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A new unbrecciated enstatite meteorite from Algeria

Abstract: In this paper, a new mineralogical and chemical data on a new brecciated enstatite are
presented. Fe-low enstite is the main pyroxene. Locally small grains of diopside were noted.
The rest of silicates are represented by oligoclase and cristobalite. Siliceous glass was also found.
The meteorite contains up to11.5 vol.% of Ni-kamacite (up to 6.8 wt.% of Ni and up to
2.9 wt.% of Si). Niningeryt and Cr-rich troilite are the main sulphides. Small amount of graphite
forms a bundle-like agregates of fine plate crystals. The classification is still in progres. The new
meteorite from Algeria can be an example of unbrecciated enstatite or ungrouped achondrites.

Keywords: enstatite achondrite, enstatite, Si- bearing kamacite, troilite, niningerite, keilite,
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Materiał badawczy

Przed mio tem badañ jest mete o ryt zaku piony 16 cze r wca 2018 na tar gach mete o ry -
tów w Ensi s heim. Okaz pozy skano od braci Ait - Hiba z Maroka. Okaz ner ko wa -
tego kszta³tu w wiê kszo œci by³ pokryty polew¹ pustynn¹ (fot. 1). Sko rupa obto pie -
niowa zachowa³a siê tylko w mie j scu, w któ rym okaz by³ zagrze bany w pia sku.
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Fot. 1. Powie rz ch nia zew nę trzna mete o rytu.
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Cha ra kte ry zuje j¹ br¹zowy kolor oraz mato woœæ. Mete o ryt przed ciê ciem wa¿y³
750 gram.

Wed³ug sprze da wcy mete o ryt zna le ziono w oko li cach osady Taw rirt w po³ud -
nio wo - za chod niej Algie rii. Mete o ryt zosta³ prze ciêty uka zuj¹c znaczn¹ iloœæ fazy
meta li cz nej (fot. 2). Na prze kroju uwi da cz niaj¹ siê te¿ wyd³u¿one, do 2 cm, kry -
szta³y piro kse nów (fot. 3).

Metodologia badań

Bada nie sk³adu mine ra l nego wymaga spre pa ro wa nia szli fów cien kich. Ze wzglêdu
na podej rze nie, i¿ pozy skany mete o ryt mo¿e byæ uni ka towy, ciê cia doko nano za
pomoc¹ pi³y dru to wej. W przy pa dku tym straty mate ria³u s¹ naj mnie j sze. Ju¿ pod -
czas ciê cia zaob se r wo wano pod wy ¿szon¹ twar doœæ mate ria³u. Nastê p nie z mete o -
rytu wyko nano trzy szlify cien kie, pole ro wane oraz dwa zg³ady. Pie r wszym kro -
kiem badañ by³y wstê pne ana lizy sk³adu che mi cz nego i mine ra l nego szli fów za
pomoc¹ EDS na mikro sko pie ele ktro no wym. Rów no le gle do EDS zosta³y prze -
pro wa dzone bada nia dyfra kto me try czne (XRD), które umo ¿ li wiaj¹ wstê pne
stwier dze nie sk³adu mine ra l nego bada nej pró bki. Szlify cien kie i zg³ady pole ro -
wane badano meto dami petro gra fi cz nymi w œwie tle prze chodz¹cym i odbi tym.
W bada niach nad sk³adem che mi cz nym minera³ów wyko rzy stano mikro sondê ele -
ktro now¹ CAMECA SX100 w Miê dzy in sty tu to wym Labo ra to rium Mikro ana lizy
Minera³ów i Sub stan cji Syn te ty cz nych na Wydziale Geo lo gii UW. W celu okre œle -
nia zawa r to œci poszcze gó l nych sk³adni ków, wyko nano pomiary pla ni me try czne
szlifu cien kiego i zg³adu w œwie tle odbi tym.
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Fot. 2. Prze krój mete o rytu. Jasne zia rna –

kama cyt.

Fot. 3. Prze krój mete o rytu. Wido czne kry -

ształy ensta tytu osiągające do 2 cm

długo ści.



