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O nieznanej naturze meteorytów
On the unknown nature of meteorites

Abstract: The variable UV-fluorescence of minerals is well known, and this is attributed to some
defects in crystallographic structure or some admixtures, e.g. REE elements. So far, UV-fluorescen-
ce has not been applied to describe the nature of meteorites. The plates of forty-five meteorites
were examined in three simultaneous emission spectra under an epi-fluorescence microscope.
Meteorites were characterized quantitatively according to twelve colours of fluorescence, arbitrarily
identified. A numerical method of non-metric multidimensional scaling was used to put colour
characteristics as well as the meteorites into an ordination space. Each colour characteristic carries
its own information independent of the others. NWA 4039, Bilanga, Gujba and NWA 5437 are
extremes in the ordination space. Sahara 560 and NWA 791 expressed very poor and very rich
fluorescence, respectively. UV-fluorescence can be a good screening method to quickly distinguish
space minerals with crystallographic defects and/or those which are contaminated by REE
elements. In subsequent research, other more advanced methods will have to be used.
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Wstęp

Fluorescencja minera³ów w œwietle UV jest powszechnie znanym zjawiskiem. Nie
jest ona cech¹ obligatoryjn¹, jednak w powszechnie dostêpnych kluczach do ozna-
czania minera³ów, w przypadku gdy jest cech¹ sta³¹, jest podawana (Schumann
2008). Na przyk³ad ¿ó³tozielona fluorescencja UV jest wybitna w minera³ach ura-
nowych takich, jak autunit i uranocircyt i jest powodowana przez jony uranylowe
UO2

2+. Fluorescencja scheelitu, cyrkonu czy substancji bitumiczych odgrywa prak-
tyczn¹ rolê w badaniach ska³ (Bolewski i in. 1990). Specyficzna barwa œwiat³a emi-
towanego po absorpcji promieniowania UV przez minera³ jest zale¿na od d³ugoœci
fali œwiat³a wzbudzaj¹cego. Niektóre minera³y wykazuj¹ fluorescencjê tylko dla fali
krótkiej (254 nm), inne dla fali d³ugiej (366 nm), niektóre odmienn¹ fluorescencjê
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dla obu typów fal. Do wzbudzenia fluorescencji u¿ywane s¹ lampy rtêciowe.
W przypadku wzbudzania na wy¿szym poziomie energetycznym, jak w przypadku
katodoluminescencji, spektrum emitowanych fal jest wiêksze. Fluorescencja UV
jest jednak prostsza i zdecydowanie tañsza w u¿yciu.

Zmiennoœæ fluorescencji, np. kalcytu, fluorytu czy apatytu, zale¿y od jonów-
-aktywatorów – manganu, chromu, ¿elaza i dysprozu (Mn2+, Cr3+, Fe3+, Dy3+)
zanieczyszczaj¹cych minera³ (Modreski 1987). W niektórych przypadkach dla
absorpcji œwiat³a UV potrzebne s¹ koaktywatory, np. Pb2+. Identyfikacja aktywato-
rów fluorescencji mo¿e wymagaæ zastosowania optycznej spektroskopii, analizy
pierwiastków œladowych, syntezy minera³ów czystych i z okreœlonymi domieszka-
mi, czy te¿ zastosowania paramagnetycznego rezonansu elektronowego. Fluores-
cencja nieznanego minera³u wymaga analizy mikrosond¹ elektronow¹ (Chodynie-
cka i Kapuœciñski 2001). „Wygaszaczami” fluorescencji s¹ dwuwartoœciowe jony
¿elaza, miedzi lub niklu. Fluorescencja jest powodowana nie tylko przez domieszki
jonów metali, lecz tak¿e przez defekty sieci kryszta³u, wakanse lub substytucje
jonów. Wiele metali, siarczków czy siarczanów nie wykazuje fluorescencji. Modre-
ski (1987) przedstawi³ przyk³ady zmiennoœci fluorescencji minera³ów dla obszaru
Nowego Meksyku. I tak, dla fluorytu niebiesko-fioletowa fluorescencja (366 nm)
jest aktywowana przez jon lantanowca – Eu2+. Zmienna fluorescencja apatytu
(¿ó³ta, niebieska, bia³a, ró¿owa) jest wynikiem domieszki manganu (Mn2+) jak
i kilku pierwiastków ziem rzadkich (Eu2+, Ce3+, Sm3+, Dy3+). Aierken i in. (2003),
analizuj¹c nietypow¹ ¿ó³t¹ fluorescencjê fluorytu dowiedli, ¿e jest ona powodowa-
na przez jony pierwiastków ziem rzadkich: Ce3+, Sm3+, Dy3+, Tb3+, Ho3+, Er3+,
Sm2+ i Yb2+. Stwierdzono najwiêksz¹ zawartoœæ (ppm) dysprozu, erbu i iterbu
(Dy3+, Er3+, Yb2+). Istotn¹ cech¹ minera³u jest zmienna w nim zawartoœæ (ppm)
zbioru pierwiastków ziem rzadkich, zale¿na od jego lokalizacji (Czaja i in. 2013).

