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Abstract 

This piece of work consists of two parts. The first briefly outlines the elements and the solar 

system's genesis, after which a comprehensive definition of meteorites, their classification, 

mineralogy and origins are made. The second part of the paper describes the preparation and 

investigation of the Muonionalusta meteorite; the preparation including mounting, grinding, 

polishing and etching. Muonionalusta is a Fe,Ni meteorite, classified as an octahedrite 

belonging to the chemical group IVA. The meteorite is examined using both ore microscopy 

and FE-EPMA/WDS analysis. Five metallic phases were identified, namely kamacite, taenite, 

troilite, schreibersite and daubréelite, as well as what is believed to be chromite. Textures of 

various types were also identified, including shock induced Neumann lines. 

Sammanfattning 

Denna uppsats består av två delar, den första behandlar kortfattat elementens och solsystemets 

genes för att fortsätta med en mer omfattande beskrivning av meteoriterna, deras 

klassifikation, mineralogi och upprinnelse. Den andra delen av uppsatsen beskriver 

prepareringen, innefattande montering, slipning, polering och etsning, samt undersökningen 

av Muonionalustameteoriten. Muonionalusta är en Fe,Ni-meteorit av typen oktaedrit 

tillhörande den kemiska gruppen IVA. Meteoriten undersöks både med hjälp av 

malmmikroskopi och med FE-EPMA/WDS-analys. Fem stycken metalliska faser 

identifierades, nämligen kamacit, taenit, troilit, schreibersit och daubréelit samt viss 

förekomst av vad som tros vara kromit. Texturer av olika slag identifierades även, däribland 

chockinducerade Neumannlinjer. 
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1 Introduktion 

Varje år fångar vår planet in ungefär 40 000 ton utomjordiskt material vilket huvudsakligen 

härstammar från asteorider och kometer eller från den interstellära rymden. På grund av den 

friktionsvärme som utvecklas under inträdet i vår atmosfär, är dock endast ~1 % eller mindre 

av materialet bärgningsbart efter nedslaget. Denna lilla del utgör det vi kallar meteoriter och 

delas in i de huvudsakliga grupperna stenmeteoriter, järnmeteoriter samt stenjärnmeteoriter. 

Inuti meteoriterna kan upp till 4570 Ma av historia finnas bevarad och många av geologins 

och astronomins stora frågor har fått sina svar genom dem. 

Tillämpningsmöjligheterna för dessa härolder från världsrymden är inom geologin både stora 

samt mycket viktiga och många exempel kan ges, även om jag här tänker begränsa mig till 

några få. Förslagsvis är kondriterna, som utgör den grupp av stenmeteoriter som inte har 

genomgått någon differentiering, anmärkningsvärt tjänliga inom forskningen. Deras kemiska 

komposition är mycket lik den som vår sol skulle uppvisa om den var fri från volatiler, något 

som gett oss möjlighet att förstå den kemiska sammansättningen och utvecklingen av den 

tidiga solnebulosan, men även vår planets tidiga historia och geokemiska utveckling. Jorden 

är trots allt en dynamisk planet och därmed i oavlåtlig förändring, medan kondriterna är en del 

av dess historia som förblivit i tiden. Svaren meteoriterna ger är många, men de skapar även 

frågor som ännu ej sett sina slutgiltiga lösningar. Då deras tillkomst saknar en gemensam 

förklaring inbjuder de till spekulationer, både om deras egen och om hela solsystemets 

upprinnelse. 

Detta var bara några exempel på vad vi kan lära av meteoriterna och det kan därför tyckas 

ligga var geologiintresserad nära hjärtat att skaffa sig kunskap om deras genes, mineralogi och 

ursprung. För mig personligen har detta, tillsammans med det faktum att jag alltid intresserat 

mig för astronomi, spelat en signifikant roll i mitt beslut att skriva om dem. Avsikten med 

uppsatsen är att ge en bred bild av meteoriterna och deras genes samt att undersöka ett prov av 

Muonionalustameteoriten. Uppsatsen börjar med elementens bildande och solsystemets 

uppkomst och går därifrån vidare med klassifikationen av meteoriterna samt deras mineralogi. 

