-
wymiarowe obrazy meteorytu So³tmany mo¿na ogl¹daæ na stronie internetowej
czasopisma Meteorites (www.meteorites.pwr.wroc.pl).

Ca³kowit¹ masê meteorytu oceniono na 1066 g. Po uderzeniu w betonowe
schody rozpad³ siê on na dwa du¿e fragmenty o masach 813 g i 155 g oraz wiele
drobnych okruchów. Próbki wzorcowe (specimens) z dobrze zachowan¹ skorup¹
obtopieniow¹ znajduj¹ siê w kolekcjach Uniwersytetu Œl¹skiego w Sosnowcu
(o masie 65 g) oraz Politechniki Wroc³awskiej we Wroc³awiu (o masie 120 g).
Beata i Marek WoŸniak przekazali tak¿e oko³o 28 g fragmentów meteorytu do kil-
ku najwiêkszych instytucjonalnych kolekcji œwiatowych i krajowych. Du¿y frag-
ment ze skorup¹ obtopieniow¹ o masie 91,1 g znajduje siê tak¿e w prywatnej kole-
kcji Jana Woreczko i Wadi. Kilka okazów chondrytu So³tmany znajduje siê rów-
nie¿ w innych prywatnych kolekcjach, w tym najwiêkszy, o masie 497 g. Wiêk-
szoœæ okazów posiada skorupê obtopieniow¹ o gruboœci oko³o 0,7 mm. Wskazuje
to, ¿e jest to spadek pojedynczego meteorytu, który nie uleg³ rozcz³onkowaniu
w czasie przelotu przez atmosferê. Niewielka gruboœæ skorupy obtopieniowej prze-
mawia za krótkim czasem przelotu przez atmosferê. Niewykluczone jest zatem, ¿e
oderwa³ siê on od wiêkszej masy na stosunkowo niedu¿ej wysokoœci. Brak oriento-
wanych struktur w skorupie obtopieniowej (regmagliptów) œwiadczy o tym, ¿e
meteoryt w czasie przelotu przez atmosferê wielokrotnie kozio³kowa³ i obraca³ siê.
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Po³o¿enie dziury wybitej w dachu przez spadaj¹cy meteoryt oraz œlady pozostawio-
ne na betonowych schodach, o które siê rozbi³, wskazuj¹ na niemal prostopad³y do
powierzchni Ziemi kierunek spadku (Karwowski i in. 2011; Karwowski 2012;
WoŸniak i WoŸniak 2012).

Materia³ do badañ nieniszcz¹cych (oko³o 155 g) zosta³ udostêpniony w kilka
dni po spadku, a do badañ wymagaj¹cych zniszczenia próbki (oko³o 36 g) zosta³
przekazany autorowi przez Marka WoŸniaka. Przedmiotem badañ nieniszcz¹cych
by³y tak¿e okazy znajduj¹ce siê w kolekcjach Uniwersytetu Œl¹skiego i Politechniki
Wroc³awskiej.

Meteoryt So³tmany zosta³ sklasyfikowany przez Profesora £ukasza Karwowskie-
go z Uniwersytetu Œl¹skiego jako chondryt zwyczajny L6, W0, S2. Jest on jednym
z 9400 meteorytów skalsyfikowanych jako chondryt zwyczajny L6 (Meteoritical
Bulletin Database, stan na dzieñ 18.03.2016 r.).

Wyniki badań

Badania makroskopowe meteorytu pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e jego wnêtrze jest nie-
mal bia³ej barwy. Na bia³ym tle wyraŸnie widoczne s¹ ¿ó³tawe ziarna troilitu (FeS)
i szare ziarna metalu (FeNi). Wielkoœæ tych ziaren dochodzi do oko³o 3 mm œred-
nicy i s¹ one jednorodnie rozproszone w ca³ej masie chondrytu. Na badanych prze-
krojach uda³o siê zauwa¿yæ jedynie kilka chondr, co sugeruje wysoki typ petrogra-
ficzny ska³y, potwierdzony póŸniejszymi badaniami petrologicznymi. Chondryt
nie wykazuje œladów zbrekcjowania, a jego struktura jest jednorodna (Karwowski
i in. 2011; Karwowski 2012).

Petrograficzne badania mikroskopowe w œwietle spolaryzowanym przecho-
dz¹cym oraz w œwietle odbitym prowadzone by³y na standardowych 4 p³ytkach
cienkich. Tekstura ska³y jest masywna i bezkierunkowa, a struktura jest drobno-
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Fig. 1. Chondryt Sołtmany. A – rekonstrukcja kształtu meteorytu tuż przed uderzeniem w dach zabudo-
wań gospodarczych w Sołtmanach odtworzona na podstawie trójwymiarowego skanowania czterech naj-
większych fragmentów meteorytu znalezionych na miejscu spadku; B – efekt złożenia i dopasowania
kształtu czterech największych fragmentów meteorytu. Skanowanie, złożenie obrazów 3D oraz rekonstru-
kcję meteorytu wykonał Wojciech Tunikowski.



krystaliczna i ró¿nokrystaliczna. Wœród drobnokrystalicznego t³a rzadko, ale rów-
nomiernie rozproszone wystêpuj¹ ziarna minera³ów nieprzezroczystych, kryszta³y
oliwinu, piroksenu i plagioklazu oraz relikty i fragmenty chondr. Praktycznie nie
wystêpuj¹ pojedyncze ca³kowite chondry, co oznacza, ¿e metamorficzny proces
homogenizacji ska³y jest daleko posuniêty. Równie¿ obwódki akrecyjne chondr,
jeœli istnia³y, to obecnie nie s¹ widoczne, gdy¿ uleg³y zapewne ca³kowitej rekrystali-
zacji i s¹ obecnie nieodró¿nialne od tak¿e zrekrystalizowanego matrix. Pierwotny
materia³ z³o¿ony z chondr oraz drobnych ziaren i kryszta³ów matrix uleg³ proceso-
wi homogenizacji, co widoczne jest nie tylko poprzez zatarcie granic chondr
i ca³kowicie zrekrystalizowane sk³adniki matrix (fig. 2), ale tak¿e przez wyrównany
sk³ad chemiczny minera³ów buduj¹cych zarówno relikty i fragmenty chondr, jak
i matrix. Pozosta³oœci chondr œwiadcz¹ o tym, ¿e pierwotnie by³y to niew¹tpliwie
chondry oliwinowe belkowe i byæ mo¿e porfirowe, a tak¿e chondry piroksenowo-
-oliwinowe. Opisane cechy strukturalno-teksturalne wskazuj¹, ¿e chondryt So³t-
many nale¿y zaklasyfikowaæ do typu petrograficznego 6 (Karwowski i in. 2011;
Karwowski 2012).

Badania mineralogiczne prowadzono przy wykorzystaniu mikroskopów petrogra-
ficznych w œwietle przechodz¹cym spolaryzowanym, jak i odbitym, a sk³ad chemi-
czny minera³ów oznaczano przy pomocy mikroskopów elektronowych wyposa¿o-
nych w mikroanalizatory promieniowania roentgenowskiego pracuj¹ce w technice
WDS (wavelength-dispersive X-ray spectroscopy) i EDS (energy dispersive X-ray
spectroscopy). W badaniach wykorzystywano równie¿ analizatory obrazu BSE
(back-scattered electron; wstecznie rozproszone elektrony). Pozwoli³y one stwier-
dziæ, ¿e chondryt So³tmany zawiera niezbyt du¿¹ liczbê ziaren metalu (FeNi).
Wœród minera³ów nieprzezroczystych przewa¿a troilit (FeS). Jest to cecha charak-
terystyczna dla chondrytów typu L (lub LL). Wielkoœæ ziaren troilitu rzadko
dochodzi do kilku milimetrów, natomiast ziarna metalu s¹ zwykle mniejsze. Naj-
czêœciej ziarna metalu i troilitu maj¹ wielkoœæ od 0,05 do 0,5 mm (fig. 3). Drobne
ziarna troilitu czêsto tworz¹ obwódki wokó³ zrekrystalizowanych chondr i ich frag-
mentów. Ziarna kamacytu zawieraj¹ nieco poni¿ej 6% at. niklu, natomiast posia-
daj¹ tak¿e znaczn¹ domieszkê kobaltu (œrednio 0,7% at.). Ziarna taenitu niekiedy
wspó³wystêpuj¹ z kamacytem lub tworz¹ unikalne przerosty plessytowe. Taenit
zawiera znacznie mniejsze domieszki kobaltu, ni¿ kamacyt. Zawartoœæ niklu w tae-
nicie waha siê w granicach od 16 do 37% at. Niektóre ziarna taenitu s¹ niejedno-
rodne pod wzglêdem zawartoœci Ni. Prawdopodobnie fragmenty z najwiêksz¹
zawartoœci¹ niklu (przekraczaj¹c¹ 50% at.) stanowi¹ ziarna tetrataenitu (fig. 4).
Jednoczesne wystêpowanie ró¿nych pod wzglêdem proporcji ¿elaza do niklu faz
metalicznych stopu FeNi jest charakterystyczna dla warunków metamorficznych,
a wiêc typowa dla chondrytów wysokich typów petrograficznych – 5 i 6. W obrê-
bie ziaren taenitu obecne s¹ tak¿e ziarna miedzi rodzimej. Ziarna rodzimej miedzi
spotykane s¹ rzadko tak¿e w obrêbie ziaren kamacytu i troilitu. Zawieraj¹ one
domieszki Fe (ok. 3,9% at.) oraz Ni (ok. 2,0% at.). Stwierdzono równie¿ niezbyt
liczne wystêpowanie ziaren spinelu o sk³adzie chromitu (FeCr2O4). Zwykle wystê-
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Fig. 2. Relikty i fragmenty chondr w zrekrystalizowanym matrix (światło przechodzące spolaryzowane,
skrzyżowane nikole). Na zdjęciach czarne pola reprezentują minerały nieprzezroczyste, tj. ziarna metalu
FeNi oraz troilitu FeS. Dominującym minerałem na wszystkich zdjęciach jest oliwin reprezentowany przez
różnobarwne kryształy o różnej wielkości. W centrum fotografii A widoczna jest chondra belkowa oliwi-
nowa o silnie rozmytych konturach. Na fotografii B duży kryształ oliwinu w części centralnej powstał
prawdopodobnie na skutek silnej rekrystalizacji chondry być może porfirowej, tj. takiej, jaką przedstawia
fotografia C. Na tej fotografii porfirowa chondra oliwinowa ma silnie rozmyte kontury, co wynika z procesu
uzyskiwania równowagi geochemicznej z matrix skały (tłem skały) na skutek przeobrażeń metamorficz-
nych. Fotografia D przedstawia prawdopodobnie złożoną chondrę oliwinową lub też silnie rozmyte chon-
dry oliwinowe stopniowo przechodzące w oliwinowe matrix. W centrum fotografii E udokumentowano pra-
wdopodobnie promienistą chondrę piroksenową, która jest w bardzo dużym stopniu zintegrowana z ota-
czającym ją oliwinowo-piroksenowymym matrix. Fotografia F przedstawia strefę bardzo silnie zmienioną
przez procesy metamorficzne, co doprowadziło niemal do ujednolicenia matrix i chondr. Granice reliktów
chondr na tej fotografii są bardzo trudne do wskazania. Jedynie w części centralnej, patrząc ku górze foto-
grafii można odnaleźć ślad granicy chondry prawdopodobnie porfirowej oliwinowej z inną chondrą, pra-
wdopodobnie promienistą piroksenową, znajdującą się przy górnej krawędzi zdjęcia. Fotografie te wska-
zują na znaczny stopień przeobrażeń skały macierzystej chondrytu Sołtmany na ciele macierzystym, co
w pełni uzasadnia zaliczenie tego chondrytu do typu petrograficznego 6.
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Fig. 3. Minerały nieprzezroczyste występujące w chondrycie Sołtmany: Tro – troilit, Me – metal (FeNi – ka-
macyt i/lub taenit), Cro – chromit (światło dobite; skala na fotografiach ma długość 0,25 mm).

