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Wietrzenie w meteorycie Nantan
(porównanie wybranych wtórnych faz
mineralnych z meteorytów Nantan i Morasko)
Weathering in the Nantan meteorite (comparison of selected secondary
mineral phases of the Nantan and Morasko meteorites)

Abstract: The main products of terrestrial weathering of metallic phases in Nantan meteorite are
represented by: goethite, lepidocrocite and others nonstructural Fe-hydroxides with differ
hydratation ratio. Sometimes iron hydroxides are associated with high-nickel phases. Hydrated
iron phosphates are observed like, e.g. vivianite, in vicinity schreibersite. Only phosphides, relics of
taenite and the hight-nickel phases are preserved in strongly weathered specimens. Generally, both
the process of weathering and the types of secondary phases are similar in Nantan and Morasko
meteorites. The differences are very small and are caused by slightly different chemical
composition of both meteorites.
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Informacje ogólne

Jako oficjaln¹ datê znalezienia i identyfikacji chiñskiego meteorytu Nantan (spoty-
kane inne nazwy tego meteorytu to m.in.: Dongling, Donging, Nandan) przyjmu-
je siê rok 1958, choæ wed³ug lokalnych informacji, fragmenty tego meteorytu by³y
odnajdywane ju¿ du¿o wczeœniej. Ze wzglêdu na spor¹ masê ³¹czn¹ poszczególnych
od³amków, szacowan¹ na ponad 9000–9500 kg, meteoryt ten w owym czasie
wzbudzi³ zainteresowanie rozwijaj¹cego siê przemys³u chiñskiego, cierpi¹cego na
deficyt ¿elaza. Na szczêœcie jego przydatnoœæ w hutnictwie okaza³o siê nieekonomi-
czna, co uchroni³o go przed zniszczeniem. Meteoryt ten wi¹¿e siê ze spadkiem
z 1516 roku, który obejmowa³ obszar Lihu i Yaochai w prefekturze Nandan,
w autonomicznym regionie Guangxi Zhuang (za: mindat.org)

Pocz¹tkowo klasyfikowano go jako meteoryt ¿elazny IIICD (Grady 2000), by
póŸniej go przekwalifikowaæ na IAB-MG (Koblitz 2006). G³ówne fazy mineralne
to kamacyt i taenit. Ponadto stwierdzono obecnoœæ m.in. fosforków (schreibersytu
oraz rhabdytu), troilitu, grafitu, cliwtonitu i lawrensytu (Grady 2000).
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Metody badawcze
Materia³ badawczy stanowi³y kilkugramowe od³amki wietrzej¹cego meteorytu
Nantan, od³upane od wiêkszych wietrzej¹cych bry³ek. Badaniom poddano zarów-
no miejsca silnie wtórnie zmienione jak i nadwietrza³e strefy. Analizy maj¹ce na
celu wstêpn¹ ocenê preparatów oraz identyfikacjê minera³ów przeprowadzono
z wykorzystaniem mikroskopii œwiat³a odbitego. Do bardziej szczegó³owych badañ
wykorzystano elektronowy œrodowiskowy mikroskop skaningowy Philips XL 30
ESEM/TMP z przystawk¹ analityczn¹ EDS (Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk
o Ziemi w Sosnowcu). Ponadto dokonano oglêdzin ca³ego, dobrze zachowanego
okazu (fig. 1), przebywaj¹cego w warunkach pokojowych.

Omówienie wyników badań

Wiêkszoœæ odnalezionych fragmentów tego meteorytu jest doœæ mocno zwietrza³a,
co jest nierozerwalnie zwi¹zane ze stosunkowo d³ugim czasem ich przebywania
w warunkach glebowych w podzwrotnikowym i wilgotnym klimacie. Szczególnie
jeœli od³amki wyl¹dowa³y w wilgotnym œrodowisku, przy obecnoœci migruj¹cej wody
i wietrza³y w warunkach przypowierzchniowych, proces wkraczania wtórnych
zmian w ich obrêb zachodzi w bardzo szybkim tempie. Niedu¿a czêœæ ze znaj-
dowanych od³amków tego chiñskiego meteorytu jest stosunkowo dobrze zacho-
wana. Zakonserwowane fragmenty meteorytu Nantan, przechowywane w stabil-
nych warunkach pokojowych, tzn. przy zachowaniu ma³ych wahañ (najlepiej
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Fig. 1. Dobrze zachowany meteoryt Nantan jako ekspozycja w kolekcji, z pierwszymi oznakami wietrze-
nia. Wymiary meteorytu: 101,05�57,28�67,37 [mm] (kolekcja: K. Mazurek, fot. J. Strzeja).