Den berör vidare deras uppkomst och bildningsmiljö samt diskuterar deras härstamning. Detta 

följs av en beskrivning av de metoder som används för fastställandet av meteoriters ålder. 

Studien avslutas med en preparering samt praktisk mikroskoperings- och analysdel av Fe,Ni-

meteoriten Muonionalusta. 

Den litterära delen av uppsatsen, som bygger på varierande material, baseras till största del på 

Robert Hutchisons bok Meteorites; A Petrologic, Chemical and Isotopic Synthesis från 2006 

samt Fritz Heide och Frank Wlotzkas bok Meteorites; Messengers from Space utgiven 1995. 

Robert Hutchison är pensionerad forskare och intendent på avdelningen för meteoriter vid 

The Natural History Museum i London. År 2000 tilldelades han en guldmedalj av det 

kungliga astronomiska sällskapet för sitt stora bidrag till forskningen runt meteoriter och år 

2002 namngavs Asteorid 5308 Hutchison, till hans ära. 
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Professor Fritz Heide skrev ursprungligen det tyska verket ”Kleine Meteoritenkunde” år 1934 

och han var då en av de få mineraloger som aktivt arbetade med forskning om meteoriter. 

Verket har reviderats flera gånger för att hållas à jour med den senaste forskningen i ämnet. 

Den senast reviderade utgåvan, som översatts till engelska, är gjord av Frank Wlotzka som 

arbetar vid Max Planckinstitutet i Tyskland. 

1.1 Elementens och solsystemets bildning 

I denna del av uppsatsen beskrivs kortfattat elementens uppkomst samt solsystemets 

tillblivelse. 

1.1.1 Elementens ursprung 

För att förstå grundelementens ursprung måste vi blicka mot stjärnorna. Dessa enorma 

”fusionsreaktorer” är fabrikerna där praktiskt taget alla tyngre grundämnen bildas. Innan 

dessa processer förklaras ska vi dock först översiktligt betrakta dels hur grundelementet väte 

bildades och dels hur helium uppstod, långt innan de första stjärnorna tändes. 

Så vitt vi vet föddes det universum som vi lever i ur en kosmisk singularitet för ungefär 14 Ga 

sedan. Denna händelse kallas för Big Bang och kan mycket förenklat beskrivas som en 

expansion (inflation) av komprimerad, oändligt varm materia under en extremt kort tid. Den 

första tiden efter Big Bang var universum mycket hett (jämfört med dagens genomsnittliga 

temperatur på -270,42 °C) och mycket energirika fotoner växelverkade hela tiden med 

materian vilket resulterade i att denna hölls joniserad. Med andra ord kunde inte protoner och 

elektroner mötas för att bilda det absolut vanligaste och kanske viktigaste grundämnet, 

nämligen H. När temperaturen, cirka 380 000 år efter Big Bang, hade sjunkit till ~2700 °C 

kunde elektroner och protoner slutligen förenas för att bilda neutrala H-atomer. Detta kallas 

tiden för rekombinationen och det första grundämnet var nu bildat. 

He, som idag bildas i stjärnornas inre, skapades i stora mängder redan i det tidiga universum. 

Detta beror på att den förhöjda temperaturen påbjöd just den typen av nukleosyntes. H kan 

nämligen genom fusion med en neutron bilda en isotop kallad deuterium (1H
2
) vilken spelar 

en stor roll i bildandet av He. Vidare förhåller det sig så att om ytterligare en neutron adderas 

till deuteriumet bildas tritium (1H
3
). Då deuterium är centralt i bildningsprocessen kallas 

denna begränsande faktor för deuteriumflaskhalsen. Nedan beskrivs några reaktionsvägar för 

bildandet av He utifrån deuterium. I led två och tre sker detta med en mellanprodukt som 

kallas för lätt helium (2He
3
), alltså helium som bara innehåller två protoner och en neutron 

(Lagerkvist, et al. 2003). 