Fig. 4. Zawartość niklu i żelaza wyrażona w procentach atomowych w poszczególnych fazach metalicz-
nych stopu FeNi chondrytu Sołtmany według Karwowskiego (2012).



puj¹ one w obrêbie krzemianowego matrix jako drobne ziarna o wielkoœci nie prze-
kraczaj¹cej 0,1–0,2 mm, a tylko wyj¹tkowo tworz¹ wiêksze ziarna, do 0,5 mm
wielkoœci (fig. 3) (Karwowski i in. 2011; Karwowski 2012).

Wœród krzemianów najliczniej wystêpuj¹ kryszta³y oliwinu, a tak¿e piroksenów
wysokowapniowych i niskowapniowych (hipersten) oraz plagioklazów. Nie stwier-
dzono obecnoœci szkliwa. Sk³ad chemiczny wszystkich minera³ów krzemianowych
jest zrównowa¿ony, tzn. sk³ad chemiczny kryszta³ów krzemianów w matrix oraz
we fragmentach i reliktach chondr jest podobny, co potwierdza wczeœniejsze
stwierdzenie, ¿e chondryt So³tmany uleg³ homogenizacji na skutek procesu meta-
morficznej rekrystalizacji. W kryszta³ach niskowapniowych piroksenów zawartoœæ
mina³u ferrosilitu (Fs) (Fe2+,Mg)2[Si2O6] waha siê w niewielkich granicach od
21,02 do 21,91% mol., a wartoœæ œrednia wynosi 21,4% mol. Zawartoœæ pozo-
sta³ych mina³ów, tj. odpowiednio wollastonitu (Wo) Ca2[Si2O6] i enstatytu (En)
Mg2[Si2O6] wynosi œrednio 1,5% mol. oraz 77,1% mol. Œredni sk³ad wysokowap-
niowych piroksenów jest zbli¿ony do diopsydu CaMg[Si2O6] i jest nastêpuj¹cy: Fs:
7,8% mol., Wo: 45,3% mol., En: 46,9% mol. Sk³ad kryszta³ów oliwinu, podob-
nie jak kryszta³ów piroksenów, jest wyrównany w obrêbie ca³ej ska³y. Nie stwier-
dzono praktycznie ¿adnych ró¿nic w sk³adzie kryszta³ów oliwinu wystêpuj¹cych
w reliktach chondr i w matrix, który jest nastêpuj¹cy: fajalit (Fa) Fe2[SiO4]
24,72–25,89% mol., œrednio 25,5% mol., forsteryt (Fo) Mg2[SiO4] 74,0% mol.,
oraz tefroit (Te) Mn2[SiO4] 0,5% mol. Zawartoœæ ferrosilitu w niskowapniowym
piroksenie oraz zawartoœæ fajalitu w oliwinie pozwalaj¹ sklasyfikowaæ meteoryt
So³tmany jako chondryt zwyczajny nale¿¹cy do grupy L. Ponad 25% kryszta³ów
oliwinu wykazuje faliste wygaszanie œwiat³a. Nie stwierdzono jednak obecnoœci
linijnych spêkañ, co pozwala okreœliæ stopieñ szokowy chondrytu So³tmany jako
S2. Kryszta³y skaleni maj¹ równie¿ zrównowa¿ony sk³ad chemiczny w obrêbie ca³ej
ska³y. Sk³ad chemiczny ich kryszta³ów wskazuje, ¿e jest to plagioklaz (oligoklaz)
o zawartoœci: albitu (Ab) Na[AlSi3O8] od 80,9 do 84,4% mol., anortytu (An)
Ca[Al2Si2O8] od 10,4 do 11,3% mol., ortoklazu (Or) K[AlSi3O8] od 4,7 do
7,9% mol. Wiêksze kryszta³y plagioklazów wykazuj¹ obecnoœæ polisyntetycznych
zbliŸniaczeñ albitowych. Wielkoœæ kryszta³ów plagioklazów przekraczaj¹ca w wiêk-
szoœci przypadków 50 �m tak¿e zgodna jest z zaklasyfikowaniem chondrytu So³t-
many do 6 typu petrograficznego (Karwowski i in. 2011; Karwowski 2012).

Stwierdzono równie¿ wystêpowanie fosforanów. Udokumentowano obecnoœæ
kryszta³ów apatytu i merrillitu. Apatyt (chloro-hydroksy apatyt) wystêpuje rzadko
i nie zawiera znacz¹cych domieszek pierwiastków ziem rzadkich. Kryszta³y merril-
litu wystêpuj¹ czêœciej ni¿ apatytu. Oba minera³y zawieraj¹ domieszkê ¿elaza (Kar-
wowski i in. 2011; Karwowski 2012).

Dane literaturowe odnoœnie sk³adu pierwiastkowego chondrytu So³tmany
(Przylibski i £uszczek 2012) oraz sk³adu chemicznego minera³ów buduj¹cych ten
meteoryt (Karwowski 2012) wraz z analiz¹ zdjêæ mikrostrukturalnych wykona-
nych w technice BSE (wstecznie rozproszonych elektronów) zosta³y wykorzystane
do oszacowania zawartoœci poszczególnych minera³ów (Szurgot 2014). W wyniku
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przeprowadzonych obliczeñ szacunkowych ustalono wagow¹ i objêtoœciow¹ zawar-
toœæ zidentyfikowanych minera³ów buduj¹cych chondryt So³tmany (tab. 1).

Skorupa obtopieniowa chondrytu So³tmany ma barwê czarn¹, miejscami z od-
cieniem br¹zowym. Jest matowa, a w niektórych miejscach lekko po³yskuj¹ca. Jej
gruboœæ zmienia siê w niewielkich granicach, od 0,5 do 0,7 mm (Karwowski i in.
2011; Karwowski 2012). Tekstura skorupy obtopieniowej jest porowata, pêche-
rzykowa. Pêcherzyki gazu, które tworzy³y siê w wyniku odgazowania topionej na
skutek tarcia o cz¹steczki gazów atmosferycznych materii meteorytu, po uwolnie-
niu gazów do atmosfery utworzy³y puste przestrzenie. Przestrzenie te miejscami
wype³nione s¹ wtórnymi minera³ami krystalizuj¹cymi z och³adzaj¹cego siê stopu
w czasie przelotu meteorytu przez atmosferê ziemsk¹. W obrêbie skorupy obtopie-
niowej wyró¿niono 3 koncentrycznie u³o¿one warstwy. Najbardziej zewnêtrzna
warstwa jest szklista i niejednorodna, a jej gruboœæ wynosi oko³o 50–60 �m. Miej-
scami szkliwo jest bogate w ¿elazo i magnez, podczas gdy w innych obszarach ma
ono sk³ad zbli¿ony do szkliwa skaleniowego, w którym dominuj¹ metale alkali-
czne: Na, Ca i K, a tak¿e tlenek glinu i krzemionka. W strefie tej znajduje siê du¿a
liczba porów oraz pêcherzyków pogazowych, utworzonych przez lotne zwi¹zki
siarki w czasie topienia powierzchni meteorytu. Wœród minera³ów wystêpuj¹ nie-
zrównowa¿one, o niestechiometrycznych sk³adach kryszta³y magnetytu oraz spi-
nelu tworz¹cego dendryty. Strefa ta w znacznej mierze reprezentuje zastygniête
krople i strumienie stopu, które nie zd¹¿y³y siê oderwaæ od powierzchni ule-
gaj¹cego ablacji meteorytu w ostatniej fazie lotu przez atmosferê ziemsk¹. Kolejna,
druga, g³êbsza warstwa skorupy obtopieniowej jest ca³kowicie przetopiona. Jej gru-
boœæ waha siê od 100 do 200 �m. Kryszta³y plagioklazu obecne w tej strefie uleg³y
ca³kowitemu przetopieniu i utworzy³y szkliwo, a kryszta³y piroksenów i oliwinu
zaczê³y siê tak¿e topiæ na kontakcie ze skaleniami. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e
w czasie przelotu przez atmosferê Ziemi temperatura w zewnêtrznej warstwie
meteorytu (tworz¹cej skorupê obtopieniow¹) osi¹gnê³a temperaturê rzêdu 1250°C.
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Tabela 1. Procentowa zawartość minerałów budujących chondryt Sołtmany
według szacunkowych obliczeń Szurgota (2014).

Minerał Zawartość [% wag.] Zawartość [% obj.]

Oliwin 48,1 ~48

Piroksen 26,3 ~30

Skaleń 10,2 ~12

Troilit 5,8 ~4,5

Kamacyt 6,1

Taenit 1,9

FeNi (Metal) 8,0 ~3,5

Chromit 0,8

Merryllit 0,6

Ilmenit 0,2

pozostałe ~2



Trzecia, najbardziej wewnêtrzna strefa skorupy obtopieniowej zosta³a nazwana
stref¹ czarnych ¿y³ek. Jej gruboœæ wynosi od oko³o 300 do oko³o 400 �m. Sk³ada
siê ona z gêsto spêkanych kryszta³ów minera³ów meteorytu. Spêkania te s¹ wy-
pe³nione wtórnymi siarczkami i stopem FeNi. Sk³ad chemiczny siarczku jest zbli-
¿ony do troilitu. W strefie tej wystêpuj¹ tak¿e wtórne kryszta³y skaleni (plagio-
klazu), co œwiadczy, ¿e temperatura w tej strefie by³a na tyle wysoka, ¿e kryszta³y
skalenia uleg³y przetopieniu, a nastêpnie rekrystalizacji (Karwowski 2012).

Badania geochemiczne uœrednionego sk³adu chemicznego chondrytu So³tmany
przeprowadzono na jednej próbce o masie 10,2 g. Analizy wykonano za pomoc¹
techniki ICP MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; spektrometria
masowa z jonizacj¹ w plazmie indukcyjnie sprzê¿onej z analizatorem kwadrupolo-
wym), a tak¿e przy zastosowaniu metody XRF (rentgenowskiej analizy fluorescen-
cyjnej). Zawartoœæ lekkich pierwiastków – wêgla i siarki oznaczono metod¹ Leco,
polegaj¹c¹ na spaleniu próbki i oznaczeniu zawartoœci tych pierwiastków za pomo-
c¹ detektorów promieniowania podczerwonego (IR). £¹cznie wykonano oznacze-
nia zawartoœci 47 pierwiastków chemicznych (Przylibski i £uszczek 2012).

