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Planimetrowanie ziaren FeNi jako metoda
ustalenia stopnia wietrzenia W0–W4
chondrytów zwyczajnych

FeNi grains planimetry as a method to establish weathering grade
W0–W4 of ordinary chondrites

Abstract: Wlotzka scale (Wlotzka 1993) is commonly used to determine the weathering grade of
ordinary chondrites. The scale is descriptive and based mostly on a subjective assessment of
researcher. In this paper authors define a new, quantitative method to establish the W0–W4
weathering grade, which is based on planimetry of FeNi grains. Results of planimetry are
compared with average content of FeNi metal in unweathered chondrites from the same group.
Weathering grade estimated by this method are consistent with, or slightly different from the
official one determined in classification, what proves the efficacy of the proposed method.
Moreover, the method was applied to define weathering grade of meteoritic samples not classified
so far: Pu³tusk (W2), Thuathe (W2), Gao-Guenie (W2/W3), NWA 5205 (W3), NWA 4505
(W3), NWA 5296 (W2).

Keywords: meteorite, ordinary chondrite, ordinary chondrite weathering, weathering grade, FeNi
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Wstęp

Jed nym z isto t nych ele men tów kla sy fi ko wa nia chon dry tów zwy cza j nych jest usta -
le nie ich sto p nia wie trze nia. Sto pieñ wie trze nia jest miar¹ zmian, jakich doœwia d -
czy³ chon dryt zwy cza jny w wyniku oddzia³ywa nia na niego zie m skich czyn ni ków
atmo s fe ry cz nych od momentu spa dku do momentu zna le zie nia lub do momentu
pod jê cia badañ mete o rytu. Oczy wi stym jest, ¿e sto pieñ wie trze nia roœ nie wraz
z cza sem, jaki up³ywa od momentu spa dku. Wzrost ten wyra¿a siê poprzez nara -
staj¹ce zmiany w sk³adzie mine ra l nym chon drytu i w sk³adzie che mi cz nym budu -
j¹cych go minera³ów. Im mnie j szy jest sto pieñ wie trze nia, tym lepiej jego sk³ad
mine ra lny i che mi czny odzwie r cie dla sk³ad che mi czny i mine ra lny ska³ macie rzy s -
tych, buduj¹cych pla ne to idê, z któ rej pocho dzi chon dryt zwy cza jny. Dla tego
szcze gó l nym zain te re so wa niem nauko w ców ciesz¹ siê przede wszy stkim te chon -
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dryty, które zosta³y zna le zione na Ziemi tu¿ po spa dku. Tak¿e wœród kole kcjo ne -
rów i deale rów mete o ryty te s¹ naj bar dziej popu la rne i cenione.

Bada nia pro ce sów wie trze nia chon dry tów zwy cza j nych nie ciesz¹ siê zbyt wie l -
kim zain te re so wa niem ze stro ny nauki. Mecha ni z my tych pro ce sów i powo duj¹ce
je czyn ni ki nie ró¿ ni¹ siê bowiem od pro ce sów wie trze nia ska³ zie m skich, któ re
by³y przed mio tem badañ pro wa dzo nych zna cz nie wcze œ niej. Na ich pod sta wie ju¿
pod koniec XX wie ku powsta³y opra co wa nia mono gra fi cz ne, pod rê cz ni ki oraz pro -
gra my kom pu te ro we umo ¿ li wiaj¹ce szcze gó³owe cha ra kte ry zo wa nie i mode lo wa nie 
tych pro ce sów (np. Dre ver 1985, Whi te i Bran t ley 1995). Nato miast sub stra ta mi
w pro ce sie wie trze nia chon dry tów zwy cza j nych s¹ tak ¿e mine ra³y nie wy stê puj¹ce
w ska³ach sko ru py zie m skiej. Dziê ki temu geo che mi cz na cha ra kte ry sty ka pro ce su
ich wie trze nia mo¿e byæ inte re suj¹ca. Mimo to bada nia wie trze nia chon dry tów
zwy cza j nych pro wa dzo ne i pub li ko wa ne s¹ nie zbyt czê sto (np. Hut chi son 2006,
Bland i in., 2006, Gur dziel i Kar wo wski 2009a, b, Losiak i Vel bel 2011, Jaku bo -
wska i in. 2017). Ruty no wo pro wa dzo ne bada nia wie trze nia chon dry tów zwy cza j -
nych spro wa dzaj¹ siê naj czê œciej do usta le nia sto p nia ich wie trze nia. Dope³nia on
info r ma cje nie zbêd ne do skla sy fi ko wa nia mete o ry tu. Nie jest to jed nak info r ma cja 
konie cz na do jego skla sy fi ko wa nia.

