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Minerały akcesoryczne w meteorycie Morasko

Acessory minerals of meteorite Morasko

S³owa kluczowe: nodule troilitowo-grafitowe, meteoryt Morasko

Charakterystyczn¹ cech¹ ¿elaznych meteorytów typu IAB-MG, do których
nale¿y meteoryt Morasko, s¹ nodule troilitowo-grafitowe, zawieraj¹ce ró¿norodne
minera³y akcesoryczne. G³ównymi sk³adnikami nodul s¹ troilit i grafit. Obwódkê
wokó³ nodul tworzy warstwa cohenitowo-schreibersytowa o zmiennej gruboœci.
Nodule (wielkoœci 1,5–3 cm) ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ kszta³tem, rozmieszczone s¹
one sposób przypadkowy oraz wyraŸnie odznaczaj¹ siê od matrix kamacytu i taeni-
tu. Minera³y akcesoryczne wystêpuj¹ w postaci drobnych wrostków, widocznych
w obrazie mikroskopowym.

Materia³ badawczy do tej pracy magisterskiej stanowi³y fragmenty meteorytów
znalezionych na terenie elipsy rozrzutu meteorytu Morasko przez £ukasza Smu³ê
i Mateusza Szyszko. W Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu wykonano z nich osiem preparatów (polerowanych szlifów). Zbadano
je pod lup¹ binokularn¹, a nastêpnie wykonano analizy mineralogiczne na skanin-
gowym mikroskopie elektronowym (SEM) na UAM i Uniwersytecie Œl¹skim
w Sosnowcu.

Na podstawie przebadanych próbek z fragmentów meteorytu Morasko stwier-
dzono wystêpowanie nastêpuj¹cych minera³ów akcesorycznych: troilitu, grafitu,
schreibersytu, rhabdytu, fazy nickielphosphide, cohenitu, daubreelitu, krzemionki
i akaganeitu. Wszystkie minera³y wykazuj¹ charakterystyczne dla siebie cechy
zarówno pod wzglêdem sk³adu chemicznego, budowy jak i form wystêpowania
(porównuj¹c te minera³y do opisanych przez Dominik 1976 i Karwowskiego
2006). Minera³y akcesoryczne wystêpuj¹ nie tylko w nodulach polimineralnych,
ale s¹ obecne równie¿ w postaci niewielkich wrostków w obrêbie ca³ych próbek,
zbudowanych z kamacytu i taenitu. Po trawieniu nitalem wszystkie próbki wyka-
zuj¹ obecnoœæ struktur i zmian szokowych charakterystycznych dla meteorytu
Morasko.
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Nodule troilitowo-grafitowe odzwierciedlaj¹ pierwotn¹ niemieszalnoœæ dwóch
stopów (¿elazowego i siarczkowego). Na styku tych dwóch ró¿nych stopów two-
rzy³y siê pierwsze krzemiany. Powstanie troilitu i omawianych minera³ów akceso-
rycznych musia³o mieæ miejsce w p³ynnym stadium cia³a macierzystego przed
zasadnicz¹ krystalizacj¹ Fe-Ni. Zachowany jest charakterystyczny rozk³ad pierwia-
stków syderofilnych i chalkofilnych pomiêdzy tymi stopami.
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