
Katarzyna ŁUSZCZEK1, Jeremiasz MERKEL1

Zasobność w wybrane surowce metaliczne stref
odmieszania planetarnych stopów krzemianowych
i metalicznych na podstawie analizy składu
chemicznego pallasytów i mezosyderytów
Wealth in selected metallic resources of planetary siliceous and metallic
alloys liquation zones on the base of analyze of chemical composition
of pallasites and mesosiderites

Abstract: Pallasites and mesosiderites belong to stony-iron meteorites and are representative matter
of planetary siliceous and metallic alloys liquation zones. Pallasites origin most probably from
frontier zones of parent asteroid between iron-nickel alloy core and mantle constituted of olivine,
which was destructed during collisions and impacts. Unlike mesosiderites, pallasites parent body was
disrupted probably after solidification of its differentiated interior. Asteroids: 201 Penelope,
250 Bettina and 337 Devosa are considered to be parent bodies of mesosiderites, while asteroids:
246 Asporina, 289 Nenetta and 446 Aeternitas are parent bodies of pallasites. Analysis of chemical
composition of mesosiderites and pallasites and their comparison with chemical composition of the
Earth’s crust allowed the authors to conclude on wealth of metallic resources on their parent bodies.
Both pallasites and mesosiderites and in consequence the liquation zones of siliceous and metallic

alloys from which these meteorites origin, have the highest abundances of PGM (Platinum Group of
Metals) and Fe, Ni, Co, Cr, Au. Mesosiderites contain from several hundred thousand times to
several hundred times more precious metals than the terrestrial crust. The highest enrichment can be
observed for: Ru, Os, Pt, Re and Au. Moreover, Ni, Co, Ge and Cr have much higher
concentrations in mesosiderites than in the Earth’s crust. Pallasites have the highest enrichment in
precious metals as well (Ru, Ir, Os, Pt, Pd and Au). The higher concentration of Re, Ni, Co, Ge and
Cr in pallasites than in the terrestrial crust was also observed.
The higher abundances of Fe, Ni, Co, Au and Ir in bulk composition of mesosiderites and

pallasites than in composition of CI chondrites, HED meteorites and the terrestrial crust give the
evidence that crustal material composed of silicates during liquation processes lost most of these
elements in favor to metallic alloys. The process of migration of elements and their liquating to
metallic alloys was not done completely in the zone, where mesosiderites and pallasites origin, what
indicate higher abundances of Fe, Ni and Co in silicates of stony-iron meteorites than in CI
chondrites, HED meteorites and terrestrial crust.
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Wstęp

Od kilku lat na Wydziale Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc-
³awskiej prowadzone s¹ badania maj¹ce na celu okreœlenie zasobów surowców
metalicznych w Uk³adzie S³onecznym (£uszczek 2011, 2014; Przylibski i £uszczek
2012). Przeprowadzone do tej pory analizy dotyczy³y wystêpowania tych surow-
ców na cia³ach macierzystych nastêpuj¹cych meteorytów: chondrytów zwyczaj-
nych (£uszczek 2012, 2013; £uszczek i Przylibski 2011, 2013), chondrytów wêgli-
stych (Gruchot 2013) i enstatytowych (Cisowski 2013). Wspomniane prace doty-
cz¹ planetoid niezdyferencjonowanych, a wiêc takich, które w swojej przesz³oœci
geologicznej nie przesz³y procesu dyferencjacji planetarnej i odmieszania stopów
krzemianowych i stopów metalicznych. Opublikowano tak¿e rozwa¿ania na temat
surowców metalicznych na cia³ach macierzystych meteorytów ¿elaznych (Przylib-
ski i in. 2012), stanowi¹cych metaliczne j¹dra obiektów zdyferencjonowanych,
które zosta³y nastêpnie wyeksponowane w wyniku zderzeñ i kolizji. W tej pracy
autorzy skupili siê natomiast na meteorytach ¿elazno-kamiennych, mezosyderytach
i pallasytach, stanowi¹cych fragmenty materii pochodz¹cej ze stref odmieszania
planetarnych stopów krzemianowych i metalicznych, a wiêc stref poœrednich miê-
dzy metalicznym j¹drem a krzemianow¹ skorup¹. Celem artyku³u by³o okreœlenie
zasobnoœci w wybrane surowce metaliczne stref odmieszania stopów krzemiano-
wych i metalicznych na podstawie analizy sk³adu chemicznego mezosyderytów
i pallasytów.

Charakterystyka mezosyderytów i pallasytów

Do stycznia 2017 roku rozpoznano 229 mezosyderytów, w tym tylko 7 z nich
zosta³o sklasyfikowanych jako spadki (www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php,
2017). Mezosyderyty s¹ polimiktycznymi brekcjami, z³o¿onymi ze stopu ¿elazo-
wo-niklowego oraz klastów krzemianowych osadzonych w matriks z³o¿onym
z krzemianów i stopu FeNi (Grady i in. 2014). Stop FeNi rozmieszczony jest nie-
równomiernie w strukturze ska³y. Metale i siarczki wystêpuj¹ w postaci owalnych
klastów, o œrednicy poni¿ej 4 cm oraz ziaren w matriks, wraz z ¿y³kami przeci-
naj¹cymi zarówno klasty jak i matriks. Ziarna metaliczne zawieraj¹ 6–10% wag.
niklu, w zwi¹zku z czym na ich wytrawionych powierzchniach mo¿na zaobserwo-
waæ figury Widmanstättena. Kamacyt otacza krzemiany, podczas gdy taenit i tetra-
taenit czêsto obecne s¹ w postaci ziaren metalicznych stopu FeNi. Siarczki
(g³ównie troilit, 1–14% wag.) wystêpuj¹ pomiêdzy czêœciami matriks ubogimi,
a bogatymi w metale. Schreibersyt jest obecny w kamacycie lub w matriks na gra-
nicy krzemianów i stopu ¿elazowo-niklowego. W kamacycie, taenicie, tetrataenicie
i troilicie mezosyderytów mo¿na zaobserwowaæ zmiany szokowe (Grady i in.
2014).

Pallasyty s¹ jednymi z najrzadziej spotykanych meteorytów. W bazie danych
MetBull znajduje siê 110 meteorytów sklasyfikowanych jako pallasyty
(www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php 2017). Tylko cztery z nich zosta³y sklasyfi-
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kowane jako spadki co oznacza, ¿e ich lot by³ obserwowany przez œwiadków (Przy-
libski i Pilski 2013). W pallasytach czêœæ krzemianowa (zbudowana z oliwinów)
znajduje siê w uporz¹dkowanej strukturze przypominaj¹cej sieæ. Wêz³y tej sieci
wype³nione s¹ stopem ¿elazowo-niklowym, który wystêpuje w postaci faz mineral-
nych – kamacytu i taenitu. W przekroju poprzecznym wytrawionych powierzchni
objawia siê to obecnoœci¹ figur Widmanstättena. Pallasyty zbudowane s¹ g³ównie
z oliwinu i stopu ¿elazowo-niklowego, wystêpuj¹cych w podobnych proporcjach
oraz domieszek: troilitu, chromitu, fosforanów wapniowych i schreibersytu (Grady
i in. 2014).

Poza grup¹ g³ówn¹ pallasytów wyró¿nia siê m.in. grupê pallasytów pirokseno-
wych, w której znaczn¹ czêœæ wœród krzemianów stanowi¹ pirokseny (1–35%
obj.). Zawartoœæ stopu ¿elazowo-niklowego w pallasytach jest komplementarna do
oliwinów i piroksenów. G³ówna grupa pallasytów zawiera oko³o 7–13% wag. Ni,
co jest zbli¿one do zawartoœci niklu w wysokoniklowych meteorytach ¿elaznych
typu IIIAB. Natomiast grupa PES (ang. Pallasites Eagle Station, grupa w sk³ad któ-
rej wchodz¹ meteoryty: Eagle Station, Cold Bay i Itzawisis) zawiera oko³o 14–20%
wag. Ni, co mo¿e wskazywaæ na pewne pokrewieñstwo z meteorytami ¿elaznymi
typu IIE. Zakres zawartoœci metali w pallasytach piroksenowych pokrywa siê
z zakresem grupy g³ównej oraz czêœciowo z grup¹ PES. W pallasytach wystêpuje
niewielka liczba minera³ów akcesorycznych – najczêœciej jest to troilit (0,1–15%
obj.) i schreibersyt (0,3–2,8% obj.). Chromit tworzy euhedralne (idiomorficzne)
ziarna, które uleg³y rekrystalizacji lub du¿e asocjacje, w których wspó³wystêpuje
wraz z oliwinem w postaci kryszta³ów, osi¹gaj¹cych nawet 10 cm œrednicy (Grady
i in. 2014). Stop ¿elazowo-niklowy wystêpuje g³ównie w postaci kamacytu. Czy-
sty, pozbawiony domieszek taenit mo¿e wystêpowaæ w postaci nieregularnych zia-
ren. Jest on tak¿e wyraŸnie widoczny na brzegach ziaren zonalnego tetrataenitu.

