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Klast stopu impaktowego w brekcji pułtuskiej
Impact melt clast in the Pułtusk breccia

Abstract: The Pu³tusk H chondritic breccia records a complex impact history and contains various
products of impact metamorphism. Here, impact melt lithology is described, which is embedded
into the Pu³tusk breccia. The impact melt clast is formed by microcrystalline quenched silicates
and metal-troilite globules and chondritic relicts are retained in the melt. The relicts record strong
shock deformation, S4–S5 and they have well developed foliated fabric of metal grains.

The melt formed by severe collision and impact melting on the parent body. The chondritic
material was superheated and molten. Silicate melt unmixed from the metal-sulphide melt and
both were rapidly quenched. Most likely the event occurred during Late Heavy Bombardment,
~3.6 Ga.
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Wstęp

Chondryt Pu³tusk jest jednym z najwiêkszych pod wzglêdem masy chondrytów
zwyczajnych z grupy H. Przy masie 276 kg oficjalnie zdeponowanej w kolekcjach
muzealnych i zbiorach prywatnych, meteoryt Pu³tusk plasuje siê jako dziesi¹ty naj-
wiêkszy chondryt H, a w tym tylko cztery z nich by³y obserwowanymi spadkami
(Jilin, Chiny – 4 t; Kunya-Urgench, Turkmenistan – 1,1 t; Ochansk, Rosja –
500 kg) (Meteoritical Bulletin Database). Sprawia to, ¿e meteoryt Pu³tusk mo¿e
byæ reprezentatywnym Ÿród³em wiedzy o ewolucji cia³a macierzystego chondrytów
H, w tym w szczególnoœci o przeobra¿eniach termalnych i uderzeniowych.

Historia deformacji tej grupy chondrytów nie jest do koñca poznana. Znane s¹
wœród tej grupy pojedyncze meteoryty reprezentuj¹ce zestalony stop impaktowy,
powsta³y oko³o 3,6 Ga (Swindle i in. 2009, Wittmann i in. 2010), czyli w czasie
opóŸnionego wielkiego bombardowania wewnêtrznego Uk³adu S³onecznego i tzw.
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kataklizmu ksiê¿ycowego. Pokazuje to, ¿e cia³o macierzyste chondrytów H w tym
czasie doœwiadczy³o powa¿niejszej kolizji (Wittmann i in. 2010).

Ponadto wiele z chondrytów H jest zbrekcjowanych (Bischoff i in. 2006), a a¿
86% z nich wykazuje deformacje wewnêtrzne diagnostyczne dla stwierdzenia dzia-
³ania metamorfizmu uderzeniowego (Stöffler i in. 1991). Czy jednak struktury te
powsta³y w chondrytach H podczas pierwszego kataklizmu, czy te¿ wskutek innej,
póŸniejszej kolizji (Krzesiñska i in. 2015), nie jest jasne. Trudnoœæ w rozwi¹zaniu
tego zagadnienia powstaje przede wszystkim dlatego, ¿e ¿aden z dotychczas bada-
nych chondrytów H nie zawiera³ produktów obu wymienionych powy¿ej defor-
macji.

Tak jak w wiêkszoœci chondrytów H, w chondrycie Pu³tusk zapisane s¹ g³ównie
wp³ywy deformacji mechanicznej, rozdrobnienia i zbrekcjonowania (Krzesiñska
2016). Ju¿ sam fakt, ¿e przy tak du¿ej masie ca³kowitej spadku (co najmniej
276 kg materia³u przetrwa³o przelot przez atmosferê), najwiêksze fragmenty maj¹
masê nie wiêksz¹ ni¿ 10 kg sugeruje, ¿e bry³a meteorytu uleg³a silnemu rozdrob-
nieniu i fragmentacji podczas przelotu. Najbardziej prawdopodobnym powodem
takiej fragmentacji by³a obecnoœæ licznych spêkañ i stref nieci¹g³oœci mechanicz-
nych, które os³abi³y spójnoœæ bry³y meteoroidu podczas przelotu.

Chondryt Pu³tusk jest brekcj¹ polimiktyczn¹, zbudowan¹ z fragmentów o ró¿-
nym stopniu przeobra¿eñ termalnych H3.8 do H6 (Manecki 1972, Krzesiñska
2016), oraz materia³u ksenolitycznego, wêglistego (Krzesiñska i Fritz 2014) obe-
cnego wy³¹cznie w strefach kruchej deformacji (Krzesiñska i in. 2015). Bez w¹tpie-
nia, w chondrycie Pu³tusk zapisana jest typowa dla chondrytów H umiarkowana
deformacja mechaniczna. Ponadto chondryt doœwiadczy³ wp³ywu wczesnego wy-
darzenia impaktowego, wskutek którego nast¹pi³a segregacja metalu i siarczków od
krzemianów oraz ³agodne przeobra¿enia przez halogenowe fluidy poimpaktowe
(Krzesiñska 2017). Jednak w nielicznych fragmentach meteorytu Pu³tusk zapisane
jest topienie impaktowe (Karwowski 2008). Obecnoœæ tego typu fragmentów lito-
logicznych w meteorycie, pozwala uzyskaæ szerszy kontekst czasowy oraz struktura-
lny poszczególnych deformacji.

Metodyka badań

Fragment stopu impaktowego zidentyfikowany zosta³ poprzez analizê wysokoroz-
dzielczej, wspomaganej komputerowo tomografii rentgenowskiej (HR XCT).
Analiza ta umo¿liwi³a „przeœwietlenie” badanych obiektów wi¹zk¹ promieni rent-
genowskich oraz trójwymiarowe przedstawienie ich wewnêtrznej struktury
(Krzesiñska 2011).

