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Reevesyt i jarosyt – nowe wtórne fazy
w meteorycie Morasko
Reevesite and jarosite – the new secondary phases in Morasko meteorite

Abstract: Numerous investigations of Morasko meteorites, have so far identified many secondary
mineral phases like: goethite, lepidocrocite, akaganeite, siderite, calcite, ankerite, awaruite, nickel
native as well as vivianite. Recently studies on a new found meteorites Morasko, allowed the
identification of more secondary minerals. They are represented by: aragonite CaCO3,
chukanovite Fe2(CO3)(OH)2 and hellyerite (Ni[CO3]·6H2O) (Karwowski et al. 2011). More
detailed analysis of the above phases revealed a new secondary phases, which are represented by:
reevesite (Ni6Fe3+

2CO3(OH)16·4H2O) as well as jarosite (KFe3+
3(OH)6(SO4)2).
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Wstęp

Badania sk³adu chemicznego i mineralnego meteorytu Morasko, pocz¹wszy od
roku 1914, w którym zosta³a zidentyfikowana pierwsza bry³a tego meteorytu (Pil-
ski 2013), przynios³o do dnia dzisiejszego wiele nowych odkryæ. Jest to meteoryt
¿elazny, zaliczany do grupy IAB-MG, ze wskazaniem, i¿ jest on meteorytem ano-
malnym, ze wzglêdu na nisk¹ zawartoœæ Ir (Pilski et al. 2013). Obok pierwotnych
faz mineralnych, omówionych w licznych publikacjach (m.in. Dominik 1976,
Karwowski et al. 2006, Karwowski et al. 2009), równie¿ badania wtórnej minerali-
zacji przynios³y wiele nowych informacji. Oprócz wodorotlenków ¿elaza (g³ównie
goetytu, lepidokrokitu i akaganeitu), wyró¿niono tu równie¿ wêglan ¿elaza (syde-
ryt), wêglan wapnia (kalcyt), oraz wêglan ¿elaza i wapnia (ankeryt). Ponadto
wystêpuj¹ tu wtórne fazy wysokoniklowe (awariut i/lub nikiel rodzimy) z domiesz-
kami Ge dochodz¹cymi do 5% at. oraz fosforany typu vivianitu (m.in. Gurdziel
et al. 2011). Nowe znaleziska od³amków meteorytu Morasko przynios³y informa-
cje o identyfikacji kolejnych nowych wtórnych faz. By³y to: wêglan wapnia – ara-
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gonit CaCO3, wêglan ¿elaza – chukanovit Fe2(CO3)(OH)2 oraz wêglan niklu –
hellyeryt (Ni[CO3]·6H2O) (Karwowski et al. 2011). Wyniki dalszych badañ ostat-
nich znalezisk meteorytu Morasko zaprezentowano poni¿ej.

Opis próbek oraz metody badawcze

Do badañ wykorzystano próbki pochodz¹ce z niedawno odnalezionych bry³ mete-
orytu Morasko (Karwowski et al. 2011). Próbki pochodzi³y z zewnêtrznych stref
meteorytów i stanowi³y ich od³amki oraz odpryski. W celu wstêpnej identyfikacji
faz mineralnych, ustalenia ich jakoœciowego oraz iloœciowego sk³adu a nastêpnie
segregacji próbek do dalszych analiz, przebadano je przy u¿yciu mikroskopu op-
tycznego. Badania te przeprowadzono w œwietle odbitym. Czêœæ próbek zosta³a
przeznaczona do badañ na mikroskopie skaningowym Philips XL 30 ESEM/TMP
z przystawk¹ analityczn¹ EDS (Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi w Sos-
nowcu). Aby zidentyfikowaæ fazy krystaliczne minera³ów wtórnych, z czêœci pró-
bek zosta³y wyseparowane wybrane fragmenty, które nastêpnie zosta³y zmielone
w moŸdzierzu agatowym. Tak przygotowane preparaty przebadano z u¿yciem
dyfraktometru rentgenowskiego firmy PHILIPS 3710 (Uniwersytet Œl¹ski,
Wydzia³ Nauk o Ziemi w Sosnowcu), stosuj¹c nastêpuj¹ce warunki pomiarowe:
lampa Cu k�1 z monochromatorem grafitowym; napiêcie: 40 kV; natê¿enie
pr¹du: 35 mA; czas zliczania impulsów (H): 2s; szybkoœæ przesuwu licznika (ss):
0,02°.