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, ¿e œredni sk³ad chemiczny chon-
drytu So³tmany wskazuje jednoznacznie na jego przynale¿noœæ do grupy L chon-
drytów zwyczajnych (tab. 2; fig. 5). Chondryt ten charakteryzuje siê jednak nieco
zwiêkszon¹ zawartoœci¹ niklu wzglêdem œredniego sk³adu chondrytów grupy L,
przypominaj¹c pod tym wzglêdem œredni¹ zawartoœæ Ni w chondrytach grupy H
(tab. 2; fig. 5). Równie¿ zawartoœæ fosforu jest zbli¿ona do œredniej zawartoœci tego
pierwiastka w chondrytach zwyczajnych grupy H (tab. 2) (Przylibski i £uszczek
2012). Zwiêkszona zawartoœæ niklu w chondrycie So³tmany podkreœlona jest
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Fig. 5. Diagram stosunków atomowych niklu i żelaza normalizowanych do krzemu ukazujący przynależ-
ność chondrytu Sołtmany do grupy L. Wyraźnie widoczna jest także zwiększona zawartość niklu w chon-
drycie Sołtmany w stosunku do wartości średniej w chondrytach zwyczajnych grupy L. Diagram za Przy-
libski i Łuszczek (2012).



w jego sk³adzie mineralnym obecnoœci¹ du¿ej iloœci ziaren taenitu oraz obecnoœci¹
tetrataenitu (Karwowski i in. 2011; Karwowski 2012). W uœrednionym sk³adzie
chemicznym chondrytu So³tmany zarejestrowano równie¿ zwiêkszon¹ wzglêdem
œredniego sk³adu chondrytów grupy L zawartoœæ nastêpuj¹cych pierwiastków: Cd,
Pb i As. Jednoczeœnie zawartoœæ Zn, Mo oraz Zr jest mniejsza, ni¿ œrednia zawar-
toœæ tych metali w chondrytach grupy L. Zawartoœæ pierwiastków ziem rzadkich
(REE) w chondrycie So³tmany tak¿e ró¿ni siê nieco od ich zawartoœci w chondry-
tach grupy L. Wzajemne proporcje poszczególnych pierwiastków z grupy REE
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Tabela 2. Zawartość wybranych pierwiastków i stosunków atomowych wybranych pierwiastków wcho-
dzących w skład meteorytu Sołtmany w odniesieniu do średnich wartości charakterystycznych dla chon-
drytów zwyczajnych i chondrytów węglistych CI (według Hutchison’a 2006). Tabela z pracy Przylibskiego
i Łuszczek (2012).

Pierwiastek
Chondryty

H L LL Sołtmany CI

Si

%
w

ag
ow

y

16,9 18,5 18,9 18,83 10,5

Ti 0,060 0,063 0,062 0,07 0,042

Al 1,13 1,22 1,19 1,18 0,86

Cr 0,366 0,388 0,374 0,39 0,265

Fe 27,5 21,5 18,5 22,0 18,2

Mn 0,232 0,257 0,262 0,27 0,19

Mg 14,0 14,9 15,3 14,73 9,7

Ca 1,25 1,31 1,30 1,37 0,92

Na 0,64 0,70 0,70 0,73 0,49

K 0,078 0,083 0,079 0,09 0,056

P 0,108 0,095 0,085 0,12 0,102

Ni 1,60 1,20 1,02 1,59 1,07

Co 0,081 0,059 0,049 0,059 0,051

S 2,0 2,2 2,3 2,12 5,9

C 0,11 0,09 0,12 0,03 3,2

Au (ppb) 215 162 140 161,1 144

Stosunki atomowe H L LL Sołtmany CI

Mg/Si 0,957 0,931 0,935 0,904 1,068

Al/Si(104) 696 686 655 653 853

Ca/Si(104) 518 496 482 511 614

Fe/Si(104) 8184 5845 4923 5881 8717

Ca/Al 0,74 0,72 0,74 0,78 0,72

Ni/Si(104) 453 310 258 404 488

Stosunki atomowe normalizowane do
chondrytów CI H L LL Sołtmany CI

Mg/Si 0,90 0,87 0,88 0,85 1,0

Al/Si 0,82 0,81 0,77 0,77 1,0

Fe/Si 0,94 0,67 0,56 0,67 1,0



zbli¿one s¹ bardziej do proporcji charakterystycznych w chondrytach wêglistych
CI. Natomiast bezwzglêdne zawartoœci poszczególnych REE s¹ wiêksze, ni¿
w chondrytach wêglistych CI i s¹ bardziej zbli¿one do wartoœci œrednich notowa-
nych dla chondrytów zwyczajnych grupy L. Oznacza to, ¿e proces wzbogacania
w REE materia³u skalnego ska³y macierzystej chondrytu So³tmany by³ bardzo zbli-
¿ony do procesu, jaki zachodzi³ na ciele (cia³ach) macierzystym chondrytów wêgli-
stych CI, ale by³ bardziej wydajny (Przylibski i £uszczek 2012).

Badania izotopowe wykonywane przy zastosowaniu spektrometrii promieniowa-
nia gamma wykorzystano do oznaczenia zawartoœci radionuklidów kosmogenicz-
nych (Laubenstein i in. 2012), natomiast przy wykorzystaniu spektrometrii mas
oznaczono zawartoœæ izotopów gazów szlachetnych, zarówno kosmogenicznych,
jak i radiogenicznych (£uszczek i in. 2012). Do nieniszcz¹cych badañ gamma-
-spektrometrycznych wykorzystano dwie próbki o masach: 154,9 g oraz 120 g,
które by³y umieszczone na spektrometrze odpowiednio 12 i 53 dni po spadku.
Pierwszy okaz by³ mierzony w warunkach ultra niskiego t³a w laboratorium pod-
ziemnym w Gran Sasso (W³ochy), natomiast drugi w warunkach powierzchnio-
wych w laboratorium w Krakowie. Do badañ w obu laboratoriach wykorzystano
detektory wykonane z germanu wysokiej czystoœci (HPGe) (Laubenstein i in.
2012). Natomiast do niszcz¹cych badañ z wykorzystaniem spektrometrii mas
wykorzystano próbkê o masie 60,36 mg. Badania wykonano w laboratorium Uni-
wersytetu w Bernie (Szwajcaria) (£uszczek i in. 2012).

Dziêki przeprowadzeniu pomiarów zawartoœci radionuklidów kosmogenicznych
ju¿ w kilkanaœcie dni po spadku meteorytu So³tmany uda³o siê oznaczyæ zawartoœæ
izotopów o bardzo krótkim okresie pó³rozpadu. Najbardziej interesuj¹ce z pozna-
wczego punktu widzenia jest oznaczenie stê¿enia aktywnoœci promieniotwórczej
52Mn, którego okres pó³rozpadu wynosi zaledwie 5,591 doby. So³tmany s¹ jednym
z zaledwie 14 meteorytów, w których do roku 2012 oznaczono stê¿enie aktywno-
œci tego izotopu promieniotwórczego. Zmierzone wartoœci stê¿enia aktywnoœci
12 promieniotwórczych izotopów kosmogenicznych przedstawiono w tabeli 3.
Okreœlono równie¿ zawartoœæ obecnych w skale macierzystej chondrytu So³tmany
od pocz¹tku jej istnienia pierwiastków promieniotwórczych U i Th, a tak¿e izoto-
pu promieniotwórczego potasu 40K. Uzyskane wartoœci wynosz¹ce odpowiednio
(10±1)·10–9 g·g–1, (42±2)·10–9 g·g–1 oraz (840±60)·10–6 g·g–1 s¹ zgodne ze œrednimi
zawartoœciami charakterystycznymi dla chondrytów zwyczajnych grupy L (Lau-
benstein i in. 2012).

Ma³e wartoœci stê¿enia aktywnoœci kosmogenicznych izotopów: 60Co (okreœlona
na poni¿ej 0,008 mBq·g–1) oraz izotopów bêd¹cych produktami reakcji spallacji
(kruszenia j¹der atomowych) prowadz¹ do wniosku, ¿e preatmosferyczna wielkoœæ
chondrytu So³tmany (wielkoœæ meteoroidu macierzystego) by³a niewielka, pro-
mieñ bry³y by³ mniejszy od 15 cm (Laubenstein i in. 2012). Przyjmuj¹c wielkoœæ
preatmosferycznego promienia meteorytu So³tmany jako mniejsz¹ od 15 cm oraz
obliczaj¹c stosunek izotopowy kosmogenicznych nuklidów 22Ne/21Ne (1,15) mo¿-
na oszacowaæ masê meteoroidu macierzystego na 36 kg (£uszczek i in. 2012).

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

104 Chondryt Sołtmany



Wykorzystuj¹c obliczon¹ gêstoœæ meteorytu So³tmany równ¹ 3,475 kg·m–3 (Szur-
got i in. 2012) dla masy meteoroidu równej 36 kg uzyskaæ mo¿na wielkoœæ jego
promienia równ¹ 13,5 cm (£uszczek i in. 2012), co jest w pe³ni zgodne z wczeœnie-
jszymi obliczeniami (Laubenstein i in. 2012). Odnaleziony natychmiast po spadku
chondryt So³tmany ma masê 1,066 kg, co w porównaniu do masy jego meteoroi-
du macierzystego, wynosz¹cej 36 kg, stanowi zaledwie oko³o 3%. Jest to wartoœæ
znacz¹co mniejsza od przeciêtnych notowanych wartoœci rzêdu 15–20% (£uszczek
i in. 2012).

Wykorzystuj¹c oznaczenie zawartoœci kosmogenicznych izotopów 21Ne
(8,06·10–8cm3STP·g–1) oraz 38Ar (1,15·10–8cm3STP·g–1), stosunek zawartoœci kos-
mogenicznych izotopów 22Ne/21Ne (1,15), jak równie¿ okreœlon¹ przedatmosfe-
ryczn¹ wielkoœæ meteorytu So³tmany (wielkoœæ meteoroidu macierzystego;
r � 13,5 cm) okreœlono tzw. cosmic-ray exposure age, a wiêc czas, w którym mete-
oroid macierzysty meteorytu So³tmany przebywa³ w otwartej przestrzeni kosmicz-
nej Uk³adu S³onecznego. Wielkoœæ meteoroidu pozwala oszacowaæ tempo produ-
kcji kosmogenicznych radionuklidów 21Ne i 38Ar na skutek oddzia³ywania promie-
niowania kosmicznego na materiê meteoroidu. Okreœlony cosmic-ray exposure age
jest czasem pomiêdzy wybiciem fragmentu ska³y z cia³a macierzystego (asteroidy)
chondrytu So³tmany, a jego spadkiem na Ziemiê, a wiêc jest tak¿e czasem ¿ycia
meteoroidu macierzystego chondrytu So³tmany. Czas ten okreœlono na 29,2 mln
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Tabela 3. Wartości stężenia aktywności radionuklidów kosmogenicznych przeliczone na chwilę spadku
meteorytu Sołtmany w odniesieniu do typowych zakresów wartości dla chondrytów zwyczajnych (według
Laubenstein i in. 2012).

Izotop
promieniotwórczy Okres półrozpadu

Stężenie aktywności [mBq·g–1]

Sołtmany Typowy zakres dla
chondrytów
zwyczajnychLNGS* IFJ PAN**

52Mn 5,591 doby 0,17±0,03 n.o. 0,15–0,43
48V 15,9735 doby 0,300±0,024 n.o. 0,083–0,57
51Cr 27,703 doby 0,83±0,09 n.o. 0,47–1,83
59Fe 44,495 doby 0,03±0,01 n.o. b.d.
7Be 53,22 doby 1,28±0,11 n.o. 0,50–2,05
58Co 70,38 doby 0,094±0,008 n.o. 0,017–0,28
56Co 77,236 doby 0,081±0,007 n.o. 0,050–0,15
46Sc 83,788 doby 0,138±0,011 n.o. 0,033–0,17
57Co 271,8 doby 0,156±0,012 n.o. 0,043–0,29
54Mn 312,13 doby 1,26±0,09 1,53±0,14 0,47–2,17
22Na 2,6027 lat 1,51±0,11 1,28±0,12 0,67–4,33
26Al 717 000 lat 0,82±0,06 0,87±0,10 0,63–1,33

* – Laboratori Nazionali del Gran Sasso.
** – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
b.d. – brak danych.
n.o. – nie oznaczono dokładnej wartości.



lat z niepewnoœci¹ 10% (29,2±2,92 mln lat). Czas przebywania meteoroidu macie-
rzystego chondrytu So³tmany w przestrzeni kosmicznej jest zgodny z czasem prze-
bywania w przestrzeni kosmicznej innych meteoroidów macierzystych chondrytów
zwyczajnych grupy L. Dla tej grupy chondrytów zwyczajnych okreœlono trzy piki
oznaczaj¹ce najwiêksz¹ liczbê meteorytów o czasie przebywania ich meteoroidów
macierzystych w otwartej przestrzeni kosmicznej równym: 40 mln lat, 5 mln lat
oraz pomiêdzy 20 a 30 mln lat (£uszczek i in. 2012).