Próbki analizowane by³y w stanie nienaruszonym w Instytucie Nafty i Gazu
w Krakowie przy u¿yciu systemu tomograficznego Benchtop CT 160 przy zastoso-
wanym napiêciu przyspieszaj¹cym 160 kV. Podczas pomiaru próbki poddawane
by³y rotacji o 360o, a projekcja promieni rentgenowskich na p³aszczyznê wykony-
wana by³a po ka¿dym obrocie o 0,1o. Rozdzielczoœæ przestrzenna (rozmiar woksela)
pomiaru dla tego fragmentu wyniosla 18,6 µm.
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Na podstawie wykonanych obrazów zosta³a zrekonstruowana struktura wewnê-
trzna fragmentu. Rekonstrukcje wykonane by³y za pomoc¹ programu ImageJ®.
W ostatnim kroku, za pomoc¹ aplikacji 3D Viewer, wykonane zosta³y wizualizacje
wybranych obiektów – domen charakterystycznych w obrazach skali szaroœci, któ-
re przypuszczalnie mog³yby byæ produktem deformacji. Wizualizacje pozwoli³y
uzyskaæ informacje o kszta³cie tych elementów i ich relacji z otoczeniem.

Na podstawie analizy tomograficznej wykonane zosta³y p³ytki cienkie i zg³ady
metalograficzne do dalszych analiz. P³ytki analizowane by³y optycznie przy u¿yciu
mikroskopu polaryzacyjnego Nikon Eclipse LV 500. Analiza prowadzona by³a
w œwietle spolaryzowanym przechodz¹cym i odbitym.

Za pomoc¹ analizy mikroskopowej okreœlone zosta³o metalograficzne tempo
stygniêcia stopu impaktowego. Wykonana zosta³a analiza rozmieszczenia prze-
strzennego globulek metalicznych (ang. metal globules cell spacing) w najwiêkszych,
ci¹g³ych agregatach metaliczno-siarczkowych zgodnie z technik¹ zaproponowan¹
przez Scotta (1982) i na jej bazie, kalkulacje tempa stygniêcia (R) wykorzystuj¹ce
zale¿noœæ: R [oC/s] = 530000 � d–2,9, gdzie: d – odleg³oœæ pomiêdzy globulkami
metalicznymi.

Iloœciowe analizy sk³adu chemicznego poszczególnych faz mineralnych uzyskane
by³y technik¹ WDS przy u¿yciu mikrosondy elektronowej Cameca SX-100
w State Geological Institute of Dyoniz Stur, w Bratys³awie. Warunki analityczne
zale¿ne by³y od analizowanych faz. Napiêcie przyspieszaj¹ce ustawione by³o na
15 keV dla analiz minera³ów krzemianowych oraz na 20 keV dla stopów metali
rodzimych oraz minera³ów siarczkowych.

Petrografia i struktura fragmentu

Zestalony stop impaktowy (ang. impact melt) w meteorycie Pu³tusk rozpoznany
by³ za pomoc¹ rekonstrukcji tomograficznej (fig. 1). Klasty reprezentuj¹ce taki
materia³ utworzone s¹ przez szkliwo i mikrokrystaliczn¹ masê krzemianow¹, w któ-
rej osadzone s¹ skorodowane, reliktowe ziarna krzemianowe. Faza metaliczno-siar-
czkowa, odmieszana od krzemianowej, tworzy eutektyczne przerosty. W zestalo-
nym stopie osadzone s¹ pojedyncze chondrytowe okruchy lityczne. Rekonstrukcja
tomograficzna i relacja przestrzenna chondrytowych fragmentów z otaczaj¹cym
zestalonym stopem impaktowym przedstawiona jest na figurze 1.

Skorodowane ziarna reliktowe w stopie

Zestalony stop impaktowy utworzony jest przez skorodowane ziarna krzemianowe
oraz odmieszane stopy: krzemianowy (fig. 2) i metaliczno-siarczkowy (fig. 3).
Wœród reliktowych ziaren dominuje skorodowany oliwin (fig. 2a–c) o rozmiarach
25–270 µm, sk³adzie 18,8 mol% Fa (tab. 1). Nielicznie wystêpuje tak¿e niskowap-
niowy piroksen (wielkoœci 30–130 µm, fig. 2b) o sk³adzie 16,8 mol% Fs,
1,4 mol% Wo (tab. 2). Relikty oliwinu i niskowapniowego piroksenu s¹ zrówno-
wa¿one swoim sk³adem chemicznym (fig. 4a–b). Granice reliktowych ziaren krze-
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mianowych ze stopem s¹ bardzo lobowate. Oba minera³y silnie mozaikowo wyga-
szaj¹ œwiat³o, ich barwy interferencyjne s¹ podwy¿szone do jaskrawych barw III
i IV rzêdu. Szczególnie w oliwinie domeny mozaikowo wygaszaj¹ce œwiat³o maj¹
lobowate granice (fig. 2d). Wœród reliktów zamkniêtych w zestalonym stopie obec-
ne s¹ ziarna chromitu wielkoœci 15–30 µm o typowym dla chondrytu pu³tuskiego
sk³adzie: Fe/(Fe+Mg)=0,84–0,88 i Cr/(Cr+Al)=0,85–0,86 oraz bardzo nieregular-
nych, skorodowanych granicach (fig. 2a). W porównaniu z typow¹ skal¹ chondry-
tow¹ meteorytu Pu³tusk (Krzesiñska 2016), w stopie brak fosforanów.

Reliktowe ziarna osadzone s¹ w mikrokrystalicznej masie krzemianowej. Utwo-
rzona jest ona przez sub- lub anhedralne mikrokryszta³y oliwinu i piroksenu
(fig. 2a–c) osadzone w szklistym lub mikrokrystalicznym matriks o sk³adzie plagio-
klazu i diopsydu. Mikrokryszta³y oliwinu i piroksenu nie przekraczaj¹ rozmiaru
20–25 µm i wyraŸnie zaznacza siê ich budowa zonalna z magnezowym j¹drem
i ¿elazow¹ obwódk¹ (fig. 2a–c). Niekiedy widoczny jest odwrócony lub oscylacyj-
ny charakter zonalnoœci sk³adu (fig. 2a, c).
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Fig. 1. Rekonstrukcje tomograficzne fragmentu zestalonego stopu impaktowego w chondrycie Pułtusk.
a. przykładowy przekrój tomograficzny przez skałę reprezentującą zestalony stop, ukazujący
wykształcenie ziaren fazy metalicznej oraz niestopionych reliktów chondrytowych; b. wizualizacja kształtu
i uporządkowania ziaren fazy metalicznej; c. rekonstrukcja kontaktu reliktu chondrytowego (niebieska
strzałka) z zestalonym stopem; d. wysokorozdzielcza rekonstrukcja struktury przerostów metaliczno-
-siarczkowych (czerwone strzałki) i ich związku z przestrzeniami porowymi.