Wyniki badań

Przegl¹daj¹c próbki zwietrzeliny badanych bry³ meteorytu Morasko, jednymi
z bardziej rzucaj¹cych siê w oczy faz mineralnych, by³y makroskopowo widoczne
wydzielenia wtórnej fazy, charakteryzuj¹cej siê kolorami od ¿ó³tego do ¿ó³to-zielo-
nego. Miejscami faza ta przybiera³a charakter skupieñ ziemistych i sprawia³a wra¿e-
nie sypkiej. Skupienia tej fazy zajmowa³y obszar do kilku mm, by³y rozmieszone
nierównomiernie na powierzchniach i kontynuowa³y siê czasami w g³êbsze strefy
badanych próbek. Podczas polerowania przygotowywanych do badañ preparatów
zaobserwowano, i¿ stosunkowo ³atwo ulega ona wykruszeniu. W badaniach z u¿y-
ciem mikroskopu skaningowego stwierdzono, i¿ mo¿e byæ to reevesyt (ang. reeve-
site) Ni6Fe3+

2CO3(OH)16·4H2O (fig. 2 pkt A). Jego obecnoœæ zosta³a nastêpnie
potwierdzona badaniami wykonanymi z pomoc¹ dyfraktometru rentgenowskiego
(fig. 3). W obrazach mikroskopowych, przy du¿ych powiêkszeniach, wydzielenia
reevesitu ujawni³y budowê porowat¹, a u³o¿enie minera³ów tej fazy nadaje ca³oœci
charakter szkieletowy (fig. 2). Otoczone by³y one wodorotlenkami ¿elaza o ró¿nym
stopniu uwodnienia. Ponadto czêsto towarzyszy³y im wtórne fazy awaritu Ni3Fe
i/lub niklu rodzimego Ni (fig. 4). Te ¿y³kowe wydzielenia wysokoniklowe s¹
minera³ami spotykanymi w pseudomorfozach meteorytów moraskich, tu¿ przed
ca³kowitym rozk³adem bry³y meteorytowej (m.in. Gurdziel et al. 2007).
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Podczas analiz, obok reevesitu, stwierdzono obecnoœæ bardzo niewielkiej iloœci
jarosytu KFe3+

3(OH)6(SO4)2 (fig. 3). Próbka zwietrzeliny meteorytu Morasko,
zawieraj¹ca ten wtórny minera³, mia³a na swojej powierzchni nieliczne drobne sku-
pienia ziemiste tej fazy (rzêdu do 0,1–0,2 mm), w kolorze rdzawo-¿ó³tym, które
by³y rozmieszczone w strefie o œrednicy oko³o 10 mm. Obecnoœæ tego uwodnio-
nego siarczanu potasu i ¿elaza jest zwi¹zana z utlenianiem siarczków ¿elaza, tutaj
najprawdopodobniej fazy troilitowej, obecnej pierwotnie w miejscu wystêpowania
tego wtórnego jarosytu.

Zarówno reevesyt jak i jarosyt s¹ fazami mineralnymi powstaj¹cymi z wietrze-
j¹cych minera³ów pierwotnych, w procesach wietrzenia fizycznego i chemicznego,
które zachodz¹ na naszej Planecie. Po raz pierwszy w meteorytach obecnoœæ reeve-
situ zosta³a opisana w meteorycie Wolf Creek w 1967 roku (White et al. 1967),
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Fig. 1. Wydzielenie reevesitu, wśród wodorotlenków żelaza, w silnie wtórnie zmienionym meteorycie
Morasko. Obraz BSE.

Fig. 2. Porowata tekstura wydzieleń reevesitu,
przybierająca charakter formy szkieletowej (pun-
kt A to miejsce analizy – obok). Meteoryt Morasko.
Obraz BSE.