niskiej) wilgotnoœci powietrza i temperatury, maj¹ szansê pozostaæ w niezmienio-
nym stanie przez stosunkowo d³ugi okres (fig. 1). Niemniej i tutaj, po pewnym cza-
sie, w wielu miejscach na ich powierzchni, daje siê zaobserwowaæ powstawanie wtór-
nych zmian. Pierwsze œlady wietrzenia na powierzchni okazów s¹ zauwa¿alne szcze-
gólnie w strefach ich uszkodzeñ, w spêkaniach czy na granicach ziaren (fig. 2 i 3).

W próbkach poddanych badaniom, kamacyt jest zachowany jedynie miejscowo.
Stosunkowo du¿e ziarna fazy �-FeNi, bo takie mia³y szczególnie szansê zachowaæ
siê do tego momentu, otoczone s¹ wodorotlenkami ¿elaza o ró¿nym stopniu utle-
nienia. Formy krystaliczne s¹ reprezentowane przez czêœciowo odwodnione wodo-
rotlenki (tlenowodorotlenki ¿elaza (III)) takie jak: goethyt (�-FeOOH) i lepido-
krokit (�-FeOOH). Te hydroksytlenki oraz pozosta³e wodorotlenki ¿elaza
wype³niaj¹ granice miêdzyziarnowe oraz wszelkie obecne w meteorycie spêkania.
S¹ one wynikiem wietrzenia g³ównie fazy kamacytowej, czêœciowo taenitowej.

Pomimo zawartoœci Ni w meteorycie Nantan na poziome oko³o 6,8% wag.
(Grady 2000), w poddanych analizie próbkach, we wtórnych fazach wodorotlen-
kowych stwierdzono go w niewielkiej iloœci. Wydzielaj¹cy siê podczas wietrzenia
faz metalicznych czy np. fosforków nikiel, najczêœciej pozostaje na miejscu, in situ,
wchodz¹c jako dodatkowy sk³adnik nowopowstaj¹cych wtórnych faz. Jedynie bar-
dzo niewielka jego iloœæ jest uruchamiana i przechodzi dalej. We wczeœniejszych
badaniach innych, ca³kowicie zwietrza³ych dwóch próbek meteorytu Nantan
stwierdzono, i¿ zawartoœæ tego pierwiastka w produktach wietrzenia osi¹gnê³a œred-
ni¹ wartoœæ 6,96% wag. (Gurdziel 2003). Byæ mo¿e zatem, w obecnie badanych
fragmentach tego meteorytu, ca³a jego dotychczas uwolniona w wyniku wietrzenia
iloœæ, nie by³a znacz¹co du¿a i poza umiejscowieniem w wodorotlenkach, wesz³a
w sk³ad wysokoniklowych ¿y³ek, o których bêdzie mowa poni¿ej lub te¿ zosta³a
w niewielkim stopniu odprowadzona na zewn¹trz.

W znajdowanych meteorytach z Moraska, wodorotlenki czêsto zawieraj¹ znacz-
ne domieszki niklu. Miejscami dochodzi w nich do wyraŸnej wtórnej koncentracji
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Fig. 2. Przykład powierzchni po odprysku jako
miejsca szczególnie podatnego na wietrzenie
(zaznaczone strzałką). Meteoryt Nantan (kolek-
cja: K. Mazurek, fot. J. Strzeja).

Fig. 3. Granice ziaren, zaznaczające się na powierz-
chni meteorytu, jako przykład nieciągłości w które
wkraczają wtórne zmiany (zaznaczone strzałkami).
Meteoryt Nantan (kolekcja: K. Mazurek, fot. J. Strzeja).



tego pierwiastka, siêgaj¹cej wartoœci 13,27% wag. (Gurdziel et al. 2009), przy
przeciêtnej zawartoœci niklu w tym meteorycie 6,76% wag. (Gurdziel et al. 2009).