Wiek meteorytu, tj. wiek ska³y macierzystej okreœlono na podstawie czasu reten-
cji radiogenicznych izotopów gazów szlachetnych. Na podstawie analizy zawartoœci
4He (585·10–8 cm3STP·g–1) uzyskano wiek 1,610 miliarda lat, natomiast na pod-
stawie analizy zawartoœci 40Ar (5148·10–8 cm3STP·g–1) czas retencji oznaczono jako
równy 4,137 mld lat. Wiek uzyskany na podstawie pomiaru zawartoœci 4He jest
istotnie m³odszy od typowego wieku chondrytów zwyczajnych, czego przyczyn¹
mo¿e byæ ucieczka radiogenicznego 4He na skutek zderzenia, które doprowadzi³o
do wyrzucenia meteoroidu macierzystego meteorytu So³tmany z jego cia³a macie-
rzystego – asteroidy. Z tego wzglêdu za wiek meteorytu So³tmany przyjêto czas
retencji 40Ar mniej lotnego (ciê¿szego) izotopu radiogenicznego, który jest mniej
podatny na ucieczkê ze ska³y. Na tej podstawie ustalono, ¿e wiek chondrytu
So³tmany, rozumiany jako wiek zakoñczenia formowania siê jego ska³y macierzy-
stej wynosi 4,137 mld lat (£uszczek i in. 2012).

Badania cech fizycznych meteorytu So³tmany by³y prowadzone przy wykorzysta-
niu szerokiego spektrum metod badawczych w kilku oœrodkach naukowych
w Europie (Szurgot i in. 2012, 2013a,b, 2014; Rochette i in. 2012; Ga³¹zka-Fried-
man i Szlachta 2012; Wach i in. 2013; Szlachta i in. 2014; Ga³¹zka-Friedman i in.
2014; Szurgot 2014, 2015). Pomiary w³aœciwoœci termofizycznych chondrytu
So³tmany, takich jak: ciep³o w³aœciwe, dyfuzyjnoœæ cieplna i przewodnoœæ cieplna,
jak równie¿ pomiar ciep³a przemiany oraz temperatury przejœæ fazowych w troilicie
wykonano za pomoc¹ skaningowej kalorymetrii ró¿nicowej (DSC). Do badañ
wykorzystano niewielkie próbki meteorytu o masie oko³o 20 mg. Wykonane
zosta³y równie¿ pomiary podstawowych cech fizycznych – gêstoœci objêtoœciowej,
gêstoœci ziaren, porowatoœci, wykonano tak¿e obliczenia œredniego ciê¿aru atomo-
wego chondrytu So³tmany (Szurgot i in. 2012, 2013a, b, 2014; Wach i in. 2013;
Szurgot 2014, 2015). Przeprowadzono równie¿ pomiary podatnoœci magnetycznej
za pomoc¹ systemu cewek Bartingtona. Jest to nieniszcz¹ca metoda pomiaru, do
której wykorzystano 3 fragmenty chondrytu So³tmany o ³¹cznej masie 4,8 g,
bêd¹ce w posiadaniu i udostêpnione do badañ przez Marka WoŸniaka (Rochette
i in. 2012). Sproszkowan¹ próbkê meteorytu o masie oko³o 100 mg wykorzystano
do przeprowadzenia pomiarów na spektrometrze Mössbauera. Pomiary wykonano
tak¿e na tej samej próbce rozdzielonej magnesem sta³ym na frakcjê magnetyczn¹
i niemagnetyczn¹ (Ga³¹zka-Friedman i Szlachta 2012; Ga³¹zka-Friedman i in.
2014; Szlachta i in. 2014).

Sklasyfikowanie meteorytu So³tmany jako chondrytu L potwierdza zmierzona
wartoœæ podatnoœci magnetycznej log� = 4,71±0,04 (Rochette i in. 2012), która
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jest typowa dla dolnej czêœci zakresu charakterystycznego dla grupy L chondrytów
zwyczajnych (fig. 6). Niewielka anizotropia podatnoœci magnetycznej potwierdza
równie¿ niski stopieñ szokowy S2 (Rochette i in 2012) ustalony na podstawie fali-
stego wygaszania œwiat³a przez kryszta³y oliwinu (Karwowski i in. 2011; Karwo-
wski 2012). Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e zastosowana do meteorytu So³tmany
metoda klasyfikacji na podstawie badania podatnoœci magnetycznej da³a rezultaty
zgodne z klasycznymi metodami chemicznymi. Potwierdzono tym samym, ¿e
pomiary podatnoœci magnetycznej s¹ bardzo przydatne do klasyfikowania chon-
drytów w oparciu o tê nieniszcz¹c¹ i prost¹ metodê badañ, która sprawdza siê
przede wszystkim w terenie do szybkiego identyfikowania okazów z tego samego
spadku. Mo¿e ona s³u¿yæ tak¿e do weryfikacji prawid³owoœci klasyfikacji starych
okazów muzealnych, jak równie¿ mo¿e byæ doskona³¹ wstêpn¹ metod¹ klasyfika-
cji, ukierunkowuj¹c¹ dalsze badania meteorytu (Rochette i in. 2012).

Badania meteorytu So³tmany przeprowadzone metod¹ spektroskopii Mössba-
uera wskaza³y na mo¿liwoœæ wykorzystania tak¿e tej metody do klasyfikacji chon-
drytów na podstawie stwierdzonej ró¿norodnoœci rozk³adu Fe pomiêdzy ró¿nymi
minera³ami: oliwinem, piroksenem, kamacytem i troilitem (Ga³¹zka-Friedman
i Szlachta 2012; Ga³¹zka-Friedman i in. 2014; Szlachta i in. 2014). Analiza wyni-
ków przeprowadzonych badañ ró¿nych chondrytów zwyczajnych wysokich typów
petrograficznych (5–6) pozwala zauwa¿yæ, ¿e stosunki pól powierzchni pod podwi-
dmami mössbauerowskimi oliwinu do piroksenu oraz sumy krzemianów (oliwinu
i piroksenu) do fazy metalicznej (kamacytu i taenitu oraz tetrataenitu) umo¿liwiaj¹
odró¿nianie poszczególnych grup chondrytów zwyczajnych (Szlachta i in. 2014).
Wartoœci tych parametrów dla wybranych trzech chondrytów zwyczajnych przed-

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Tadeusz A. PRZYLIBSKI 107

Fig. 6. Średnia wartość podatności magnetycznej log� z zaznaczonym odchyleniem standardowym dla
różnych grup chondrytów. Strzałka pokazuje wartość zmierzoną dla chondrytu Sołtmany. Rysunek za
Rochette i in. (2012).



stawia tabela 4. Parametry te odzwierciedlaj¹ doskonale charakterystykê sk³adu
chemicznego krzemianów (zawartoœæ fajalitu w oliwinie oraz ferrosilitu w pirokse-
nie niskowapniowym) i minera³ów nieprzezroczystych (zawartoœæ ca³kowita ¿elaza
do sumy zawartoœci ¿elaza metalicznego i ¿elaza zawartego w siarczkach), które to
parametry s¹ podstaw¹ wspó³czesnej klasyfikacji chondrytów zwyczajnych (Szlach-
ta i in. 2014). Wykonane pomiary mössbauerowskie s¹, zgodnie z oczekiwaniami,
spójne ze stosowan¹ w klasyfikacji chondrytów zwyczajnych analiz¹ sk³adu chemi-
cznego minera³ów. Niemniej jednak o ile sytuacja ta jest stosunkowo prosta
w przypadku wysokich typów petrograficznych, gdzie sk³ad chemiczny minera³ów
jest zrównowa¿ony w obrêbie meteorytu, o tyle u¿ytecznoœæ spektroskopii möss-
bauerowskiej dla ni¿szych typów petrograficznych wymaga zdaniem autora dal-
szych badañ. Interesuj¹ce wyniki badañ kilkunastu chondrytów zwyczajnych wy-
sokich typów petrograficznych prowadzonych metod¹ spektrometrii mössbauer-
owskiej przedstawia wykres zale¿noœci wzglêdnej powierzchni pola pod podwid-
mem piroksenu do wzglêdnej powierzchni pola pod podwidmem oliwinu (fig. 7).
Wykres taki mo¿e byæ podstaw¹ do stworzenia kompletnego obrazu zale¿noœci
rozk³adu zawartoœci ¿elaza pomiêdzy oliwinem i piroksenem uzyskanego na pod-
stawie analizy widm spektroskopii mössbauerowskiej. Wówczas diagram taki
móg³by s³u¿yæ do wstêpnej klasyfikacji chondrytów zwyczajnych lub byæ wykorzy-
stywany do klasyfikacji tych chondrytów, dla których dysponujemy bardzo ma³¹
mas¹. Badania te wymagaj¹ jednak kontynuowania (Ga³¹zka-Friedman i Szlachta
2012; Ga³¹zka-Friedman i in. 2014; Szlachta i in. 2014).

Badania w³aœciwoœci fizycznych meteorytu So³tmany mog¹ byæ istotne, podob-
nie jak i sk³adu chemicznego, nie tylko z punktu widzenia klasyfikacji, ale przede
wszystkim ich wyniki dostarczaj¹ danych niezbêdnych do modelowania ewolucji
cieplnej planet i planetoid. Szczególnie istotne s¹ dane termofizyczne. Po raz kolej-
ny nale¿y podkreœliæ, ¿e bezcenne s¹ badania niezmienionej przez ziemskie procesy
materii pozaziemskiej, jak to ma miejsce w przypadku chondrytu So³tmany (Szur-
got i in. 2012, 2014). Zmierzone i obliczone (œredni ciê¿ar atomowy) wartoœci
podstawowych w³aœciwoœci fizycznych chondrytu So³tmany zebrano w tabeli 5.
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Tabela 4. Wartości proponowanych nowych parametrów pozwalających klasyfikować chondryty zwy-
czajne na podstawie analizy widm spektroskopii mössbauerowskiej dla wybranych 3 chondrytów zwyczaj-
nych należących do różnych grup według Szlachty i in. (2014).

Chondryt zwyczajny Wartość parametru

nazwa grupa i typ petrograficzny Ol / Px* (Ol + Px) / Met**

Grzempach H5 1,48 1,79

Sołtmany L6 2,31 8,60

Chelyabinsk LL5 2,54 85

* Ol / Px – stosunek pola powierzchni pod mössbauerowskim podwidmem oliwinu do pola powierzchni pod
mössbauerowskim podwidmem piroksenu,
** (Ol + Px) / Met – stosunek sumy pola powierzchni pod mössbauerowskim podwidmem oliwinu i piroksenu do
pola powierzchni pod mössbauerowskim podwidmem metalu (kamacytu, taenitu i tetrataenitu).