Pro ces wie trze nia, a zw³asz cza jego efe kty zale¿¹ od rodza ju mate ria³u pod da ne -
go ich dzia³aniu, a wiêc gru py che mi cz nej i typu petro gra fi cz ne go chon dry tu zwy -
cza j ne go. Efe kty wie trze nia zale¿¹ rów nie¿ od cza su dzia³ania czyn ni ków wie trze -
nio wych na chon dryt oraz od zie m skiej stre fy kli ma ty cz nej, w któ rej spad³ mete o -
ryt. Sto pieñ sko m p li ko wa nia uwa run ko wañ decy duj¹cych o osta te cz nym efe kcie
wie trze nia chon dry tu zwy cza j ne go, podo b nie zreszt¹ jak i ka¿ de go inne go mete o -
ry tu, powo du je du¿e trud no œci w zde fi nio wa niu jakiejœ abso lu t nej ska li wie trze nia
chon dry tów zwy cza j nych. W spo sób sfo r ma li zo wa ny ska lê tak¹ w odnie sie niu do
chon dry tów zwy cza j nych zapro po no wa³ Wlo t z ka (1993). Jest ona powszech nie
u¿y wa na do okre œla nia sto p nia wie trze nia tych mete o ry tów przy ich kla sy fi ko wa -
niu. Czê sto jed nak trud no jest jed no z na cz nie i obie kty w nie okre œliæ sto pieñ wie -
trze nia, gdy¿ ró¿ ni bada cze oce niaj¹ ten sto pieñ wed³ug w³asne go doœwia d cze nia
i uzna nia. Bada nia ró¿ nych oka zów tego same go chon dry tu zwy cza j ne go przez ró¿ -
nych nauko w ców w ró¿ nym cza sie od spa d ku mog¹ dawaæ zna cz nie ró¿ ni¹ce siê
wyni ki. Powo du je to, ¿e ska la zapro po no wa na przez Wlo t z kê jest u¿y wa na g³ównie 
dla te go, ¿e doty ch czas nikt nie zapro po no wa³ w tym zakre sie lep sze go roz wi¹zania.

Ska la ta obe j mu je 7 sto p ni wie trze nia, któ re s¹ scha ra kte ry zo wa ne opi so wo
w nastê puj¹cy spo sób (Wlo t z ka 1993):
+ W0: brak wido cz ne go utle nie nia mine ra³ów; mog¹ byæ obse r wo wa ne ¿ó³to -

-br¹zowe nalo ty limo ni tu;
+ W1: wystê puj¹ nie wie l kie obwó d ki tlen ków ¿ela za wokó³ zia ren FeNi oraz

FeS; wystê puj¹ nie wie l kie ¿y³ki tlen ków Fe;
+ W2: oko³o 20–60% obj. zia ren FeNi jest zmie nio nych przez utle nia nie;

powszech nie wystê puj¹ ¿y³ki tlen ków Fe;
+ W3: moc ne utle nie nie; 60–95% obj. zia ren FeNi i FeS jest zast¹pio nych

przez tlen ki Fe;
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+ W4: wido cz ne jest ca³kowi te (>95% obj.) utle nie nie zia ren FeNi i FeS; krze -
mia ny pozo staj¹ nie ut le nio ne – nie s¹ dotkniê te pro ce sem wie trze nia;

+ W5: wystê puj¹ deli ka t nie zwie trza³e krze mia ny mafi cz ne, zw³asz cza wzd³u¿
spê kañ; kry szta³y oli wi nów wyka zuj¹ zmia ny wie trze nio we od wewn¹trz;

+ W6: wido cz ne jest powszech ne zastê po wa nie pie r wo t nych krze mia nów przez
mine ra³y ila ste i tlen ki Fe.

Auto rzy pod jê li pró bê ilo œcio we go podej œcia do ska li Wlo t z ki, maj¹c nad zie jê na 
uzy ska nie wyni ku bar dziej mia ro da j ne go, a prze de wszy stkim bar dziej obie kty w ne -
go, nie za le ¿ ne go od oso by doko nuj¹cej kla sy fi ka cji sto p nia wie trze nia chon dry tu
zwy cza j ne go. Ponie wa¿ w bada niach wyko rzy sta no jedy nie zia r na FeNi, mo¿ li we
by³o cha ra kte ry zo wa nie tyl ko sto p ni wie trze nia od W0 do W4. Efe kty badañ
przed sta wia ninie j szy arty ku³.

Materiał i metody badań

Do badañ wybra no 31 chon dry tów zwy cza j nych o ró¿ nym sto p niu wie trze nia,
w tym 12 chon dry tów H. Dzie wiêæ z nich ma ofi cja l nie zatwier dzo ne przez The
Mete o ri ti cal Socie ty sto p nie wie trze nia W0–W4. Uwz glê d nio no tak ¿e 17 chon -
dry tów L, z któ rych 15 ma sto p nie wie trze nia W0–W2 oraz 2 chon dry ty LL.
Z tych osta t nich dla jed ne go okre œlo no sto pieñ wie trze nia W2. Szeœæ spo œród ana -
li zo wa nych mete o ry tów nie ma ofi cja l nie okre œlo ne go sto p nia wie trze nia w The
Mete o ri ti cal Bul le tin (https://www.lpi.usra.edu/mete or/met bull.php). Jed nak na
pod sta wie uzy ska nych wyni ków pla ni me tro wa nia mo¿ li we by³o przy pi sa nie sto p -
nia wie trze nia tych chon dry tów. Zesta wie nie wszy stkich mete o ry tów pod da nych
pla ni me tro wa niu wraz z ich ofi cjaln¹ kla sy fi kacj¹ przed sta wio no w tabe li 1.