Zarówno mezosyderyty jak i pallasyty nale¿¹ do meteorytów ¿elazno-kamien-
nych. Widoczne ró¿nice w ich sk³adzie chemicznym i mineralnym oraz cechach
strukturalno-teksturalnych œwiadcz¹ o tym, ¿e powsta³y one w innych momentach
ewolucji ich cia³ macierzystych.

Strefy odmieszania planetarnych stopów krzemianowych i metalicznych

Cia³a powstaj¹ce w m³odym Uk³adzie S³onecznym by³y ogrzewane g³ówne wsku-
tek ciep³a powstaj¹cego w wyniku rozpadu krótko¿yciowych izotopów promienio-
twórczych, g³ównie 26Al i 60Fe (Miyamoto i in. 1981; Harrison i Grimm 2010;
Moskovitz i Gaidos 2011). Pewne iloœci ciep³a mog³y byæ równie¿ wytwarzane
podczas kolizji i zderzeñ z innymi obiektami (Keil i in. 1997; Davison i in. 2013).
Grzanie radioaktywne podnosi³o temperaturê i spowodowa³o ca³kowite stopienie
planet oraz wiêkszych planetoid. Po przetopieniu dosz³o do likwacji (odmieszania)
stopów wywo³anej ró¿nic¹ ich gêstoœci. To w³aœnie wówczas wiêkszoœæ ciê¿szych,
syderofilnych pierwiastków uleg³a dyferencjacji grawitacyjnej i skupi³a siê we-
wn¹trz planety tworz¹c metaliczne j¹dro. Natomiast l¿ejsze pierwiastki litofilne
ulegaj¹c odmieszaniu z pierwotnego stopu uleg³y wyniesieniu ku powierzchni pla-
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nety, daj¹c pocz¹tek materii, z której nastêpnie krystalizowa³y krzemianowy
p³aszcz i skorupa. Cia³a niebieskie, które przesz³y ten proces dyferencjacji planetar-
nej nazywamy obiektami zdyferencjonowanymi (np. planety skaliste w wewnêtrz-
nym Uk³adzie S³onecznym, planetoida 4 Westa). Pomiêdzy metalicznym j¹drem
a krzemianowym p³aszczem mamy do czynienia ze stref¹ przejœciow¹, zbudowan¹
z obu rodzajów materii. To w³aœnie z tej strefy pochodz¹ meteoryty ¿elazno-ka-
mienne.

Pallasyty to meteoryty, które powsta³y w wyniku dyferencjacji planetarnej cia³a
macierzystego po zakoñczeniu jego akrecji, w jego wnêtrzu, w strefie przejœciowej
miêdzy krzemianow¹ skorup¹ a metalicznym j¹drem. Natomiast mezosyderyty
tworzy³y siê podczas kolizji cia³a zdyferencjonowanego, którego strefa odmieszania
stopu krzemianowego i metalicznego pozostawa³a p³ynna, z dostarczanym mate-
ria³em skalnym w postaci klastów, wdzieraj¹cych siê w strefy odmieszania
i tworz¹cych brekcje (Pilski 2017 – personal communication). Scott i wspó³autorzy
(2001) twierdz¹, ¿e mezosyderyty powsta³y wówczas, gdy planetoida o œrednicy
200–400 km ze stopionym (p³ynnym) j¹drem zderzy³a siê z cia³em o œrednicy
50–150 km. Pierwotny uœredniony sk³ad stopu metalicznego, który zmiesza³ siê
z krzemianami, jest najbardziej podobny do sk³adu meteorytów ¿elaznych IIIAB,
pochodz¹cych z metalicznego j¹dra planetoidy (Wasson i in. 1974; Hassanzadeh
i in. 1990). Dlatego mezosyderyty stanowi¹ po³¹czenie g³ównie materia³u ze sko-
rupy oraz j¹dra planetoidy zdyferencjonowanej i zawieraj¹ tylko podrzêdne iloœci
(jeœli w ogóle) bogatego w oliwiny materia³u p³aszcza (Wadhwa i in. 2003). Ró¿ni-
ce w genezie tych dwóch klas meteorytów ¿elazno-kamiennych odzwierciedlaj¹ ich
cechy strukturalne i tekstualne (opisane we wczeœniejszym punkcie).

Ciała macierzyste mezosyderytów i pallasytów

Cia³a macierzyste mezosyderytów i pallasytów to planetoidy, które przesz³y proces
dyferencjacji planetarnej, kr¹¿¹ce w pasie g³ównym planetoid miêdzy orbitami
Marsa i Jowisza. Niektóre z nich mog¹ równie¿ nale¿eæ do Planetoid Bliskich Zie-
mi (ang. Near Earth Asteroids), nazywanych tak ze wzglêdu na to, ¿e przecinaj¹ one
orbitê ziemsk¹ lub przechodz¹ w jej pobli¿u (McSween i Huss 2010).

Vernazza i wspó³autorzy (2009) uwa¿aj¹, ¿e widma œwiat³a odbitego od powie-
rzchni planetoid: 201 Penelope, 250 Bettina i 337 Devosa (nale¿¹cych do typu
spektralnego Xk w taksonomii Bus–DeMeo) s¹ kompatybilne z cechami mezosy-
derytów. Planetoidy te stanowi¹ wiêc najprawdopodobniej cia³a macierzyste mezo-
syderytów.

Analizy chemiczne udowodni³y, ¿e znane nam pallasyty pochodz¹ z co najmniej
czterech cia³ macierzystych (grupa g³ówna pallasytów, pallasyty the Eagle Station
(PES), meteoryty Zinder oraz Y-8451). Anormalny sk³ad pallasytów Milton,
Springwater oraz Glorieta Mountain zwiêksza prawdopodobn¹ liczbê cia³ macie-
rzystych do co najmniej siedmiu (Grady i in. 2014). Analizuj¹c widma promienio-
wania (g³ównie podczerwonego) odbitego od powierzchni planetoid i porównuj¹c
je z widmami promieniowania odbitego od sproszkowanych próbek meteorytów
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ustalono, ¿e cia³ami macierzystymi pallasytów mog¹ byæ planetoidy typu A, takie
jak: 246 Asporina, 289 Nenetta czy 446 Aeternitas. Przybli¿ony sk³ad chemiczny
oliwinów tej ostatniej planetoidy jest podobny do sk³adu oliwinów w pallasytach,
natomiast sk³ad planetoidy 246 Asporina ju¿ nie, co znacznie zmniejsza prawdo-
podobieñstwo tego by planetoida ta mog³a byæ cia³em macierzystym pallasytów
(Grady i in. 2014).

Wystêpowanie planetoid o typach spektralnych odpowiadaj¹cych meteorytom
¿elazno-kamiennym œwiadczy o tym, ¿e w wyniku kolizji i zderzeñ krzemianowy
p³aszcz musia³ ulec destrukcji i usuniêciu, a strefy odmieszania wyeksponowaniu –
stanowi¹ one powierzchniê planetoid, bêd¹cych cia³ami macierzystymi mezosyde-
rytów i pallasytów.