Ta w³aœciwoœæ, obecnoœæ pierwiastków REE, mo¿e byæ wa¿nym aspektem anali-
zy fluorescencyjnej UV minera³ów obecnych w meteorytach. Analiza fluorescencji
UV meteorytów znalaz³a jak dotychczas zastosowanie w badaniu materii organi-
cznej w chondrytach wêglistych (Murae 1999). Znacznie czêœciej analizowano
katodoluminescencjê lub spektra emisyjne indukowane promieniami X.

Zmiennoœæ fluorescencji UV meteorytów jest rozwa¿ana poni¿ej.

Materiały i metody

Badania epi-fluorescencji UV wykonano na p³ytkach 45 meteorytów (tab. 1)
o ró¿nej gruboœci, nale¿¹cych do ró¿nych typów: chondryty, chondryty wêgliste,
eukryty, diogenity, ¿elazne, mezosyderyty, ureility, pseudometeoryt, enstatyty.

Fluorescencja minera³ów w powierzchniowej warstwie p³ytki by³a badana przy
powiêkszeniu 200� w epifluorescencyjnym mikroskopie Olympus BX60. Œwiat³o
emitowane by³o obserwowane przy u¿yciu filtru trójpasmowego rutynowo stoso-
wanego dla trzech fluorochromów z d³ugoœciami fali emitowanej: DAPI (fluores-
cencja niebieska, 456 nm), FITC (zielona, 520 nm) i TRITC (pomarañczowo-
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-czerwona, 572 nm). Fluorescencja minera³ów meteorytów by³a rejestrowana
w pasmach: 450–465 nm (niebieska), 505–535 nm (zielona) i 580–620 nm
(pomarañczowo-czerwona) i rejestrowana fotograficznie kamer¹ Olympus E-520
w polu 9,1 mm2 (3,5�2,6 mm). Fluorescencjê arbitralnie sklasyfikowano w 11
barwach i odcieniach i szacowano procent powierzchni przez nie zajmowanej
(skróty nazw u¿yte w diagramie): niebieska (n), czerwona (c), zielona (zi), blado-
zielona (bzi), bladoczerwona (bc), pomarañczowa (p), bia³a (b), jasna s³aba (js),
ceglasta (ce), ró¿owa (r), ¿ó³ta (z).

Metoda jest screeningowa i s³u¿y do wstêpnej charakterystyki meteorytów.
Meteoryty opisane 11 cechami + typ meteorytu (tm) zosta³y metod¹ niemetrycz-
nego wielowymiarowego skalowania Kruskala umieszczone w przestrzeni ordyna-
cyjnej trzech osi (Rohlf 2005).
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Tabela 1. Lista badanych meteorytów i skróty ich nazw użyte w diagramach.

