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Reklasyfikacja chondrytu zwyczajnego
Sahara 02500

Chondryt Sahara 02500 (znany te¿ jako Wadi Mellene) jest chondrytem zwyczaj-
nym sklasyfikowanym jako brekcja L3-L6. Piêæ okazów wy¿ej wymienionego
meteorytu, sklasyfikowanych jako chondryt zwyczajny L3, zosta³a sprzedana pol-
skiemu kolekcjonerowi Andrzejowi Pilskiemu. Celem przeprowadzonych badañ
jest reklasyfikacja wy¿ej wymienionego chondrytu i okreœlenie ró¿nic miêdzy oka-
zami pochodz¹cymi z tego samego spadku.

Piêæ okazów o masie od 16 do 155 gramów posiada czarno-br¹zow¹ skorupê
obtopieniow¹. Opis petrograficzny i ocenê stanu szokowego wykonano przy po-
mocy mikroskopu petrograficznego. Stopieñ zwietrzenia oszacowano przy u¿yciu
mikroskopu kruszcowego, zaœ sk³ad i klasyfikacjê geochemiczn¹ przeprowadzono
z wykorzystaniem Mikrosondy Elektronowej (EMP) w Warszawie.

Stwierdzono wyraŸne ró¿nice zarówno strukturalne, jak i teksturalne w bada-
nych okazach. Poszczególne meteoryty ró¿ni¹ siê typem chondr dominuj¹cych
w szkielecie. Na przyk³ad w okazach nr 3 i 4 dominuj¹ chondry oliwinowe, porfi-
rowe (PO) oraz chondry porfirowe, oliwinowo-piroksenowe (POP), podczas gdy
w okazach nr 2 i 5 przewa¿aj¹ chondry radialne, piroksenowe (RP).

Dwa chondryty wykazuj¹ czêœciowe zbrekcjowanie, a w innym (okaz nr 2)
stwierdzono kieszeñ wype³nion¹ nieprzezroczystym materia³em z uwiêzionymi
mikrokryszta³kami oliwinów i sferulkami metalicznego stopu.

Obserwacje w p³ytkach cienkich wykaza³y brak szkliwa zarówno w tle chondr,
jak równie¿ w matriks meteorytów. W dwóch okazach stwierdzono jedynie obe-
cnoœæ kilku zdewitryfikowanych chondr, co poddaje w w¹tpliwoœæ prawid³owoœæ
klasyfikacji badanych chondrytów jako przedstawicieli klasy L3.

Wszystkie okazy charakteryzuj¹ siê niskim stopniem zwietrzenia (W1–W2),
widocznym w œwietle odbitym jako obwódki tlenkowe w obrêbie metalicznego
stopu, którego zawartoœæ waha siê w poszczególnych okazach od 4 do 7%. Wszy-
stkie badane próbki wykazuj¹ bardzo niski stopieñ szoku impaktowego lub jego
brak (S1–S2), widoczny w p³ytkach cienkich jako nieregularne pêkniêcia struktury
i faliste wygaszanie œwiat³a w oliwinach i piroksenach.
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