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Pierwiastki syderofilne w meteorytach Morasko
Siderophile elements in the Morasko meteorites

Abstract: Sixteen specimens of the Morasko, one specimen of Seeläsgen and one specimen of
Jankowo Dolne irons were analyzed with INAA to determine contents of 14 siderophile elements.
The samples selected for analyses have their structures described and the presence or absence of
cohenite checked. For preliminary interpretation, we have chosen elements determined with
highest accuracy: Co, Ni, Ga, As, Ir and Au. The results are shown in tables and diagrams. It has
been found that there are no significant differences in composition between fragments with and
without cohenite. The observed low contents if iridium are not accompanied by lower contents of
elements showing similar behavior during crystallization: platinum and tungsten, which suggests
that fractional crystallization was not the reason of lower iridium content. Similar concentrations
of elements have been found in all the Morasko specimens, and in the Seeläsgen and Jankowo
Dolne irons, which suggests that all these meteorites come from one iron shower.
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Wstęp

Meteoryty Morasko znane s¹ od roku 1914, ale najwiêcej okazów znaleziono
w ostatnich dwudziestu latach, ³¹cznie z najwiêkszym, wa¿¹cym po oczyszczeniu
164 kg, znalezionym w roku 2006. Znaleziska koncentruj¹ siê na stosunkowo nie-
du¿ej powierzchni na pó³nocno-wschodnich zboczach moreny czo³owej, doœæ zna-
cznie ró¿ni¹ siê stopniem zwietrzenia i okazy ró¿nej wielkoœci s¹ wymieszane. Brak
wyraŸnego zró¿nicowania na bardziej i mniej masywn¹ czêœæ elipsy rozrzutu. Pod
wzglêdem struktury, znaleziska s¹ doœæ jednorodne. Mniejsze meteoryty mo¿na
wprawdzie podzieliæ na okazy z cohenitem i bez, ale na przekrojach du¿ych oka-
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zów widaæ, ¿e rozmieszczenie cohenitu nie jest równomierne (fot. 1), wiêc oba
rodzaje mniejszych okazów mog¹ nale¿eæ do tego samego deszczu.

Nieliczne badane okazy wyró¿nia³y siê nieco wê¿szymi i bardziej regularnymi
figurami Widmanstättena (fot. 2), co by³o pewn¹ przes³ank¹ wskazuj¹c¹ na mo¿li-
we inne pochodzenie. Niemniej bior¹c pod uwagê wszystkie wymienione wy¿ej
okolicznoœci postanowiono sprawdziæ, czy nie wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice zawarto-
œci pierwiastków syderofilnych wykorzystywanych do klasyfikacji meteorytów ¿ela-
znych. Podobn¹ analizê meteorytów Canyon Diablo opublikowali Wasson i Ouy-
ang (1990). Analiza zawartoœci pierwiastków syderofilnych mia³a odpowiedzieæ na
pytania:
� Czy wszystkie badane meteoryty pochodz¹ z jednego deszczu?
� Jak du¿e s¹ lokalne ró¿nice zawartoœci pierwiastków?
� Czy wyniki mog¹ daæ wskazówki dotycz¹ce pochodzenia meteorytu Morasko?

Metoda badań

Zawartoœæ pierwiastków syderofilnych wykorzystuje siê do charakteryzowania me-
teorytów ¿elaznych. Do ich klasyfikacji wykorzystuje siê zawartoœæ Ni, Ga, Ge, Ir
i Au. Wnaszych badaniach analizowane by³y ponadto: Cr, Co, Cu, As, Ru, Sb, W,
Re i Pt.

Analizy wykonywano metod¹ Instrumentalnej Neutronowej Analizy Aktywacy-
jnej (INAA), która
� pozwala na iloœciowe i jakoœciowe oznaczenie pierwiastków, wykorzystuj¹c

przemianê trwa³ego j¹dra atomu w radioaktywne poprzez napromieniowanie
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Fot. 1. Przekrój meteorytu ważącego 29 kg, znalezionego przez Krzysztofa Sochę w roku 1995 przy
domniemanym kraterze poza rezerwatem w Morasku. Liczne wydłużone wrostki cohenitu, ułożone zgod-
nie z figurami Widmanstättena, widoczne są w górnej części przekroju.



neutronami; mierzone jest promieniowanie gamma emitowane przez te radio-
aktywne j¹dra;

� poszczególne radionuklidy s¹ oznaczane przy wykorzystaniu ró¿nic w szybko-
œci ich rozpadu za pomoc¹ wysokorozdzielczej spektrometrii promieniowania
gamma przez wykonanie pomiarów po ró¿nych okresach sch³odzenia próbki
(Lieser 2001).