Nazwa meteorytu Skrót nazwy

NWA 5447 5447

Kainsaz Kain

Bensour Ben

Tatahouine Tata

NWA 753 753

NWA 4039 4039

Coahuila Coah

Sahara 02500 S02500

NWA 2481 2481

Udei Station Udei

Vaca Muerta Vaca

NWA 2126 2126

Gujba Gujb

Dar al Gani 1023 D1023

NWA 869 869

Bilanga Bila

Shirokovsky (pseudometeoryt) Shir

NWA 1109 1109

NWA 6266 6266

Camel Donga Came

NWA 791 791

Hammadah al Hammra 183 H183

Nazwa meteorytu Skrót nazwy

Miles Mil

Tulia (a) Tul

Bluff (a) Blu

Allende All

NWA 5027 5027

NWA 5205 5205

Ben Guerir Ben

NWA 3118 3118

Dimmitt Dim

Mt.Tazerzait Taze

Zakłodzie Zakł

As Sarir S560

NWA 1465 1465

Dalgety Dawns Dalg

NWA 3625 3625

SaU 001 Sa001

JaH 003 J003

Tagounite Tago

Carichic Cari

Campos Sales Camp

Selma Sel

Zag Zag



Wyniki
Analiza cech

Wyniki analizy cech metod¹ niemetrycznego wielowymiarowego skalowania
przedstawia rycina 1. Rozmieszczenie cech w przestrzeni ordynacyjnej dowodzi
braku zwi¹zku pomiêdzy zawartoœci¹ minera³u(-ów) wykazuj¹cych ró¿ne kolory
fluorescencji, jak równie¿ brak zwi¹zku z typem meteorytu. Do rozmieszczenia
cech w przestrzeni ordynacyjnej s³u¿y³a wyjœciowa macierz korelacji Pearsona.
Jedynie dla fluorescencji w parach barw: ceglasta-bia³a, niebieska-¿ó³ta i ¿ó³ta-czer-
wona, uzyskano istotne wspó³czynniki korelacji, co zaznaczono na rycinie 1.
Wynik wskazuje, ¿e ka¿dy typ fluorescencji jest oryginalny i niepowtarzalny dla
ka¿dego meteorytu. Powy¿sze wspó³czynniki korelacji dowodz¹, ¿e pewne typy
fluorescencji, czytaj: a w istocie minera³ów, wspó³wystêpuj¹ w tylko niektórych
meteorytach, gdy¿ istotne wspó³czynniki korelacji maj¹ niskie wartoœci.

Analiza taksonomiczna meteorytów

Rozmieszczenie meteorytów (robocze jednostki taksonomiczne, RJT) opisanych
cechami fluorescencji bez uwzglêdnienia cechy „typ meteorytu” (ryc. 2) jest podo-
bne do ordynacji meteorytów z uwzglêdnieniem ich typu. Typ meteorytu jest tyl-
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Ryc. 1. Rozmieszczenie cech (kolory fluorescencji i typ meteorytu, tm) w przestrzeni ordynacyjnej
(osie x,y,z) metodą niemetrycznego wielowymiarowego skalowania. Poziom istotności r: . dla 0,05; .. dla
0,01 i ... dla 0,001.



ko jedn¹ z 12 cech i nie wp³yn¹³ istotnie na rozmieszczenie RJT-ów. Skrajne pozy-
cje w przestrzeni ordynacyjnej zajmuje kilka meteorytów typu NWA, jak
NWA 5437 z dominuj¹c¹ fluorescencj¹ niebiesk¹ i czerwon¹, NWA 4039 z flu-
orescencj¹ ceglast¹ i zielon¹, NWA 791 z fluorescencj¹ czerwon¹ i niebiesk¹ oraz
Bilanga (ceglasta + bia³a), Mt. Tazerzait (bladoczerwona + ceglasta) i Gujba (bla-
doczerwona + niebieska). Jedn¹ z pozycji centralnych zajmuje Camel Donga
z dominuj¹c¹ fluorescencj¹ zielon¹.