Masa mikrokrystaliczna przechłodzonego stopu

Wykrystalizowany ze stopu oliwin w centrum kryszta³ów zawiera 18,8 mol% Fa
(tab. 1). Uzyskanie wiarygodnych analiz EMPA sk³adu brzegów mikrokryszta³ów
by³o trudne z powodu niewielkiej szerokoœci obwódek, jednak analizy pokazuj¹, ¿e
zawartoœæ Fa na brzegach mikrokryszta³ów oliwinu wzrasta do 20,4–30,6 mol%
Fa. Proporcje molowe FeO, MgO i MnO nie ró¿ni¹ siê pomiêdzy mikrokry-
szta³ami oliwinu w masie zestalonego stopu, a reliktowymi ziarnami oliwinu
(fig. 1c) i s¹ podobne do proporcji chondrytowych. Mikrokrystaliczny ortopiro-
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Fig. 2. Struktura zestalonego stopu impaktowego. a–c. frakcja krzemianowa z wyróżnieniem reliktów oli-
winu, piroksenu i chromitu (ol-r, opx-r, chr-r) oraz anhedralnych mikrokryształów, często o budowie zonal-
nej. Czerwone strzałki – drobnokrystaliczna masa plagioklazowo-diopsydowa, niebieskie strzałki – mikro-
kryształy oliwinu i piroksenu o budowie zonalnej odwróconej lub oscylacyjnej. Obrazy BSE; d. reliktowe
ziarno oliwinu o silnie rozwiniętym mozaikowym wygaszaniu światła. Obraz mikroskopowy, XN; e. globu-
lka stopu krzemianowego. Obraz BSE.



ksen ma œredni sk³ad 16,8 %mol Fs w centrum kryszta³ów. Zawartoœæ Fs w brze¿-
nych czêœciach kryszta³ów piroksenu wzrasta nieznacznie do 17,5 mol% Fs
(tab. 2).

Przestrzeñ pomiêdzy mikrokryszta³ami wype³niona jest przez szkliwo o sk³adzie
zbli¿onym do plagioklazu, wzbogacone w FeO (do 3,77 wt%), MgO (do 0,36
wt%) i Cr2O3 (do 0,25 wt%; tab. 3). Miejscami zaznacza siê skrytokrystaliczny
charakter matriks (fig. 21b–c). Zestalony stop jest bardzo porowaty (fig. 2a, e),
a przestrzenie porowe s¹ zazwyczaj stowarzyszone z odmieszanym stopem metalicz-
no-siarczkowym.

W jednorodnej masie krzemianowego matriks wystêpuj¹ pojedyncze obiekty
szkliste o sk³adzie piroksenowo-oliwinowym, w których zawarty jest niemieszalny
stop metaliczno-siarczkowy (fig. 2e).
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Tabela 1. Wyniki reprezentatywnych analiz chemicznych (EMPA) reliktów oliwinu oraz mikrokryształów
oliwinu w zestalonym stopie impaktowym.

Wt% oliwin – relikty
oliwin – mikrokryształy

środek środek brzeg środek brzeg

Al2O3 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

MgO 42,78 42,90 43,00 42,65 42,22 42,87 41,92 41,95 34,52

SiO2 39,52 39,17 39,18 39,24 39,38 39,46 39,25 38,88 37,41

TiO2 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,05 b.d. b.d. b.d.

CaO 0,12 0,03 b.d. 0,05 0,10 0,07 b.d. b.d. 0,14

FeO 17,14 18,02 18,15 18,06 18,31 17,71 19,12 17,74 27,13

MnO 0,45 0,46 0,51 0,52 0,56 0,48 0,44 0,52 0,40

Cr2O3 0,13 b.d. b.d. 0,05 0,16 0,12 b.d. 0,06 0,35

NiO b.d. b.d. b.d b.d b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Na2O b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

K2O b.d b.d b.d b.d b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

� 100,14 100,59 100,84 100,56 100,72 100,77 100,73 99,15 99,94

Formuła oliwinu w przeliczeniu na 4 aniony tlenu

Mg2+ 1,62 1,62 1,62 1,61 1,60 1,61 1,59 1,61 1,37

Fe2+ 0,36 0,38 0,38 0,38 0,39 0,37 0,41 0,38 0,60

Mn2+ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

� (2+) 1,99 2,01 2,01 2,00 2,00 1,99 2,01 2,00 1,99

Si4+ 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

O2– 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Fo [mol%] 81,25 80,53 80,42 80,36 79,95 80,78 79,25 80,37 69,04

Fa [mol%] 18,26 18,98 19,04 19,09 19,44 18,70 20,27 19,06 30,46

Tp [mol%] 0,48 0,49 0,54 0,55 0,60 0,53 0,47 0,57 0,45



Globulki metaliczno-siarczkowe

Faza metaliczno-siarczkowa, odmieszana od krzemianowej, tworzy agregaty o kuli-
stym–elipsoidalnym kszta³cie (fig. 3) i rozmiarach 1–2600 µm. Wewnêtrzn¹ czêœæ
agregatów tworzy globulkowaty ¿elazonikiel, który otoczony jest przez troilit
o bardzo nieregularnych granicach z krzemianowym matriks. Troilitowe obwódki
s¹ mniej rozwiniête na krótszych bokach anizometrycznych agregatów (fig. 3c).
Agregaty ma³e (<40 µm) maj¹ budowê prost¹, utworzone s¹ przez pojedyncze glo-

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

80 Klast stopu impaktowego w brekcji pułtuskiej

Tabela 2. Wyniki reprezentatywnych analiz chemicznych (EMPA) reliktów i mikrokryształów piroksenu
w zestalonym stopie impaktowym.