Do analizy przygotowano dwa zestawy próbek o wielkoœci 5�5�3 mm, odciê-
tych z 15 okazów Moraska i jednego okazu Seeläsgen (znalezionego w ostatnich
latach); próbki by³y uprzednio dok³adnie wypolerowane. Ka¿dy zestaw poddano
osobno aktywacji neutronami reaktorowymi, a nastêpnie w okreœlonych odstêpach
czasu mierzono promieniowanie gamma. Koñcowym etapem by³a interpretacja
uzyskanych widm promieniowania gamma pod k¹tem zawartoœci obecnych pier-
wiastków. Analizowano stê¿enia 14 pierwiastków wymienionych wy¿ej. T¹ metod¹
z najwiêksz¹ dok³adnoœci¹ oznacza siê zawartoœæ Co, Ir, Au, z najmniejsz¹ Ge, Sb,
Re. Dok³adnoœæ zwiêksza³o niezale¿ne napromieniowanie drugiego zestawu pró-
bek i przyjêcie œredniej wartoœci z obu naœwietlañ. Metoda zosta³a opisana w pracy
Wasson i in. (1989).

Do drugiego zestawu dodano przed napromieniowaniem jedn¹ próbkê z okazu
Moraska z fotografii 2 i jedn¹ próbkê z okazu znalezionego w Jankowie Dolnym.

Wyniki

Szczegó³owe rezultaty zostan¹ zaprezentowane w przygotowywanym odrêbnym
opracowaniu. Tu wybrano pierwiastki, których zawartoœæ wyznaczono z najwy¿sz¹
dok³adnoœci¹: Co, Ni, Ga, As, Ir, Au. Próbki podzielono na dwie grupy: z miejsc
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Fot. 2. Dwie strony ważącej 149 g płytki z bardziej regularnymi figurami Widmanstättena odciętej z okazu
ważącego około 25 kg znalezionego przez Krzysztofa Sochę w rezerwacie Morasko.



zawieraj¹cych cohenit i z miejsc bez cohenitu. Pod uwagê brano najbli¿sze otocze-
nie próbki. Na przyk³ad próbkê z najwiêkszego okazu Moraska, 164 kg, zaliczono
do grupy z cohenitem, poniewa¿ zosta³a pobrana z koñca czêœci okazu, gdzie cohe-
nit licznie wystêpowa³. W ka¿dej grupie znalaz³o siê po 6 próbek, a dla trzech
z nich wytrawiono otoczenie miejsca pobrania próbek. Wyniki analiz próbek
z wytrawionych okazów podane s¹ obok zdjêæ wytrawionych powierzchni, przy
czym obok koncentracji w danym okazie podawana jest œrednia wartoœæ ze wszyst-
kich próbek. Okazy pominiête w zestawieniu nie by³y dostêpne w czasie przygoto-
wywania tej pracy, wiêc niemo¿liwe by³o stwierdzenie, do której grupy nale¿¹.

Celem podzia³u na grupy ze wzglêdu na zawartoœæ cohenitu by³o sprawdzenie,
czy sk³ad chemiczny tych grup ró¿ni siê znacz¹co.