Chon dry ty zwy cza j ne gru py H cha ra kte ry zuj¹ siê wysok¹ ogóln¹ zawa r to œci¹
¿ela za. Zawie raj¹ oko³o 7% obj. tro i li tu oraz 8% obj. mine ra³ów FeNi. Cha ra kte -
ry zuj¹ siê rów nie¿ naj wiêksz¹ zawa r to œci¹ piro kse nów ubo gich w wapñ oraz naj -
mniejsz¹ zawa r to œci¹ oli wi nów. Chon dry ty zwy cza j ne L maj¹ ma³¹ ogóln¹ zawa r -
toœæ ¿ela za. Zawa r toœæ objê to œcio wa tro i li tu w tej gru pie chon dry tów wyno si oko³o 
7%, nato miast mine ra³ów FeNi 3%. Maj¹ rów nie¿ mniejsz¹ zawa r toœæ objê to -
œciow¹ piro kse nów ubo gich w wapñ oraz wiêksz¹ oli wi nów w sto sun ku do chon -
dry tów gru py H. Naj mniej licz nie repre zen to wan¹ w bada niach auto rów pozo sta je 
gru pa che mi cz na LL. Chon dry ty zwy cza j ne gru py LL cha ra kte ry zuj¹ siê naj mniej -
sz¹ zawa r to œci¹ ¿ela za i ¿ela za meta li cz ne go. Zawa r toœæ tro i li tu wyno si 5% obj.,
nato miast mine ra³ów FeNi 2% obj. Gru pa ta cha ra kte ry zu je siê rów nie¿ naj -
mniejsz¹ zawa r to œci¹ objê to œciow¹ piro kse nów ubo gich w wapñ oraz naj wiêksz¹
zawa r to œci¹ oli wi nów (Gra dy i in. 2014).

Bada nia wszy stkich 31 chon dry tów zwy cza j nych prze pro wa dzo no w Labo ra to -
rium Geo lo gii i Pla ne to lo gii Zak³adu Geo lo gii i Wód Mine ra l nych na Wydzia le
Geo in ¿y nie rii, Gór ni c twa i Geo lo gii Poli te ch ni ki Wroc³awskiej. Do badañ wyko -
rzy sta no mikro skop pola ry za cy j ny Nikon ECLIPSE LV100POL, wspó³pra cuj¹c¹
z nim kame rê Nikon DS-Ri1 oraz pro gram NIS -E le ments BR 4.00.00 s³u¿¹cy do
ana li zy obra zu mikro sko po we go. Pró b ki w for mie p³ytek cien kich wyciê tych z me -
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te o ry tów pla ni me tro wa no w œwie t le odbi tym. Obraz mikro sko po wy w 25-cio kro t -
nym powiê ksze niu dziê ki pod³¹czo nej do mikro sko pu kame rze by³ prze sy³any
w cza sie rze czy wi stym do kom pu te ra i prze chwy ty wa ny z wyko rzy sta niem pro gra -
mu NIS -E le ments. Pro gram ten umo ¿ li wia robie nie zdjêæ kamer¹ pod³¹czon¹ do
mikro sko pu oraz ich sk³ada nie z du¿¹ pre cyzj¹ w obraz ca³ej p³ytki cien kiej o bar -
dzo wyso kiej roz dzie l czo œci. Po z³o¿e niu obra zu przyst¹pio no do iden ty fi ka cji
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Tabela 1. Chondryty zwyczajne, których płytki cienkie zostały wyselekcjonowane do

badań w podziale na grupy chemiczne. Zestawiono podstawowe dane klasyfikacyjne: typ

petrograficzny, stopień szokowy i stopień wietrzenia.

Nazwa meteorytu
Typ

petrograficzny

Stopień

szokowy

Stopień

wietrzenia

Chergach H5 S3 W0

Tamdakht H5 S3 W0

NWA 11778 H5 S2 W1

Dho 1647 H6 S2 W2

NWA 6541 H4/5 S1 W2

NWA 7160 H3 S2 W2

Pułtusk H5 S2* W2*

Dho 1663 H5 S1 W3

NWA 4555 H4 S2 W3

SaU 544 H5 S2 W4

Gao-Guenie H5 n.s. W2***

Thuathe H4/5 n.s. n.s.

Sołtmany L6 S2 W0

NWA 869 L3-6 S3 W1

NWA 5507 L3 S2 W1

NWA 6255 L5 S4 W1

SaU 001 L5 S2 W1

NWA 6411 L5 S3 W1

NWA 7162 L3 S2 W1

NWA 6410 L6 S2 W1

NWA 11779 L6 S1 W1

NWA 6409 L6 S3 W1/2

NWA 7161 L3 S2 W1/2

NWA 4430 L3.8 S2 W2

NWA 4558 L4 S2 W2

NWA 4436 L4 S2 W2

NWA 4431 L5 S2 W2

NWA 5296** L6 n.s. n.s.

NWA 4505** L4 n.s. n.s.