Źródła danych i metody badań

Z’ród³em danych wykorzystanych w opracowaniu analizy sk³adu chemicznego pal-
lasytów i mezosyderytów by³a baza danych MetBase®, ver. 7.3 (Koblitz 2010).
Zosta³a ona zakupiona przez Instytut Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej. Dane
pozyskane z bazy danych MetBase® zosta³y wyeksportowane do arkusza kalkulacy-
jnego MS Excel. Uzyskano w ten sposób 6 arkuszy, zawieraj¹cych dane dotycz¹ce:
� uœrednionego sk³adu chemicznego (bulk) mezosyderytów (19 meteorytów),
� sk³adu chemicznego stopu FeNi mezosyderytów (20 meteorytów),
� sk³adu chemicznego czêœci krzemianowej mezosyderytów (23 meteorytów),
� uœrednionego sk³adu chemicznego (bulk) pallasytów (31 meteorytów),
� sk³adu chemicznego stopu FeNi pallasytów (52 meteorytów),
� sk³adu chemicznego czêœci krzemianowej pallasytów (31 meteorytów).
Ze wzglêdu na stosunkowo ma³¹ liczbê danych przeprowadzone przez autorów

analizy nie uwzglêdnia³y podzia³u mezosyderytów na poszczególne klasy oraz palla-
sytów na grupy.

Poniewa¿ w przypadku wiêkszoœci meteorytów baza danych zawiera³a kilka
wyników analiz jednego meteorytu w pierwszym etapie obróbki danych uœrednio-
no te wyniki dla poszczególnych meteorytów. Nastêpnie w celu lepszego schara-
kteryzowana zbioru danych (sk³adu chemicznego pallasytów i mezosyderytów)
wyznaczono podstawowe parametry statystyczne dla zawartoœci poszczególnych
pierwiastków. Uzyskane w ten sposób wyniki analiz statystycznych pos³u¿y³y do
sporz¹dzenia tabeli podsumowuj¹cej szczegó³owe analizy sk³adu chemicznego pal-
lasytów i mezosyderytów. Ze wzglêdu na znaczn¹ jej objêtoœæ spoœród analizowa-
nych metali wybrano te, dla których dane by³y dostêpne w wiêkszoœci z przeprowa-
dzonych analiz i przedstawiono je w tabeli 1.

Pomimo zachowania wszelkich niezbêdnych norm i zaleceñ zwi¹zanych z war-
sztatem stricte matematycznym wydaje siê, ¿e uzyskane wyniki nale¿y traktowaæ
z pewn¹ doz¹ ostro¿noœci. G³ównym czynnikiem maj¹cym wp³yw na taki stan rze-
czy jest brak jednolitego sposobu prowadzenia analiz chemicznych. Analizy
poszczególnych fragmentów meteorytów – stopu ¿elazowo-niklowego oraz czêœci
krzemianowych skupiaj¹ siê na okreœleniu zawartoœci innych pierwiastków chemi-
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cznych – nie s¹ do koñca kompatybilne ze sob¹. Mimo powy¿szych zastrze¿eñ
wydaje siê jednak, ¿e wartoœæ merytoryczna uzyskanych wyników jest stosunkowo
wysoka i mo¿e pos³u¿yæ do wyci¹gania stosownych wniosków odnoœnie zasobnoœci
w wybrane surowce metaliczne stref odmieszania planetarnych stopów krzemiano-
wych i metalicznych.

Zawartość wybranych metali w składzie mezosyderytów i pallasytów
Pomimo tego, ¿e zarówno pallasyty jak i mezosyderyty klasyfikowane s¹ jako mete-
oryty ¿elazno-kamienne, ró¿ni¹ siê one sk³adem chemicznym, co wskazuje na
odmienn¹ genezê obu grup meteorytów. W zwi¹zku z tym rozwa¿ania dotycz¹ce
zasobnoœci metali przeprowadzono oddzielnie dla ka¿dej z klas meteorytów.

Oczywiste wydaje siê stwierdzenie, ¿e mezosyderyty to meteoryty sk³adaj¹ce siê
przede wszystkim z ¿elaza (prawie 24%) i krzemu (prawie 20%) oraz w mniejszej
iloœci z magnezu (7%), a tak¿e glinu i wapnia (po 4%) oraz niklu (3%). Dalsze
0,3% uœrednionego sk³adu chemicznego mezosyderytów stanowi Mn i Cr, nastêp-
ne 0,2% Ti i 0,1% Co. Natomiast pallasyty zbudowane s¹ w 49% z Fe, 12,8%
z Mg, 9,3% z Si i 5,7% z Ni. Kolejne 0,2% uœrednionego sk³adu tych meteorytów
stanowi¹ Cr oraz Co. Szczegó³owych informacji dotycz¹cych zawartoœci metali
w mezosyderytach czy pallasytach dostarczaj¹ analizy sk³adu stopu ¿elazowo-niklo-
wego tych meteorytów (tab. 1).

Dyskusja uzyskanych wyników
Jako punkt odniesienia do analiz porównawczych wyników uzyskanych dla mezo-
syderytów i pallasytów przyjêto sk³ad:
� chondrytów CI (reprezentuj¹cych najbardziej pierwotn¹ materiê Uk³adu S³o-

necznego, z której w kolejnych etapach ewolucji powstawa³y cia³a zdyferen-
cjonowane),

� meteorytów z grupy HED, pochodz¹cych z planetoidy 4 Westa (stano-
wi¹cych skorupê cia³a zdyferencjonowanego),

� meteorytów ¿elaznych (tworz¹cych j¹dro ¿elazowo-niklowe cia³a zdyferencjo-
nowanego; ze szczególnym uwzglêdnieniem grup IIIAB i IIE – ze wzglêdu na
ich podobieñstwo do stopu FeNi meteorytów ¿elazno-kamiennych),

� skorupy ziemskiej (jako przyk³adowej skorupy planety zdyferencjonowanej).
Zaobserwowane zale¿noœci w wystêpowaniu metali w omawianych grupach

meteorytów wskazuj¹ na kierunek migracji pierwiastków podczas procesów dyfe-
rencjacji (ró¿nicowania siê) materii. Sk³ad pierwotnej materii, z której powsta³ nasz
Uk³ad S³oneczny, reprezentowany przez chondryty CI nale¿y traktowaæ jako
punkt startowy w rozwa¿aniach autorów. Nastêpnie wskutek dyferencjacji planeta-
rnej dosz³o do odmieszania stopów krzemianowych (reprezentowanych przez
meteoryty klanu HED) od metalicznych (reprezentowanych przez meteoryty ¿ela-
zne). W strefie przejœciowej miêdzy krzemianow¹ skorup¹ a metalicznym j¹drem
powsta³y omawiane przez autorów meteoryty ¿elazno-kamienne. Wskutek dalszej
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Tabela 1. Średnia zawartość metali w uśrednionym składzie chemicznym mezosyderytów (bulk), krze-
mianach i stopie FeNi mezosyderytów, uśrednionym składzie chemicznym pallasytów (bulk), krzemianach
i stopie FeNi pallasytów (na podstawie Koblitz 2010) oraz w CI – chondrytach węglistych CI (McSween
i Huss 2010), HED – meteorytach klanu HED (średnia obliczona na podstawie danych McSween i Huss
2010), SZ – skorupie ziemskiej (Craig i in. 2003) i ŻEL – meteorytach żelaznych (Przylibski i in. 2012).

mezosyderyty pallasyty
CI HED SZ ŻEL

bulk krze-
miany

stop
FeNi bulk krze-

miany
stop
FeNi

[�g/g]