Zró¿nicowanie fluorescencji w p³ytce danego meteorytu jest bardzo du¿e
(ryc. 3). Zmiennoœæ fluorescencji pomiêdzy meteorytami jest w rozstêpie od bar-
dzo s³abej na niewielkiej powierzchni p³ytki u Sahara 560 (ryc. 4A), do bardzo sil-
nej na ca³ej powierzchni u NWA 791 (ryc. 4B).

Siln¹, czêsto ró¿norodn¹ fluorescencjê na znacznej powierzchni p³ytki wykaza³y
nastêpuj¹ce meteoryty: Allende, NWA 5437, NWA 4039, Bilanga, NWA 791,
Hammadah al Hamra 183, NWA 5027, Mt. Tazerzait, NWA 1465 i Campos
Sales. Pozosta³e meteoryty wykazywa³y fluorescencjê w postaci pojedynczych plam
lub punktów.

* * *

Bolewski i in. (1990) zjawisko fluorescencji przypisuj¹ obecnoœci jonów-aktywato-
rów, defektom sieci krystalicznej spowodowanym wakansami, jonami miêdzy-
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Ryc. 2. Rozmieszczenie operacyjnych jednostek taksonomicznych (meteoryty) opisanych cechami fluore-
scencji, bez typu meteorytu, w przestrzeni ordynacyjnej (osie x,y,z) metodą niemetrycznego wielowymia-
rowego skalowania.
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Ryc. 3. Przykłady meteorytow z zaznaczeniem strzałkami koloru fluorescencji, kolejno od góry w dół:
A – NWA 4039 (ceglasta, zielona, w prawo jasna słaba), B – NWA 2481 (biała, niebieska, w prawo
ceglasta i biała), C – NWA 1109 (biała, żółta, bladoczerwona, różowa), C – Camel Donga (niebieska, zie-
lona).

Ryc. 4. Maksymalna zmienność intensywności fluorescencji na powierzchni 9,1 mm2 płytki meteorytu:
A – Sahara 560 (fluorescencja bladozielona), B – NWA 791 (fluorescencja niebieska wskazana strzałką
z całym tłem czerwonej fluorescencji i czarnymi wtrętami bez fluorescencji).



wêz³owymi lub dyslokacjami. Na fluorescencjê wp³ywaj¹ te¿ zwi¹zki lantanowców.
To domieszki ró¿nych lantanowców powoduj¹, ¿e fluorescencja fluorytu jest
zmienna (Modreski 1987). Czaja i in. (2013) wykazali, ¿e spektra emisyjne (nm)
dla fluorescencji fluorytu s¹ powodowane przez ró¿ne REE: 336 dla Ce3+, 420 dla
Eu2+, 478 dla Dy3+, 453 dla Tm3+, 522 dla Er3+, a¿ do 644 dla Pr3+. Ta fluorescen-
cja jest powodowana ró¿nymi tranzycjami elektronów. Dane autorów wskazuj¹, ¿e
zawartoœæ REE w minera³ach jest bardzo zmienna œrodowiskowo. Przyk³adowo, we
fluorycie jest ona w rozstêpie: dla La 0,7–142,1 ppm; dla Dy 1,8–468,1 ppm lub
dla Y 2,6–12609,0 ppm. Skrajne wartoœci dla 15 REE odnotowano dla hydroter-
malnego fluorytu z Bor Ondor – minimum (Mongolia) i fluorytu pegmatytu
z Paszowic – maksimum (Polska). Ta istotna zale¿noœæ zawartoœci REE od miejsca
pochodzenia minera³u i odpowiednia do niej fluorescencja, mo¿e byæ wa¿n¹ wska-
zówk¹ w badaniu pochodzenia materii kosmicznej. Potwierdzaj¹ to badania Shi-
mizu i Masuda (1986) nad zawartoœci¹ REE w eukrytach w relacji do procesów
kszta³towania tych meteorytów.