NWA 5929 LL5 S2 W2

NWA 5205 LL3.2 n.s. n.s.

n.s. – nie skla sy fi ko wano
* – sto pień szo kowy i sto pień wie trze nia bada nych fra g men tów zacze r p nięto z pracy Przy li b -

skiego i Łusz czek (2018)
** – nazwy tym cza sowe (pro vi sio nal names)
*** – według Jaku bo wskiej i in. (2017)



bada nych mine ra³ów. W œwie t le odbi tym mo¿ na zaob se r wo waæ dwa rodza je jas -
nych mine ra³ów: mine ra³y FeNi (kama cyt i tae nit, a byæ mo¿e tak ¿e i tetra ta e nit)
oraz tro i lit (FeS). Mine ra³y FeNi, któ re by³y celem bada nia, wyra Ÿ nie odró ¿ niaj¹
siê bia³¹ barw¹ wyni kaj¹c¹ z du¿ej zdo l no œci refle ksy j nej, wiê kszej od tro i li tu, któ ry 
ma bar wê ¿ó³t¹. W pro wa dza nych bada niach nie roz ró ¿ nia no poszcze gó l nych faz
mine ra l nych FeNi. Wraz ze zmnie j sza niem siê powie rz ch ni zia ren, trud nie j sze sta je 
siê roz ró ¿ nie nie zia ren FeNi od zia ren FeS.

W cza sie wyko ny wa nia ana liz mikro sko po wych ka¿ de zia r no mine ra³ów sto pu
FeNi nale ¿a³o zazna czyæ kur so rem w celu wyzna cze nia jego kon tu ru przez pro -
gram, któ ry nastê p nie obli cza³ zadan¹ powie rz ch niê. Ka¿ da z bada nych p³ytek
cien kich mete o ry tów zawie ra³a od kil ku set do kil ku tysiê cy zia ren mine ra³ów FeNi 
o powie rz ch ni wiê kszej ni¿ 300 µm2. Zia ren mnie j szych nie uwz glê d nio no pod czas 
pla ni me tro wa nia z uwa gi na du¿e trud no œci z ich jed no z naczn¹ iden ty fi kacj¹.
W pro gra mie NIS -E le ments wyzna cza no tak ¿e manu a l nie powie rz ch niê ca³ej
 prób ki mete o ry tu. Otrzy ma ne wyni ki by³y eks po rto wa ne do arku sza kal ku la cy j ne -
go pro gra mu Excel, gdzie obli cza no suma ryczn¹ powie rz ch niê zia ren mine ra³ów
FeNi. Nastê p nie uzy ska ny wynik dzie lo no przez powie rz ch niê chon dry tu w p³ytce
cien kiej w celu obli cze nia pro cen to we go udzia³u zia ren FeNi w powie rz ch ni pró b -
ki bada ne go mete o ry tu. Na pod sta wie obse r wa cji mikro sko po wych ana li zo wa nych 
chon dry tów przy jê to za³o¿e nie, ¿e rozk³ad mine ra³ów FeNi w mete o ry cie jest przy -
pa d ko wy, nie uporz¹dko wa ny i nie posia da kie run ko wo œci, co pozwa la za³o¿yæ, ¿e
otrzy ma ny udzia³ pro cen to wy powie rz ch ni zia ren mine ra³ów FeNi w powie rz ch ni
pró b ki (2D) jest rów ny objê to œcio wej zawa r to œci pro cen to wej tych mine ra³ów
w ca³ym mete o ry cie (3D), a tak ¿e w jego ska le macie rzy stej (na pla ne to i dzie).

Wyniki badań i ich dyskusja

Uzy ska ne wyni ki pla ni me tro wa nia p³ytek cien kich poszcze gó l nych mete o ry tów
porów na no z pro cen tow¹ objê to œciow¹ zawa r to œci¹ zia ren FeNi ka¿ dej gru py che -
mi cz nej chon dry tów zwy cza j nych wed³ug danych lite ra tu ro wych (Gra dy i in.
2014; tab. 2). Za³o¿o no, zgod nie z dany mi Gra dy i wspó³auto rów, ¿e nie zwie trza³e 
chon dry ty H (W0) powin ny zawie raæ œred nio 8% obj. zia ren FeNi, nie zwie trza³e
chon dry ty L (W0) 3% obj., a nie zwie trza³e chon dry ty LL (W0) 2% obj. tych zia -
ren. Odnie sie nie uzy ska nych wyni ków pla ni me tro wa nia do wspo mnia nych war to -
œci pozwo li³o obli czyæ pro cen tow¹ zawa r toœæ zia ren zwie trza³ych ka¿ de go z bada -
nych mete o ry tów, sta no wi¹c¹ ró¿ ni cê pomiê dzy œred ni¹ zawa r to œci¹ zia ren FeNi
[% obj.] pre zen to wan¹ w lite ra tu rze, a zawa r to œci¹ tych zia ren w mete o ry cie uzy -
skan¹ pod czas pla ni me tro wa nia. Nastê p nie porów na no otrzy ma ne wyni ki pro cen -
to wej zawa r to œci zia ren zwie trza³ych ze skal¹ wie trze nia Wlo t z ki (1993). Za³o¿o no
przy tym nastê puj¹ce prze dzia³y zawa r to œci zwie trza³ych zia ren FeNi [% obj.] dla
poszcze gó l nych sto p ni ska li Wlo t z ki:
+ W0: <5%,
+ W1: 5–20%,
+ W2: 20–60%,
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+ W3: 60–95%,
+ W4: >95%, przy jed no cze s nym braku oznak wie trze nia krze mia nów.
W ten spo sób przy pi sano ka¿ demu z bada nych chon dry tów sto pieñ wie trze nia

wyni kaj¹cy z pla ni me tro wa nia, który zosta³ zesta wiony ze sto p niem wie trze nia
okre œlo nym pod czas kla sy fi ka cji chon drytu (tab. 2).