Si 197 700 197 350 92 400 89 240 106 500 236 067 282 000 903 624
Al 42 100 39 760 8 500 31 257 82 300
Fe 243 200 234 030 489 800 476 207 182 800 136 767 56 000
Mg 72 700 72 630 127 700 126 830 95 870 108 233 23 000
Mn 3 200 3 260 2 357 1 910 4 320 950
Ti 2 200 2 220 440 1 937 5 700
Cr 3 300 3 810 314,14 2 400 2 211 773,54 2 590 8 807 100 83,1
Ni 29 100 17 070 86 050 56 600 52 551 106 180 1 0640 44 75 92 766
Mo 0,34 9,3 1,02 1,5 7
Co 1 300 650 4 900 2 000 2 048 5 680 502 16,13 25 4 846
W 0,99 0,5 0,089 0,08 1,5 1,04
Cu 171,62 197,8 127 55 233
Zn 13,88 310 3,74 70
Hg 0,31 0,314 0,08
Au 0,08 1,16 0,005 2,38 0,314 0,0034 0,004 1,47
Pt 8,64 5,41 1,004 0,005 7,3
Pd 5,61 0,588 0,01 5
Ir 1,9 0,27 3,52 1,16 0,021 2,29 0,47 0,0041 0,000003 3,25
Ru 0,03 0,03 5,46 5,46 0,692 0,0000005 1,94
Os 3,46 6,02 0,486 0,0001 5,9
Re 0,51 0,46 0,037 0,0004 0,38
As 1,25 10,35 0,2 21,93 1,73 1,8 13,2
Sb 0,05 0,19 0,036 0,28 0,152 0,2 0,59
Ge 48,72 58,43 33,2 1,5 199
Ga 12,58 21,14 9,51 0,89 15 49,9
La 0,76 0,232 0,94 50
Ce 4,13 0,621 3,95 83
Nd 2,51 0,457 3,01 44
Sm 0,45 0,145 0,70 7,7
Eu 0,34 0,0546 0,20 2,2
Tb 0,23 0,0356 0,27 1
Yb 0,76 0,163 0,86 3,4
Lu 0,12 0,0237 0,13 0,8
Na 1 800 1 670 5 010 1 445 24 000
K 200 140 530 129,67 21 000
Cs 0,01 0,185
Mg 72 630 95 870 108 233 23 000
Ca 35 400 42 560 9 070 27 267 41 000
Sr 16,29 7,74
Th 0,32 0,0309 0,29 9,6
Sc 24,9 2,59 5,83 21,63
V 83 55,7 135
Bi 0,15 0,11 0,17



aktywnoœci geologicznej naszej planety w wyniku szeregu procesów powsta³a
skorupa ziemska, w której to nastêpnie musia³o dojœæ do procesów wzbogacenia
materii w metale, by mog³y utworzyæ siê z³o¿a metali, bêd¹cych przedmiotem
eksploatacji.

Analiza uśrednionego składu chemicznego mezosyderytów

Uœredniony sk³ad chemiczny mezosyderytów jest generalnie bogatszy w metale od
uœrednionego sk³adu chondrytów CI. Dotyczy to wszystkich analizowanych pier-
wiastków z wyj¹tkiem: Sb (0,79), Mg (0,76), Na (0,35), K (0,32), Ru (0,04)
(tab. 2). Mezosyderyty wykazuj¹ najwiêksze (ponad 10-krotne) wzbogacenie w: Re
(13,78), W (11,12), Th (10,36) w stosunku do chondrytów CI oraz znaczne
wzbogacenie w: Pt (8,61), Os (7,12), Ce (6,65), Tb (6,46), Eu (6,23), Nd (5,49),
Lu (5,06) i Ti (5,02). Zaobserwowane zale¿noœci œwiadcz¹ o tym, ¿e w wyniku
procesów dyferencjacji dosz³o do wzbogacenia materii o pierwotnym sk³adzie
chondrytów CI w wymienione metale.

W kolejnym etapie porównywano uœredniony sk³ad chemiczny mezosyderytów
z uœrednionym sk³adem chemicznym meteorytów z klanu HED. Mezosyderyty s¹
najbardziej wzbogacone w stosunku do meteorytów z klanu HED w: nikiel (919
razy) i kobalt (126 razy) oraz iryd (463 razy) i z³oto (182 razy). Mezosyderyty
zawieraj¹ tak¿e kilkanaœcie razy wiêcej wolframu (12 razy wiêcej) oraz galu (14 razy
wiêcej) ni¿ meteoryty HED. Natomiast zawartoœæ pierwiastków takich jak Mg czy
Sm jest w mezosyderytach o 30% mniejsza, a Cr o 70% mniejsza od œredniej zawa-
rtoœci tych pierwiastków w meteorytach HED (tab. 2). Pierwiastki, których kon-
centracje w mezosyderytach s¹ wiêksze ni¿ w meteorytach klanu HED uleg³y
w wyniku dyferencjacji odmieszaniu do stopu FeNi. Natomiast pierwiastki, któ-
rych zawartoœæ jest mniejsza w mezosyderytach ni¿ w meteorytach HED migro-
wa³y do stopów krzemianowych.

Analizowane metale szlachetne wystêpuj¹ w mezosyderytach w koncentracjach
znacznie wiêkszych od ich œredniej zawartoœci w skorupie ziemskiej. Irydu jest
w mezosyderytach ponad 630 000 razy wiêcej, rutenu 60 000 razy wiêcej, osmu
ponad 34 000 razy wiêcej, platyny 1700 razy wiêcej, renu 1275 razy wiêcej, z³ota
155 razy wiêcej ni¿ œrednio w skorupie naszej planety. Nikiel w mezosyderytach
wystêpuje w koncentracjach ponad 530 razy wiêkszych, kobalt w ponad 80 razy
wiêkszych, german ponad 30 razy wiêkszych, a chrom ponad 25 razy wiêkszych
ni¿ w skorupie ziemskiej. Wymienione pierwiastki, których koncentracje s¹
w mezosyderytach wiêksze ni¿ w skorupie ziemskiej uleg³y podczas procesów
zwi¹zanych z dyferencjacj¹ odmieszaniu do stopów metalicznych. Natomiast œred-
nia zawartoœæ: Si, Al, Ti, V oraz La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Na, K, Th jest
w mezosyderytach mniejsza ni¿ œrednia zawartoœæ tych pierwiastków w skorupie
ziemskiej – œwiadczy to o odmieszaniu tych pierwiastków do stopów krzemiano-
wych.

Porównuj¹c uœredniony sk³ad mezosyderytów z uœrednionym sk³adem meteory-
tów ¿elaznych mo¿na stwierdziæ, ¿e spoœród analizowanych metali tylko zawartoœæ
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chromu w mezosyderytach jest wiêksza (32 razy) od zawartoœci Cr w meteorytach
¿elaznych. Ponadto, mezosyderyty zawieraj¹ podobne iloœci W, Cu, Pt i Re co
meteoryty ¿elazne. Pozosta³e z analizowanych pierwiastków wystêpuj¹ w mezosy-
derytach w koncentracjach mniejszych ni¿ w meteorytach ¿elaznych (tab. 2).
Mniejsza zawartoœæ wiêkszoœci z omawianych metali w mezosyderytach ni¿
w meteorytach ¿elaznych œwiadczy o krótszym a w konsekwencji mniej
kompleksowym procesie ró¿nicowania siê materii, z której zbudowane s¹ mezosy-
deryty. D³u¿szy proces pozwoli³by na lepsze wysortowanie pierwiastków sydero-
filnych.

Analiza składu chemicznego stopu FeNi mezosyderytów

Stop FeNi mezosyderytów zawiera prawie 4 razy wiêcej chromu i 1,34 razy wiêcej
renu w porównaniu ze œredni¹ zawartoœci¹ tych pierwiastków w meteorytach ¿elaz-
nych. Pierwiastki takie jak: Ni, Co, W, Cu, Au, Pt, Ir oraz As wystêpuj¹ w mezo-
syderytach w podobnych iloœciach, jak w meteorytach ¿elaznych (tab. 3). Stop
FeNi mezosyderytów zawiera natomiast 40% mniej Os, 68% mniej Sb, 76%
mniej Ge i 75% mniej Ga ni¿ wynosi œrednia zawartoœæ tych pierwiastków
w meteorytach ¿elaznych.

Mezosyderyty zawieraj¹ ponad 2 razy wiêcej Cr i Sb oraz prawie 2 razy wiêcej
As i 1,5 razy wiêcej Au w porównaniu ze œrednim sk³adem meteorytów ¿elaznych
grupy IIIAB. Zawartoœæ wiêkszoœci z analizowanych pierwiastków w stopie FeNi
mezosyderytów jest zbli¿ona do uœrednionego sk³adu stopu meteorytów ¿elaznych
grupy IIIAB. Wyj¹tek stanowi jedynie Os i Ga, których koncentracja jest odpo-
wiednio o 80% mniejsza i o 37% mniejsza w stopie FeNi mezosyderytów w sto-
sunku do meteorytów ¿elaznych grupy III AB (tab. 3).