Wt% piroksen – relikty
piroksen – mikrokryształy

opx śr opx brz opx śr opx brz opxśr

Al2O3 0,12 0,18 0,17 0,16 0,20 0,15 0,12

MgO 31,07 31,30 31,25 30,79 31,65 30,35 30,50

SiO2 56,39 56,65 56,70 56,59 56,51 56,20 56,60

TiO2 0,12 0,12 0,15 0,19 0,14 0,22 0,18

CaO 0,66 0,81 0,68 0,52 0,66 0,66 0,55

FeO 11,23 11,05 10,94 11,77 11,29 11,52 11,18

MnO 0,58 0,49 0,55 0,54 0,48 0,51 0,45

Cr2O3 0,14 0,25 0,15 0,13 0,13 0,11 0,27

NiO b.d b.d b.d b.d. b.d. b.d. b.d.

Na2O b.d. b.d 0,11 0,29 b.d. b.d. b.d.

K2O b.d b.d b.d b.d. b.d. b.d. b.d.

� 100,31 100,84 100,70 100,98 101,06 99,71 99,85

Formuła piroksenu w przeliczeniu na 6 anionów tlenu

Mg2+ 1,63 1,63 1,64 1,61 1,65 1,60 1,61

Fe2+ 0,33 0,32 0,33 0,35 0,33 0,34 0,33

Ca2+ 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

Mn2+ 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01

� (2+) 2,00 1,99 2,02 2,00 2,01 1,98 1,97

Al (II) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Al (IV) 0,0 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

Si4+ 1,98 1,98 1,98 1,99 1,98 1,99 2,00

Ti4+ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Cr3+ 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

� (4+) 1,98 1,99 1,99 2,01 1,99 2,00 2,01

O2– 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

En [mol%] 82,11 82,20 82,51 81,54 82,29 81,41 82,06

Fs [mol%] 16,64 16,28 16,21 17,48 16,46 17,33 16,87

Wo [mol%] 1,25 1,52 1,29 0,98 1,24 1,26 1,07



bulki ¿elazoniklu (fig. 3a, c). Wiêksze natomiast (>80–100 µm) s¹ z³o¿one z wielu
kamacytowych, nieregularnych globulek, wzajemnie ze sob¹ kontaktuj¹cych
w otoczce troilitowej (fig. 3e). Globulki siêgaj¹ rozmiarów 115 µm, ale spotykane
s¹ tak¿e obiekty o œrednicy 1 µm zamkniête w troilitowej obwódce.

Rozk³ad rozmiaru agregatów jest bimodalny i dominuj¹ agregaty wielkoœci
4–16 µm i 151–302 µm (fig. 5). Wraz z rozmiarem zmienia siê tak¿e kszta³t agre-
gatów od kulistego (nie wiêksze ni¿ 4 µm), a¿ do silnie wyd³u¿onego/sp³aszczone-
go dla najwiêkszych agregatów (tab. 4). Wraz ze wzrostem rozmiaru d³u¿szej osi
agregatów wzrasta ich wspó³czynnik kszta³tu, jednak agregaty przyjmuj¹ w przybli-
¿eniu podobne u³o¿enie i orientacjê w próbce.

¯elazonikiel tworz¹cy globulki jest zdominowany przez niskoniklow¹ fazê
(7,31–10,25 wt% Ni). Zawartoœæ Ni jest jednak wy¿sza ni¿ dla kamacytu, st¹d
prawdopodobnie minera³ FeNi ma strukturê martenzytow¹. Obserwowaæ mo¿na
wzrost zawartoœci Ni do 10,42–16,78 wt% na granicy globulek ¿elazoniklu z troi-
litem w agregatach pojedynczych (fig. 3b) oraz na zrostach globulek metalicznych
w agregatach z³o¿onych (fig. 3d–f). Nie obserwuje siê natomiast wtórnych obwó-
dek kamacytowych na takich kontaktach. ¯elazonikiel globulek, w porównaniu
z kamacytem pu³tuskiej ska³y chondrytowej, zawiera podwy¿szone iloœci fosforu a¿
do 0,69 wt% P (tab. 5). Zawartoœæ P nie jest proporcjonalna do zawartoœci Ni.
Troilit ma stechiometryczny sk³ad FeS, zawiera jednak domieszkê Ni w iloœci
0,12–0,25 wt% (tab. 5).

Na podstawie pomiaru odleg³oœci pomiêdzy globulkami FeNi w agregatach
metaliczno-siarczkowych, wyznaczone zosta³o tempo stygniêcia stopu, zgodnie
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Tabela 3. Wyniki reprezentatywnych analiz che-
micznych (EMPA) szkliwa impaktowego.

Wt% szkliwo

Al2O3 17,05 20,69

MgO 0,27 0,04

SiO2 64,26 63,64

TiO2 b.d. b.d.

CaO 6,47 5,72

FeO 3,77 1,55

MnO 0,29 0,03

Cr2O3 0,23 0,17

NiO b.d. b.d.

Na2O 5,38 5,90

K2O 0,40 0,39

� 98,01 98,14

Ab 58,38 63,30

An 38,79 33,95

Or 2,83 2,75

Tabela 4. Proporcja dłuższej i krótszej osi
(współczynnik kształtu) agregatów metaliczno-
-siarczkowych w zestalonym stopie impaktowym.

rozmiar
agregatu [�m]

współczynnik
kształtu SD

<1 1 0

1–4 1 0

4–16 1,2 0,58

16–32 1,36 0,29

32–59 1,67 0,34

59–151 2,06 0,94

151–305 2,59 0,74

305–1002 3,31 1,58

>1002 4,72 1,28



z metod¹ Scotta (1982). Pomiary d³ugoœci agregatów z 9 równomiernie roz³o¿o-
nych w zestalonym stopie pól zawieraj¹cych agregaty o zró¿nicowanym stopniu
z³o¿onoœci budowy wskazuj¹ na tempo ch³odzenia 2,2–39,4oC/s (tab. 6). Œrednie
tempo ch³odzenia stopu metaliczno-siarczkowego w czasie termalnego równowa¿e-
nia pomiêdzy stopem i reliktowymi pozosta³oœciami wynosi³o 15,1oC/s.