Czte ry z ba da nych me te o ry tów maj¹ wiêksz¹ za wa r toœæ zia ren sto pu FeNi w po -
rów na niu z da ny mi li te ra tu ro wy mi (Gra dy i in. 2014). Wy ni ka to naj pra wdo po -
do b niej z nie rów no mie r ne go roz³o¿e nia zia ren me ta li cz nych w ich te kstu rze
oraz/lub z obe cno œci du ¿ych zia ren, któ re zna cz nie za wy ¿y³y wy nik pla ni me tro wa -
nia. Dwa z tych chon dry tów (NWA 6255 i NWA 6411) cha ra kte ry zuj¹ siê sto p -
niem wie trze nia W1, w zwi¹zku z czym wspo mnia ne czyn ni ki rze czy wi œcie mog¹
wp³yn¹æ na wiêksz¹ od œred niej za wa r toœæ zia ren FeNi uzy skan¹ pod czas pla ni me -
tro wa nia. Na to miast sto pieñ wie trze nia chon dry tów NWA 4436 i NWA 4431
okre œlo no jako W2. Zak³adaj¹c, ¿e za wie raj¹ one 20–60% obj. zwie trza³ych zia ren
FeNi musz¹ one cha ra kte ry zo waæ siê nie ho mo ge ni cz nym ich roz mie sz cze niem
oraz za wie raæ zia r na sto pu FeNi o roz mia rach zna cz nie wiê kszych od prze ciê t nych, 
co po twier dzi³y ob se r wa cje mi kro sko po we. Pla ni me tro wa nie wiê kszej po wie rz ch ni 
me te o ry tu by³oby naj lepsz¹ me tod¹ uzy ska nia bar dziej mia ro da j nych wy ni ków.
Au to rzy nie dys po no wa li jed na k ¿e wiêksz¹ liczb¹ p³ytek cien kich nie zbêd nych do
ba dañ. Fakt wy stê po wa nia w nie któ rych p³yt kach cien kich wiê kszej pro cen to wej
za wa r to œci zia ren FeNi, ni¿ po da wa na w li te ra tu rze jest zja wi skiem jak naj bar dziej
zro zu mia³ym, gdy¿ po da ne przez Gra dy i wspó³au to rów (2014) dane s¹ wa r to œcia -
mi œred ni mi. Mo¿e siê wiêc zda rzyæ ta k ¿e przy pa dek ta kie go chon dry tu zwy cza j ne -
go, w któ rym za wa r toœæ zia ren FeNi jest nie zna cz nie wiê ksza od wa r to œci œred niej
dla da nej gru py che mi cz nej.

Wyniki pla ni me tro wa nia 7 spo œród 25 bada nych mete o ry tów s¹ zgodne ze sto p -
niem wie trze nia okre œlo nym pod czas ich kla sy fi ka cji zatwier dzo nej przez The
Mete o ri ti cal Society. Chon dryt NWA 11779 zawiera 21% obj. zia ren zwie trza -
³ych. Jest to war toœæ na gra nicy b³êdu ozna cze nia i jego sto pieñ wie trze nia mo¿na
uznaæ za W1/W2, a wiêc tak¿e zgodny z ofi cjaln¹ kla sy fi kacj¹. Osiem mete o ry tów
cha ra kte ry zuje siê wiêksz¹ zawa r to œci¹ zwie trza³ych zia ren FeNi, ni¿ wynika³oby to 
z ofi cja l nie zatwier dzo nego ich sto p nia wie trze nia. W zwi¹zku z tym ich badane
fra g menty maj¹ sto pieñ wie trze nia o jeden wiê kszy, ni¿ podany w The Mete o ri ti -
cal Bul le tin. Roz bie ¿ noœæ ta mo¿e byæ wyni kiem postê puj¹cego pro cesu wie trze nia
pró bek tych mete o ry tów. Zda niem auto rów uzy skane wyniki nale¿y uznaæ za pra -
kty cz nie zgodne z ofi cja l nie przy jê tymi sto p niami wie trze nia w kla sy fi ka cji tych
chon dry tów.