Powy¿sza screeningowa analiza fluorescencji UV w meteorytach mo¿e spe³niæ
dwa zadania:

1. Wskazaæ minera³y meteorytów z defektami kryszta³ów i tutaj porównawcza
analiza z identycznymi minera³ami Ziemi mo¿e okazaæ siê interesuj¹ca, gdy¿
historia minera³u w obu przypadkach, kosmiczna versus ziemska, jest odmien-
na. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e stopieñ deformacji minera³u „kosmicznego” mo¿e byæ
wiêkszy i spowodowany zderzeniami obiektów kosmicznych.

2. Wskazaæ minera³y meteorytów z pierwiastkami ziem rzadkich.
W obu punktach, po analizie UV, fluorescencja powinna byæ przypisana okreœ-

lonemu minera³owi, którego dalsze analizy zarówno dla zawartoœci REE jak i de-
fektów krystalograficznych musz¹ byæ wykonane metodami bardziej zaawansowa-
nymi technicznie. Przedstawione wyniki zosta³y uzyskane nieskomplikowan¹
i szybk¹ technik¹. Wykazano ni¹, ¿e fluorescencja UV meteorytów jest bardzo zró-
¿nicowana.

Godbole i in. (2000) stwierdzaj¹, ¿e analizy REE w zestawieniu z fluorescencj¹
UV s¹ nieczêste w literaturze naukowej. Autorzy analizuj¹c UV fluorescencjê
CaSO4 aktywowanego przez Eu3+ wykazali, ¿e w wyniku tranzycji typu f-d elektro-
nów istniej¹ dwie formy europu w próbce, Eu3+ i E2+, odpowiednio ze liniami emi-
syjnymi 618 nm i 385 nm. Przy d³ugim naœwietlaniu zmniejsza siê intensywnoœæ
emisji 618 nm pochodz¹cej od jonów Eu3+ na korzyœæ wzrastaj¹cej intensywnoœci
emisji 385 nm spowodowanej wzrostem iloœci jonów Eu2+. Takiego przejœcia nie
obserwowano dla terbu, Tb3+, aktywuj¹cego CaF2 z maksimum emisji przy
546 nm. Jony ró¿nych REE funkcjonuj¹ ró¿nie w zale¿noœci od natury jonów Ca,
tutaj CaSO4 versus CaF2.

Wczeœniej Akiyama i in. (1999) wykazali, ¿e dodatek REE, np. Ce, Eu, Dy do
Ca2Al2SiO7 powoduje triboluminescencjê i fotoluminescencjê. Autorzy stwierdzili,
¿e spektrum emisyjne dla tranzycji typu d-f elektronow w Ce3+ jest od 370 do
540 nm, z maksimum fotoluminescencji przy 400 nm, i wnioskuj¹, ¿e Ce3+ mo¿e
dzia³aæ jako centrum fluorescencyjne. Aierken i in. (2003) podkreœlili, ¿e wzbudza-
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nie jonów Eu2+ we fluorycie jest zale¿ne od interakcji z jonami Ce3+. Elektronowe
przejœcia typu 4f-5d obu REE s¹ setki razy silniejsze ni¿ przejœcia typu 4f-4f
innych jonów RE3+. W œwietle danych Czaji i in. (2013) o wysoce zmiennym
sk³adzie REE w danym minerale, obraz fluorescencji REE bêdzie bardzo z³o¿ony.