1H
2
 + Neutron → 1H

3
, 1H

3
 + Proton 

1H
2
 + Proton → 2He

3
, 2He

3
 + Neutron   2He

4
 

1H
2
 + 1H

2
 → 2He

3
 + Neutron → 1H

3
 + Proton 

Nu har vi i stora drag klargjort hur H och He bildades i det tidiga, varma universum och det är 

dags att undersöka de resterande elementen, samt hur He-fusionen fungerat under den 

efterkommande tiden. Alla tyngre element har sin upprinnelse i stjärnorna vilka bildas genom 

att en interstellär nebulosa, alltså ett moln av gas och damm, kollapsar under gravitationens 
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inverkan. När gasmolnet faller ihop byggs enorma mängder potentiell energi upp som vid 

omvandling till värme får temperaturen att stiga till miljontals grader i gasmolnets centrum. 

Det utvecklas då ett värmestrålningstryck som får gasmolnet, som nu blivit en så kallad 

protostjärna, att sluta kollapsa. 

Vid dessa enorma temperaturer kommer alla atomer i protostjärnan att vara helt joniserade. 

Det innebär att protostjärnan till största del består av protoner, elektroner och α-partiklar 

(atomkärnor av He) sammanblandade i en het och mycket tjock gas. När temperaturen i 

protostjärnans centrum slutligen når den aktiveringsenergi som krävs för fusion så startar en 

termonukleär reaktion (Albarède, 2009) där joniserat H slås samman till He på följande sätt; 

41H
1
 → 2He

4
 + 2β

+
 + energi. Den energi som här frigörs kommer som ett resultat av att fyra 

H-kärnor väger mera än vad en He-kärna gör och det är alltså skillnaden i massa som 

omvandlas till energi. I det här utvecklingsstadiet, då fusionen av H har påbörjat, har en 

stjärna bildats (Lagerkvist, et al. 2003). 

Det är viktigt att man här förstår att skillnaden i massa vid fusion frigör energi och att 

nukleära processer som frigör energi alltid kommer att ske spontant så länge 

aktiveringsenergin är den rätta. På detta vis kan tyngre och tyngre grundämnen bildas inuti 

stjärnan, till exempel slås He ihop till C, N och O vid tillräckligt hög aktiveringsenergi. Om 

man ser till bindningsentalpierna hos grundämnena kan man räkna ut att denna typ av 

energifrigörande process gäller ända fram till grundämnet Fe (se figur 1). För att bilda 

element med masstal större än Fe krävs istället energi, något som fås vid en supernova 

(Albarède, 2009). 

 

Figur 1. Bindningsenergi i förhållande till masstal för grundämnen (Wikimedia Commons, 2008). 

En stjärna kan ses som ett gigantiskt gasklot uppdelat i flera skikt där skikten består av olika 

tunga grundämnen bildade genom fusion. Längst in finns kärnan, vilken vid slutet av en 

Fusion 

Fission 
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stjärnas liv består av antingen C eller Fe beroende av stjärnans storlek. Kort sagt så kan en 

stor stjärna bilda tyngre grundämnen än en lättare stjärna. En supernova uppstår då fusion av 

Si till Fe fått stjärnans inre att utveckla en sådan massa att den kollapsar under sin egen tyngd. 

I detta ögonblick bildas ett tomrum mot de yttre delarna av stjärnan. Detta resulterar i att de 

yttre lagren faller in mot den nu enormt kompakta kärnan med en fart som uppgår till 15 % av 

ljusets hastighet. Vid kollisionen studsar det infallande materialet mot kärnan och genererar 

chockvågor som rör sig utåt genom den materia som fortfarande accelererar in mot stjärnans 

centrum. När chockvågen propagerar ut ifrån stjärnans centrum uppstår termonukleära 

reaktioner vilka skapar tyngre grundämnen än Fe (Lagerkvist, et al. 2003). Detta sker genom 

absorption av neutroner vilka lätt kan fångas upp då deras laddningsneutralitet påbjuder att de 

inte påverkas av Coulombs elektrostatiska potential hos atomkärnorna och att de därigenom 

kan komma tillräckligt nära för att den starka kärnkraften ska bli dominant (Albarède, 2009). 