Obliczone zawartoœci poszczególnych minera³ów w chondrycie So³tmany wraz
ze znajomoœci¹ ich sk³adu chemicznego (Karwowski 2012) oraz ich pojemnoœci
cieplnej stworzy³y mo¿liwoœæ okreœlenia wartoœci gêstoœci ziaren, porowatoœci,
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Fig. 7. Wykres przedstawiający zależność względnej powierzchni pola pod mössbauerowskim podwid-
mem piroksenu do względnej powierzchni pola pod mössbauerowskim podwidmem oliwinu dla wybra-
nych chondrytów zwyczajnych według Gałązki-Friedman i in. (2014).

Tabela 5. Podstawowe właściwości fizyczne chondrytu Sołtmany według publikowanych danych (Szurgot
i in. 2012, 2014; Szurgot 2015).

Właściwość fizyczna Wartość

gęstość objętościowa wnętrza meteorytu, �o, kg·m–3 3,475·103

gęstość objętościowa skorupy obtopieniowej, �o, kg·m–3 4,31·103

gęstość objętościowa wnętrza i skorupy obtopieniowej łącznie, �o, kg·m–3 3,565·103

gęstość ziaren, �z, kg·m–3 3,56·103

porowatość, P, % 6,4±0,5

średni ciężar atomowy, Aśr, – 23,97

ciepło właściwe w temperaturze 223–823 K, Cp, J·(kg·K)–1 595–1046

ciepło właściwe w temperaturze 300 K, Cp, J·(kg·K)–1 728

ciepło właściwe w temperaturze 200 K, Cp, J·(kg·K)–1 549

pojemność cieplna w temperaturze 300 K, Cp, J·(m3·K)–1 2,53·106

pojemność cieplna w temperaturze 200 K, Cp, J·(m3·K)–1 1,91·106

przewodność cieplna w temperaturze 300 K, K, W·(m·K)–1 3,9–4,5

przewodność cieplna w temperaturze 200 K, K, W·(m·K)–1 4,7–5,1

dyfuzyjność cieplna w temperaturze 300 K, D, m2·s–1 (1,5–1,8)·10–6

dyfuzyjność cieplna w temperaturze 200 K, D, m2·s–1 (1,1–2,7)·10–6



a tak¿e ciep³a w³aœciwego chondrytu So³tmany (Szurgot 2014). Rezultaty wykona-
nych obliczeñ pokazuj¹, ¿e gêstoœæ ziaren wynosi 3,75·103 kg·m–3, porowatoœæ
wynosi 7,4%, a ciep³o w³aœciwe w temperaturze 300 K równe jest 674 J·(kg·K)–1

(Szurgot 2014). Wszystkie obliczone teoretycznie wartoœci s¹ zgodne ze zmierzo-
nymi w laboratorium wartoœciami, które wynosz¹ dla gêstoœci ziaren
3,71·103 kg·m–3 (por. tab. 5; Szurgot i in. 2012), dla porowatoœci 6,8±0,4% (por.
tab. 5; Szurgot i in. 2012) oraz dla ciep³a w³aœciwego w temperaturze 300 K
728 J·(kg·K)–1 (por. tab. 5; Szurgot i in. 2012) oraz 671 J·(kg·K)–1 (Wach i in.
2013). Wykonane obliczenia gêstoœci ziaren chondrytu So³tmany za pomoc¹ rów-
nania wykorzystuj¹cego œredni ciê¿ar atomowy meteorytu wskazuj¹, ¿e gêstoœæ
materii chondrytu So³tmany wynosi 3,56·103 kg·m–3 (Szurgot, 2015). Tak obli-
czona gêstoœæ jest o oko³o 4% mniejsza od wartoœci okreœlonej w oparciu o pomia-
ry porowatoœci. Wartoœæ 3,56·103 kg·m–3 jest jednoczeœnie bardziej zgodna z war-
toœci¹ wyznaczon¹ przez Consolmagno i wspó³pracowników (Consolmagno i in.,
2008; Macke, 2010) dla gêstoœci ziaren chondrytów zwyczajnych grupy L (Szur-
got, 2015).

Z wartoœci przedstawionych w tabeli 5 wynika, ¿e gêstoœæ skorupy obtopienio-
wej jest wiêksza, ni¿ gêstoœæ wnêtrza chondrytu, przy jednoczeœnie wiêkszej poro-
watoœci skorupy, która œrednio wynosi co najmniej 7,6±0,4%. Taka wartoœæ poro-
watoœci zosta³a zmierzona dla fragmentów meteorytu posiadaj¹cych skorupê obto-
pieniow¹ (Szurgot i in. 2012). Jest to efektem tego, ¿e mimo wiêkszej porowatoœci
tworzonej na skutek ablacyjnego topienia i parowania powierzchni meteorytu
w czasie jego przelotu przez atmosferê ziemsk¹ jednoczeœnie dochodzi³o w czasie
stygniêcia tej warstwy do krystalizacji szkliw i nowych faz mineralnych wzbogaco-
nych w ³atwiej topliwe (topi¹ce siê w mniejszych temperaturach), a wiêc topi¹ce siê
w wiêkszych iloœciach w czasie ablacji, metale ciê¿kie, takie jak Fe, Ni, (Mg) i Cr.
W czasie topienia dochodzi³o do rozk³adu siarczków (g³ównie troilitu; FeS), co
powodowa³o uwalnianie gazów zawieraj¹cych siarkê i jej lotne zwi¹zki. Pozo-
sta³oœci¹ po tym procesie w skorupie obtopieniowej s¹ pogazowe pêcherzyki
i kanaliki, które zmniejszaj¹ gêstoœæ objêtoœciow¹ i zwiêkszaj¹ porowatoœæ skorupy
obtopieniowej (Karwowski 2012; Szurgot i in. 2012). Jednoczeœnie stop tworzony
w czasie formowania siê skorupy obtopieniowej po szybkim zastygniêciu w ostat-
niej fazie spadku krystalizowa³ w postaci szkliwa bogatego w metale ciê¿kie, for-
muj¹c tak¿e g³ownie kryszta³y minera³ów ciê¿kich, takich jak spinel MgAl2O4,
magnetyt Fe2+Fe2

3+O4 i chromit FeCr2O4, a w znacznie mniejszym stopniu l¿ejsze
fazy krzemianowe (oliwin i piroksen oraz szkliwo skaleniowe), których w skorupie
obtopieniowej jest wyraŸnie mniej, ni¿ we wnêtrzu meteorytu (Karwowski 2012).
Temperaturê formowania siê skorupy obtopieniowej w czasie przelotu przez ziem-
sk¹ atmosferê oszacowano równie¿ na podstawie przejœæ fazowych troilitu obecne-
go w tej skorupie na oko³o 1000°C (Szurgot i in. 2012, 2013b).

W wyniku przeprowadzonych badañ w³aœciwoœci termofizycznych meteorytu
So³tmany mo¿liwe by³o scharakteryzowanie nie tylko procesów ablacyjnych w cza-
sie przelotu meteoroidu przez atmosferê Ziemi, ale tak¿e procesów ewolucji cia³a
macierzystego. Ró¿nicowa kalorymetria skaningowa ujawni³a istnienie dwóch od-
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wracalnych przemian fazowych troilitu: przejœcie �/� w temperaturze 423,0±0,4 K
oraz przejœcie �/� w temperaturze 596,6±1,2 K. Ciep³o przemiany fazowej �/�
troilitu (entalpia) wynosi 2,38±0,91 J·g–1 (Szurgot i in. 2012, 2013a, 2014). Tem-
peratura i entalpia przemiany fazowej �/� troilitu obni¿aj¹ siê wraz ze wzrostem
najwy¿szej temperatury, do jakiej by³ ogrzany troilit. Zale¿noœæ tê wykorzystuje siê
jako tzw. termometr troilitowy. Na podstawie badania temperatury przejœcia fazo-
wego �/� troilitu oraz wartoœci entalpii tej przemiany fazowej stwierdzono, ¿e
temperatury akrecji cia³a macierzystego wynosi³y 440–450 K. Oszacowane w ten
sposób maksymalne wartoœci temperatury, jakiej doœwiadczy³o cia³o macierzyste
chondrytu So³tmany w swojej historii nie s¹ zgodne z danymi petrologicznymi,
wed³ug których chondryt So³tmany nale¿y do typu petrograficznego 6 (Karwowski
i in. 2011; Karwowski 2012; Szurgot i in. 2012). Jednak s¹ to dane podobne do
tych, jakie uzyskali dla L chondrytów Lauer i Gooding (1996) korzystaj¹c równie¿
z termometru troilitowego (458 K). Wed³ug danych literaturowych opartych
o wykorzystanie innych termometrów mineralnych, mi.in. fosforanowych cia³a
macierzyste chondrytów zwyczajnych L6 w czasie swojej historii doœwiadczy³y
temperatur rzêdu 1270–1300 K (997–1027°C) (Bennett i McSween 1996). Przy
zastosowaniu innych termometrów mineralnych, takich jak: oliwin-spinel, dwu-
i trójpiroksenowy, skaleniowy (strukturalny) oraz oparty o sk³ad izotopowy tlenu
uzyskano odpowiednio przedzia³y temperatur osi¹ganych przez ska³y macierzyste
chondrytów L6 równe: 650–710°C, 850–1150°C, 640–780°C oraz 640–780°C
(Kessel i in. 2007). Tak wiêc zastosowanie termometru troilitowego sprawia, ¿e
powstaje wyraŸna niezgodnoœæ zarejestrowanych w ten sposób temperatur, jakie
osi¹ga³a maksymalnie ska³a macierzysta chondrytu So³tmany na ciele macierzy-
stym, z powszechnie uznawanymi temperaturami jakie powinny panowaæ w wa-
runkach metamorfizmu charakterystycznego dla ska³ bêd¹cych Ÿród³em chondry-
tów grupy L i typu petrograficznego 6. Niezgodnoœæ t¹ mo¿na próbowaæ wyjaœniæ
wykorzystuj¹c hipotezê formowania siê wielu planetezymali, cia³ macierzystych
chondrytów zwyczajnych L na skutek zderzeñ czêœciowo stopionych cia³, a
w zwi¹zku z tym formowania siê wielu generacji chondr i matrix. Przyjmuj¹c taki
model mo¿na wyjaœniæ jednoczeœnie wysokie (magmowe?) temperatury zarejestro-
wane przez termometry fosforanowe, piroksenowe, oliwinowo-spinelowe, skale-
niowe, a tak¿e oparte na sk³adzie izotopowym tlenu, które zarejestrowa³y warunki
termiczne do ostatniego zderzenia, natomiast póŸniejsz¹ akrecjê i ewolucjê ter-
miczn¹ ostatecznie uformowanego cia³a macierzystego chondrytów L charaktery-
zowa³yby temperatury zarejestrowane przez termometr troilitowy. Mo¿e to byæ
argument za przyjêciem takiego scenariusza ewolucji cia³ macierzystych chondry-
tów zwyczajnych grupy L, który by³ zaproponowany ju¿ w 1996 roku (Hutchison
1996; Sanders 1996) i zaadoptowany równie¿ do wyjaœnienia genezy i ewolucji
chondrytu L5 Baszkówka (Przylibski i in. 2003).