Wodorotlenki wykszta³cone w meteorycie Nantan, w jego strefie brze¿nej za-
wieraj¹ akcesorycznie domieszki glinu, pochodz¹cego zapewne z otoczenia glebo-
wego w jakim przebywa³ meteoryt. Podobne domieszki w wodorotlenkach obecne
by³y w silnie zwietrza³ych brzegowych strefach meteorytów moraskich (m.in. Kar-
wowski et al. 2003).

Poza fazami wodorotlenkowymi w meteorycie Nantan napotkano fazy tlenkowe
¿elaza typu hematytu (�-Fe2O3). Ich obecnoœæ stwierdzono g³ównie w s¹siedztwie
faz fosforkowych (fig. 14, 15, 16), jako fazy obecnej wœród pokruszonych od³am-
ków schreibersytu lub w najbli¿szym s¹siedztwie tego fosforku.

Wœród wodorotlenków napotykano pod³u¿ne wydzielenia wietrzej¹cych taeni-
tów (faza �-FeNi) (fig. 4 i 5), który jest odporniejszy na wietrzenie od fazy
�-FeNi. Obserwowane tutaj wietrzenie taenitów rozpoczyna siê przewa¿nie w stre-
fach centralnych kryszta³ów, sk¹d ubywa Ni i nastêpuje stopniowe wzbogacanie
tym pierwiastkiem stref brze¿nych minera³u (fig. 6 pkt A i B). Uwidacznia siê to
na obrazach pojaœnieniem zewnêtrznych stref tej fazy. W strefie œrodkowej wraz
z ubytkiem Ni, wzrasta zawartoœæ Fe, które w stosunkowo krótkim czasie ulega
powolnemu utlenieniu. Powstaj¹ca wtórna faza wodorotlenkowa mo¿e przybieraæ
charakterystyczn¹ postaæ pod³u¿nych, w¹skich wydzieleñ i praktycznie jest pozba-
wiona domieszek Ni (fig. 5).

Spotykane ziarna schreibersytów, poza charakterystycznymi dla tej fazy silnymi
spêkaniami kryszta³ów, nie wykazuj¹ wtórnych zmian na tym etapie wietrzenia
meteorytu (fig. 7 i 8). Podobn¹ odpornoœæ na wietrzenie posiadaj¹ rhabdyty,
porozsiewane na ca³ej powierzchni niektórych ziaren kamacytu (fig. 9 i 10). Obie
formy morfologiczne fosforków otoczone s¹ wodorotlenkami ¿elaza o ró¿nym
stopniu utlenienia.
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Fig. 4. Wydłużone ziarno wietrzejącego taenitu
wśród wodorotlenków żelaza o różnym stopniu kry-
staliczności (odcienie szarości). Na dole od lewej
wietrzejące ziarno kamacytu (jasno szare). Meteo-
ryt Nantan. Obraz BSE, mikroskop skaningowy.

Fig. 5. Fragment wietrzejącego taenitu z wyraźnie
zaznaczającymi się w centralnej strefie podłużny-
mi, cienkimi formami, stanowiącymi wtórną fazę
wodorotlenkową. Strefa graniczna między ziarnem
taenitu a kamacytem (jasno szare) to wodorotlenki
Fe (ciemno szary). Meteoryt Nantan. Obraz BSE,
mikroskop skaningowy.



Miejscami, w s¹siedztwie rhabdytów, wœród wodorotlenków ¿elaza, mo¿na
napotkaæ wietrzej¹ce nieregularne ziarna troilitu (fig. 10 i 11). Ten minera³ siarcz-
kowy, obok faz FeNi, w œrodowisku tlenowym ulega szybkiemu rozk³adowi. Troi-
lity w badanych próbkach meteorytu Nantan by³y w ró¿nym stopniu wtórnie
zmienione (fig. 11 pkt A i fig. 11 pkt B).
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Fig. 6. Fragment wietrzejącego ziarna taenitu z widoczną brzeżną strefą wzbogaconą w nikiel oraz strefą
centralną, gdzie kosztem ubytku Ni wzrasta udział Fe. Punkty A i B to miejsca analiz (poniżej). Wokół
wodorotlenki żelaza o różnym stopniu krystaliczności. Meteoryt Nantan. Obraz BSE, mikroskop skanin-
gowy.

Fig. 6 pkt A – widmo EDS zewnętrznej strefy
taenitu wyraźnie wzbogaconej w Ni. Meteoryt
Nantan.