Meteoryt Morasko wyró¿nia siê w grupie IAB-MG wyj¹tkowo ma³¹ zawartoœci¹
irydu. Wasson i Kallemeyn (2002) zasugerowali, ¿e przyczyn¹ tej ma³ej zawartoœci
mo¿e byæ krystalizacja frakcyjna, wystêpuj¹ca w innych typach meteorytów ¿elaz-
nych, natomiast rzadko spotykana w meteorytach IAB. Gdyby tak by³o, to nale-
¿a³oby oczekiwaæ, ¿e obszary utworzone w wyniku krystalizacji frakcyjnej nie
zawiera³yby cohenitu, tak jak meteoryty pochodz¹ce z j¹der planetoid. Okaza³o siê
jednak, ¿e w okazach zawieraj¹cych cohenit s¹ tylko wiêksze ró¿nice wyników miê-
dzy dwiema analizowanymi próbkami, co mo¿e œwiadczyæ o wiêkszych lokalnych
ró¿nicach sk³adu, ale te lokalne ró¿nice nie maj¹ wp³ywu na ogólny sk³ad. Tak
wiêc doœæ du¿a jednorodnoœæ sk³adu bez wzglêdu na wystêpowanie cohenitu suge-
ruje, ¿e nie by³o znacz¹cej krystalizacji frakcyjnej i musi byæ inna przyczyna ma³ej
zawartoœci irydu.

Podczas krystalizacji ¿elaza Ir, Pt, W i Cr do³¹czaj¹ siê do krzepn¹cego metalu,
a Ni, Au, Co i As pozostaj¹ w stopie (McSween 1999). Gdyby ma³a zawartoœæ iry-
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Fig. 3. Podgrupy typu IAB. Morasko należy do grupy głównej (MG) (Wasson, Kallemeyn, 2002).
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Fot. 4. Próbka M19
Co – 4,55; średnia 4,60
Ni – 65,0; średnia 65,7
Ga – 95,6; średnia 97,8
As – 10,3; średnia 10,6
Ir – 1,15; średnia 1,17
Au – 1,444; średnia 1,458

Fot. 5. Próbka M3,2
Co – 4,59; średnia 4,60
Ni – 66,7, średnia 65,7
Ga – 100,3, średnia 97,8
As – 10,8; średnia 10,6
Ir – 1,16, średnia 1,17
Au – 1,480, średnia 1,458

Fot. 6. Próbka M1,8
Co – 4,54; średnia 4,60
Ni – 66,8; średnia 65,7
Ga – 98,4; średnia 97,8
As – 10,5; średnia 10,6
Ir – 1,13; średnia 1,17
Au – 1,486; średnia 1,458



du by³a spowodowana krystalizacj¹ frakcyjn¹, to nale¿a³oby oczekiwaæ tak¿e mnie-
jszej zawartoœci innych pierwiastków zachowuj¹cych siê podobnie jak iryd.

Do porównania wybrano meteoryt Canyon Diablo, który jest podobny do
Moraska pod wzglêdem budowy i by³ doœæ dobrze przebadany (Wasson i Quyang,
1990). Na wykresach widaæ jednak, ¿e mimo i¿ zawartoœæ irydu w próbkach
Moraska jest ponad dwukrotnie mniejsza ni¿ w Canyon Diablo, to w przypadku
platyny i wolframu wystêpuje odwrotna tendencja: ich zawartoœæ w Morasku jest
wyraŸnie wiêksza od zawartoœci w Canyon Diablo. Zawartoœæ chromu w tych
dwóch meteorytach jest natomiast jednakowa. Potwierdza to przypuszczenie, ¿e
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Tabela 1. Średnie wartości dla sześciu pierwiastków w próbkach z obszarów bez cohenitu.
W nawiasach pokazano różnice między dwiema seriami próbek.

Fot. 7. Płytka Canyon Diablo 120 g z inkluzjami cohenitu, schreibersytu, troilitu i grafitu.
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Tabela 2. Średnie wartości dla sześciu pierwiastków w próbkach z obszarów z cohenitem.
W nawiasach pokazano różnice między dwiema seriami próbek.