Uzyskana œrednia wartoœæ ciep³a przemiany �/� troilitu umo¿liwi³a równie¿
okreœlenie zawartoœci troilitu w chondrycie So³tmany, któr¹ oszacowano na
5,6±2,1% wagowych (Szurgot i in. 2012, 2014). Korzystaj¹c z podanej zawartoœci
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siarki w œrednim sk³adzie chemicznym meteorytu So³tmany, która wynosi 2,12%
wagowych (Przylibski i £uszczek 2012) obliczono, ¿e zawartoœæ troilitu (FeS)
powinna wynosiæ 5,8% wagowych. Dowodzi to prawid³owego okreœlenia zawarto-
œci troilitu na podstawie pomiarów kalorymetrycznych, jak równie¿ dok³adnego
okreœlenia ciep³a przemiany fazowej �/� troilitu (Szurgot i in. 2012, 2014).

Ciê¿ar atomowy wp³ywa na szereg w³aœciwoœci fizycznych materii, takich jak:
gêstoœæ, ciep³o w³aœciwe, przewodnoœæ cieplna, prêdkoœæ rozchodzenia siê fal sejs-
micznych, a tak¿e liniowy i masowy wspó³czynnik poch³aniania promieniowania
roentgenowskiego i gamma oraz inne cechy fizyczne. Z tego wzglêdu znajomoœæ
œredniego ciê¿aru atomowego jest wa¿nym parametrem umo¿liwiaj¹cym, b¹dŸ
u³atwiaj¹cym analizê budowy geologicznej cia³ kosmicznych (Szurgot 2015). Obli-
czeñ œredniego ciê¿aru atomowego meteorytu So³tmany dokonano w oparciu
o dane eksperymentalne o sk³adzie pierwiastkowym tego chondrytu opublikowane
przez Przylibskiego i £uszczek (2012). Stwierdzono, ¿e g³ównymi pierwiastkami
w sk³adzie materii meteorytu s¹ w kolejnoœci malej¹cego udzia³u: O, Si, Fe, Mg
stanowi¹ce ³¹cznie 92% ca³ego sk³adu mineralnego. Pozosta³e 8% dope³niaj¹
nastêpuj¹ce pierwiastki równie¿ uszeregowane wed³ug malej¹cego udzia³u: S, Ni,
Ca, Al, Na, Cr, K, C (Szurgot 2015). Obliczony œredni ciê¿ar atomowy Aœr chon-
drytu So³tmany wynosi 23,97 (tab. 5) i jest bliski wartoœci œredniej dla chondrytów
zwyczajnych grupy L, która wynosi 23,70, jak równie¿ le¿y w maksimum rozk³adu
typu petrograficznego L6, dla którego Aœr wynosi 24,00 (Szurgot 2015). W wyniku
przeprowadzonych rozwa¿añ Szurgot (2015) otrzyma³ bardzo interesuj¹c¹ zale¿-
noœæ:

Aœr = (5,72 ± 0,52)·(Fe/Si)at + (20,25±0,34) (1)

umo¿liwiaj¹c¹ okreœlenie œredniego ciê¿aru atomowego meteorytu Aœr w oparciu
o pomiary stosunku atomowego Fe/Si.

Badania zawartoœci i sk³adu materii organicznej wykonano przy zastosowaniu
FT-ICR-MS (spektrometrii mass z cyklotronowym rezonansem jonów i fourie-
rowsk¹ transformacj¹ wyników) oraz NMR (spektrometrii magnetycznego rezo-
nansu j¹drowego) wykorzystuj¹c do analiz próbkê pochodz¹c¹ z wnêtrza chondry-
tu o masie oko³o 50 mg (Schmitt-Kopplin i in. 2012).

Dziêki szybkiemu dostarczeniu próbek chondrytu So³tmany do badañ mo¿liwe
by³o nie tylko oznaczenie zawartoœci krótko¿yciowych radionuklidów kosmogeni-
cznych (Laubenstein i in. 2012), ale tak¿e zbadanie zawartoœci i sk³adu materii
organicznej niezakontaminowanej ziemskim materia³em. Dziêki temu uzyskano
bardzo interesuj¹ce wyniki otwieraj¹ce mo¿liwoœæ dalszych rozwa¿añ nad wystêpo-
waniem i genez¹ materii organicznej w tworz¹cym siê Uk³adzie S³onecznym.
Stwierdzono wystêpowanie wielu ró¿norodnych substancji organicznych, wœród
których przewa¿a³y zwi¹zki typu CHO i CHOS nad bardziej z³o¿onymi CHNO
i CHNOS. Te ostatnie wystêpuj¹ w przewadze nad tymi pierwszymi w chondry-
tach wêglistych. WyraŸnie widoczna jest wiêc ró¿nica w sk³adzie materii organicz-
nej pomiêdzy chondrytami zwyczajnymi, reprezentowanymi przez chondryt
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So³tmany a chondrytami wêglistymi. Stwierdzona obecnoœæ tysiêcy zwi¹zków
organicznych zawieraj¹cych pierwiastki: C, H, N, O, S i P w chondrycie zwyczaj-
nym So³tmany otwiera nowe mo¿liwoœci badania formowania siê i rozwoju struk-
tur materii organicznej w m³odym Uk³adzie S³onecznym (Schmitt-Kopplin i in.
2012).

Pochodzenie chondrytu Sołtmany – Dyskusja

Do chwili obecnej Ÿród³o pochodzenia meteoroidu macierzystego i jednoczeœnie
meteorytu So³tmany nie by³o przedmiotem dyskusji w literaturze naukowej. Przyj-
muj¹c za prawdziwe wartoœci temperatury uzyskane dziêki zastosowaniu termome-
trów krzemianowych, fosforanowych i wykorzystuj¹cych izotopy tlenu (od 650 do
1300°C), w jakich utworzona zosta³a ska³a macierzysta chondrytu So³tmany (typ
petrograficzny 6 materia³u skalnego z grupy L chondrytów zwyczajnych), g³êbo-
koœæ na jakiej siê ona znajdowa³a na macierzystej asteroidzie (planetezymali) wyno-
si minimalnie od 8 do 19 km w zale¿noœci od przyjêtego modelu i wielkoœci macie-
rzystej planetezymali (asteroidy) (Bennett i in. 1996). W przypadku przyjêcia tem-
peratury ska³y wynikaj¹cej z zastosowania termometru troilitowego, tj. oko³o
170°C (Szurgot i in. 2012) g³êbokoœæ ta nie by³aby wiêksza od 3 do maksymalnie
7 km pod powierzchni¹ wed³ug ró¿nych modeli macierzystej planetezymali (aste-
roidy) (Bennett i in. 1996). Na g³êbokoœciach tych panuje ciœnienie w granicach
10,4·106–24,3·106 kg·m–2 (1–2,4 kbar) lub przy za³o¿eniu g³êbokoœci 8–19 km ciœ-
nienie rzêdu 27,8·106–66,0·106 kg·m–2 (2,7–6,5 kbar). Wartoœci te obliczono
przyjmuj¹c podane g³êbokoœci oraz obliczon¹ wczeœniej gêstoœæ objêtoœciow¹ chon-
drytu So³tmany wynosz¹c¹ 3,475·103 kg·m–3 (Szurgot i in. 2012). Wyrzucenie
meteoroidu macierzystego z planetezymali (asteroidy) macierzystej przy uwzglêd-
nieniu niskiego stopnia szokowego meteorytu (S2) jest bardziej prawdopodobne
przy za³o¿eniu mniejszej g³êbokoœci jego zalegania, tj. na g³êbokoœci rzêdu maksy-
malnie 3–7 km. Niemniej jednak przy ca³kowitym rozbiciu obiektu macierzystego
ska³a mo¿e zostaæ wyrzucona w przestrzeñ kosmiczn¹ tak¿e z g³êbokoœci kilkuna-
stu, czy kilkudziesiêciu kilometrów pod powierzchni¹.

Szukaj¹c obiektów macierzystych chondrytów zwyczajnych grupy L w pasie pla-
netoid bierze siê ostatnio pod uwagê rodzinê Gefion (Nesvorný i in. 2009). Chon-
dryty zwyczajne grupy L mog¹ byæ fragmentami rozerwanej asteroidy o wielkiej
pó³osi orbity a = 2,8 j.a. Rozerwanie tej asteroidy spowodowa³o powstanie tysiêcy
fragmentów o wielkoœci od 1 do 15 km zidentyfikowanych w³aœnie jako rodzina
Gefion. Katstrofa ta spowodowa³a prawdopodobnie powstanie kilku (5?) ziem-
skich kraterów i wzbogaconej w iryd warstwy oko³o 467 mln lat temu, tj. w œrod-
kowym ordowiku, dok³adnie na granicy piêter Dapingian i Darriwilian. W kamie-
nio³omie wapieni ordowickich, utworzonych w tym czasie na dnie zbiornika mor-
skiego, znajduj¹cym siê w po³udniowej Szwecji znaleziono równie¿ chondryty
grupy L zwi¹zane prawdopodobnie w³aœnie z tym wydarzeniem (Nesvorný i in.
2009). Meteoryty te, kratery i warstwa osadów wzbogaconych w iryd mog¹ byæ
œladem po kolizji, która spowodowa³a powstanie rodziny Gefion i czêœæ utworzo-
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nych fragmentów skierowa³a na orbitê kolizyjn¹ z orbit¹ Ziemi poprzez orbitê
rezonansow¹ 5:2 z Jowiszem (Nesvorný i in. 2009). Zniszczenie asteroidy daj¹cej
pocz¹tek rodzinie Gefion mo¿e potwierdzaæ tak¿e zarejestrowana ucieczka 4He
(£uszczek i in. 2012) ze struktury minera³ów buduj¹cych chondryt So³tmany.
Niestety datowanie momentu, w którym nast¹pi³a ucieczka helu jest obecnie nie-
mo¿liwe. Mog³o to nast¹piæ równie¿ znacznie póŸniej, w momencie wybicia mete-
oroidu macierzystego chondrytu So³tmany z asteroidy macierzystej oko³o
29,2 mln lat temu.

Rodzina Gefion znajduje siê na krawêdzi orbity rezonansowej 5:2 z Jowiszem
(fig. 8), która jest drog¹ szybkiej ucieczki z g³ównego pasa planetoid. Jak wykazuje
modelowanie, obiekty które wejd¹ na tê orbitê rezonansow¹ z Jowiszem docieraj¹
do Ziemi w czasie od 0,05 do 1,5 mln lat, co doskonale zgadza siê z czasem ekspo-
zycji na promieniowanie kosmiczne kopalnych chondrytów grupy L (Nesvorný
i in. 2009). Porównanie czasu ekspozycji na promieniowanie kosmiczne meteory-
tów pochodz¹cych z asteroid nale¿¹cych do rodziny Gefion (uzyskanych dziêki
obliczeniom modelowym) z czasem ekspozycji na promieniowanie kosmiczne
chondrytów grupy L pozwala stwierdziæ ich znaczn¹ zgodnoœæ. Maksimum liczby
meteorytów z rodziny Gefion powinna mieæ wiek pomiêdzy 20 a 30 mln lat, co
dok³adnie pokrywa siê z jednym z maksimów liczby chondrytów grupy L
(Nesvorný i in. 2009; £uszczek i in. 2012). Równie¿ czas przebywania w przestrze-
ni kosmicznej meteoroidu macierzystego chondrytu So³tmany, wynosz¹cy
29,2 mln lat (£uszczek i in. 2012) doskonale wpisuje siê w opisan¹ powy¿ej genezê
meteoroidów macierzystych chondrytów grupy L. Wspó³czeœnie najbardziej wyda-
jnym sposobem transportu meteoroidów z rodziny Gefion, bêd¹cych prawdopo-
dobnymi meteoroidami macierzystymi chondrytów zwyczajnych grupy L, na Zie-
miê jest ich dostarczanie poprzez orbitê rezonansow¹ 3:1 z Jowiszem (Nesvorný
i in. 2009).