Fig. 6 pkt B – widmo EDS centralnej części wie-
trzejącego taenitu, z uchwyconym ubytkiem Ni
i wzbogaceniem w Fe. Meteoryt Nantan.



Wœród analizowanych wtórnych wydzieleñ uwagê zwracaj¹ lokalnie wystêpuj¹ce
„jasne” ¿y³ki. Zbudowane s¹ one z wysokoniklowej fazy i wystêpuj¹ zarówno
w s¹siedztwie schreiberystów jak i wietrzej¹cych ziaren kamacytu (fig. 12 i 13).
Niewielkie rozmiary wydzieleñ tych wtórnych faz wysokoniklowych uniemo¿li-
wiaj¹ ich identyfikacjê strukturaln¹. Mo¿na domniemywaæ, i¿ mamy tu do czynie-
nia najprawdopodobniej z awaruitem Ni3Fe. Pomimo obecnoœci ró¿nych
minera³ów w otoczeniu tych wydzieleñ, nie dostrze¿ono zasadniczych ró¿nic
w sk³adzie chemicznym ¿y³ek, jak równie¿ w sk³adzie chemicznym pomiêdzy ich
poszczególnymi grupami. Ich powstanie jest zwi¹zane z miejscowo wytworzonym
przez wietrzej¹cy meteoryt œrodowiskiem redukcyjnym, które musia³o siê utrzymy-
waæ przez stosunkowo d³ugi okres czasu. Dla uwidocznienia przedstawiono przy-
k³adowe 2 analizy ¿y³ek z okolic fosforku oraz �-FeNi (fig. 12 pkt A i fig. 13
pkt B).
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Fig. 7. Pokruszone ziarno schreibersytu ze strefy
brzeżnej meteorytu Nantan, wśród różnorodnych
faz wodorotlenkowych. Wokół od prawej – wietrze-
jący kamacyt. Obraz BSE, mikroskop skaningowy.

Fig. 8. Ziarno schreibersytu w krysztale wietrze-
jącego kamacytu, wśród wodorotlenków żelaza.
Meteoryt Nantan. Obraz BSE, mikroskop skanin-
gowy.

Fig. 9. Ziarno kamacytu usiane rhabdytami. Na
górze po prawej wietrzejący taenit. Wokół wodorot-
lenki żelaza. Meteoryt Nantan. Obraz BSE, mikro-
skop skaningowy.

Fig. 10. Kamacyt z wykształconymi w jego obrębie
automorficznymi kryształami rhabdytu otoczonymi
wodorotlenkami żelaza (szary). Gdzieniegdzie wi-
doczne niereguralne drobne wydzielenia troilitu
(ciemny szary). Meteoryt Nantan. Obraz BSE, mi-
kroskop skaningowy.



Podobna sytuacja doprowadzi³a do powstania podobnych wtórnych faz w mete-
orytach moraskich. Dodatkowo w meteorytach tej grupy stwierdzono w podo-
bnych wydzieleniach podkoncentrowywanie siê pierwiastków takich jak Ge (0.0n
– 5,05% at) oraz Ga (0.0n – 0.29% at) (Gurdziel et al. 2009). Pomimo du¿o
mniejszej zawartoœci galu i germanu w meteorycie Nantan tj.77 ppm Ga oraz
293 ppm Ge (Grady 2000), przy zawartoœciach w meteorycie Morasko rzêdu
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Fig. 11. Wietrzejące troility, pośród wodorotlenków żelaza (szare) i kamacytu (jasno szare). Na dole
pośrodku kryształ rhabdytu (biały). Punkty A i B to miejsca analiz (poniżej). Meteoryt Nantan. Obraz BSE,
mikroskop skaningowy.

Fig. 11 pkt A – widmo EDS silnie zwietrzałego troi-
litu. Meteoryt Nantan.

Fig. 11 pkt B – widmo EDS wietrzejącego troilitu.
Meteoryt Nantan.



102 ppm Ga oraz 500 ppm Ge (Wasson et al. 2002), podjêto próbê poszukiwania
¿y³ek zawieraj¹cych choæby œlady wy¿ej wymienionych pierwiastków. Jednak poza
drobnymi wahaniami stosunku zawartoœci Ni do Fe, w zasadzie nie zaobserwowa-
no w nich innych znacz¹cych ró¿nic i domieszek w sk³adzie chemicznym.