Fig. 2 pkt A – widmo EDS reevesitu. Meteoryt
Morasko.



gdzie obie te fazy (tj. reevesit i jarosyt) wystêpowa³y w asocjacji z jeszcze kilkoma
innymi wtórnymi minera³ami.

W próbkach pochodz¹cych z ostatnio odnalezionych bry³ meteorytu Morasko,
kilkukrotnie natrafiano na wydzielenia wêglanów wapnia (CaCO3), g³ównie kalcy-
tu (fig. 4 i fig. 4 pkt A) i nieco rzadziej aragonitu (fig. 6 pkt A). Obie te fazy wystê-
puj¹ w asocjacji mineralnej a ich powstanie nie jest bezpoœrednio wynikiem same-
go wietrzenia meteorytów. Krystalizacja tych wêglanów zwi¹zana jest z podsi¹ka-
niem roztworów z otoczenia badanego meteorytu, które w tym konkretnym przy-
padku, stanowi³y osady morenowe (Karwowski et al. 2011).

Kalcyt spotykany by³ g³ównie w pustkach i szczelinach, utworzonych wœród
wodorotlenków ¿elaza z domieszk¹ Ni (Fig 4 pkt A), gdzie tworzy³ narastaj¹ce na
siebie s³upy kryszta³ów. Przy odpowiednio d³ugo utrzymuj¹cych siê warunkach
redukcyjnych, krystalizuj¹ce kryszta³y tej fazy mineralnej stopniowo ca³kowicie
zamyka³y œwiat³a szczelin i pustek (fig. 5).

Podobnie jak w przypadku kalcytu, wydzielenia aragonitu znajdowano w pus-
tych przestrzeniach, gdzie tworzy³y niewielkie druzy na brzegach spêkañ (fig. 6).
Napotykane rodzaje skupieñ tej fazy mineralnej zbudowane by³y z cienko igie³ko-
wych kryszta³ów. Otoczenie aragonitu stanowi³y wodorotlenki ¿elaza (g³ównie
wydzielenia goethytu), zawieraj¹ce domieszki Ni (fig. 6 pkt B) (Karwowski et al.
2011).

W badanych próbkach, uwagê przykuwaj¹ równie¿ krystaliczne formy wodorot-
lenków ¿elaza, których wydzielenia przybieraj¹ ró¿ne formy. G³ówn¹ fazê stano-
wi tutaj goethyt (�-Fe3+O(OH)), znacznie rzadziej spotykany jest lepidokrokit
(�-Fe3+O(OH)), (Karwowski et al. 2004). Wodorotlenki te mog¹ krystalizowaæ
w postaci blaszek i tworz¹ wtedy najczêœciej nieuporz¹dkowane skupiska (fig. 7).
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Fig. 3. Wyniki analizy jednej z próbek zwietrzeliny meteorytu Morasko, wykonane przy użyciu dyfrakto-
metru rentgenowskiego.
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Fig. 4. Wydzielenie kalcytu (ciemniejsze w szczelinach), wśród wodorotlenków domieszką Ni (punkty A i B
to miejsce analiz – poniżej). Meteoryt Morasko. Obraz BSE.

Fig 4 pkt A – widmo EDS kalcytu. Meteoryt Mo-
rasko.

Fig 4 pkt B – widmo EDS wodorotlenków żelaza
z sąsiedztwa kalcytu, zawierających domieszkę Ni.
Meteoryt Morasko.

Fig. 5. Kryształy kalcytu w szczelinie, pośród wodorotlenków żelaza, zawierających domieszkę Ni. Meteo-
ryt Morasko. Obraz BSE.



Czêsto ich kryszta³y zawieraj¹ w swym sk³adzie domieszki Ni (fig. 7 pkt A). Napo-
tykano wydzielenia wodorotlenków, których u³o¿enie kryszta³ów przybiera³o cha-
rakter koncentryczny (rozetkowy). W omawianym przypadku domieszka niklu
w wodorotlenku jest znikoma lub praktycznie jej brak.