Zawartoœæ chromu w stopie FeNi mezosyderytów jest ponad 6 razy wiêksza ni¿
w uœrednionym sk³adzie meteorytów ¿elaznych grupy IIE. Zdecydowana wiêkszoœæ
analizowanych pierwiastków w stopie FeNi mezosyderytów (Ni, Co, W, Cu, Au,
Pt, Ir, Re, As) wykazuje zawartoœci zbli¿one do œredniej koncentracji tych pierwia-
stków w meteorytach ¿elaznych grupy IIE. Jedynie zawartoœæ Ge jest o 30% mnie-
jsza, Os i Sb o 35% mniejsza, a Ga o prawie po³owê mniejsza w mezosyderytach
od zawartoœci tych pierwiastków w meteorytach ¿elaznych grupy IIE (tab. 3).

Przeprowadzone analizy porównawcze wskazuj¹, ¿e pewne iloœci chromu,
bêd¹cego pierwiastkiem litofilnym, nie uleg³y ca³kowitemu odmieszaniu i wzboga-
caj¹ one stop FeNi mezosyderytów w stosunku do œredniej zawartoœci Cr w meteo-
rytach ¿elaznych czy œredniej zawartoœci dla grup IIIAB i IIE. Zawartoœæ Ni, Co,
W, Au, Pt, Re w stopie FeNi mezosyderytów jest zbli¿ona do zawartoœci tych pier-
wiastków w analizowanych grupach meteorytów ¿elaznych. Koncentracje Os i Ga
s¹ mniejsze w stopie FeNi mezosyderytów w porównaniu z ich koncentracjami
w stopie FeNi omawianych grup meteorytów ¿elaznych.
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Tabela 2. Wzbogacenie/zubożenie w metale uśrednionego składu chemicz-
nego mezosyderytów (MES) w stosunku do: chondrytów CI (MES:CI), meteory-
tów klanu HED (MES:HED), skorupy ziemskiej (MES:SZ) i meteorytów żelaznych
(MES:ŻEL). Pogrubioną czcionką zaznaczono pierwiastki, które w mezosyde-
rytach występują w koncentracjach przynajmniej 1,2 razy większych niż
w analizowanej materii ciał odniesienia.

MES:CI MES:HED MES:SZ MES:ŻEL

Si 1,85 0,84 0,70 0,22

Al 4,82 1,31 0,50

Fe 1,31 1,74 4,26

Mg 0,76 0,67 3,16

Mn 1,69 0,75 3,40

Ti 5,02 1,14 0,39

Cr 1,04 0,30 27 32

Ni 3,79 919 538 0,43

Co 4,06 126 82 0,42

W 11,12 12,38 0,95

Cu 1,35 3,12 0,74

Au 1,97 182 155 0,42

Pt 8,61 1 728 1,18

Ir 4,04 463 633 333 0,58

Ru 0,04 60 000 0,02

Os 7,12 34 600 0,59

Re 13,78 1275 1,34

As 3,35 3,22 0,44

Sb 0,79 0,60 0,20

Ge 1,47 32 0,24

Ga 1,32 14,13 0,84 0,25

La 3,28 0,81 0,02

Ce 6,65 1,05 0,05

Nd 5,49 0,83 0,06

Sm 3,10 0,64 0,06

Eu 6,23 1,70 0,15

Tb 6,46 0,85 0,23

Yb 4,66 0,88 0,22

Lu 5,06 0,92 0,15

Na 0,35 1,20 0,07

K 0,32 1,31 0,01

Ca 4,30 1,43 0,95

Th 10,36 1,10 0,03

Sc 4,27 1,15

V 1,49 0,61

Bi 1,36 0,88



Analiza składu chemicznego krzemianów mezosyderytów

Wiêkszoœæ z analizowanych metali wykazuje wzbogacenie w krzemianach mezosy-
derytów w porównaniu ze œrednim sk³adem chondrytów CI (tab. 4). Krzemiany
mezosyderytów zawieraj¹ œrednio 4 razy wiêcej Al, Yb, Ca i Sc, 5 razy wiêcej Ti,
Nd i Lu, 6 razy wiêcej Ce, Eu i Tb oraz 10 razy wiêcej Th.

Krzemiany mezosyderytów maj¹ generalnie podobn¹ zawartoœæ analizowanych
metali do œredniej w krzemianach meteorytów z klanu HED. Wyj¹tek stanowi¹
Ni, którego w krzemianach mezosyderytów jest prawie 390 razy wiêcej, Ir (66 razy
wiêcej), Co (40 razy wiêcej) i Au (24 razy wiêcej) ni¿ w meteorytach nale¿¹cych do
klanu HED (tab. 4).

Porównuj¹c sk³ad chemiczny krzemianów mezosyderytów ze œredni¹ zawarto-
œci¹ metali w skorupie ziemskiej mo¿na zaobserwowaæ dwa trendy. Pierwiastki
takie jak: Fe, Mg, Mn wystêpuj¹ w krzemianach mezosyderytów w koncentracjach
3–4 razy wiêkszych, Co i Au ponad 20 razy wiêkszych, Cr 38 razy wiêkszych, Ni
prawie 230 razy wiêkszych, Ru 60 000 razy wiêkszych, a Ir a¿ 90 000 razy wiê-
kszych od œredniej zawartoœci tych pierwiastków w skorupie ziemskiej. Z drugiej
strony pozosta³e z analizowanych metali maj¹ znacznie mniejsz¹ zawartoœæ w krze-
mianach mezosyderytów ni¿ w skorupie naszej planety (tab. 4).

Krzemiany mezosyderytów charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ zawartoœci¹ pierwiastków
syderofilnych takich jak Fe, Ni, Co ni¿ analizowane grupy meteorytów czy
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Tabela 3. Wzbogacenie/zubożenie w metale stopu FeNi mezosyderytów
(MES FeNi) w stosunku do: uśrednionego składu meteorytów żelaznych
(MES FeNi:ŻEL), meteorytów żelaznych IIIAB (MES FeNi:IIIAB) i mete-
orytów żelaznych IIE (MES FeNi:IIE). Pogrubioną czcionką zaznaczono
pierwiastki, które w stopie FeNi mezosyderytów występują w koncen-
tracjach przynajmniej 1,2 razy większych niż w analizowanej materii ciał
odniesienia.

MES FeNi:ŻEL MES FeNi:IIIAB MES FeNi:IIE

Cr 3,78 2,10 6,45

Ni 0,93 1,08 1,06

Co 1,01 0,97 1,09

W 0,95 1,10 0,83

Cu 0,74 1,05 0,77

Au 0,79 1,45 0,97

Pt 1,18 0,86 1,07

Ir 1,08 0,70 0,72

Os 0,59 0,20 0,64

Re 1,34 1,02 1,02

As 0,78 1,88 0,93

Sb 0,32 2,38 0,63

Ge 0,24 1,19 0,71

Ga 0,25 0,63 0,52



skorupa ziemska. Tak¿e Au i Ir wystêpuj¹ w krzemianach mezosyderytów w kon-
centracjach znacznie wiêkszych ni¿ w meteorytach z klanu HED czy skorupie
naszej planety. Wskazuje to na odmieszanie siê tych pierwiastków podczas proce-
sów dyferencjacji i ich migracjê z krzemianowego p³aszcza w g³êbsze strefy cia³
zdyferencjonowanych, z których pochodz¹ mezosyderyty, tj. w kierunku metalicz-
nego j¹dra.
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Tabela 4. Wzbogacenie/zubożenie krzemianów mezosyderytów (MES
krzem) w metale w stosunku do chondrytów CI (MES krzem:CI), mete-
orytów z klanu HED (MES krzem:HED) i skorupy ziemskiej (MES
krzem:SZ). Pogrubioną czcionką zaznaczono pierwiastki, które w krze-
mianach mezosyderytów występują w koncentracjach przynajmniej 1,2
razy większych niż w analizowanej materii ciał odniesienia.