Skład mineralny

W p³ytkach cien kich, w œwie t le prze chodz¹cym uja w nia siê budo wa i sk³ad mine -
ra l ny pró b ki. Mo¿ na roz po znaæ mine ra³y prze zro czy ste. W bada nych szli fach uwi -
da cz nia siê du¿a iloœæ nisko dwój³omnych mine ra³ów o wyra Ÿ nie doda t nim relie fie. 
Ich kszta³ty s¹ zró ¿ ni co wa ne w zale ¿ no œci od prze kro ju (fot. 4). Na wyd³u¿o nych
prze kro jach uja w nia siê ³upli woœæ. S¹ to g³ównie piro kse ny rom bo we, wyga szaj¹
pro sto œwiat³o. Tworz¹ one szkie let zia r no wy mete o ry tu. Spo ty ka siê rza d ko piro -
kse ny o sko œ nym wyga sza niu œwiat³a. Prze wa ¿aj¹ zia r na piro kse nów o roz mia rach
pomiê dzy 3,0 do 5,0 mili metrów. W wyko na nych szli fach nie natra fio no na du¿e
kry szta³y piro kse nu o d³ugo œci oko³o 2 cm wido cz ne na prze kro ju mete o ry tu
(fot. 3). Kszta³ty zia ren piro kse nów s¹ na ogó³ kse no mo r fi cz ne, nie kie dy zaokr¹g -
lo ne, rza d ko o pro s tych kra wê dziach (hipa to mo r fi cz ne) (fot. 5). Na obra zie
w mikro sko pie ele ktro no wym (obraz BSE) w obrê bie zia ren piro kse nów uwi da cz -
niaj¹ siê dro b ne inklu zje mine ra³u z gru py SiO2 (fot. 6).

Bada nia piro kse nów w mikro ob sza rze wyka za³y, ¿e repre zen tuj¹ one g³ównie
pra wie czy sty ensta tyt czê sto pozba wio ny ¿ela za (zawa r toœæ ¿ela za poni ¿ej limi tu
dete kcji) lub z nie wielk¹ jego domieszk¹. Udzia³y mina³ów ensta ty tu, wol la sto ni tu
i fer ro sy li tu mo¿ na przed sta wiæ nastê puj¹co: En99,02–99,82, Wo0,35–0,18, Fs0,38–0,00, przy 
n = 25.

Rza dko spo ty ka nym piro kse nem jest dio p syd. Bada nia w mikro ob sza rze wyka -
za³y nastê puj¹cy sk³ad: En48,58, Wo50,68, Fs0,74.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 10, 2019

Łukasz KARWOWSKI, Mateusz SZYSZKA 53

Fot. 4. Zia rna piro kse nów sta nowiące główny składnik bada nego mete o rytu w róż nych prze kro jach. Cza -

sem uwi da cz nia się w nich łupli wość. Cza rne – minerały nie prze zro czy ste oraz szkliwo. Światło prze -

chodzące, nikole nie do końca skrzy żo wane.
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Fot. 5. Zaokrąglone zia rna piro ksenu (ensta tytu), cza sami z pro stymi kra wę dziami (cie mno szare z dro b -

nymi wydzie le niami kama cytu – białe). Mię dzy zia r nami ensta tytu – faza jaś nie j sza repre zen tuje szkliwo

krze mia nowe. W szkli wie wido czne są cza rne wydzie le nia gra fitu. Obraz BSE.

Fot. 6. Zia rno ensta tytu z inklu zjami minerału z grupy SiO2 (kry sto ba litu) i szkliwa krze mia no wego. Inklu zje 

szare – naj cie mnie j sze – kry sto ba lit, jaś nie j sze to szkliwo krze mia nowe. Białe – wydzie le nia kama cytu.

Obraz BSE.



Kole j nym mine ra³em wystê puj¹cym w mete o ry cie jest pla gio klaz. Two rzy on
ró¿ nej wie l ko œci zia r na na ogó³ kse no mo r fi cz ne. Wie l ko œci¹ osi¹gaj¹ one d³ugoœæ
do 0,2 mm. Na wiê kszych zia r nach uja w niaj¹ siê licz ne zblŸnia cze nia typu albi to -
we go (fot. 7).

Bada nia pla gio kla zów w mikro ob sza rze wyka za³y, ¿e s¹ to oli go kla zy o nie co
zró ¿ ni co wa nym sk³adzie pra wie od sk³adu albi tu. Zakres zmien no œci przed sta wia
siê nastê puj¹co: Ab86,98–74,94, An23,00–10,56, Or2,70–1,59, przy n = 10.