Wœród wodorotlenków ¿elaza uda³o siê zaobserwowaæ rzadko wystêpuj¹ce
w badanych próbkach pierwotne fazy mineralne. By³y to m.in. relikty taenitów,
w znaczniej czêœci wtórnie zast¹pione przez wodorotlenki ¿elaza (fig. 9 pkt A) oraz,
odporniejsza na wietrzenie, faza tetrataenitowa (fig. 9 i fig. 9 pkt B).

Miejscami napotykano ziarna cohenitu (fig. 10). W spêkaniach tej fazy, wœród
wodorotlenków ¿elaza, obecne by³y dendrytowe wydzielenia grafitu. Brze¿ne strefy
cohenitu stopniowo ulega³y wietrzeniu i przejœciu w wodorotlenki ¿elaza z do-
mieszk¹ wêgla.
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Fig. 6. Szczotki aragonitu w pustce, w bezpośrednim sąsiedztwie wodorotlenków żelaza zawierających
domieszkę Ni (punkty A i B to miejsce analiz – poniżej). Meteoryt Morasko. Obraz BSE.

Fig. 6 pkt A – widmo EDS aragonite. Meteoryt
Morasko.

Fig. 6 pkt B – widmo EDS wodorotlenków żelaza
sąsiadujących z aragonitem, z domieszkami Ni.
Meteoryt Morasko.



Podsumowanie i wnioski
Badania wietrzej¹cych meteorytów Morasko, pozwoli³y na identyfikacjê nastê-
puj¹cych wtórnych faz mineralnych: goethyt, lepidokrokit, akaganeit, syderyt, kal-
cyt, ankeryt, awaruit, nikiel rodzimy oraz wiwianit.
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Fig. 7. Blaszki wodorotlenków żelaza, zawierające
w swoim składzie Ni (analiza fig. 7A). Meteoryt
Morasko.

Fig. 7A – widmo EDS wodorotlenków żelaza, za-
wierających w swoim składzie Ni. Meteoryt Mo-
rasko.

Fig. 8. Kryształy wodorotlenków żelaza w skupie-
niach o budowie rozetowej (analiza fig. 8A). Meteo-
ryt Morasko.

Fig. 8A – widmo EDS wodorotlenków żelaza bez
domieszki Ni. Meteoryt Morasko.
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Fig. 9. Relikt taenitu z zachowaną w strefach brzegowych fazą tetrataenitową. Otoczenie stanowią wodo-
rotlenki żelaza (punkty A i B to miejsce analiz – poniżej). Meteoryt Morasko. Obraz BSE.

Fig. 9 pkt A – widmo EDS wodorotlenków żelaza.
Meteoryt Morasko.

Fig. 9 pkt B – widmo EDS fazy tetrataenitowej.
Meteoryt Morasko.

Fig. 10. Spękane ziarno cohenitu z widocznymi wtórnymi zmianami w strefach brzegowych (ciemne stre-
fy). Obraz BSE. Meteoryt Morasko.



W niedawno odnalezionych fragmentach meteorytu Morasko, zidentyfikowano
kolejne wtórne minera³y. By³y to: aragonit CaCO3, chukanovit Fe2(CO3)(OH)2

oraz hellyeryt (Ni[CO3]·6H2O) (Karwowski et al. 2011).
Dalsze analizy fragmentów meteorytu pochodz¹cych z tych znalezisk, pozwoli³y

na identyfikacjê kolejnych nowych wtórnych faz. S¹ to odpowiednio: reevesit
(Ni6Fe3+

2CO3(OH)16·4H2O) oraz jarosyt (KFe3+
3(OH)6(SO4)2). Obie te fazy wy-

stêpuj¹ w asocjacji. Powsta³y w lokalnie wytwarzanym przez meteoryt œrodowisku
redukcyjnym. Obecnoœæ ¿y³ek wysokoniklowych (awariutu i/lub niklu rodzimego)
w najbli¿szym s¹siedztwie reevesitu i jarosytu œwiadczy o tym, i¿ obu tych faz mo¿-
na siê spodziewaæ we fragmentach meteorytów moraskich, które s¹ bardzo silnie
wtórnie zmienione.
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