W przy pa dku czte rech mete o ry tów (Dho 1647, NWA 5507, NWA 7162,
NWA 6409) zawa r toœæ zwie trza³ych zia ren meta li cz nych jest na tyle du¿a, ¿e sto -
pieñ wie trze nia bada nych pró bek nale¿a³oby okre œliæ jako o 2 sto p nie wiê kszy od
ofi cja l nie zatwier dzo nego. Œwia d czy to o tym, ¿e czas który min¹³ od momentu
kla sy fi ka cji oraz warunki, w któ rych by³y prze cho wy wane te chon dryty wp³ynê³y
nie ko rzy st nie na ich mate riê, pro wadz¹c do zwiê ksze nia sto p nia utle nie nia mine -
ra³ów FeNi.
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Tabela 2. Porównanie wyników planimetrowania ziaren FeNi z zawartością tych ziaren w poszczególnych

grupach chondrytów zwyczajnych prezentowaną w literaturze (Grady i in. 2014) oraz zestawienie stopnia

wietrzenia meteorytu określonego na postawie wyników planimetrowania ze stopniem wietrzenia określo -

nym podczas jego klasyfikacji i opublikowanym w the Meteoritical Bulletin#.

Nazwa meteorytu

Zawartość

ziaren FeNi

[% obj.]

Zawartość

ziaren FeNi

według Grady 

i in. (2014)

[% obj.]

Zwietrzałe

ziarna FeNi

[% obj.]

Stopień

wietrzenia

na podstawie

planimetrii

autorów

Stopień

wietrzenia

według

MetBull#

Chergach 7,12

8

11,0 W1 W0

Tamdakht 6,95 13,1 W1 W0

NWA 11778 5,31 33,6 W2 W1

Dho 1647 0,39 95,1 W4 W2

NWA 6541 1,98 75,3 W3 W2

NWA 7160 2,09 73,9 W3 W2

Pułtusk 3,81 52,4 W2 W2$

Dho 1663 0,19 97,7 W4 W3

NWA 4555 3,99 50,1 W2 W3

SaU 544 0,72 91,0 W3 W4

Gao-Guenie 2,90 63,8 W2/W3 W2***

Thuathe 5,81 27,4 W2 n.s.

Sołtmany 2,74

3

8,7 W1 W0

NWA 869 2,51 16,3 W1 W1

NWA 5507 0,45 85,0 W3 W1

NWA 6255 3,12* – – W1

SaU 001 2,49 17,0 W1 W1

NWA 6411 4,00* – – W1

NWA 7162 0,48 84,0 W3 W1

NWA 6410 1,91 36,3 W2 W1

NWA 11779 2,37 21,0 W1/W2 W1

NWA 6409 0,28 90,7 W3 W1/2

NWA 7161 2,12 29,3 W2 W1/2

NWA 4430 2,37 21,0 W2 W2

NWA 4558 1,96 34,7 W2 W2

NWA 4436 4,31* – – W2

NWA 4431 5,04* – – W2

NWA 5296** 1,96 34,7 W2 n.s.

NWA 4505** 0,56 81,3 W3 n.s.

NWA 5929 1,54
2

23,0 W2 W2

NWA 5205 0,27 86,5 W3 n.s.

n.s. – nie skla sy fi ko wano
* – badany fra g ment mete o rytu zawiera wię cej zia ren stopu FeNi od war to ści poda nej przez Grady i współauto rów 

(2014); w związku z tym nie mo ż liwe było obli cze nie pro cen to wej zawa r to ści zia ren zwie trzałych zgod nie z przy jętą

w tym arty kule meto dyką; a tym samym nie mo ż liwe było okre śle nie sto p nia wie trze nia mete o rytu na posta wie

wyni ków pla ni me tro wa nia.
** – nazwy tym cza sowe (pro vi sio nal names)
*** – według Jaku bo wskiej i in. (2017)
# – https://www.lpi.usra.edu/meteor/met bull.php
$ – sto pień szo kowy i sto pień wie trze nia bada nych fra g men tów zacze r p nięto z pracy Przy li b skiego i Łusz czek

(2018)



Mete o ryt NWA 4555 ma nato miast zawa r toœæ zwie trza³ych zia ren FeNi pozwa -
laj¹c¹ stwier dziæ, ¿e jego sto pieñ wie trze nia wynosi W2, pod czas gdy zosta³ on
skla sy fi ko wany jako chon dryt o sto p niu wie trze nia W3. Podo b nie SaU 544 w ofi -
cja l nej kla sy fi ka cji ma przy pi sany sto pieñ wie trze nia W4, nato miast z badañ auto -
rów wynika, ¿e jest on nie zna cz nie mnie j szy – W3. W tych dwóch przy pa d kach
roz bie ¿ noœæ nie jest zbyt du¿a i mo¿e byæ wyni kiem inter pre ta cji kla sy fi kuj¹cego
ten chon dryt bada cza na pod sta wie nie wie l kiego fra g mentu dostê p nego do badañ.
Takie wyja œ nie nie wymaga³oby jed na k¿e potwier dze nia.

Szeœæ z bada nych mete o ry tów nie mia³o pod czas kla sy fi ka cji okre œlo nego sto p -
nia wie trze nia. Uzy skane wyniki pla ni me tro wa nia ich nie zwie trza³ych zia ren FeNi
po zwa laj¹ na stwier dze nie, ¿e Gao - Gu e nie nale¿a³oby skla sy fi ko waæ jako chon dryt
o sto p niu wie trze nia W2/W3. Przy pi sany przez auto rów sto pieñ wie trze nia chon -
dry tu Gao - Gu e nie jest zgodny ze sto p niem wie trze nia okre œlo nym dla tego  chon -
dry tu przez Jaku bowsk¹ i wspó³auto rów (2017). Chon dry tom Thu a the
i NWA 5296 nale¿y przy pi saæ sto pieñ wie trze nia W2, a chon dryty NWA 4505
oraz NWA 5205 cha ra kte ry zuj¹ siê sto p niem wie trze nia W3. Fra g men tom chon -
drytu Pu³tusk, któ rym dys po no wali auto rzy, zosta³ przez nich przy pi sany na pod -
sta wie obse r wa cji mikro sko po wych sto pieñ wie trze nia W2 (Przy li b ski i £usz czek
2018), który potwier dzi³y wyniki pla ni me tro wa nia prze pro wa dzone na potrzeby
tego artyku³u.