MES krzem:CI MES krzem:HED MES krzem:SZ

Si 1,85 0,84 0,70

Al. 4,68 1,27 0,48

Fe 1,28 1,71 4,18

Mg 0,76 0,67 3,16

Mn 1,71 0,75 3,43

Ti 5,05 1,15 0,39

Cr 1,47 0,43 38

Ni 1,60 389 227

Co 1,29 40 26

Au 0,25 24 20

Ir 0,57 66 90 000

Ru 0,04 60 000

As 0,72 0,69

Sb 0,33 0,25

La 3,28 0,81 0,02

Ce 6,65 1,05 0,05

Nd 5,49 0,83 0,06

Sm 3,10 0,64 0,06

Eu 6,23 1,70 0,15

Tb 6,46 0,85 0,23

Yb 4,66 0,88 0,22

Lu 5,06 0,92 0,15

Na 0,33 1,16 0,07

K 0,26 1,08 0,01

Ca 4,69 1,56 1,04

Th 10,36 1,10 0,03

Sc 4,27 1,15

V 1,49 0,61

Bi 1,36 0,88



Analiza uśrednionego składu pallasytów

Porównuj¹c uœredniony sk³ad chemiczny pallasytów z uœrednionym sk³adem che-
micznym chondrytów wêglistych CI mo¿na stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
analizowanych pierwiastków wystêpuje w pallasytach w koncentracjach wiêkszych
ni¿ w chondrytach CI (tab. 5). Wyj¹tek stanowi chrom, którego jest o 25% mniej
w pallasytach oraz Zn, którego jest o 96% mniej w pallasytach w stosunku do
chondrytów CI. Zawartoœci Si, Mn i Sb s¹ zbli¿one w obu omawianych grupach
meteorytów. Osm i ren wykazuj¹ w pallasytach ponad 12-krotne, a pallad prawie
10-krotne wzbogacenie w stosunku do chondrytów CI.

Œrednia zawartoœæ wszystkich analizowanych metali w uœrednionym sk³adzie
chemicznym pallasytów jest wiêksza od ich œredniej zawartoœci w meteorytach
z klanu HED. Jedynie krzemu, manganu i chromu jest odpowiednio o 62%
mniej, o 45% mniej i o 78% mniej w pallasytach w porównaniu z meteorytami
HED. Porównuj¹c uœredniony sk³ad pallasytów z uœrednionym sk³adem meteory-
tów HED najwiêksze wzbogacenie zaobserwowaæ mo¿na dla Ni (ponad 1500
razy), Co (180 razy), Au (350 razy) i Ir (280 razy) (tab. 5).

Zdecydowana wiêkszoœæ analizowanych metali wystêpuje w uœrednionym
sk³adzie chemicznym pallasytów w koncentracjach wiêkszych ni¿ w uœrednionym
sk³adzie skorupy ziemskiej. Wyj¹tek od tej regu³y stanowi jedynie krzem, wolfram,
cynk i antymon (tab. 5). Pallasyty zawieraj¹ œrednio znacznie wiêcej metali szlache-
tnych ni¿ skorupa naszej planety. Najwiêksze wzbogacenie mo¿na zaobserwowaæ
dla: Ru (10 920 000), Ir (ponad 386 000), Os (60 200), Pt (1082) oraz Pd (561)
i Au (prawie 300). Do metali, które wystêpuj¹ w pallasytach w koncentracjach
znacznie wiêkszych ni¿ w skorupie ziemskiej nale¿¹ tak¿e: Re (1 150), Ni (906)
i Co (117). Germanu jest w pallasytach prawie 40 razy wiêcej, a chromu jest 20
razy wiêcej w stosunku do œredniej zawartoœci tych pierwiastków w skorupie naszej
planety (tab. 5).

Pallasyty zawieraj¹ œrednio 23 razy wiêcej chromu i prawie 3 razy wiêcej Ru
w porównaniu ze œredni¹ zawartoœci¹ tych pierwiastków w meteorytach ¿elaznych.
Pallasyty i meteoryty ¿elazne maj¹ zbli¿one œrednie koncentracje: Cu, Au, Pd, Pt,
Os, Re i As. Uœredniony sk³ad chemiczny pallasytów charakteryzuje siê mniejszymi
zawartoœciami pozosta³ych z analizowanych metali w stosunku do uœrednionego
sk³adu meteorytów ¿elaznych (tab. 5).

Przeprowadzone analizy porównawcze wskazuj¹, ¿e strefy z których pochodz¹
pallasyty podczas dyferencjacji uleg³y wzbogaceniu w: Ni, Co, Au, Ir, Ga w sto-
sunku do sk³adu pierwotnej materii (reprezentowanej przez chondryty CI) czy
przypowierzchniowych stref cia³ zdyferencjonowanych (za jakie uwa¿a siê meteory-
ty z klanu HED czy skorupê ziemsk¹).

Analiza składu chemicznego stopu FeNi pallasytów

Stop FeNi pallasytów zawiera ponad 9 razy wiêcej chromu i prawie 3 razy wiêcej
Ru ni¿ œrednia zawartoœæ tych pierwiastków w meteorytach ¿elaznych. Z³oto
i arsen wystêpuj¹ w stopie FeNi pallasytów w koncentracjach oko³o 1,6 razy wiêk-
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szych, a molibden oko³o 1,3 razy wiêkszych ni¿ przeciêtnie w meteorytach ¿elaz-
nych. Zawartoœci Ni, Co, Cu, Pt, Pd, Os i Re w stopie FeNi pallasytów s¹ porów-
nywalne z zawartoœciami tych pierwiastków w meteorytach ¿elaznych. Natomiast
zawartoœæ irydu w stopie FeNi pallasytów jest o 30% mniejsza, zawartoœæ wolfra-
mu, antymonu i galu o 50% mniejsza, a Ge o 70% mniejsza ni¿ w meteorytach
¿elaznych (tab. 6).

Stop FeNi pallasytów zawiera wiêksze iloœci Cr ni¿ analizowane grupy meteory-
tów ¿elaznych. Mo¿e to wynikaæ z faktu, ¿e litofilny chrom nie do koñca uleg³
odmieszaniu ze stopu FeNi pallasytów. Podobnie zawartoœæ Mo, Au, Pd, As jest
w stopie FeNi pallasytów wiêksza ni¿ w analizowanych grupach meteorytów ¿elaz-
nych. Pierwiastki te musia³y równie¿ wolno migrowaæ ze stopu FeNi podczas pro-
cesów dyferencjacji, co w efekcie doprowadzi³o tylko do czêœciowego ich odmiesza-
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Tabela 5. Wzbogacenie/zubożenie w metale uśrednionego składu che-
micznego pallasytów (PAL) w stosunku do: chondrytów CI (PAL:CI),
meteorytów klanu HED (PAL:HED), skorupy ziemskiej (PAL:SZ) i mete-
orytów żelaznych (PAL:ŻEL). Pogrubioną czcionką zaznaczono
pierwiastki, które w pallasytach występują w koncentracjach przynajmniej
1,2 razy większych niż w analizowanej materii ciał odniesienia.

PAL:CI PAL:HED PAL:SZ PAL:ŻEL

Si 0,85 0,38 0,32 0,10

Fe 2,64 3,53 8,63

Mg 1,33 1,18 5,53

Mn 1,23 0,55 2,48

Cr 0,75 0,22 19,46 23

Ni 6,39 1549 906 0,73

Mo 4,73 3,21 0,69

Co 5,84 182 117 0,61

W 5,62 6,25 0,33 0,48

Cu 1,56 3,60 0,85

Zn 0,04 3,71 0,20

Hg 0,99 3,88

Au 3,80 351 298 0,81

Pt 5,39 1082 0,74

Pd 9,54 561 1,12

Ir 2,47 283 386 667 0,36

Ru 7,89 10 920 000 2,81

Os 12,39 60 200 1,02

Re 12,43 1150 1,21

As 6,4 6,15 0,84

Sb 1,04 0,79 0,27

Ge 1,76 39 0,29

Ga 2,22 24 1,41 0,42



nia. Natomiast mniejsza zawartoœæ Pt i Ir w stopie FeNi pallasytów w porównaniu
z analizowanymi grupami meteorytów ¿elaznych wskazuje na to, ¿e w przypadku
tych metali proces odmieszania siê zakoñczy³.