Aierken i in. (2003) dla ¿ó³tej fluorescencji fluorytu (574 nm) wykazali domie-
szkê jonów dysprozu (Dy3+). Dy wystêpowa³ w badanym fluorycie w najwiêkszej
iloœci (1400 ppm) w porównaniu do innych REE. Tak¹ fluorescencjê w postaci
punktów stwierdzono w niniejszej pracy szczególnoœci dla meteorytów typu
NWA: 5447, 5027, 753 lub 1465. Ten typ fluorescencji jest czêsto sprzê¿ony
z fluorescencj¹ czerwon¹ (wspó³czynnik korelacji r = 0,42). Aierken i in. (2003)
dowodz¹ równoczeœnie, ¿e kolor fluorescencji (emisja) zale¿na jest od d³ugoœci fali
wzbudzaj¹cej i otrzymywali zatem ró¿ne kolory: ¿ó³ty, zielony, pomarañczowy,
¿ó³to-zielony. Równoczeœnie dla danej fali wzbudzaj¹cej otrzymali fluorescencjê
¿ó³t¹ dla jonów dysprozu (j.w.), zielon¹ dla Er3+, pomarañczow¹ dla Sm3+, i ¿ó³to-
zielon¹ dla dwuwartoœciowych jonów iterbu. Przy wysokiej koncentracji jonów
europu (Eu) fluoryt emitowa³ niebiesko-fioletowe œwiat³o.

Zarówno Aierken i in. (2003) jak i Czaja i in. (2013) wykazali wyj¹tkow¹ przy-
datnoœæ metody fluorescencyjnej do identyfikacji jonów REE w minera³ach.

Nieliczne minera³y wystêpuj¹ce w materii kosmicznej zawieraj¹ w swoim sk³a-
dzie pierwiastki ziem rzadkich. Manecki (2004) wymienia tutaj beckelit-(Ce),
monacyt-(Ce) oraz ostatnio odkryty tranquillityit. Ten ostatni, odkryty w bazal-
tach Ksiê¿yca, zawiera w sobie jony itru (Manecki 2013). Wed³ug http://web-
mineral.com/ minera³y te nie wykazuj¹ fluorescencji UV, jednak Schumann
(2008) podaje dla monacytu-(Ce) fluorescencjê zielon¹. Interesuj¹ca jest nieznana
dotychczas wysoka akumulacja tlenków lantanowców, La2O3 i Gd2O3, w komple-
ksach tlenków regolitu Ksiê¿yca (Mokhov i in. 2011). Alberti i Massucci (1963)
jako wysoce specyficzn¹ w analizie chromatograficznej dla jonów REE podaj¹ fluo-
rescencjê UV: czerwon¹ dla Eu i Sm, bia³o-ró¿ow¹ dla Dy i ¿ó³to-zielon¹ dla Tb.
W badanych meteorytach ró¿owa fluorescencja wystêpowa³a sporadycznie i odno-
towano j¹ dla: NWA 1109, Camel Donga, Tulia (a), Zag i najwyraŸniej dla
NWA 753. Tutaj zastosowanie spektralnej mikroanalizy rentgenowskiej (Chody-
niecka i Kapuœciñski 2001) mog³oby potwierdziæ w preparatach, czy ta fluorescen-
cja jest zwi¹zana z obecnoœci¹ jonów Dy.

W meteorytach wêglistych, m.in. w Allende, Orgueil, Ivuna, w krótkim œwietle
UV stwierdzano siln¹ ¿ó³t¹ fluorescencjê. Porównanie spektrów fluorescencyjnych
meteorytów oraz policyklicznych zwi¹zków aromatycznych wykaza³o, ¿e to one
daj¹ ¿ó³t¹ fluorescencjê w obszarze 480 (maksimum) – 560 nm (Murae 1999).
Jasna i ¿ó³to-ceglasta fluorescencja meteorytu Allende, analizowanego w niniejszej
pracy, odpowiada³aby spektrum 460–580 nm podanemu przez Murae dla tego
meteorytu. Zatem dla tej szczególnej klasy meteorytów obecnoœæ zwi¹zków organi-
cznych nale¿y uwzglêdniaæ w analizie obrazu fluorescencyjnego.

Przedstawione powy¿ej dane mog¹ byæ wstêpem do analiz defektów kryszta³ów
minera³ów kosmicznych oraz interakcji jonów REE z minera³ami meteorytów.
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