Sto sun kowo nie wie lki udzia³ w mete o ry cie posiada minera³ z grupy krze mionki, 
o któ rym wspo mniano przy oma wia niu piro kse nów. Jest to, jak wska zuj¹ wyniki
badañ dyfra kto me try cz nych, kry sto ba lit. Przed sta wiono go na foto gra fii 6 w posta -
ci inklu zji w ensta ty cie. Bada nia w mikro ob sza rze uja w niaj¹, ¿e zawiera on zna czne 
domie szki Na2O (2,56–1,44% wag.) i Al2O3 (3,56–2,30% wag.).

Kolejn¹ faz¹ jest izo tro po we szkli wo krze mia no we, czê sto zawie raj¹ce wydzie le -
nia gra fi tu (fot. 5). Sk³ad che mi cz ny szkli wa waha siê w zna cz nych gra ni cach.
Krze mion ka oko³o 75–80% wag; glin ka oko³o 13% wag.; Na2O od 7,00–5,15%
wag.; K2O w gra ni cach 2,30–2,00% wag. Cha ra kte ry styczn¹ cech¹ szkli wa jest
zna cz na zawa r toœæ siar ki. Liczo na jako SO2 sta no wi 1,36 do 1,12% wag. W szkli -
wie wystê pu je te¿ chlor w ilo œciach od 0,48 do 0,39% wag. Czê sto szkli wo wystê -
pu je w obrê bie sia r cz ków tworz¹c w nich okr¹g³e wro stki (fot. 9).

Prze zro czy stym mine ra³em jest te¿ old ha mit. Ma bar wê br¹zowaw¹ w œwie t le
prze chodz¹cym, cha ra kte ry zu je siê wyso kim relie fem oraz izo tro pi¹. Zosta nie
dok³ad niej omó wio ny w dal szej czê œci tekstu.
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Fot. 7. Zbli ź nia czone zia rno pla gio klazu wśród zia ren ensta tytu. Cza rne – minerały nie prze zro czy ste

(kama cyt, sia r czki, gra fit) oraz izo tro powe szkliwo. Światło prze chodzące nikole skrzy żo wane.



Minera³y nie prze zro czy ste iden ty fi ko wano w œwie tle odbi tym oraz badaj¹c je
w mikro ob sza rze.

Naj po pu la r nie j sza i rzu caj¹ca siê w oczy jest faza meta li cz na – naj ja œ nie j sza
w œwie t le odbi tym. Roz mia ry zia ren s¹ bar dzo zró ¿ ni co wane, od poje dyn czych
mili me trów do dzie siê t nych czê œci mikro me tra. Dok³adne obse r wa cje nie uja w ni³y 
obe cno œci tae ni tu. Podo b nie obse r wa cje przy u¿y ciu mikro sko pu ele ktro no we go,
przy zmien nym kon tra œcie, nie uja w ni³y obe cno œci tej fazy. Dro b ne zia r na s¹ czê -
sto zaokr¹glo ne, lub wrêcz okr¹g³e (fot. 10). Przy po mi naj¹ prze kro je kulek. Bada -
nia sk³adu che mi cz ne go w mikro ob sza rze wska zuj¹, ¿e jedyn¹ faz¹ meta liczn¹ jest
kama cyt (fot. 8). Potwier dzaj¹ to wyni ki badañ dyfra kto me try cz nych. Jego sk³ad
che mi cz ny zmie nia siê w nie wie l kich gra ni cach: Ni – 6,10 do 6,83% wag.; dru gim 
wa¿ nym sk³adni kiem w bada nym kama cy cie jest krzem. Jego zawa r to œci wahaj¹ siê 
w nie wie l kim prze dzia le od 2,98 do 2,87% wag. Pozo sta³e sk³adni ki to kobalt
(0,36–0,20% wag.) oraz fos for (0,26–0,00% wag.). Ten osta t ni mo¿e byæ zwi¹za -
ny z bar dzo dro b ny mi wydzie le nia mi schre i be r sy tu. Obe cnoœæ krze mu w stru ktu -
rze kama cy tu œwia d czy o jego czê œcio wej syde ro fi l no œci. Jest to cecha cha ra kte ry -
sty cz na dla mete o ry tów ensta ty to wych – aubry tów (Kiel 2010).