Zia rna FeNi czte rech z bada nych chon dry tów pla ni me tro wane by³y nie za le ¿ nie
przez dwoje auto rów tego artyku³u (Kata rzynê £usz czek – K.£. i Kon rada  Blut -
stein – K.B.) w celu zwe ry fi ko wa nia wp³ywu czyn nika ludz kiego na wyniki pomia -
ru (tab. 3). Wyniki pla ni me tro wa nia zia ren meta li cz nych chon dry tów Che r gach
i Ga o - Gu e nie ró¿ni¹ siê nie zna cz nie (o mniej ni¿ 0,1% obj.), w zwi¹zku z czym na
ich pod sta wie mo¿na mete o ry tom tym przy pi saæ jed no z na cz nie ten sam sto pieñ
wie trze nia, odpo wie d nio W1 oraz W2/W3. W przy pa dku dwóch pozo sta³ych
mete o ry tów wyniki pla ni me tro wa nia uzy skane przez dwie osoby ró¿ni¹ siê o oko³o 
1,2% obj. Zgod nie z wyni kami otrzy ma nymi przez K.£. mete o ryt NWA 4555,
zawie raj¹cy 50% obj. zwie trza³ych zia ren FeNi, nale¿a³oby skla sy fi ko waæ jako W2, 
pod czas gdy wyniki uzy skane przez K.B. œwiadcz¹ o tym, ¿e zawiera on 65% obj.
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Tabela 3. Porównanie wyników planimetrowania tych samych płytek cienkich wybranych chondrytów

zwyczajnych przez różnych badaczy (Katarzynę Łuszczek – K.Ł., Konrada Blutstein – K.B.).

Nazwa

meteorytu

Ziarna FeNi

wg K.Ł.

[% obj.]

Ziarna FeNi

wg K.B.

[% obj.]

Stopień

wietrzenia

wg K.Ł.

Stopień

wietrzenia

wg K.B.

Stopień

wietrzenia

MetBull

Chergach 7,12 7,03 W1 W0

Tamdakht 6,95 8,09* W1 W0 (?) W0

NWA 4555 3,99 2,79 W2 W3 W3

Gao-Guenie 2,90 2,82 W2/W3 W2**

* – ba da ny fra g ment me te o ry tu za wie ra wię cej zia ren sto pu FeNi od wa r to ści po da nej przez Gra dy i współau to rów 

(2014); w związku z tym nie mo ż li we było ob li cze nie pro cen to wej za wa r to ści zia ren zwie trzałych zgod nie z przy jętą

w tym ar ty ku le me to dyką; a tym sa mym nie mo ż li we było okre śle nie sto p nia zwie trze nia me te o ry tu na po sta wie wy -

ni ków pla ni me tro wa nia; przy ję to ar bi tra l nie sto pień wie trze nia W0.
** – według Ja ku bo wskiej i in. (2017)



zwie trza³ych zia ren FeNi i tym samym posiada sto pieñ wie trze nia W3 – zgodny
z ofi cjaln¹ kla sy fi kacj¹ tego mete o rytu (tab. 3). Chon dryt Tam dakht wed³ug
pomia rów K.£. zawiera 11% obj. zwie trza³ych zia ren FeNi. Sta nowi wiêc on mate -
riê repre zen tuj¹c¹ sto pieñ wie trze nia W1, zawie raj¹c¹ 5–20% zwie trza³ych zia ren
FeNi. Nato miast K.B. w wyniku pla ni me tro wa nia uzy ska³ zawa r toœæ zia ren FeNi
nie zna cz nie wiêksz¹ (oko³o 0,1% obj.) od pre zen to wa nej w lite ra tu rze (Grady i in.
2014), co unie mo ¿ li wia obli cze nie pro cen to wej zawa r to œci zia ren zwie trza³ych
zgod nie z przy jêt¹ meto dyk¹. Jed nak tak du¿a zawa r toœæ zia ren meta li cz nych
 œwiadczy z pew no œci¹ o ma³ym sto p niu wie trze nia tego chon drytu (W0–W1).
Wyniki pla ni me tro wa nia mete o rytu Tam dakht przez oboje auto rów daj¹ wyni -
ki zgod ne z jego ofi cja l nie przy jê tym w kla sy fi ka cji sto p niem wie trze nia W0
(https://www.lpi.usra.edu/meteor/met bull.php).

