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Badania składu pierwiastkowego, składu
mineralnego i mikrostruktury wybranych eukrytów

Analityczna mikroskopia elektronowa to wspó³czesna technika analityczna wyko-
rzystywana w badaniach minera³ów oraz ska³ ziemskich i pozaziemskich. Pozwoli³a
okreœliæ sk³ad pierwiastkowy, sk³ad mineralny, mikrostrukturê i teksturê dwóch
eukrytów: NWA 4039 i HaH 286. W celu okreœlenia sk³adu chemicznego eukry-
tów rejestrowano i analizowano charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie
generowane przez wi¹zkê skanuj¹cych elektronów. Mikroanalizator rentgenowski
rejestrowa³ widmo promieniowania X stosuj¹c metodê energodyspersyjn¹ (EDX).
Topografiê powierzchni rejestrowano w re¿imie elektronów wstecznie rozproszo-
nych (BSE). Minera³y eukrytów identyfikowano i analizowano tak¿e za pomoc¹
mikrospektroskopii Ramana oraz techniki p³ytek cienkich.

Celem badañ by³o okreœlenie i zanalizowanie sk³adu pierwiastkowego i mineral-
nego eukrytów oraz zidentyfikowanie i zanalizowanie minera³ów buduj¹cych te
meteoryty. Prezentowane wyniki badañ objê³y materia³ opublikowany (Szurgot
i Polañski 2011, 2012; Szurgot i Kozanecki 2009), materia³ przygotowywany do
publikacji (Szurgot i Tomasik 2013) oraz wyniki najnowsze, nieopublikowane.

W obu eukrytach zidentyfikowano nastêpuj¹ce minera³y: plagioklaz, pigeonit,
ilmenit, chromit, troilit, ortopiroksen i kwarc. Pigeonit i plagioklaz to g³ówne
minera³y tych eukrytów. Szczegó³owej analizie poddano œredni sk³ad pierwia-
stkowy, sk³ad tlenkowy i stosunki atomowe zawartoœci pierwiastków.

Zarówno sk³ad pierwiastkowy, sk³ad tlenkowy jak i stosunki atomowe zawarto-
œci pierwiastków: Fe/Mn = 31, Na/Al = 0,045, Ca/Al = 0,66, Fe/Mg+Fe = 31 dla
NWA 4039 oraz Fe/Mn = 34, Na/Al = 0,046, Ca/Al = 0,73, Fe/Mg+Fe = 36 dla
HaH 286 dowodz¹, ¿e oba eukryty nale¿¹ do piroksenowo-plagioklazowych eu-
krytów bazaltowych, nie kumulatów.

Ustalono, ¿e sk³ad dwóch g³ównych minera³ów obu eukrytów jest nastêpuj¹cy:
i) pigeonit En37Fs55Wo8 (sk³ad œredni) dla NWA 4038 oraz En34–37Fs53–58Wo6–13

(zakres zawartoœci) dla HaH 286,
ii) plagioklaz An91Ab9 w NWA 4039 oraz An88Ab12 w HaH 286 (sk³ad œredni).
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Ustalono tak¿e zakres sk³adu plagioklazu:
An90–92Ab8–10 dla NWA 4039 oraz An86–100Ab0–14 dla HaH 286.
Dane mikrospektroskopii Ramana pozwoli³y na zidentyfikowanie skalenia

eukrytu NWA 4039 jako plagioklazu, a dla eukrytu HaH 286 pozwoli³y na iden-
tyfikacjê jego plagioklazu jako anortytu (spoœród 7 skaleni).

Dla okreœlenia œredniej i lokalnej zawartoœci albitu Ab(%mol) w plagioklazie
zastosowano zale¿noœæ wyprowadzon¹ przez Szurgota, która wykorzystuje zawar-
toœæ atomow¹ tylko dwóch, spoœród piêciu pierwiastków (O, Si, Al, Na, Ca) pla-
gioklazu: sodu Na oraz glinu Al w meteorycie

Ab(%mol) = 100 [2 Na/(Al+Na)].
Analityczna mikroskopia elektronowa i mikroskopia optyczna ujawni³y typow¹

mikrostrukturê bazaltow¹ obu eukrytów.
Znajomoœæ w³aœciwoœci termoficznych ska³y umo¿liwia analizê ewolucji cieplnej

cia³a macierzystego, z którego ona pochodzi, w przypadku eukrytów planetoidy
typu Westy. Dlatego w krêgu zainteresowañ autora znalaz³y siê równie¿ w³aœciwo-
œci cieplne meteorytów. Dla eukrytu HaH 286 okreœlono: ciep³o w³aœciwe
(657 J kg–1 K–1), dyfuzyjnoœæ ciepln¹ (0,93 10–6 m2/s) oraz przewodnoœæ ciepln¹
(1,9 W m–1K–1) w temperaturze pokojowej.

PODZIÊKOWANIA: Serdecznie Dziêkujê Dr. Krzysztofowi Polañskiemu za
nasz¹ wspó³pracê w badaniach eukrytów.
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