Jak wspo mnia no wy¿ej, kama cy to wi towa rzy szy sto sun ko wo rza d ko schre i be r -
syt. Wystê pu je on na ogó³ na zewn¹trz zia ren kama cy tu (fot. 8), tworz¹c w¹skie
stre fy o gru bo œci rzê du poje dyn czych mikro me trów i mnie j sze. Rza d ko spo ty ka siê
wyd³u¿o ne zia r na schre i be r sy tu tkwi¹ce w kama cy cie, przy po mi naj¹ce jego odmia -
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Fot. 8. Zia rno kama cytu (białe) z wydzie le niami roze tek gra fitu – cza rne. W gór nej czę ści foto gra fii – szary

ensta tyt. Z pra wej gór nej czę ści zia rna kama cytu wido czne wąskie strefy oddzie lone od kama cytu spę ka -

niami z wodo ro t len kami Fe repre zen tujące schre i be r syt. Obraz BSE.



nê rha b dyt. Schre i be r syt naj le piej jest wido cz ny na nie co pod wie trza³ych zia r nach
kama cy tu. Wyko na no kil ka ana liz che mi cz nych w mikro ob sza rze. Wska zuj¹ one,
¿e jest on sto sun ko wo ubo gi w nikiel. Na ogó³ zawa r toœæ niklu oscy lu je od 7,21 do 
7,12% wag. Rza dziej osi¹ga war toœæ 12,95% wag.

Kolejne wa¿ ne mine ra³y sia r cz ko we to mine ra³y z sze re gu ala ban dyn – ninin ge -
ryt – kei lit.

Ninin ge ryt i kei lit s¹ pra kty cz nie iden ty czne w œwie tle odbi tym. Maj¹ one
barwê sza raw¹ z lek kim odcie niem nie bie ska wym. Oby dwa minera³y s¹ izo tro powe 
i nie wyka zuj¹ refle ksów wewnê trz nych. Kszta³ty zia ren s¹ zró ¿ ni co wane, podo b nie 
jak roz miary od 0,5 mm do poje dyn czych mikro me trów. Wiê ksze zia rna zawie raj¹
bar dzo czê sto wyd³u¿one, w¹skie zia rna tro i litu, bêd¹ce naj pra wdo po do b niej wyni -
kiem wspó l nej kry sta li za cji tych minera³ów (fot. 9). Poza tro i li tem w obrê bie  wiêk -
szych zia ren tego sia r czku wystê puj¹ licz nie bar dzo dro bne zia rna old ha mitu
(fot. 9), mog¹ one sta no wiæ pro dukt odmie sza nia tych sia r cz ków. Ninin ge ryt i kei -
lit wspó³wystê puj¹ naj czê œciej z tro i li tem i rza dziej z faz¹ kama cy tow¹. Bada nia
w mikro ob sza rze wska zuj¹, ¿e ninin ge ryt jest bar dziej pospo lit¹ faz¹ wœród oma -
wia nych sia r cz ków Fe, Mg i Mn. Oby d wie fazy zosta³y tak¿e ziden ty fi ko wane
dyfra kto me try cz nie. Sia r czek tego typu wystê puje tak¿e w postaci sub mi kro sko po -
wych zia re nek w old ha mi cie. Maj¹ one roz miary rzêdu dzie siê t nych czê œci mikro -
me tra. Sk³ady che mi czne faz ninin ge rytu i kei litu przed sta wiono na ryci nie 1.
Wiê kszoœæ ana li zo wa nych zia ren to ninin ge ryt. Ninin ge ryt i kei lit le¿¹ na pro je kcji
trójk¹ta FeS – MgS – MnS w pobli¿u linii oddzie laj¹cej te minera³y.
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Ryc. 1. Trójkąt kla sy fi ka cy jny sia r cz ków Fe,Mg i Mn wg. Shi mizu i in. (2002) z nanie sioną pro jekcją bada -

nych sia r cz ków (nieco zmie niony, w gór nym narożu dodano Na i Ti). Wię kszość pun któw pro je kcy j nych

układa się na polu ninin ge rytu.
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Fot. 9. Duże zia rno ninin ge rytu z wydłużo nymi zia r nami tro i litu (jaś nie j sze). Bar dzo dro bne szare zia rna

