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Skład chemiczny i mineralny Szkła Pustyni
Libijskiej: badania wstępne z wykorzystaniem
mikroskopu skaningowego (SEM)
oraz mikrosondy elektronowej (EMPA)
Chemistry and mineral inclusions in the Libyan Desert Glass:
preliminary SEM and EMPA investigation

Abstract: In this study, fragment of the Libyan Desert Glass was investigated by using scanning
electron microscope (SEM) and electron microprobe (EMP). The analyses reveal two differ areas
in chemistry. the first one is homogenous in composition, but the second one is slightly enriched
in Ti, and Fe content. During SEM and EMP observation, a relict of primary minerals was noted
as a cracked zircon crystals.
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Interakcja meteorytu lub komety ze ska³ami ziemskimi mo¿e powstaæ tektyt.
Tektytem jest materia³ szklisty (brak uporz¹dkowanej struktury dalekiego zasiêgu),
którego g³ównym sk³adnikiem jest krzemionka (SiO2). Pochodzi ona ze ska³ sko-
rupy, w któr¹ uderzy³ obiekt pozaziemski (Koeberl 1986). Jak dot¹d, dystrybucja
i wystêpowanie tektytów na Ziemi zwi¹zane s¹ z nastêpuj¹cymi polami rozrzutu
tektytów (ang. strewn field): (i) Ameryki Pó³nocnej (m.in. georgiaity, bediazyty),
(ii) Europy Centralnej (mo³dawity = we³tawity), (iii) Afryki (iworyty, Szk³o
Pustyni Libijskiej) oraz (iv) Indonezji i Australii (m.in. australity). Tektyty ró¿ni¹
siê cechami fizycznymi i chemicznymi, gdy¿ powsta³y z przetopienia ró¿nych ska³.
Ich barwa, w zale¿noœci od typu, zmienia siê od przeŸroczystej jasnej (m.in. zie-
lona, ¿ó³ta) do wrêcz czarnej nieprzeŸroczystej (np. indochinity, filipinity, Muang
Nong). Forma te¿ jest zmienna i czêsto charakterystyczna dla danego rodzaju
tektytu. To samo dotyczy siê sk³adu chemicznego.

W pó³nocnej czêœci Afryki, na terenie Libii i Egiptu, wystêpuje niezwykle
homogeniczny rodzaj tektytów – Szk³o Pustyni Libijskiej (SPL), którego geneza,
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prawdopodobnie zwi¹zana jest z powstaniem krateru Kebira (Aboud 2009). Mimo
to pojawiaj¹ siê publikacjê, w których badacze przypuszczaj¹, ¿e szk³o libijskie
mo¿e byæ pochodzenia ziemskiego (np. Saul 2007). SPL jest bardzo „czystym” pod
wzglêdem chemicznym materia³em. Protolitem dla SPL by³ piasek, który w swoim
sk³adzie zawiera³ g³ównie kwarc. Jego dominuj¹cym sk³adnikiem jest krzemionka,
której zwartoœæ mieœci siê w przedziale od 98,44 do 99,99 wt.% SiO2. Domieszki,
g³ównie Fe i Ti stanowi¹ maksymalnie 0,5 wt.% w przeliczeniu na odpowiedni tle-
nek. SPL jest pozbawione makroskopowo widocznych inkluzji mineralnych. Cza-
sem, w strukturze SPL mo¿na dostrzec pêcherzyki z gazem (5–10 µm), powsta³e
podczas zakrzepniêcia tektytu.

Materiał i metodologia

Do badañ wykorzystano fragment jasnego, przeŸroczystego SPL (~2 cm), który
zosta³ zatopiony w ¿ywicy epoksydowej, a nastêpnie wypolerowany. Wstêpne
badania powierzchni SPL oraz sk³ad chemiczny zosta³y wykonane za pomoc¹ ska-
ningowego mikroskopu elektronowego (SEM) Philips XL30 ESEM/TMP zaopa-
trzonego w przystawkê EDS na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego.
Analizy w mikroobszarze zosta³y wykonane przy pomocy elektronowej mikroson-
dy CAMECA SX-100, przy u¿yciu zestawów syntetycznych i naturalnych wzor-
ców w Miêdzyinstytutowym Laboratorium Mikroanaliz Minera³ów i Substancji
Syntetycznych w Warszawie.

Wyniki

Analizy badanego materia³u, za pomoc¹ elektronów wstecznie rozproszonych
(BSE), pozwoli³y wyodrêbniæ trzy ró¿ne typy obserwowanych powierzchni. Pier-
wsza z nich nie ujawni³a ¿adnych zmian w sk³adzie chemicznym (fig. 1A). Jej
homogenicznoœæ zosta³a potwierdzona za pomoc¹ mikrosondy elektronowej
(tab. 1; an. 1–4). Dominuj¹cy sk³adnik to krzem, który jest na sta³ym, niezmien-
nym poziomie siêgaj¹cym do 99,16 SiO2 (wt.%). Sk³adnikami podrzêdnymi s¹:
m.in. Fe, Ti, Al oraz Mn, które czêsto s¹ na poziomie lub nawet poza poziomem
detekcji mikrosondy elektronowej.

Kolejny typ powierzchni ujawnia zmiany w obrazach BSE (fig. 1B), które prze-
jawiaj¹ siê jako pseudo strefowoœæ, zbudowana z naprzemian le¿¹cych jaœniejszych
i ciemniejszych stref. Chemiczna obecnoœæ tego typu zonalnoœci nie zosta³a
potwierdzona w uzyskanych danych mikrosondowych (tab. 1, an. 5–8). Podobne
szliry w SPL zosta³y opisane przez Saula (2008).