När chockvågen efter några timmar når stjärnans yta slungas dess yttre delar ut i rymden. Där 

blir alla de nybildade grundämnena en del av det kosmiska kretsloppet och nya världar kan 

påbörja sin levnad (Lagerkvist, et al. 2003). 

 

Figur 2. Grundämnesfördelning i förhållande till atomnummer (modifierat efter Albarède, 2009). 

För att gå vidare ska vi nu se på grundämnesfördelningen hos vår egen stjärna, solen, som 

utgörs av 71 % H, 27 % He och 2 % tyngre grundämnen. Den totala fördelningen av 

grundämnena i solen uppvisar ett intressant mönster i jämförelse med masstalen. Man kan se 

att grundämnen med jämna atomnummer har mycket högre halt än de med udda nummer (se 

figur 2). Detta är en följd av att atomer med ett jämt antal protoner och neutroner i kärnan är 

stabilare. 

På grund av denna fördelning är det vanligt att man i diagram plottar elementen mot en 

standardreferens som neutraliserar ”udda/jämn-effekten”. Detta görs med hjälp av en 

meteorittyp kallad kondriter, vilka utgör det äldsta materialet i solsystemet, men mer om detta 

senare. Att Li, Be och B är så ovanliga beror på deras destruktion i stjärnornas inre. Det som i 

naturen finns av dessa element är i själva verket restprodukterna av spallation, alltså splittring 

av atomkärnor vid kollision med mycket energirika partiklar (Albarède, 2009, s 249-251). 
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1.1.2 Solsystemets utveckling 

Efter den tidigare diskuterade kollapsen av den interstellära nebulosan och bildandet av en 

protostjärna antar det resulterande gasmolnet relativt snabbt formen av en diskus som är 

begynnelsestadiet av, i detta fall, vårt solsystem. Innehållet i denna så kallade solnebulosa, 

utgörs av bland annat moissanit (SiC), nanodiamanter samt andra restprodukter av tidigare 

stjärnor. Allt eftersom den höga temperaturen får partiklarna att kollidera med varandra och 

därmed tappa rörelseenergi, ansamlas allt mera material nära den begynnande stjärnan. Den 

ackretion av bland annat silikater som följer resulterar i att så kallade planetesimaler 

(förstadium till planeter), börjar utvecklas. Medan dessa växer sig större genom kollisoner 

med andra kroppar förs de lättare gaserna, såsom metan och vattenånga, längre ut i 

solsystemet, under en period av 3-5 Ma. Detta beror dels på den höga temperaturen, vilken 

inte tillåter dessa ämnen att kondensera, dels på den starka solvind som i det här stadiet råder i 

solnebulosans centrum. Det är på grund av detta som de inre planeterna består av hårda 

mineral, medan de yttre är gasjättar. Det antas att punkten där is vid denna tid kunde bildas, 

borde ha legat någonstans mellan Mars och Jupiter, i närheten av där asteroiderna idag 

befinner sig (se figur 3). Processen med ansamlingen av gas och bildandet av Jupiter, 

Saturnus, Uranus och Neptunus bör därmed till största delen ha nått till vägs ände redan ~5 

Ma efter solsystemets begynnelse. 

 

Figur 3. Inre och yttre solsystemet med asteroiderna (modifierat efter NASA, 2004). 