w ninin ge ry cie to old ha mit. Minerał wystę pujący w postaci żyłki i wystę pujący na zewnątrz zia rna ninin ge -

rytu to tro i lit. Cza rne, roba cz kowe obszary w tro i li cie to zagłębie nia z reli ktami old ha mitu. Cie mno - szare

oto cze nie to krze miany (piro kseny, ska le nie, szkliwo). W obrę bie ninin ge rytu okrągłe wydzie le nia repre -

zen tują szkliwo krze mia nowe. W pra wym gór nym rogu zia rno kama cytu (białe) z dro b nymi roze tkami gra -

fitu (cza rne). Obraz BSE.

Fot. 10. Zna cz nych roz mia rów zia rno old ha mitu z wyraźną łupli wo ścią (szare po śro dku foto gra fii) w oto -

cze niu ninin ge rytu (nieco jaś nie j szy) i tro i litu. Białe zia rna to kama cyt. Cie mno - szare tło repre zen tują krze -

miany i szkliwo. Mikro skop ele ktro nowy; obraz BSE.



Górne naro¿e trójk¹ta pro je kcy j nego (ryc. 1) zawiera odpo wied niki sia r cz ków
Mn, Ca, Cr, Ti i Na. Zawa r to œci tych pie r wia stków w bada nych sia r cz kach przed -
sta wiaj¹ siê nastê puj¹co: Mn 5,01–4,40% wag.; Ca 2,54–2,02% wag.; Cr
2,64–1,52% wag.; Ti 0,15–0,06% wag.; Na 0,76–0,32% wag. Zatem w bada nym 
mete o ry cie ensta ty to wym wymie nione pie r wia stki posia daj¹ cha ra kter syde ro fi lny.

Kole j nym wa¿ nym sia r cz kiem pod wzglê dem ilo œcio wym jest tro i lit. Bar wa
w œwie t le odbi tym jest taka sama jak piro ty nu – ró¿o wa wa. Mo¿ na zauwa ¿yæ
w nim sto sun ko wo s³abe dwó jo d bi cie i ani zo tro piê. Na ogó³ prze ra sta siê z ninin -
ge ry tem (fot. 9), wystê pu je te¿ z kama cy tem. Czê sto zawie ra roba cz ko wa te wro stki 
old ha mitu, szcze gó l nie gdy wystê pu je razem z ninin ge ry tem (fot. 9). Sk³ad che mi -
cz ny ozna czo ny w mikro ob szrze wska zu je, ¿e obok ¿ela za wystê puj¹ w nim liczne
domie szki repre zen to wane przez chrom, tytan i w mnie j szych ilo œciach wapñ oraz
man gan. Naj wiê cej w stru ktu rze tro i litu zna j duje siê chromu (5,46–3,69% wag.).
Tytan stwier dzono te¿ w zmien nych ilo œciach od 1,06 do 0,61% wag. Man gan nie 
zawsze wystê puje w tro i li cie (0,16–0,00% wag.), podo b nie jak wapñ (0,11–0,00% 
wag.). Obe cnoœæ tych pie r wia stków w tro i li cie wska zuje na ich w³asno œci  chalko -
filne, podo b nie jak ich obe cnoœæ w sia r cz kach sze regu kei lit – ninin ge ryt.

W mnie j szych ilo œciach wystê pu je old ha mit. Jak wspo mnia no przy oma wia niu
mine ra³ów prze zro czy s tych, mo¿na ziden ty fi ko waæ go w œwie t le prze chodz¹cym.
W œwie t le odbi tym jest sza ry, wyra Ÿ nie jaœ nie j szy od krze mia nów, cie mnie j szy od
mine ra³ów z sze re gu ninin ge ryt – kei lit. Czê sto wiê ksze zia r na wyka zuj¹ wyraŸn¹
³upli woœæ kostkow¹ (fot. 10). Wyka zu je br¹zowa we refle ksy wewnê trz ne. Jako
mine ra³ regu la r ny jest izo tro po wy. Wystê pu je w posta ci samo dzie l nych zia ren
tkwi¹cych wœród krze mia nów b¹dŸ wspó³wystê pu je z inny mi sia r cz ka mi. Czê sto
sta no wi wro stki w tro i li cie oraz ninin ge ry cie (fot. 9). W wiê kszych zia r nach old ha -
mi tu tkwi¹ mikro zia r na sia r cz ku (Fe, Mg, Mn, Ca, Cr, Ti, Na), ze wzglê du
na mini ma lne roz mia ry zba da ne jako œcio wo (EDS). Cza sa mi w obrê bie szkli wa
mo¿ na spo t kaæ mikro zia r na old ha mi tu. Sk³ad che mi cz ny okre œlo ny w  mikro -
obszarze wska zu je, ¿e znaczn¹ domie sz kê w old ha mi cie sta no wi mag nez
(4,21–1,53% wag.), ¿ela zo (4,03–0,42% wag.), man gan (0,96–0,38% wag.) oraz
w nie wie l kim sto p niu sód od 0,27 do zawa r to œci poni ¿ej limi tu dete kcji.