Okruchy chondrytowe

Chondrytowe okruchy zachowane w obrêbie stopu impaktowego (fig. 1a, c) maj¹
rozmiary 2–3 cm i wyraŸnie ob³e kszta³ty. Zaznaczaj¹ siê w nich krucho zniszczone
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Fig. 3. Struktura agregatów metaliczno-siarczkowych występujących w zestalonym stopie impaktowym.
Obrazy BSE po lewej (a, c, e) i prawej stronie (b, d, f) odpowiadają tym samym obszarom. Na obrazach
po stronie lewej kontrast pozwala na rozróżnienie między minerałami FeNi i troilitem. Barwa czarna odpo-
wiada zestalonemu stopowi krzemianowemu. Dla obrazów po prawej stronie kontrast podwyższony dla
pokazania zróżnicowania zawartości Ni w obrębie globulek metalicznych. a–b. agregaty proste; c–d.
agregaty złożone i otaczające je agregaty proste; e–f. agregat złożony. Niebieskie strzałki – mikroglobulki
w otoczkach troilitowych, czerwone strzałki – podwyższona zawartość Ni na granicach globulek.
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Tabela 5. Wyniki reprezentatywnych analiz chemicznych (EMPA) FeNi i troilitu tworzących agregaty
metaliczno-siarczkowe w zestalonym stopie impaktowym.

Wt%

kamacyt – pojedyncze globulki kamacyt – globulki złożone

troilit
środek brzeg środek brzeg środek brzeg środek brzeg w ob-

wódce

P 0,55 0,45 0,51 0,46 0,55 0,54 0,62 0,39 0,58 b.d. b.d.

Fe 89,98 84,61 90,05 81,99 92,36 85,61 91,30 88,91 76,98 64,07 63,52

Ni 8,24 14,35 8,28 16,48 7,45 13,71 7,93 10,42 21,57 0,21 0,15

Co 0,53 0,50 0,55 0,49 0,62 0,63 0,65 0,63 0,67 0,15 0,16

Cu b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,07 b.d. 0,05

S b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 36,49 36,78

Zn b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

S 99,29 99,91 99,40 99,42 100,98 100,48 100,50 100,35 99,86 100,92 100,66

Formuła troilitu

Fe2+ 1,01 0,99

Ni2+ 0,00 0,00

S2– 1,00 1,00

Fig. 4. Stopień zrównoważenia składu chemicznego reliktów krzemianów tkwiących w zestalonym stopie
impaktowym. a. histogram zawartości fajalitu w oliwinie; b. histogram zawartości ferrosylitu w niskowap-
niowym piroksenie; c. diagram składu i korelacja zawartości FeO/MgO i FaO/MnO reliktów i mikrokry-
ształów oliwinu w zestalonym stopie impaktowym na tle składu skał subchondrytowych, chondrytowych
i superchondrytowych (dane literaturowe: Goodrich i Delaney 2000; Karner i in. 2003; Folco i in. 2004);
d. powiększony obszar zaznaczony na fig. c. Wyniki analiz EMPA.



fragmenty chondr, oraz izolowane ziarna mineralne o typowym dla chondrytu
Pu³tusk sk³adzie (tab. 7). Ziarna oliwinu wygaszaj¹ œwiat³o mozaikowo (ryc. 6b)
i s¹ ciête przez kilka zespo³ów PF. Czêsto widoczne jest wype³nienie szczelin ¿ela-
zoniklem. Ziarna chromitu wielkoœci 20–120 µm s¹ spêkane i, na brzegach oraz
czêsto wzd³u¿ spêkañ, nadtopione. ¯elazonikiel tworzy nieregularne agregaty, naj-
czêœciej przeroœniête z troilitem.

Strefa przejściowa zestalonego stopu impaktowego i reliktów chondrytowych

Na kontakcie zestalonego stopu impaktowego i okruchów litycznych o chondryto-
wej strukturze (fig. 1, fig. 6) widoczne s¹ strefy przejœciowe o szerokoœci 5–7 mm.
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Fig. 5. Rozmiar agregatów metaliczno-siarczkowych w zestalonym stopie impaktowym chondrytu Pułtusk.

Tabela 6. Pomiary odległości globulek żelazoniklu w agregatach metaliczno-siarcz-
kowych oraz kalkulacja średniego tempa stygnięcia w pierwszej fazie przechładzania
stopu impaktowego.

liczba
pomierzonych

globulek

najmniejsza
odległość [�m]

największa
odległość [�m]

średnia
odległość [�m]

średnie tempo
stygnięcia

[oC/s]

108 13,6 120,5 71,9 2,2

137 34,4 75,2 53,1 5,3

89 42,6 63,9 52,9 5,3

134 39,7 54,4 47,5 7,3

153 9,1 72,7 42,2 10,3

360 10,4 83,6 38,9 12,9

172 4,6 69,7 31,2 24,5

163 11,5 47,4 29,4 29,1

98 6,1 60,6 26,5 39,4

Średnie tempo stygnięcia zestalonego stopu impaktowego 15,1



Utworzone s¹ z zestalonej, mikrokrystalicznej masy krzemianowej oraz odmiesza-
nych i zestalonych agregatów metaliczno-siarczkowych.

Sk³ad minera³ów strefy jest identyczny ze sk³adem minera³ów zestalonego stopu.
Mikrokryszta³y krzemianowe, wœród których dominuje oliwin o normalnej zonal-
nej budowie, maj¹ tu bardzo ma³e rozmiary (2–5 µm). Agregaty metaliczno-troili-
towe s¹ tu tak¿e znacznie mniejsze, ni¿ w bardziej oddalonych od okruchów chon-
drytowych, partiach zestalonego stopu (fig. 6a). Agregaty te s¹ mniej od nich ani-
zometryczne, a jeœli wykazuj¹ dysproporcjê swoich rozmiarów, nie wykazuj¹ uprzy-
wilejowanej orientacji d³u¿szej osi. Granica pomiêdzy zestalonym stopem, a reli-
ktowymi okruchami chondrytowymi podkreœlona jest du¿¹ zawartoœci¹ przerostów
metaliczno-siarczkowych o rozmiarach siêgaj¹cych 1 mm (fig. 1).