Fot. 8. Próbka M164
Co – 4,54; średnia 4,60
Ni – 64,0; średnia 65,7
Ga – 96,7; średnia 97,8
As – 10,6; średnia 10,6
Ir – 1,14; średnia 1,17
Au – 1,440; średnia 1,458

Fot. 9. Próbka M31
Co – 4,85; średnia 4,60
Ni – 62,8; średnia 65,7
Ga – 101,0; średnia 97,8
As – 10,8; średnia 10,6
Ir – 1,25; średnia 1,17
Au – 1,453; średnia 1,458

Fot. 10. Próbka M15
Co – 4,50; średnia 4,60
Ni – 65,8; średnia 65,7
Ga – 99,1; średnia 97,8
As – 10,4; średnia 10,6
Ir – 1,19; średnia 1,17
Au – 1,478; średnia 1,458



krystalizacja frakcyjna w Morasku nie wystêpowa³a w znacz¹cym stopniu. Potwier-
dzaj¹ to tak¿e wykresy dla pierwiastków pozostaj¹cych w stopie w trakcie krystali-
zacji, gdzie nie widaæ znacz¹cej ró¿nicy miêdzy zawartoœci¹ Ni, Co i As w Morasku
i w Canyon Diablo.

Wnioski
Wszystkie analizowane próbki, równie¿ te z meteorytów Jankowo Dolne i Seeläs-
gen, mia³y typow¹ dla Moraska zawartoœæ pierwiastków œladowych, a szczególnie
nisk¹ zawartoœæ irydu. Mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e nale¿¹ do jednego deszczu meteo-
rytowego. Pewnym wyj¹tkiem by³y próbki z okazu M31, w których stwierdzono
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Fig. 11. Jankowo, Morasko Seeläsgen i Canyon Diablo. Iryd i podobnie zachowujące się pierwiastki
(legenda – patrz figura 12).

Fig. 12. Jankowo, Morasko, Seeläsgen i Canyon Diablo. Nikiel i pokrewne pierwiastki.



wy¿sz¹ ni¿ w pozosta³ych zawartoœæ irydu. Okaz wyró¿nia³ siê te¿ mniej zwietrza³¹
powierzchni¹, w porównaniu z typowymi okazami Moraska. Ró¿nica zawartoœci
irydu jest jednak zbyt ma³a, by rozwa¿aæ ewentualnoœæ, ¿e okaz ten mo¿e pocho-
dziæ z innego meteorytu.

Lokalne ró¿nice zawartoœci analizowanych pierwiastków by³y niewielkie, choæ
wzrasta³y w okazach zawieraj¹cych cohenit. Najwiêksze by³y ró¿nice zawartoœci
niklu, co zale¿a³o zapewne od tego, jak du¿o taenitu znalaz³o sie w próbce wyciêtej
do analizy.

Teza, ¿e przyczyn¹ ma³ej zawartoœci irydu w meteorycie Morasko mo¿e byæ kry-
stalizacja frakcyjna, nie znajduje potwierdzenia w zawartoœci innych analizowanych
pierwiastków w porównaniu z ich zawartoœci¹ w meteorycie Canyon Diablo.

Badania finansowane z projektu badawczego MNiSzW nr N N307 3533 33.

Streszczenie

Próbki z 16 okazów meteorytu Morasko, 1 okazu meteorytu Seeläsgen i 1 okazu
meteorytu Jankowo Dolne przeanalizowano metod¹ INAA okreœlaj¹c zawartoœæ 14
pierwiastków syderofilnych. Do wstêpnego opracowania wybrano pierwiastki, któ-
rych zawartoœæ okreœlono z najwiêksz¹ dok³adnoœci¹: Co, Ni, Ga, As, Ir, Au,
i wybrano okazy, dla których mo¿liwe by³o okreœlenie struktury i obecnoœci cohe-
nitu. Wyniki zaprezentowano w tabelach i na wykresach. Stwierdzono brak zna-
cz¹cych ró¿nic sk³adu chemicznego miêdzy fragmentami zawieraj¹cymi cohenit
i fragmentami bez cohenitu. Stwierdzono, ¿e niskiej zawartoœci irydu nie towarzy-
szy zmniejszona zawartoœæ pierwiastków podobnie zachowuj¹cych siê w trakcie
krystalizacji: platyny i wolframu, co sugeruje, ¿e przyczyn¹ zmniejszonej zawartoœci
irydu nie mo¿e byæ frakcyjna krystalizacja. Stwierdzono bardzo podobn¹ zawartoœæ
pierwiastków we wszystkich badanych okazach meteorytu Morasko oraz Seeläsgen
i Jankowo Dolne, co wskazuje, ¿e wszystkie one pochodz¹ z jednego deszczu mete-
orytów.
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