Poza wy¿ej omó wio ny mi mine ra³ami napo tka no poje dyn cze zia r no zbli ¿o ne
sk³adem che mi cz nym do dau bre e li tu (ana li za nie dok³adna z powo du zbyt ma³ych
roz mia rów obie ktu).

W obrê bie tro i li tu natra fio no na jed no dro b ne zia r no sia r cz ku ¿ela za i cyn ku.
Sto sun ki oby d wu pie r wia stków s¹ pra wie jed na ko we z mini maln¹ prze wag¹ ¿ela za. 
Mo¿ na chy ba zatem stwier dziæ, ¿e jest to ruda s he v sky it. Mine ra³ ten jest sia r cz -
kiem z prze wag¹ udzia³u ¿ela za nad cyn kiem (Bri t vin i in. 2008). Mine ra³ ten
zawie ra zna cz ne domie sz ki Mg (2,72% wag), Mn (1,60% wag.), Cr (0,25% wag.)
i nie wielk¹ zawa r toœæ Ti (0,02% wag.; wyko na no jedn¹ ana li zê).

Innych faz sia r cz ko wych lub fos for ko wych, spo ty ka nych w mete o ry tach ensta -
ty to wych, nie stwier dzo no.
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Osta t nim mine ra³em nie prze zro czy stym wystê puj¹cym w bada nym mete o ry cie
jest gra fit. Nie two rzy wiê kszych zia ren, jedy nie roze tko we sku pie nia wystê puj¹ce
naj czê œciej w kama cy cie (fot. 8 i 9) oraz w szkli wie (fot. 5).

Bada nia pla ni me try cz ne prze pro wa dzo no jedy nie w œwie t le odbi tym dla 3000
pun któw na typo wym szli fie petro gra fi cz nym, pole ro wa nym. Wyni ki wska zuj¹, ¿e
naj li cz nie j szym sk³adni kiem jest piro ksen (ensta tyt i mini ma l ne ilo œci dio p sy du)
sta no wi¹cy 61,4% obj. Jako kole j ny sk³adnik mo¿ na wyró ¿ niæ sub stan cje o sto sun -
ko wo niskiej zdo l no œci refle ksy j nej repre zen to wa ne przez pla gio klaz (oli go klaz),
szkli wo krze mia no we i kry sto ba lit. Pra kty cz nie, w œwie t le odbi tym nie s¹ do roz ró -
¿ nie nia. Sta no wi¹ one ³¹cznie 15,9% obj., z cze go naj wiêksz¹ rolê wœród nich
odgry wa pla gio klaz, nastê p nie szkli wo i nie wie l kie ilo œci kry sto ba li tu. Zawa r toœæ
fazy meta li cz nej, któr¹ sta no wi kama cyt wyno si 11,5% obj. W sk³ad tej fazy wli -
czo no œla do we ilo œci schre i be r sy tu. Ninin ge ryt i kei lit sta no wi¹ 4,6% obj., nato -
miast tro i li tu w bada nym mete o ry cie jest nie co mniej – 4,1% obj. Old ha mit sta -
no wi 1,4% obj. Nie jest on roz³o¿o ny ca³kiem rów no mie r nie w mete o ry cie. Naj -
mniejsz¹ objê toœæ zaj mu je gra fit sta no wi¹c 0,9%. Przed sta wio ne zawa r to œci mo¿ na 
uznaæ za wi¹¿¹ce ponie wa¿ ogó l nie mete o ryt jest w miarê jed no rod ny, pomi jaj¹c
wydzie le nia du¿ych piro kse nów i wyka zu je podobn¹ stru ktu rê.