Indeks szokowy

Relikty oliwinu tkwi¹ce w zestalonym stopie impaktowym s¹ zdeformowane
w stopniu S2–S6. 30,77% analizowanych ziaren oliwinu wskazuje na stopieñ zde-
formowania S5 i jest to indeks szokowy tej ska³y zgodnie z procedur¹ klasyfika-
cyjn¹ zaproponowan¹ w (Jamsja i Ruzicka 2010).

Okruchy o strukturze chondrytowej zapisuj¹ ni¿szy, od otaczaj¹cego zestalone-
go stopu, stopieñ deformacji wewn¹trzkrystalicznej. Kryszta³y oliwinu deformowa-
ne s¹ w stopniu S2–S5, 57,3% obserwowanych ziaren oliwinu wykazuje stopieñ
szokowy S4, a tylko 8,00% stopieñ S5. St¹d te¿, indeks szokowy reliktowego okru-
chu chondrytowego wynosi S4.

Więźba ziaren metalicznych fragmentu

Badany fragment wykazuje silnie rozwiniêt¹ wiêŸbê ziaren metalicznych. Przejawia
siê ona mocno wyra¿on¹ uprzywilejowan¹ orientacj¹ kszta³tu ziaren metalicznych.
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Fig. 6. a. Kontakt zestalonego stopu impaktowego z reliktowym okruchem chondrytowym. Zaznaczająca
się mikrokrystaliczna natura strefy przejściowej; b. ziarno oliwinu w reliktowym okruchu chondrytowym.
Strzałkami wskazane zespoły PF. Mikrofotografie, XN.



Rekonstrukcja kszta³tu ziaren metalicznym w obrêbie zestalonego stopu wska-
zuje na dobrze rozwiniêt¹ lineacjê mineraln¹ i brak p³aszczyzny foliacji (fig. 7a).
Lineacja odzwierciedla teksturê z p³yniêcia i zastyganie stopu metalicznego wokó³
reliktów chondrytowych i sugeruje, ¿e podczas tego epizodu nast¹pi³a segregacja
stopu metalicznego w niewielkiej skali przestrzennej.

Reliktowe okruchy chondrytowe maj¹ natomiast silnie rozwiniêt¹ foliacjê mine-
raln¹ (fig. 7b), tworzon¹ w g³ównej mierze przez ziarna metalu o kszta³cie dysko-
watym. Taka wiêŸba kszta³tu ziaren metalicznych pokazuje, ¿e okruchy chondryto-
we poddane by³y silnej deformacji uderzeniowej podczas impaktowej kompresji.
Okruchy te niesione w stopie impaktowym zapewne ulega³y tak¿e rotacji.

Dyskusja wyników

Fragmenty zestalonego stopu impaktowego stanowi¹ nieliczn¹ frakcjê litologiczn¹
w chondrycie Pu³tusk (Krzesiñska 2016). Fragmenty te s¹ jednak istotne dla zrozu-
mienia historii chondrytu, bo jako jedyne doœwiadczy³y ca³kowitego stopienia
materia³u i przech³odzenia powsta³ego stopu. Zapisem tego procesu s¹ skorodowa-
ne i nadtopione relikty minera³ów krzemianowych (fig. 2) i eutektyczny charakter
przerostów metaliczno-siarczkowych (fig. 3), obecnoœæ silnie rozwiniêtej wiêŸby
mineralnej (fig. 7), a tak¿e zmiana rozmiaru ziarna i stopnia krystalicznoœci zestalo-
nego stopu wraz z odleg³oœci¹ od reliktowych okruchów chondrytowych (fig. 6).

Materiał, który uległ stopieniu

Sk³ad reliktowych minera³ów oraz zawartoœæ pierwiastków pobocznych w skorodo-
wanych reliktach oliwinu (Mn, Ca i Cr; tab. 1) oraz w piroksenie (Cr, Ti, Al;
tab. 2) sugeruj¹ silne powinowactwo materia³u z chondrytem H (Brearley i Jones
1998). Proporcje modalne faz mineralnych s¹ typowe dla chondrytu pu³tuskiego
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Fig. 7. Rekonstrukcja tomograficzna orientacji ziaren metalicznych w analizowanym fragmencie chon-
drytu Pułtusk. Sterogramy reprezentują zagęszczenie orientacji dłuższej osi (oś a) elipsoid opisujących
kształt ziaren metalicznych: a. zestalony stop; b. reliktowy okruch chondrytowy.
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Tabela 7. Wyniki reprezentatywnych analiz chemicznych (EMPA) minerałów reliktowych okruchów chon-
drytowych tkwiących w zestalonym stopie impaktowym.

Wt% oliwin Wt% ortopiroksen diopsyd Wt% chromit

Al2O3 b.d. b.d. b.d. Al2O3 b.d. 0,13 0,50 0,88 Al2O3 6,61

MgO 42,28 42,92 42,45 MgO 31,15 31,37 17,13 17,01 MgO 2,59

SiO2 39,35 39,27 39,36 SiO2 56,59 56,70 53,70 54,04 SiO2 b.d.

TiO2 b.d. b.d. b.d. TiO2 b.d. 0,15 0,39 0,38 TiO2 1,96

CaO b.d. b.d. b.d. CaO 0,67 0,63 22,86 22,26 CaO b.d.

FeO 17,97 18,14 17,75 FeO 11,28 11,32 3,57 3,41 FeO* 29,44

MnO 0,50 0,53 0,49 MnO 0,54 0,59 0,29 0,26 MnO 1,23

Cr2O3 b.d. b.d. b.d. Cr2O3 b.d. 0,09 0,82 1,11 Cr2O3 58,29

NiO b.d. b.d. b.d. NiO b.d. b.d. b.d. b.d. NiO b.d.