Ostatni typ powierzchni ujawni³ obecnoœæ inkluzji mineralnych, które by³y
reprezentowane przez kryszta³y cyrkonu (fig. 2). S¹ to ma³e, siêgaj¹ce do kilkudzie-
siêciu mikrometrów ziarna cyrkonów, które czêsto s¹ spêkane. Na obserwowanych
cyrkonach nie obserwuje siê zmian rekrystalizacji czy somatycznych.
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Dyskusja i wnioski

W niektórych tektytach stwierdzono obecnoœæ wrostków (inkluzji) m.in. ziaren
zbudowanych z metalicznego ¿elaza zawieraj¹cego do 3% niklu, wysokociœnie-
niow¹ odmianê kwarcu (coesyt) czy nawet mikrodiamenty (O’Keefe 1966).
W tektytach, poprzez wtórn¹ rekrystalizacjê (np. ziaren kwarcu bêd¹cych sk³adni-
kami piasku w osadach, które uleg³y topieniu) mo¿e utworzyæ siê ksenomorficzna
forma czystej krzemionki – lachatellieryt. W niektórych przypadkach inkluzje
mineralne mog¹ byæ reprezentowane przez takie minera³y jak korund, rutyl czy
cyrkon, które s¹ reliktami faz mineralnych bêd¹cych pierwotnie w zmetamorfizo-
wanym osadzie (np. Deloule i in. 2001). Wspomniane minera³y najczêœciej wystê-
puj¹ w indochinitach typu Muang Nong).

Przebadany fragment SPL nie ujawnia praktycznie ¿adnych zmian zwi¹zanych
ze sk³adem chemicznym. W niektórych miejscach zmiany zaobserwowane za po-
moc¹ obrazów BSE (fig. 1B), prawdopodobnie s¹ wywo³ane bardzo ma³ymi pod-
stawieniami ¿elaza i/lub tytanu (tab. 1 an. 4–6). Mo¿liwe, ¿e materia³ wyjœciowy
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Fig. 1. Przykładowa, homogeniczna powierzchnia fragmentu Szkliwa Pustyni Libijskiej z pęcherzykami
pogazowymi (A). Przykład powierzchni heterogenicznej tego samego tektytu (B). Zdjęcia BSE.

Fig. 2. Przykładowa powierzchnia Szkła Pustyni Libijskiej z minerałem reliktowym-cyrkonem. Zdjęcie BSE.



móg³ zawieraæ jakieœ fazy zawieraj¹ce Fe i Ti, które by³y ³atwo topliwe, a wyto-
pione produkty zosta³y wbudowane w tektyt.

Jedynymi inkluzjami, bêd¹cymi swoistym i niezmienionym reliktem minera³ów
pierwotnych s¹ kryszta³y cyrkonów. S¹ one jedynie spêkane bez œladów rekrystali-
zacji czy zmian metasomatycznych.

SPL jest materia³em jednorodnym pod wzglêdem chemicznym. Dalsze badania
nad tym materia³em mog¹ ujawniæ inne minera³y, które przetrwa³y proces meta-
morfizmu szokowego, prowadz¹cy do uformowania siê Szk³a Pustyni Libijskiej.

Tabela 1. Skład chemiczny badanego Szkła Pustyni Libijskiej za pomocą mikrosondy. Analizy 1–4
reprezentują punktu pomiarowe z powierzchni homogenicznej w obrazach BSE, natomiast analizy 5–8
pochodzą z miejsc, gdzie ujawniła się „strefowość” w BSE.

Składnik 1 2 3 4 5 6 7 8

CaO (wt.%) 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

K2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

SO3 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03

P2O5 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,03 0,05 0,00

TiO2 0,00 0,00 0,04 0,05 0,11 0,11 0,15 0,00

FeO 0,00 0,05 0,04 0,00 0,05 0,04 0,03 0,04

MnO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

Na2O 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

MgO 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00

Al2O3 0,00 0,30 0,20 0,00 0,22 0,32 0,13 0,11

SiO2 99,16 98,76 98,65 99,00 98,73 97,88 98,78 98,54

SUMA 99,20 99,14 99,06 99,07 99,17 98,44 99,17 98,78

Literatura
Aboud T., 2009, Libyan Desert Glass: has the enigma of its origin been resolved?, Physics Procedia,

2, s. 1425–1432.
Deloule E., Chaussidon M., Glass B.P., Koeberl C., 2001, U–Pb isotopic study of relict zircon

inclusions recovered from Muong Nong-type tektites, Geochimica et Cosmochimica Acta, 65,
s. 1833–1838.

Koeberl C., 1986, Geochemistry of tektites and impact glasses, Annu. Rev. Earth. Planet. Sci., 14,
s. 323–350.

O’Keefe J.A., 1966, The origin of tektites, Space Science Reviews, 6, s. 174–221.
Saul J.M, 2007, Czy Szk³o Libijskie jest produktem zderzenia? Czêœæ I: Przesz³oœæ, Meteoryt, 64,

s. 24–26.
Saul J.M., 2008, Czy Szk³o Libijskie jest produktem zderzenia? Czêœæ II: Opis i modele uformowa-

nia, Meteoryt, 65, s. 5–8.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

106 Skład chemiczny i mineralny Szkła Pustyni Libijskiej: badania wstępne...