Analiza składu chemicznego krzemianów pallasytów

Krzemiany pallasytów zawieraj¹ œrednio 5 razy wiêcej Ni, 4 razy wiêcej Co, 2,6
razy wiêcej Fe i 1,3 razu wiêcej Mg ni¿ chondryty CI. Krzem, mangan, chrom
i rtêæ wystêpuj¹ w podobnych iloœciach w krzemianach pallasytów oraz w chondry-
tach CI. Natomiast metale takie jak: Zn, Au, Ir, As, Sb, Cs i Sc w krzemianach
pallasytów wystêpuj¹ w koncentracjach znacznie mniejszych ni¿ w chondrytach CI
(tab. 7).

Krzemiany pallasytów zawieraj¹ prawie 1200 razy wiêcej Ni i 127 razy wiêcej
Co oraz 5 razy wiêcej Ir, 3,7 razy wiêcej Zn, 3,5 razy wiêcej Fe i 1,5 razy wiêcej Au
ni¿ œrednia dla meteorytów z klanu HED. Spoœród analizowanych pierwiastków
jedynie magnez wystêpuje w podobnych iloœciach w krzemianach pallasytów i
w meteorytach klanu HED. Zawartoœæ manganu, krzemu, chromu i skandu
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Tabela 6. Wzbogacenie/zubożenie w metale stopu FeNi pallasytów (PAL
FeNi) w stosunku do: uśrednionego składu meteorytów żelaznych (PAL
FeNi:ŻEL), meteorytów żelaznych IIIAB (PAL FeNi:IIIAB) i meteorytów
żelaznych IIE (PAL FeNi:IIE). Pogrubioną czcionką zaznaczono
pierwiastki, które w stopie FeNi pallasytów występują w koncentracjach
przynajmniej 1,2 razy większych niż w analizowanej materii ciał odnie-
sienia.

PAL FeNi:ŻEL PAL FeNi:IIIAB PAL FeNi:IIE

Cr 9,31 5,18 15,88

Ni 1,14 1,33 1,30

Mo 1,33 1,75 1,66

Co 1,17 1,13 1,26

W 0,48 0,56 0,42

Cu 0,85 1,21 0,89

Au 1,62 2,98 1,98

Pt 0,74 0,54 0,67

Pd 1,12 2,34 1,70

Ir 0,70 0,46 0,47

Ru 2,81 3,41 2,73

Os 1,02 0,35 1,11

Re 1,21 0,92 0,92

As 1,66 3,99 1,98

Sb 0,47 3,50 0,93

Ge 0,29 1,42 0,86

Ga 0,42 1,06 0,87



w krzemianach pallasytów jest natomiast mniejsza ni¿ œrednia w meteorytach
HED (tab. 7).

Krzemiany pallasytów zawieraj¹ œrednio 7000 razy wiêcej Ir i 700 razy wiêcej Ni
oraz 82 razy wiêcej Co i 22 razy wiêcej Cr od œredniej zawartoœci tych pierwia-
stków w skorupie ziemskiej. Omawiane krzemiany charakteryzuj¹ siê równie¿ wiê-
kszymi koncentracjami Fe (8,5 razy), Mg (5,5 razy), Hg (3,9 razy) i Mn (2,5 razy)
w stosunku do œredniej koncentracji tych metali w skorupie naszej planety. Zawar-
toœæ Si, Zn, As i Sb jest w krzemianach pallasytów znacznie mniejsza (od 70 do
90%) od zawartoœci tych pierwiastków w skorupie ziemskiej (tab. 7).

Wiêksza zawartoœæ syderofilnych pierwiastków, do których nale¿¹ Fe, Ni i Co,
w sk³adzie krzemianów pallasytów w odniesieniu do chondrytów CI, meteorytów
klanu HED czy skorupy ziemskiej wskazuje na to, ¿e pierwiastki te podczas proce-
sów dyferencjacji wzbogaci³y stopy krzemianowe i na etapie powstania pallasytów
nie uleg³y jeszcze ca³kowitemu odmieszaniu do stopów metalicznych.

Podsumowanie i wnioski

Analizuj¹c sk³ad chemiczny pallasytów i mezosyderytów mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski
dotycz¹ce zawartoœci metali w strefach odmieszania stopów krzemianowych i me-
talicznych cia³ Uk³adu S³onecznego.
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Tabela 7. Wzbogacenie/zubożenie krzemianów pallasytów (PAL krzem)
w metale w stosunku do: chondrytów CI (PAL krzem:CI), meteorytów
z klanu HED (PAL krzem:HED) i skorupy ziemskiej (PAL krzem:SZ).
Pogrubioną czcionką zaznaczono pierwiastki, które w krzemianach
pallasytów występują w koncentracjach przynajmniej 1,2 razy większych
niż w analizowanej materii ciał odniesienia.

PAL krzem:CI PAL krzem:HED PAL krzem:SZ

Si 0,84 0,38 0,32

Fe 2,61 3,48 8,5

Mg 1,32 1,17 5,51

Mn 1,23 0,55 2,48

Cr 0,85 0,25 22

Ni 4,94 1197 700

Co 4,08 127 82

Zn 0,04 3,71 0,20

Hg 0,99 3,88

Au 0,02 1,47 1,25

Ir 0,04 5,12 7000

As 0,12 0,11

Sb 0,24 0,18

Cs 0,05

Sc 0,44 0,12



Meteoryty ¿elazno-kamienne ró¿ni¹ siê znacz¹co sk³adem chemicznym od
chondrytów CI, co wskazuje, ¿e pallasyty i mezosyderyty musia³y przejœæ proces
dyferencjacji planetarnej w obrêbie swojego cia³a macierzystego. Ponadto analiza
porównawcza meteorytów z poszczególnych stref planetoidy zdyferencjonowanej
(meteorytów z klanu HED – skorupy, meteorytów ¿elazno-kamiennych – p³asz-
cza, meteorytów ¿elaznych – j¹dra) pozwala wskazaæ kierunki migracji pierwia-
stków chemicznych podczas dyferencjacji planetarnej – likwacji przetopionego
cia³a macierzystego z odmieszaniem stopów krzemianowych i metalicznych.

Zawartoœæ Fe, Ni, Co, Au i Ir w uœrednionym sk³adzie mezosyderytów i pallasy-
tów jest wiêksza od zawartoœci tych pierwiastków w sk³adzie chondrytów CI,
w meteorytach klanu HED czy skorupie naszej planety. Œwiadczy to o tym, ¿e
przypowierzchniowe strefy cia³ zdyferencjonowanych zbudowane z materii krze-
mianowej podczas procesu odmieszania utraci³y znaczn¹ czêœæ tych pierwiastków,
która wesz³a w sk³ad stopów metalicznych znajduj¹cych siê w g³êbszych strefach
cia³ zdyferencjonowanych. Wiêksza zawartoœæ Fe, Ni i Co w krzemianach meteo-
rytów ¿elazno-kamiennych ni¿ w chondrytach CI, meteorytach klanu HED i sko-
rupie ziemskiej wskazuje na to, ¿e proces migracji pierwiastków i ich odmieszania
do stopu metalicznego nie zaszed³ do koñca w strefach z których pochodz¹ mezo-
syderyty i pallasyty. Podobnie wiêksza zawartoœæ litofilnego Cr w stopie FeNi
mezosyderytów i pallasytów ni¿ w meteorytach ¿elaznych dowodzi, ¿e nie uleg³ on
ca³kowitemu odmieszaniu do stopu krzemianowego. Rozwa¿ania te dostarczaj¹
wa¿nych informacji o ewolucji materii w Uk³adzie S³onecznym. S¹ one tak¿e istot-
ne z punktu widzenia powstawania z³ó¿ metali w przestrzeni kosmicznej, zw³aszcza
na cia³ach macierzystych meteorytów ¿elazno-kamiennych.

Najwa¿niejsz¹ grup¹ surowców metalicznych, wchodz¹c¹ w sk³ad zarówno pal-
lasytów jak i mezosyderytów, s¹ platynowce oraz pierwiastki takie jak: ¿elazo,
nikiel, kobalt, chrom i z³oto.