Rodzina planetoidy 1272 Gefion, która mo¿e byæ Ÿród³em meteoroidu macie-
rzystego chondrytu So³tmany, jest jedn¹ z rodzin planetoid kr¹¿¹cych w œrodkowej
czêœci pasa planetoid. Tworz¹ j¹ planetoidy klasy S. Planetoidy te stanowi¹ oko³o
17% wszystkich planetoid. Analiza widma œwiat³a odbitego od ich powierzchni
wykaza³a, ¿e zbudowane s¹ g³ównie z krzemianów oraz metali i mog¹ byæ Ÿród³em
chondrytów zwyczajnych grupy L (Beatty i in. 1999; Bus i Binzel 2002; Lang
2011). Rodzina planetoidy Gefion jest stosunkowo du¿a. Do j¹dra rodziny nale¿y
89 planetoid, a razem z peryferiami zawiera ona 766 zidentyfikowanych obiektów
(Zappalà i in. 1995). Stanowi to 0,8% wszystkich planetoid. Najwiêkszym cia³em
w j¹drze rodziny, którego œrednica zosta³a wiarygodnie oszacowana, jest planetoida
2631 Zhejiang o œrednicy 34 km (fig. 8), jednak¿e planetoida 2911 Miahelena jest
jaœniejsza i je¿eli ma takie samo (bardzo niskie) albedo 0,025, mo¿e mieæ œrednicê
47 km. W obrêbie rodziny Gefion znajduje siê wiele planetoid intruzów, którymi
s¹ m.in. 93 Minerva, 255 Oppavia, 374 Burgundia, 2507 Bobone oraz 2559 Svo-
boda, jak równie¿ planeta kar³owata Ceres (fig. 8). Obiekty te ró¿ni¹ siê od plane-
toid rodziny Gefion typem spektralnym. Planetoidy z rodziny Gefion maj¹ nastê-
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puj¹ce w³aœciwe elementy orbitalne: pó³oœ wielka ap (2,74–2,82) j.a., ekscentrycz-
noœæ ep (0,120–0,148) oraz inklinacja ip (8,6–9,6)° (https://pl.wikipedia.org,
2015). Planetoida 1272 Gefion jest jedn¹ z 678 789 planetoid jakie odkryto i ska-
talogowano do dnia 5 marca 2015 r. i jedn¹ z 19 112, które otrzyma³y swoje
nazwy w³asne. Charakterystykê planetoidy 1272 Gefion (przed nadaniem nazwy
1931 TZ1) przedstawiono w tabeli 6. Planetoida ta zosta³a odkryta 10 paŸdzierni-
ka 1931 roku w Heidelbergu przez Karla Reinmutha. Nazwa planetoidy pocho-
dzi od Gefion, bogini rolnictwa w mitologii nordyckiej. Planetoida ta okr¹¿a
S³oñce w ci¹gu 4 lat, 237 dni i 5 godzin ze œredni¹ prêdkoœci¹ 17,84 km·s–1,
w œredniej odleg³oœci 2,78 j.a. (Bus i Binzel 2002; http://ssd.jpl.nasa.gov, 2015;
https://pl.wikipedia.org, 2015).
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Fig. 8. Umiejscowienie i struktura rodziny planetoidy 1272 Gefion według https://pl.wikipedia.org, 2015.
Symbolami oznaczono w kolejności: członek jądra rodziny (czerwone kółko), członek peryferiów rodziny
(fioletowe kółko), intruz (zielone kółko) oraz inna znacząca planetoida (niebieskie kółko).



Podsumowanie

Meteoryt So³tmany zosta³ sklasyfikowany jako chondryt zwyczajny L6, o zniko-
mym stopniu wietrzenia W0 oraz niskim stopniu szokowym S2.

Wiek ska³y macierzystej chondrytu So³tmany okreœlono na 4,137 mld lat. Ska³a
ta powsta³a w warunkach metamorficznych na g³êbokoœci rzêdu co najwy¿ej
3–7 km pod powierzchni¹ macierzystej planetoidy w temperaturze oko³o 170°C
i ciœnieniu w granicach 1–2,4 kbar. Tak oszacowane dane na podstawie badañ
chondrytu So³tmany nie s¹ jednak zgodne z wczeœniejszymi wynikami badañ ter-
mometrii mineralnej oraz modelowania ewolucji cia³ macierzystych chondrytów
grupy L. Wed³ug tych badañ ska³a macierzysta chondrytu So³tmany powinna
utworzyæ siê w temperaturze rzêdu od 650 do 1300°C, która panowa³a na g³êbo-
koœci wiêkszej ni¿ 8–19 km pod powierzchni¹, w zale¿noœci od przyjêtego modelu
planetezymali (asteroidy). Na g³êbokoœciach tych ciœnienie przekracza³oby wartoœæ
2,7–6,5 kbar. Cia³o macierzyste tej ska³y mog³o ulec katastrofalnemu rozbiciu
oko³o 467 milionów lat temu, na co jednak nie ma bezpoœrednich dowodów wyni-
kaj¹cych z badañ chondrytu So³tmany. Zdarzenie to ze œrodkowego ordowiku da³o
pocz¹tek istnieniu planetoid rodziny Gefion nale¿¹cym do klasy spektralnej S. Jed-
na z tych planetoid znajduj¹cych siê w pasie g³ównym planetoid (w odleg³oœci
oko³o 2,8 j.a. od S³oñca) mog³a byæ cia³em macierzystym dla meteoroidu macie-
rzystego chondrytu So³tmany. Wybicie fragmentu ska³y macierzystej chondrytu
So³tmany z cia³a macierzystego (asteroidy) nast¹pi³o 29,2 mln lat temu. Utworzo-
ny wówczas meteoroid macierzysty chondrytu So³tmany przed wejœciem w atmos-
ferê ziemsk¹ mia³ promieñ oko³o 13,5 cm oraz masê oko³o 36 kg. Do powierzchni
ziemi w So³tmanach dotar³o i zosta³o znalezione jedynie oko³o 3% tej masy, tj.
1,066 kg.
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Tabela 6. Charakterystyka planetoidy 1272 Gefion według http://ssd.jpl.nasa.gov,
2015; https://pl.wikipedia.org, 2015.

Parametr orbitalny Wartość

Obszar pasa planetoid Pas główny

Rodzina Gefion

Półoś wielka 2,7845 j.a.

Mimośród 0,1521

Inklinacja 8,42°

Peryhelium 2,3613 j.a.

Aphelium 3,2078 j.a.

Okres obiegu wokół Słońca 4 lata 237 dni 5 godzin

Średnia prędkość 17,84 km·s–1

Parametr fizyczny

Jasność absolutna 12,8 m



Cechy petrograficzne chondrytu So³tmany jednoznacznie i bez ¿adnych w¹tpli-
woœci pozwalaj¹ na jego zaliczenie do typu petrograficznego 6. Równie¿ sk³ad
mineralny, a tak¿e sk³ad chemiczny minera³ów i sk³ad chemiczny ska³y pozwalaj¹
na sklasyfikowanie chondrytu So³tmany w grupie L chondrytów zwyczajnych.
Cechami nietypowymi dla chondrytów L6 zarejestrowanymi w chondrycie So³t-
many jest zwiêkszona zawartoœæ Ni, a tak¿e P, która w przypadku obu tych pier-
wiastków jest zbli¿ona do œredniej ich zawartoœci w grupie H chondrytów zwyczaj-
nych. Z tego wzglêdu równie¿ nieco zwiêkszona jest zawartoœæ wysokoniklowej
fazy metalu w chondrycie So³tmany – taenitu oraz obecnoœæ tetrataenitu.

Przeprowadzone krótko po spadku pomiary zawartoœci promieniotwórczych
izotopów kosmogenicznych pozwoli³y wykonaæ oznaczenia izotopu 52Mn o krót-
kim okresie pó³rozpadu, wynosz¹cym 5,591 doby. Dziêki temu chondryt So³tma-
ny jest jednym z zaledwie 14 meteorytów, w których uda³o siê okreœliæ zawartoœæ
kosmogenicznego radionuklidu 52Mn.

Wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych chondrytu So³tmany wskazuj¹, ¿e warto-
œci uzyskane z pomiarów ciep³a w³aœciwego, pojemnoœci cieplnej, przewodnoœci
cieplnej, dyfuzyjnoœci cieplnej, gêstoœci, porowatoœci, a tak¿e obliczony ciê¿ar ato-
mowy s¹ zgodne z prezentowanymi w literaturze wartoœciami uzyskanymi dla
innych chondrytów zwyczajnych. Otrzymane wyniki s¹ charakterystyczne przede
wszystkim dla grupy L chondrytów zwyczajnych, aczkolwiek niekiedy s¹ bardziej
zbli¿one do tych notowanych dla grupy H chondrytów zwyczajnych. Jest to
odzwierciedlenie sk³adu mineralnego i chemicznego tego chondrytu, które pod
wzglêdem zawartoœci nielicznych pierwiastków i faz mineralnych s¹ bli¿sze chara-
kterystyce chondrytów zwyczajnych grupy H. Wyniki badañ w³aœciwoœci fizycz-
nych chondrytu So³tmany dostarczaj¹ podstawowych danych niezbêdnych do
modelowania budowy oraz ewolucji cieplnej planetoid i planet.

Wykonane badania podatnoœci magnetycznej (log� = 4,71±0,04) oraz zastoso-
wanie do badañ spektroskopii mössbauerowskiej pozwoli³y odpowiednio potwier-
dziæ przydatnoœæ oraz zaproponowaæ wykorzystanie tych stosunkowo prostych
metod analitycznych do klasyfikowania meteorytów, a w szczególnoœci chondry-
tów zwyczajnych. Wartoœæ oraz niewielka anizotropia podatnoœci magnetycznej
chondrytu So³tmany potwierdzaj¹ jego sklasyfikowanie odpowiednio jako chon-
drytu z grupy L oraz podlegaj¹cego niewielkim deformacjom szokowym, charakte-
rystycznym dla niskiego stopnia S2.

Rzadko prowadzone s¹ dok³adne badania skorupy obtopieniowej meteorytów,
mimo i¿ sk³ad chemiczny i mineralny oraz struktura tej najbardziej zewnêtrznej
strefy meteorytu s¹ efektem oddzia³ywania na t¹ pozaziemsk¹ ska³ê ostatnich ter-
micznych procesów formuj¹cych ostatecznie meteoryt w czasie jego przelotu przez
atmosferê Ziemi. W odró¿nieniu od innych meteorytów skorupa obtopieniowa
chondrytu So³tmany by³a poddana bardzo dok³adnym analizom. W ich wyniku
stwierdzono, ¿e zarówno gêstoœæ, jak i porowatoœæ skorupy obtopieniowej s¹ wiêk-
sze, ni¿ wnêtrza meteorytu, a temperatura, do jakiej rozgrzewa³a siê powierzchnia
meteorytu w czasie przelotu przez ziemsk¹ atmosferê wynosi³a oko³o 1000°C.
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Porowatoœæ tej strefy meteorytu zwi¹zana jest z topieniem i odgazowaniem, zw³asz-
cza troilitu na skutek tarcia w czasie przelotu przez atmosferê ziemsk¹. Wiêksza
gêstoœæ skorupy obtopieniowej wzglêdem wnêtrza meteorytu jest zwi¹zana ze sto-
pieniem i odparowaniem ³atwiej topliwych lekkich krzemianów (g³ównie skaleni)
oraz siarki (z troilitu) i wynikaj¹cym z tego wzglêdnym wzbogaceniem skorupy
obtopieniowej w pierwiastki ciê¿kie zawarte w szkliwie i minera³ach takich jak
rekrystalizuj¹ce: chromit, magnetyt oraz spinel.