W s¹siedztwie kilku ziaren schreiberystów zaobserwowano wydzielenia wtór-
nych fosforanów. Przyjmowa³y one najczêœciej wyd³u¿on¹ formê wokó³ spêkanych
ziaren fosforków (fig. 14 i 15).

Najprawdopodobniej jest to minera³ typu wiwianitu (Fe3(PO4)2·8H2O) (fig. 16
pkt A). Jest to faza wystêpuj¹ca jako minera³ wtórny, bêd¹ca wynikiem wietrzenia
minera³ów zasobnych w ¿elazo w œrodowisku redukcyjnym. Wietrzej¹c ulega stop-
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Fig. 12. Wydzielenia wysokoniklowych żyłek
w sąsiedztwie ziarna schreibersytu, wśród wodoro-
tlenków żelaza. Punkt A to miejsce analizy (poni-
żej). Meteoryt Nantan. Obraz BSE, mikroskop ska-
ningowy.

Fig. 13. Wysokoniklowe żyłki wśród wodorotlen-
ków żelaza w sąsiedztwie wietrzejącego kamacytu.
Punkt B to miejsce analizy (poniżej). Meteoryt
Nantan. Obraz BSE, mikroskop skaningowy.

Fig. 12 pkt A – widmo EDS żyłki wysokoniklowej
w sąsiedztwie schreibersytu. Meteoryt Nantan.

Fig. 13 pkt B – widmo EDS żyłki wysokoniklowej
w sąsiedztwie kamacytu. Meteoryt Nantan.



niowemu uwodnieniu, tworz¹c fazy przejœciowe (fig. 16 pkt B), a¿ do rozk³adu do
postaci wodorotlenków ¿elaza z domieszkami fosforu (fig. 16 pkt C). Na obrazach
z mikroskopu skaningowego widaæ, i¿ ¿y³y silnie uwodnionej fazy fosforanowej
kontynuuj¹ siê w g³¹b masy wodorotlenkowej (fig. 15).
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Fig. 14. Wydzielenia fosforanów (ciemny szary)
w sąsiedztwie schreibersytu (jasne ziarna) wśród
wodorotlenków żelaza z różną zawartością P
(jasno szary). Wśród odłamków schreibersytu i
w najbliższym sąsiedztwie obecne wtórne tlenki
żelaza (nieco jaśniejszy szary). Meteoryt Nantan.
Obraz BSE, mikroskop skaningowy.

Fig. 15. Coraz silniej uwodnione wydzielenia fosfo-
ranów (ciemno szare do jaśniejszego szarego)
w postaci żył rozciągających się na powierzchni
wodorotlenków Fe z różnymi zawartościami P.
Z lewej u dołu wietrzejący kamacyt, jasne pokru-
szone ziarna w środku to schreibersyt przeławi-
cony tlenkami żelaza. Meteoryt Nantan. Obraz
BSE, mikroskop skaningowy.

Fig. 16. Uwodniony fosforan (ciemny szary) otaczający z lewej strony pokruszony schreibersyt (jasne zia-
rna), wśród różnorodnych wodorotlenków żelaza (jasno szare). Pomiędzy okruchami schreibersytu obe-
cne wtórne tlenki żelaza. Meteoryt Nantan. Punkty A, B, C, to miejsca analiz (poniżej). Objaśnienia w tek-
ście. Obraz BSE, mikroskop skaningowy.



Wnioski

W procesie wietrzenia meteorytu Nantan powstaj¹ nastêpuj¹ce wtórne fazy: bez-
postaciowe, silnie uwodnione wodorotlenki ¿elaza, czêœciowo odwodnione wodo-
rotlenki, reprezentowane przez goethyt oraz lepidokrokit, jak równie¿ miejscami,
w najbli¿szej okolicy schreibersytów – tlenki ¿elaza typu hematytu. Rzadko i
w niewielkich iloœciach zawieraj¹ one domieszki Ni. Powstaj¹ g³ównie w wyniku
wietrzenia faz metalicznych.

W meteorytach grupy moraskiej wodorotlenki zawieraj¹ domieszki Ni, i to nie-
kiedy w znacz¹cych iloœciach.
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Fig. 16 pkt A – widmo EDS uwodnionego fosfo-
ranu (typu wiwianitu). Meteoryt Nantan.