Restmaterien nära gasjättarna påverkades av deras gravitation och kastades därigenom 

antingen ut ur solsystemet eller in mot dess centrum. I det senare nämnda fallet fångades 

materialet upp, antingen av de växande inre planeterna eller av solen själv. Processen tros ha 

pågått i mindre än 50 Ma och de inre planeterna Merkurius, Venus, jorden och Mars bör ha 

varit relativt färdigbildade efter denna tid. Det material som inte gick detta öde till mötes 

bildade det asteoridbälte som idag befinner sig mellan Mars och Jupiter. Eftersom Jupiters 

stora massa gravitationellt hela tiden växelverkar med detta asteoridbälte och kastar ut 

material ifrån det drabbas vi än idag av regelbundna meteoritnedslag här på jorden. Även på 
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andra himlakroppar, som Mars och månen, sker sådana nedslag och om nedslagsstyrkan är 

stor nog kan fragment från dessa planeter slungas ut i rymden för att senare nå hit till jorden. 

Det har argumenterats för att ett ovanligt stort nedslag av ett objekt här på jorden, sannolikt i 

storlek med Mars, resulterade i bildandet av månen någon gång under planetens tidiga 

historia. Geokemiskt kan detta påvisas genom jämförande studier av de syreisotoper som 

finns i jordens skorpa och det material man funnit på månen. Sammansättningen av stabila 

isotoper i olika himlakroppar i solsystemet indikerar att de alla härstammar från ett 

isotophomogent ursprungsmaterial. Detta kan ses genom att deras sammansättning följer en 

av massan beroende fraktioneringslinje vilken erhålls genom att plotta δ
17

O mot δ
18

O. När 

man på detta sätt jämför prov från jorden och månen visar det sig att båda ligger på samma 

fraktioneringslinje. De har därmed samma ursprungliga isotopreservoar för detta element 

(Albarède, 2009). 

1.2 Meteoriterna 

Atmosfären som omger vår planet träffas dagligen av kosmiskt material av varierande storlek. 

Det mesta av detta material förgasas fullständigt under inträdet i jordatmosfären, men det 

material som inte gör det, utan faktiskt faller ner på jorden i någorlunda intakt form kallas för 

meteoriter. Som tidigare nämnts härstammar de flesta av dessa meteoriter från asteroidbältet, 

dock inte alla. Över 30 meteoriter, vilka återfunnits här på jorden, har sitt ursprung från 

planeten Mars och i runda tal har lika många från vår egen måne hittats (Lagerkvist, et al. 

2003). Meteoriterna delas i stora drag in i tre grupper utifrån sitt innehåll av silikater och 

metalliskt-Fe,Ni, nämligen (i) stenmeteoriterna som till största del består av silikater, (ii) 

järnmeteoriterna som praktiskt taget endast utgörs av metall samt (iii) stenjärnmeteoriterna 

som grovt räknat är en likdelad blandning av (i) och (ii). Ibland används namnen aeroliter, 

sideriter och sideroliter, respektive (Hutchison, 2006). 

1.2.1 Form och utseende 

Meteoriter som återfinns på jorden kan till formen och utseendet te sig helt olika. Detta följer 

dels som ett resultat av den friktionsprocess som sker vid inträdet i atmosfären, men även av 

att de redan tidigare var fragment med slumpartade former. Under inträdet bryts de ofta upp i 

mindre bitar och smältning bidrar till att de slätas av och rundas till olika skepnader. De 

geometriska former som dock utmärker sig och frekvent återfinnes på jorden har en dragning 

åt pyramidala och koniska former. Det är dock värt att notera att meteoriter med allt från 

spetsiga till oregelbundna former har hittats på jorden och att det i ovanliga fall även kan 

förekomma cylinderformade och utdragna utseenden. Då meteoriter bevisligen ibland 

bibehåller samma position under atmosfärsinträdet har många av dem tydliga skillnader 

mellan det som kan klassificeras som fram och baksida och de kallas i detta fall för 

orienterade meteoriter. 