Wnioski

Zapro po no wane przez auto rów ilo œciowe podej œcie do okre œla nia sto p nia wie trze -
nia chon dry tów zwy cza j nych mo¿e byæ bar dziej obie kty wne, ni¿ uzna niowe sto so -
wa nie kla sy fi ka cji Wlo t zki. Podej œcie to wymaga du¿ego nak³adu pracy i dostêpu
do spe cja li sty cz nego mikro skopu petro gra fi cz nego i opro gra mo wa nia kom pu te ro -
wego, a tak¿e pew nego doœwia d cze nia w ana li zie obrazu mikro sko po wego w zakre -
sie roz po zna wa nia zia ren FeNi. Zapro po no wana metoda pla ni me tro wa nia nie -
zwie trza³ych zia ren FeNi ogra ni cza tak¿e mo¿ li woœæ okre œle nia sto p nia wie trze nia
chon drytu zwy cza j nego w zakre sie W0–W4 wed³ug skali zapro po no wa nej przez
Wlo t zkê.

Prze pro wa dzo ne pomia ry wyka za³y, ¿e nawet zasto so wa nie mo¿ li wie obie kty w -
nej meto dy pla ni me tro wa nia zia ren FeNi nie jest w sta nie wyeli mi no waæ ca³kowi -
cie trud no œci zwi¹zanych z okre œla niem sto p nia wie trze nia chon dry tów zwy cza j -
nych. Wyni ka to z faktu bar dzo opi so we go cha ra kte ru ska li wie trze nia zapro po no -
wa nej przez Wlo t z kê.

Prze pro wa dzo ne obli cze nia wyka za³y, ¿e w wiê kszo œci przy pa d ków w odnie sie -
niu do ka¿ dej gru py che mi cz nej chon dry tów zwy cza j nych wyni ki pla ni me tro wa nia 
zia ren FeNi pozwa laj¹ uzy skaæ sto pieñ wie trze nia zgod ny z ofi cja l nie przy jê tym
w kla sy fi ka cji lub ró¿ ni¹cy siê o jeden sto pieñ. W takiej opi so wej kla sy fi ka cji nie -
zgod noœæ o jeden sto pieñ w ska li wie trze nia jest do zaakce p to wa nia. Nie mniej jed -
nak dla kil ku mete o ry tów uzy ska ne wyni ki pla ni me tro wa nia odbie ga³y isto t nie od
sto p nia wie trze nia skla sy fi ko wa nych mete o ry tów, zwy kle o 2 sto p nie w ska li Wlo t -
z ki. Mo¿e to byæ efe ktem postê po wa nia pro ce su wie trze nia od momen tu kla sy fi ka -
cji mete o ry tu do momen tu prze pro wa dze nia kole j nych jego badañ. Mniej pra wdo -
po do b ne jest pope³nie nie b³êdów przez kla sy fi kuj¹cego mete o ryt bada cza, np.
w wyni ku obse r wa cji zbyt ma³ego (nie doœæ dobrze repre zen tuj¹cego ca³y mete o -
ryt) oka zu prze zna czo ne go do kla sy fi ka cji.

Auto rzy uwa ¿aj¹, ¿e pla ni me tro wa nie zia ren FeNi mo¿e w wie lu przy pa d kach,
zw³asz cza mniej doœwia d czo nych kla sy fi ka to rów, u³atwiæ okre œle nie pra wid³owe go
sto p nia wie trze nia chon dry tu zwy cza j ne go. Wyka za no bowiem, ¿e pla ni me tro wa -
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nie tych samych p³ytek cien kich przez ró¿ nych auto rów naj czê œciej daje podo b ne
rezu l ta ty. Im wiêksz¹ liczb¹ p³ytek dys po nu je kla sy fi kuj¹cy mete o ryt badacz, tym
bar dziej wia ry god ny i dok³adny jest wynik pla ni me tro wa nia.

Prze pro wa dzo ne bada nia pozwo li³y tak ¿e okre œliæ sto p nie wie trze nia dla kil ku
chon dry tów zwy cza j nych, któ rych nie okre œlo no przy kla sy fi ka cji. Na pod sta wie
dostê p nych do badañ p³ytek cien kich wyci na nych na kró t ko przed ana liz¹ mikro -
sko pow¹ auto rzy stwier dzi li, ¿e chon dry ty: Pu³tusk, Gao - Gu e nie, Thu a t he,
NWA 5296, NWA 4505 oraz NWA 5205 maj¹ odpo wie d nio sto p nie wie trze nia:
W2, W2/W3, W2, W2, W3 oraz W3.

Podziękowania

W arty kule wyko rzy stano czêœæ wyni ków badañ zre a li zo wa nych w ramach pracy dokto r skiej Kata -
rzyny £usz czek i pracy magi ste r skiej Kon rada Blu t ste in, wyko ny wa nych pod opiek¹ naukow¹ Tade -
u sza Przy li b skiego. Wyniki badañ zre a li zo wano dziêki fun du szom pub li cz nym w ramach  zleceñ:
0402/0038/18 oraz badañ sta tu to wych rea li zo wa nych w roku 2018 na Wydziale Geo in ¿y nie rii,
Gór ni c twa i Geo lo gii Poli te ch niki Wroc³awskiej. Auto rzy pragn¹ podziê ko waæ Agnie szce Mirek za
kon stru ktywn¹ recen zjê.
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