Fig. 16 pkt C – widmo EDS pokazujące rozkład
fosforanu do stanu wodorotlenku żelaza z domie-
szkami fosforu. Meteoryt Nantan.

Fig. 16 pkt B – widmo EDS pokazujące dalszy
etap wietrzenia fosforanu, związany ze wzrostem
stopnia uwodnienia. Meteoryt Nantan.



Pozosta³e wtórne fazy to ¿y³ki wysokoniklowe (typu awaruitu) oraz fosforany
(typu wiwianitu). Powstanie obu faz jest zwi¹zane z lokalnie utrzymuj¹cym siê œro-
dowiskiem redukcyjnym, jakie meteoryt wytwarza³ przez stosunkowo d³ugi okres
czasu.

Wydzielenia ¿y³ek wysokoniklowych spotykane w meteorycie Morasko mog¹
stanowiæ fazê awaruitu, a w skrajnych przypadkach jest to nikiel rodzimy. Czasami
zawieraj¹ znacz¹ce iloœci domieszek Ga i Ge.

Na tym etapie wietrzenia badanych próbek chiñskiego meteorytu, brak jest
oznak wiêkszych zmian w obrêbie fosforków.

Podobnie w meteorytach moraskich fazy te wykazywa³y znaczn¹ odpornoœæ
i ulega³y wietrzeniu jako jedne z ostatnich.

Powy¿sze porównanie wybranych wtórnych faz mineralnych oraz krótkie omó-
wienie ich powstania pokazuje bardzo niewielkie ró¿nice w procesie wietrzenia obu
meteorytów. Zosta³y tu uchwycone podobieñstwa w przebiegu procesów wietrze-
niowych w œrodowisku utleniaj¹cym jak i czasowo redukcyjnym, determinuj¹ce
rozk³ad pierwotnych faz mineralnych i dalej, migracje pierwiastków.

Niewielkie ró¿nice, g³ównie w domieszkach wtórnych faz mineralnych wynikaj¹
z indywidualnych ró¿nic sk³adu chemicznego obu meteorytów. Na iloœæ wyodrêb-
nionych wtórnych faz mineralnych i ich ró¿norodnoœæ mia³a równie¿ wp³yw do-
stêpnoœæ materia³u badawczego (dla meteorytu Morasko – nieporównywalnie
wiêksza).

Podziêkowania: Autorka dziêkuje za pomoc w napisaniu powy¿szego artyku³u
nastêpuj¹cym osobom: M. Cimale, £. Karwowskiemu, K. Mazurkowi, J. Strzeji,
K. Szopie (alfabetycznie).

Literatura
Grady M. 2000. Catalogue of meteorites. 5th Edition. Natural History Museum. Cambridge Uni-

versity Press, Ednburgh. UK.
Gurdziel A., 2003. Wtórne fazy mineralne powsta³e w wyniku wietrzenia meteorytów. Uniwersytet

Œl¹ski. Wydzia³ Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab.
£. Karwowskiego (tab. 1, s. 36).

Gurdziel A., Karwowski £. 2009. Wietrzenie meteorytów na przyk³adzie Moraska i Pu³tuska.
(Weathering of Morasko and Pu³tusk meteorites). Acta Societatis Metheoriticae Polonorum.
Sosnowiec 2009. vol. 1. s. 28–34.

Karwowski £., Jachymek S., Ludwig A., Gurdziel A., 2003. Skorupa wietrzeniowa i obtopieniowa
meteorytów w warunkach klimatu umiarkowanego na przyk³adzie Zak³odzia i Moraska-Prze-
³azów Recenzowane Materia³y II Seminarium Meteorytowego Polskiego Towarzystwa Mete-
orytowego. Olsztyn 2003 r., s. 48–54.

Koblitz J., 2006. MetBase, version 7.1 (CD-ROM)
Wasson J.T., Kallemeyn G.W. 2002. The IAB iron meteorite complex: A group, five subgroups,

numerous grouplets, closely related, mainly formed by crystal segregation in rapidly cooling melts.
Geochim. Et. Cosmochim. Acta. vol. 66. no 13. 2445–2473.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 6, 2015

52 Wietrzenie w meteorycie Nantan (porównanie wybranych wtórnych faz mineralnych...)