Wietrzenie meteorytu

W przy po wie rz ch nio wej stre fie mete o ryt jest wyra Ÿ nie nad wie trza³y. Pre pa ra ty
mikro sko po we nie obe j muj¹ sko ru py obto pie nio wej. Obe j muj¹ jedy nie stre fy przy 
powie rz ch ni wysta wio nej na wzmo ¿o ne dzia³anie warun ków atmo s fe ry cz nych.
Przy tej powie rz ch ni uwi da cz nia siê wewnê trz na czêœæ sko ru py obto pie nio wej
repre zen to wa na przez stre fê tzw. cza r nych ¿y³ek. ¯y³ki te s¹ zwie trza³e, wype³nio ne 
tle no wo do ro t len ka mi ¿ela za. Do g³êbo ko œci oko³o 0,6 cm od tej powie rz ch ni
widaæ wie trze nie mine ra³ów takich jak kama cy tu, tro i li tu i ninin ge ry tu, zastê po wa -
nych od zewn¹trz wodo ro t len ka mi ¿ela za. Mine ra³y krze mia no we s¹ nie co za¿e la -
zio ne (zaba r wio ne zwi¹zka mi ¿ela za). Nie zauwa ¿o no oznak wie trze nia mine ra³ów
krze mia no wych. Im dalej w g³¹b mete o ry tu spa da sto pieñ zwie trze nia. Ju¿ oko³o
1 cm od powie rz ch ni zani kaj¹ wyra Ÿ ne zja wi ska wie trze nio we. Jedy nie zia r na
kama cy tu zawie raj¹ bar dzo cienk¹ oto cz kê wodo ro t len ków ¿ela za zawie raj¹cych
nie co niklu. Wewn¹trz mete o ryt jest nie zmie nio ny wie trze nio wo.

Podsumowanie

W opa r ciu o uzy ska ne wyni ki auto rzy nie s¹ w sta nie pew nie skla sy fi ko waæ mete o -
ry tu. Okaz jest dosyæ wyj¹tko wy ze wzglê du na to, ¿e nie jest zbre kcjo no wany, jak
pra wie wszy stkie mete o ry ty nale¿¹ce do gru py aubry tów. Nie posia da te¿ cech pry -
mi ty w nych achon dry tów (Pil ski i in. 2011). Podo b nie jak w aubry tach, kama cyt
wyka zu je wysok¹ zawa r toœæ krze mu (Kiel 2010). Swo im sk³adem mine ra l nym
i che mi cz nym naj bar dziej zbli ¿o ny jest do mete o ry tu uzna ne go za aubryt – Shal lo -
wa ter (Waters, Prinz 1979) i mo¿e repre zen to waæ inne cia³o macie rzy ste jako
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Ÿród³o aubry tów (Keil 2010). Tytan w aubry tach wyka zu je wyra Ÿ ne w³aœci wo œci
cha l ko fi l ne i mine ra³y sia r cz ko we s¹ w nie go wzbo ga co ne. W bada nym mete o ry cie
zawa r to œci tyta nu w fazach sia r cz ko wych s¹ sto sun ko wo niskie. Ponad to wystê pu je 
w nim zna cz na iloœæ fazy meta li cz nej (11,5%) nie spo ty ka nej doty ch czas w aubry -
tach. Mo¿e to suge ro waæ, i¿ obiekt z któ re go pocho dzi mete o ryt by³ zna cz nych
roz mia rów co umo ¿ li wia³o kry sta li za cjê ensta ty tu oraz, ¿e by³ zaso b ny w ¿ela zo.
Obe cnoœæ szkli wa krze mia no we go oraz prze ro sty kry szta³ów suge ruj¹ te¿ etap
w któ rym nast¹pi³a kry sta li za cja ze sto pu ude rze nio we go. Z³o¿o na histo ria kry sta li -
za cji oraz kla sy fi ka cja bada ne go mete o ry tu wyma gaj¹ dal szych badañ. Byæ mo¿e
okaz repre zen tu je typ nie zgru po wa nych achon dry tów ensta ty to wych.
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