Na2O b.d. b.d. 0,15 Na2O b.d. b.d. 0,78 1,01 Na2O b.d.

K2O b.d. b.d. b.d. K2O b.d. b.d. b.d. b.d. K2O b.d.

� 100,10 100,86 100,20 � 100,23 100,98 100,06 100,36 V2O3 0,94

Formuła oliwinu w przeliczeniu na
4 aniony tlenu

Formuła piroksenu w przeliczeniu na
6 anionów tlenu ZnO 0,35

Mg2+ 1,60 1,62 1,61 Mg2+ 1,64 1,64 0,94 0,92 � 101,40

Fe2+ 0,38 0,38 0,38 Fe2+ 0,33 0,33 0,11 0,10 Formuła chromitu

Mn2+ 0,01 0,01 0,01 Ca2+ 0,03 0,02 0,90 0,87 Cr3+ 12,89

� (2+) 1,99 2,00 1,98 Mn2+ 0,02 0,02 0,01 0,01 Al3+ 2,18

Si4+ 1,00 0,99 1,00 Na+ 0,00 0,00 0,06 0,07 Ti4+ 0,41

O2– 4,00 4,00 4,00 � (2+) 2,02 2,01 2,02 1,97 V3+ 0,17

Fo
[mol%] 80,31 80,38 80,53 Al (II) 0,00 0,00 0,00 0,03 Fe3+ 0,35*

Fa
[mol%] 19,15 19,06 18,90 Al (IV)

0,00 0,01 0,02 0,01
� (3+) 16,00

Tp
[mol%] 0,54 0,55 0,53 Si4+ 1,99 1,99 1,97 1,97

Mg2+ 1,08

Ti4+ 0,00 0,00 0,01 0,01 Fe2+ 6,53*

Cr3+ 0,00 0,00 0,02 0,03 Mn2+ 0,29

� (4+) 1,99 2,00 2,02 2,01 Zn2+ 0,07

O2– 6,00 6,00 6,00 6,00 � (2+) 7,97

En
[mol%] 82,07 82,18 48,17 48,70 O2– 32,04

Fs
[mol%] 16,67 16,64 5,64 5,48

Wo
[mol%] 1,27 1,18 46,19 45,82

* żelazo w całości analizowane jako FeO. Zawartość Fe3+ obliczona na podstawie stechiometrii chromitu.



i nie ró¿ni¹ siê od pomierzonych wartoœci dla innych, nie dotkniêtych topieniem,
fragmentów meteorytu (Krzesiñska 2016), zatem nie nast¹pi³o tu istotne frakcjo-
nowanie stopów. Widoczna jest jedynie znaczna mobilizacja i p³yniêcie tych sto-
pów (fig. 1, fig. 7). Segregacja niemieszalnych stopów krzemianowego i metalicz-
no-siarczkowego by³a prawdopodobnie spowodowana ich ró¿n¹ gêstoœci¹ oraz
innym zachowaniem stopu metalicznego i stopu krzemianowego, gdy te zosta³y
poddane ciœnieniom impaktowym (Stöffler i Grieve 2007, Tomkins i in. 2013).

Zdeformowany materia³ krzemianowy w zachowanych okruchach chondryto-
wych jest zrównowa¿ony pod wzglêdem sk³adu, zawiera relikty chondr wskazuj¹c,
¿e protolitem dla powstania stopu impaktowego by³ materia³ typu H4/H5.

W stopie nie obserwuje siê znacz¹cych zmian chemicznych, ani te¿ obecnoœci
ksenolitów, które pozwala³yby na scharakteryzowanie koliduj¹cego cia³a. Mo¿e to
byæ zwi¹zane zarówno z ma³¹ objêtoœci¹ badanego materia³u jak i z faktem, ¿e
deformacji w stopniu S4–5 towarzyszy temperatura umo¿liwiaj¹ca ca³kowit¹
destrukcjê uderzaj¹cych fragmentów (Love i Ahrens 1996).

Proces przechłodzenia stopu impaktowego, płynięcie i segregacja stopu metalicznego

Eutektyczna struktura agregatów metaliczno-siarczkowych (fig. 2) i wysoka zawar-
toœæ Ni w troilicie wskazuj¹, ¿e stop impaktowy osi¹gn¹³ temperaturê topienia
Fe-Ni-S, ~1000oC, a potem uleg³ gwa³townemu przech³odzeniu (Blau i Goldstein
1975). Agregaty metaliczno-siarczkowe zapisuj¹ dwa stadia stygniêcia i przech³o-
dzenia. W pierwszym stadium przegrzany stop osi¹ga³ termaln¹ równowagê z ota-
czaj¹cym, ch³odnym materia³em, a w drugim oddawa³ ciep³o do otaczaj¹cego
materia³u. Zapisem pierwszego stadium jest obecnoœæ strefy przejœciowej pomiêdzy
zestalonym stopem a chondrytowymi okruchami (fig. 6) oraz obecnoœæ ma³ych, ale
licznych globulek kamacytowych w obrêbie agregatów metaliczno-siarczkowych
(fig. 3a–b). W fazie stopu ¿elazonikiel migrowa³, tworz¹c wiêksze globulki.