W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e chondryt So³tmany zawie-
ra bardzo du¿o zwi¹zków organicznych. W odró¿nieniu od chondrytów wêglistych
przewa¿aj¹ wœród nich zwi¹zki proste, typu CHO oraz CHOS. Stwierdzono obe-
cnoœæ tysiêcy zwi¹zków organicznych zbudowanych z pierwiastków takich, jak: C,
H, N, O, S i P. Uzyskana wiedza stwarza nowe mo¿liwoœci badañ nad rozwojem
materii organicznej w m³odym Uk³adzie S³onecznym. Nie jest wykluczone, ¿e
w czasie ewolucji materii w m³odym Uk³adzie S³onecznym od tej charakterystycz-
nej dla chondrytów wêglistych CI do tej, z której utworzy³y siê chondryty zwyczaj-
ne grupy L, dochodzi³o do procesów o charakterze magmowym i przede wszystkim
metamorficznym, które powodowa³y rozk³ad bardziej z³o¿onych zwi¹zków organi-
cznych do znacznie prostszych strukturalnie zwi¹zków wêgla.

Dalsze badania materii chondrytu So³tmany zdaniem autora powinny przebie-
gaæ co najmniej dwukierunkowo. Z jednej strony bardzo interesuj¹ce by³oby zwe-
ryfikowanie wyników pomiarów w³aœciwoœci fizycznych za pomoc¹ innych,
dok³adniejszych metod pomiarowych przy jednoczesnym wykorzystaniu wiêkszych
próbek, w tym chocia¿by oznaczenia gêstoœci za pomoc¹ piknometru helowego.
Mo¿e to pozwoliæ na uzyskanie bardzo wa¿nych danych niezbêdnych do modelo-
wania wspó³czesnej struktury wewnêtrznej oraz do modelowania genezy i rozwoju
budowy cia³ macierzystych chondrytów zwyczajnych od momentu utworzenia pla-
netezymala w m³odym Uk³adzie S³onecznym a¿ do czasu powstania wspó³czesnych
planetoid. Z drugiej strony istotnym kierunkiem prac mog¹ okazaæ siê rozpoczête
ju¿ badania zwi¹zane z wystêpowaniem z³ó¿ ró¿norodnych surowców, a zw³aszcza
surowców metalicznych na cia³ach macierzystych chondrytów zwyczajnych, w tym
na planetoidach z rodziny Gefion. Mo¿e to przyczyniæ siê do szybkiego rozwoju
z³o¿owej geologii planetarnej, a co za tym idzie do przyspieszenia poznania i zasie-
dlenia przez cz³owieka pozaziemskich cia³ Uk³adu S³onecznego.

Wnioski

Niemal natychmiastowe przekazanie do badañ znalezionego tu¿ po spadku meteo-
rytu So³tmany pozwoli³o na wykonanie wielu niestandardowych badañ. Dziêki
temu mo¿liwe by³o nie tylko sklasyfikowanie meteorytu, ale tak¿e wyci¹gniêcie
wniosków odnoœnie genezy ska³y na ciele macierzystym i jego dalszej historii a¿ do
przelotu przez atmosferê i momentu uderzenia w powierzchniê Ziemi. Dziêki
temu chondryt So³tmany jest obecnie z pewnoœci¹ najlepiej poznanym polskim
meteorytem.
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Ska³a macierzysta chondrytu So³tmany utworzy³a siê 4,137 miliarda lat temu na
ciele macierzystym (jednym z cia³ macierzystych?) chondrytów zwyczajnych gru-
py L. Obiekt ten powsta³ na skutek akrecji materia³u, który doœwiadczy³ uprzednio
etapu magmowego. Oznacza to, ¿e wszystkie jego sk³adniki, a zw³aszcza chondry,
podlega³y wczeœniej topieniu i krystalizacji, prawdopodobnie nawet wielokrotnie,
byæ mo¿e równie¿ na skutek zderzeñ kilku czêœciowo stopionych obiektów. Mate-
ria³, z którego utworzy³ siê chondryt So³tmany musia³ stanowiæ fragment ska³y
znajduj¹cy siê na tyle g³êboko pod powierzchni¹ cia³a macierzystego, ¿e mo¿liwa
by³a ca³kowita kompakcja pierwotnie luŸnego materia³u z³o¿onego z chondr oraz
drobnych fragmentów mineralnych, które utworzy³y matrix. Temperatura rzêdu
440–450 K (oko³o 170°C) oraz ciœnienie w granicach 1–2,4 kbar panuj¹ce na
g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 3–7 km pod powierzchni¹ planetezymali (asteroidy)
macierzystej umo¿liwi³y rozwój procesów diagenetycznych i nastêpnie metamorfi-
cznych. Procesy te doprowadzi³y do przeobra¿enia pierwotnie luŸnej ska³y w ska³ê
zwiêz³¹, a nastêpnie spowodowa³y ca³kowit¹ rekrystalizacjê szkliwa oraz umo¿liwi³y
reakcje (metasomatyczne?) minera³ów matrix i chondr miêdzy sob¹ (dyfuzja jono-
wa w stanie sta³ym?), co doprowadzi³o do wyrównania ich sk³adu chemicznego
w obrêbie ca³ej ska³y. Procesy diagenetyczne i metamorficzne spowodowa³y tak¿e
niemal zupe³ne zatarcie granic pomiêdzy elementami strukturalnymi ska³y, tj.
g³ównie chondrami i ich fragmentami oraz obwódkami akrecyjnymi chondr i wiê-
kszymi kryszta³ami krzemianów bêd¹cych czêœci¹ matrix. Nie zdo³a³y one jednak
zatrzeæ zupe³nie pierwotnych cech strukturalnych ska³y, w tym przede wszystkim
obecnoœci chondr. Cia³em takim móg³ byæ obiekt, który w œrodkowym ordowiku,
oko³o 467 milionów lat temu uleg³ katastrofalnemu rozerwaniu (na skutek sprê¿y-
stego zderzenia zestalonych asteroid) daj¹c pocz¹tek rodzinie planetoid Gefion.
Byæ mo¿e jeden z obiektów tej rodziny kr¹¿¹cej w centralnej czêœci pasa planetoid
w œredniej odleg³oœci oko³o 2,8 j.a. od S³oñca by³ cia³em macierzystym chondrytu
So³tmany. Wybicie fragmentu ska³y z tego cia³a macierzystego na skutek kolejnej
ju¿ kosmicznej kolizji nast¹pi³o przed 29,2 milionami lat. Od tego czasu meteoro-
id macierzysty chondrytu So³tmany o masie oko³o 36 kg i promieniu wynosz¹cym
oko³o 13,5 cm przemierza³ otwart¹ przestrzeñ Uk³adu S³onecznego. Zderzenie
impaktora z cia³em macierzystym musia³o byæ odleg³e od miejsca, w którym znaj-
dowa³a siê ska³a macierzysta chondrytu So³tmany, gdy¿ rejon ten nie doœwiadczy³
oddzia³ywania wysokich ciœnieñ dynamicznych, nie zosta³y one zarejestrowane
w skale, podobnie jak niezauwa¿alne s¹ œlady oddzia³ywania na ska³ê wysokiej tem-
peratury, jaka panowa³a niew¹tpliwie w miejscu zderzenia. Zapewne z tym impa-
ktem nale¿y wi¹zaæ niski stopieñ szokowy meteorytu – S2, który przejawia siê
przede wszystkim falistym wygaszaniem œwiat³a znacznej czêœci kryszta³ów oliwinu
(które uleg³y mechanicznemu zdeformowaniu) oraz niewielk¹ anizotropi¹ podat-
noœci magnetycznej. Po 29,2 milionach lat przemierzania otwartej przestrzeni kos-
micznej Uk³adu S³onecznego meteoroid macierzysty chondrytu So³tmany
wtargn¹³ do atmosfery Ziemi oko³o godziny 6 rano czasu letniego (CEST,
UTC+2:00) w dniu 30 kwietnia 2011 roku. Jego przelot przez atmosferê trwa³
krótko, a meteoryt spadaj¹c obraca³ siê i kozio³kowa³. Tarcie cz¹steczek powietrza
atmosferycznego spowodowa³o rozgrzanie powierzchni meteorytu do temperatury

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Tadeusz A. PRZYLIBSKI 119



rzêdu 1000°C. Jednak ze wzglêdu na niewielk¹ przewodnoœæ ciepln¹ skalnego
materia³u chondrytowego zasiêg zmian termicznych siêga³ zaledwie do
0,5–0,7 mm w g³¹b meteorytu. Zmiany termiczne spowodowa³y powstanie czar-
nej, lekko po³yskuj¹cej skorupy obtopieniowej, o widocznej pod mikroskopem
szklistej i porowatej budowie. By³y to ostatnie zmiany termiczne zarejestrowane
przez materiê meteorytu. Po trwaj¹cym zaledwie kilka minut spadku, który przy-
najmniej w ostatniej fazie by³ niemal pionowy, meteoryt So³tmany przebi³ dach
zabudowañ gospodarczych, a nastêpnie rozbi³ siê na betonowych schodach w obej-
œciu Pani Alfredy Lewandowskiej, powoduj¹c znaczny ha³as o godzinie 6:03 rano
czasu letniego (CEST, UTC+2:00) w dniu 30 kwietnia 2011 roku. Dziêki temu
ha³asowi rozbity kamieñ o ³¹cznej masie od³amków wynosz¹cej zaledwie 1,066 kg,
tj. tylko oko³o 3% masy meteoroidu macierzystego, móg³ zostaæ niemal natych-
miast odnaleziony. Po zidentyfikowaniu go jako meteorytu przez Pana Romana
Rzepkê móg³ on nastêpnie zostaæ w ci¹gu zaledwie kilku dni po spadku przekazany
do badañ. Wyniki tych badañ pozwoli³y na odtworzenie i przedstawienie jego
powstania i historii. Fragmenty chondrytu So³tmany zgromadzone jako eksponaty
w kolekcjach muzealnych i prywatnych staj¹ siê coraz starsze. Ich wiek ziemski
wynosi obecnie ju¿ niemal 5 lat i wci¹¿ roœnie.

Meteoryt So³tmany jest wyj¹tkowym chondrytem zwyczajnym ze wzglêdu na
to, ¿e jest jednym z nielicznych, w których w bardzo krótkim okresie po spadku
wykonano badania zawartej w nim i niezakontaminowanej ziemskimi zanieczysz-
czeniami materii organicznej. Jest to kolejny, obok mo¿liwoœci wykonania badañ
zawartoœci promieniotwórczych izotopów kosmogenicznych, argument za niezwy-
kle wielk¹ wag¹, jak¹ nale¿y przyk³adaæ do jak najszybszego po spadku przekazy-
wania próbek meteorytów do badañ. Dziêki takiemu postêpowaniu z meteorytem
So³tmany uda³o siê nie tylko wykonaæ rutynow¹ klasyfikacjê, ale przede wszystkim
wykonaæ badania i analizy wa¿ne z punktu widzenia mo¿liwoœci poszerzenia naszej
wiedzy o m³odym Uk³adzie S³onecznym oraz o warunkach tworzenia siê ska³ i cia³
macierzystych chondrytów (planetezymali i asteroid), a tak¿e o warunkach trans-
portu ich macierzystych meteoroidów w kierunku Ziemi i przelotu przez atmosferê
ziemsk¹.
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