Interpretacja uzyskanych wyników analiz statystycznych zasobnoœci stref odmie-
szania stopów metalicznych i krzemianowych w surowce metaliczne mo¿liwa jest
poprzez porównanie koncentracji analizowanych metali w mezosyderytach i palla-
sytach z ich koncentracj¹ w skorupie ziemskiej. W tym celu wykorzystano opraco-
wane dane dla uœrednionego sk³adu chemicznego tych meteorytów. Zdecydowanie
najlepiej w rozwa¿aniach tych wypadaj¹ metale szlachetne, których w mezosydery-
tach jest od kilkuset tysiêcy razy do kilkuset razy wiêcej ni¿ w skorupie ziemskiej.
Najwiêksze wzbogacenie obserwuje siê dla rutenu, osmu, platyny, renu i z³ota.
W dalszej kolejnoœci wymieniæ nale¿y nikiel (którego w mezosyderytach jest ponad
500 razy wiêcej ni¿ w skorupie ziemskiej) oraz kobalt, german i chrom (25–80 razy
wiêcej). W przypadku pallasytów najwiêksze wzbogacenie obserwuje siê tak¿e dla
metali szlachetnych – Ru, Ir, Os, Pt, Pd i Au. Warto dodaæ, ¿e rutenu w pallasy-
tach jest ponad 10 milionów razy wiêcej, a irydu ponad 380 000 razy wiêcej ni¿
w skorupie naszej planety. Wzbogacenie rzêdu tysi¹ca razy wykazuje ren i nikiel,
a kobalt rzêdu setek razy. Pallasyty zawieraj¹ tak¿e 20–40 razy wiêcej Ge i Cr od
œredniej zawartoœci tych pierwiastków w skorupie naszej planety.
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Wspomniane cia³a macierzyste mezosyderytów (planetoidy: 201 Penelope,
250 Bettina i 337 Devosa) i pallasytów (planetoidy: 246 Asporina, 289 Nenetta
czy 446 Aeternitas) stanowi¹ wiêc nagromadzenia cennych z punktu widzenia
rozwoju techniki i technologii surowców metalicznych. Wystêpowanie pierwia-
stków takich jak Fe, Ni, Co, Cr i platynowce obok siebie na cia³ach macierzystych
mezosyderytów i pallasytów sprawia, ¿e mamy do czynienia z polimetaliczn¹ mate-
ri¹, która w przysz³oœci mo¿e staæ siê przedmiotem eksploatacji górniczej. Wystê-
powanie wspomnianych metali w skale obok siebie zwiêkszy zapewne zyski czer-
pane z wydobycia tych surowców. W pasie planetoid czy wœród Planetoid Bli-
skich Ziemi znajduje siê z pewnoœci¹ wiêcej takich cia³, które wci¹¿ czekaj¹ na
identyfikacjê.

Rozwa¿ania dotycz¹ce surowców metalicznych w przestrzeni kosmicznej choæ
wydawaæ siê mog¹ odleg³e, s¹ potrzebne i z pewnoœci¹ bêd¹ kontynuowane na
Wydziale Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej. Ze
wzglêdu na dynamiczny rozwój fizyki, astronomii, astronautyki i innych nauk
pokrewnych, a tak¿e coraz to nowe osi¹gniecia w zakresie szeroko rozumianych
technologii kosmicznych wydaje siê, ¿e XXI wiek up³ynie pod znakiem podboju
i eksploracji kosmosu. Wa¿n¹ rolê w tej kwestii odkrywaj¹ równie¿ czynniki geo-
polityczne, spo³eczne i ekonomiczne. Powy¿sz¹ tezê odzwierciedlaj¹ m.in. zwiê-
kszone nak³ady przeznaczone na badania przestrzeni kosmicznej, powstawanie
coraz liczniejszych konsorcjów zajmuj¹cych siê potencjaln¹ eksploatacj¹ z³ó¿ poza-
ziemskich, a tak¿e trendy w polityce œwiatowej. Oznacza to, ¿e w chwili obecnej
„gra o kosmos” jest nie tylko domen¹ marzycieli, ale powinna byæ równie¿ przed-
miotem zainteresowania wszystkich wielkich osobowoœci poczynaj¹c od naukow-
ców, poprzez potentatów biznesowych, firmy i koncerny górnicze, przemys³ meta-
lurgiczny, na politykach i dowódcach najwiêkszych œwiatowych potêg koñcz¹c.
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0401/0125/17 realizowanego w Zak³adzie Geologii i Wód Mineralnych na Wydziale Geoin¿ynierii,
Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej.

Streszczenie

Pallasyty i mezosyderyty, nale¿¹ce do meteorytów ¿elazno-kamiennych, stanowi¹ materiê, która
reprezentuje planetarne strefy odmieszania stopów krzemianowych i metalicznych. Pallasyty
pochodz¹ najprawdopodobniej ze strefy granicznej miêdzy ¿elazowo-niklowym j¹drem, a oliwino-
wym p³aszczem planetoidy macierzystej, rozbitej w wyniku zderzeñ i kolizji. W przeciwieñstwie do
mezosyderytów, planetoida macierzysta pallasytów zosta³a rozbita prawdopodobnie ju¿ po zastyg-
niêciu jej zdyferencjonowanego wnêtrza. Za cia³a macierzyste mezosyderytów uwa¿a siê planetoidy:
201 Penelope, 250 Bettina i 337 Devosa, zaœ pallasytów planetoidy: 246 Asporina, 289 Nenetta czy
446 Aeternitas. Analiza sk³adu chemicznego mezosyderytów i pallasytów oraz jej porównanie ze
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sk³adem skorupy ziemskiej pozwoli³a autorom wyci¹gn¹æ wnioski dotycz¹ce zasobnoœci w surowce
metaliczne ich cia³ macierzystych.

Zarówno pallasyty jak i mezosyderyty, a co za tym idzie strefy odmieszania stopów krzemiano-
wych i metalicznych z których pochodz¹ te meteoryty, s¹ najbardziej zasobne w platynowce oraz Fe,
Ni, Co, Cr i Au. Mezosyderyty zawieraj¹ od kilkuset tysiêcy razy do kilkuset razy wiêcej metali szla-
chetnych ni¿ skorupa ziemska. Najwiêksze wzbogacenie zaobserwowaæ mo¿na dla: Ru, Os, Pt, Re
i Au. Tak¿e Ni, Co, Ge i Cr wystêpuj¹ w mezosyderytach w koncentracjach znacznie wiêkszych ni¿
w skorupie ziemskiej. Równie¿ pallasyty wykazuj¹ najwiêksze wzbogacenie w metale szlachetne –
Ru, Ir, Os, Pt, Pd i Au. W dalszej kolejnoœci wœród metali wystêpuj¹cych w pallasytach w koncen-
tracjach wiêkszych ni¿ w skorupie ziemskiej wymieniæ nale¿y: Re, Ni, Co, Ge i Cr.

Wiêksza zawartoœæ Fe, Ni, Co, Au i Ir w uœrednionym sk³adzie mezosyderytów i pallasytów ni¿
w sk³adzie chondrytów CI, meteorytów z klanu HED czy skorupie ziemskiej œwiadczy o tym, ¿e
przypowierzchniowe strefy cia³ zdyferencjonowanych zbudowane z krzemianów podczas procesów
odmieszania utraci³y znaczn¹ czêœæ tych pierwiastków na rzecz stopów metalicznych. Proces migracji
pierwiastków i ich odmieszania do stopu metalicznego nie zaszed³ prawdopodobnie do koñca w stre-
fach, z których pochodz¹ mezosyderyty i pallasyty na co wskazuje wiêksza zawartoœæ Fe, Ni i Co
w krzemianach meteorytów ¿elazno-kamiennych ni¿ w chondrytach CI, meteorytach klanu HED
i skorupie ziemskiej. Tak¿e wiêksza zawartoœæ litofilnego Cr w stopie FeNi mezosyderytów i pallasy-
tów ni¿ w meteorytach ¿elaznych stanowi dowód na to, ¿e nie uleg³ on ca³kowitemu odmieszaniu do
stopu krzemianowego zgodnie ze swoim geochemicznym charakterem.
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