Rozk³ad rozmiarów agregatów metaliczno-siarczkowych jest jednak bimodalny
(fig. 5), co pokazuje, ¿e migracja stopu metaliczno-siarczkowego by³a mo¿liwa tyl-
ko przez krótki czas. Wysokie tempo ch³odzenia podczas stadium pierwszego –
15oC/s musi byæ zwi¹zane z wyrzuceniem materia³u z krateru w formie kilkucenty-
metrowych obiektów. WskaŸnikiem szybkiego ch³odzenia w drugim stadium jest
ma³y rozmiar i du¿a iloœæ (liczna nukleacja) kryszta³ów oliwinu i piroksenu (Win-
ter 2001) oraz ich zonalny sk³ad. W stadium tym stop ¿elazoniklu zosta³ prze-
ch³odzony tworz¹c martenzyt. Bazuj¹c na eksperymencie Smitha i Goldsteina
(1977) i gradiencie zawartoœci Ni w globulkach, pomiêdzy martenzytowym j¹drem
i otaczaj¹cym taenitem (tab. 5), tempo stygniêcia zestalonego stopu w drugim sta-
dium mo¿e byæ okreœlone na 100–1000ºC/s. Struktura z gwa³townego prze-
ch³odzenia stopu wskazuje, ¿e zosta³ on wyrzucony z krateru i przech³odzony
w pobli¿u powierzchni cia³a macierzystego, na g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 10 m.
W zgodzie z tym jest obecnoœæ rezydualnego szkliwa skaleniowego wzbogaconego
w pierwiastki niedopasowane: Cr, Fe (tab. 3). Podczas gwa³townej krystalizacji sto-
pu nie dochodzi³o do frakcjonacji materia³u, st¹d mikrokryszta³y maj¹ sk³ad chon-
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drytowy i chondrytowe proporcje FeO/MgO/MnO (fig. 3). Zapewne jednak
dosz³o do uwolnienia substancji lotnych, o czym œwiadcz¹ zachowane pory w glo-
bulkach metaliczno-siarczkowych (fig. 1d) oraz brak minera³ów fosforanowych.

Zestalony stop musia³ byæ zdeponowany w pobli¿u powierzchni cia³a macierzy-
stego, gdy¿ przykryty postimpaktowymi osadami wykazywa³by wolniejsze tempo
ch³odzenia (Scott 1982).

Charakterystyka wydarzenia impaktowego

Powstanie tego unikatowego fragmentu jest wynikiem wydarzenia impaktowego
o du¿ej sile podczas najwy¿szych stadiów metamorfizmu uderzeniowego w pobli¿u
kontaktu zderzaj¹cych siê cia³ (French 1998, Stöffler i Grieve 2007). Wydarzenie
prowadz¹ce do stopienia materia³u chondrytowego i zachowania tylko nielicznych,
wiêkszych reliktów, musia³o mieæ si³ê S4–S5, co zgodne jest z zapisem deformacji
klastu pu³tuskiego. Taki indeks uderzeniowy zgodny jest z wskaŸnikami deforma-
cji krzemianów. Silnie rozwiniêta wiêŸba kszta³tu ziaren metalicznych jest z pew-
noœci¹ zapisem silnej kompresji, której ten podatny materia³ poddany by³ w mo-
mencie zderzenia (Gattacceca i in. 2005). W brekcji pu³tuskiej tylko reliktowe
okruchy chondrytowe zamkniête w zestalonym stopie impaktowym charakteryzuje
tak silnie rozwiniêta foliacja ziaren metalicznych (Krzesiñska i in. 2015). Z kolei
nieuporz¹dkowana wiêŸba otaczaj¹cego okruchy zestalonego stopu jest efektem
ca³kowitego stopienia materia³u wskutek przejœcia fali uderzeniowej, p³yniêcia kie-
rowanego powsta³ym gradientem ciœnienia oraz gwa³townego zastygniêcia ju¿ po
ustaniu naprê¿eñ.

Wydarzenie impaktowe dzia³aæ musia³o po zakoñczeniu procesów metamorfiz-
mu akrecyjnego, bo reliktowy materia³ protolitu reprezentuje zrównowa¿ony typ
petrograficzny (Manecki 1972, Krzesiñska 2016). S¹dz¹c po wieku retencji gazów
(K-Ar) chondrytu Pu³tusk (Ganapathy i Anders 1973, Mackiewicz i Ha³as 2003),
nast¹pi³o ono oko³o 3,7 Ga. Wiek retencji gazów datuje bowiem ostatni¹ siln¹
kolizjê w materiale.

Ten fragment chondrytu Pu³tusk powsta³ prawdopodobnie razem z innymi sto-
pami impaktowymi pokrewnymi grupie H: Dimitt, Pulsora, Teil, Tysnes Island,
Weston (Scott 1982), LAP 04751, LAP 02249, LAP 03922, LAP 031308 (Swind-
le i in. 2009, Wittmann i in. 2010), Rose City (Kunz i in. 1997), DaG 896 (Folco
i in. 2004), Channing (Bogard i in. 1976), LAP 02249, LAP 03922, LAP 031125,
LAP 031308 (Swindle i in. 2009). Wszystkie powy¿sze brekcje impaktowe maj¹
wiek retencji gazów ~3,7 Ga, a swoj¹ struktur¹ i wykalkulowanym tempem styg-
niêcia przypominaj¹ zestalony stop impaktowy pu³tuski.

Meteoryt Pu³tusk, tak jak wiêkszoœæ chondrytów H, charakteryzuje siê jednak
przede wszystkim zapisem deformacji kruchej, która przejawia siê w licznych stre-
fach œciêæ i kataklazy (Krzesiñska i in. 2015, Krzesiñska 2016). S¹dz¹c z ró¿nic
w wiêŸbie oraz strukturze fragmentów skataklazowanych (Krzesiñska i in. 2015),
stop impaktowy powsta³ wczeœniej ni¿ nast¹pi³a krucha deformacja masy meteory-
tu, w odrêbnym wydarzeniu impaktowym na ciele macierzystym.
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Wnioski
Brekcja meteorytu Pu³tusk zawiera fragmenty zestalonego stopu impaktowego.
Stop ten powsta³ w wyniku ca³kowitego stopienia materia³u, na skutek silnej koli-
zji prawdopodobnie oko³o 3,7 Ga. W wyniku kolizji, stopiony materia³ krzemia-
nowy odmiesza³ siê od frakcji metaliczno-siarczkowej, po czym oba stopy uleg³y
gwa³townemu przech³odzeniu. Zapis deformacji tego fragmentu ró¿ni siê znacz¹co
od typowej deformacji mechanicznej w masie chondrytu Pu³tusk. St¹d te¿, frag-
menty zestalonego stopu powstawaæ musia³y podczas odrêbnych kolizji na ciele
macierzystym. Obecnoœæ w chondrycie Pu³tusk nawet nielicznych fragmentów
o litologii zestalonego stopu impaktowego, œwiadczy o dynamicznej ewolucji cia³a
macierzystego chondrytów H.
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