En annan vanlig karakteristik hos meteoriter är jämna, skålformade försänkningar i ytskiktet 

som kallas för regmaglypter. Även dessa är ett resultat av inträdet i jordatmosfären och 

kommer sig av turbulenta luftströmmar som orsakar en ojämn smältning och ablation av 

meteoritens yta. Dessa försänkningar är ofta radiellt orienterade då den komprimerade luften 

vanligtvis tenderar att flöda från centrum och utåt över meteoriten. De meteoriter som 
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återfinns inom kort efter nedslaget och som inte splittrats är omslutna av en tunn, svart 

fusionsskorpa som hos de flesta meteoriter står i kontrast till de ljusare innandömena. 

Skorpan kan variera i tjocklek men är oftast tunnare än 1 mm. Den är vanligtvis som tunnast 

på framsidan av meteoriten då det smälta materialet som utgör skorpan tvingas bakåt på grund 

av luftströmmarna under inträdet i atmosfären. I gränszonen mellan den bakre och främre 

delen av meteoriten ackumuleras därför ofta smält material som där kan bilda en skorpa som 

är flera millimeter tjock. Ett tydligt bevis för denna transportprocess är de trådliknande band 

som uppstår i riktning mot baksidan av meteoriten. Hos stenmeteoriter utgörs fusionsskorpans 

sammansättning av Fe-haltigt glas och hos järnmeteoriterna av Fe-oxider (Heide et al., 1995). 

1.2.2 Klassifikation och mineralogi 

De silikatmineral som primärt utgör meteoriternas sammansättning är olivin, pyroxen samt 

fältspat, vilka har samma egenskaper som när de i andra sammanhang hittas här på jorden. 

Dock innehåller meteoriterna även metalliskt Fe och mineral såsom karbider, nitrider och 

sulfider vilka bildats i en praktiskt taget helt reducerad miljö där det ej heller funnits något 

vatten. Endast meteoritgruppen kolkondriter innehåller silikater med OH-grupper eller 

kristallvatten i sig (Heide et al., 1995). För vidare kemisk information om de mineral som 

berörs i sektion 3.2 se appendix I, tabell 1A. 

1.2.2.1 Stenmeteoriter 

Stenmeteoriter, även kallade aeroliter domineras av de tidigare nämnda silikaterna olivin, 

pyroxen och fältspat. De kan även innehålla troilit och metalliskt Fe även om dessa mineral 

alltid förekommer i mindre kvantiteter (Heide et al., 1995). Deras kemiska sammansättning 

är, bortsett från H, He och andra flyktiga ämnen, mycket lik solens. Detta skiljer dem från alla 

andra typer av meteoriter och från de bergarter som man än så länge hittat på jorden och 

månen. Stenmeteoriterna utgör > 80 % av alla meteoriter och delas in i kondriter och 

akondriter (Hutchison, 2006). 

1.2.2.1.1 Kondriter 

Det visuellt mest framträdande draget hos kondriter är de vanligtvis sfäriska korn som utgör 

40-90 % av deras massa (Heide et al., 1995). Dessa runda mineralaggregat, som även kan 

vara irreguljära till formen, kallas för kondruler och varierar i storlek från 1 µm - 5 cm i 

diameter, vanligast är dock en diameter på några millimeter. (Hutchison, 2006). Mineralogin 

domineras av olivin och pyroxen med små mängder av fältspat som utgör matrixmassan i 

kondrulerna. Utöver kondruler innehåller kondriter även metalliska Fe,Ni-korn som uppträder 

som irreguljära, millimeterstora korn, troilit (cirka 5 %), mindre mängder apatit och kromit 

samt vissa ovanligare mineral. Grundmassan i kondriterna har en kornstorlek som är mindre 

än 0,1 mm och har i stora drag samma mineralsammansättning som de större beståndsdelarna 

men innehåller även mindre korn av fältspater, Fe-rik olivin och nefelin vilka är rika på 

volatila komponenter samt kol. Kondriterna kan ses som ett odifferentierat konglomerat 

uppbyggt av hög- och lågtemperaturkomponenter där kondrulerna med sina stora kristaller 

utgör högtemperaturdelen och där grundmassan representerar den lägre temperaturregimen. 

En densitetsuppdelning kan göras mellan de lättare silikaterna och de tyngre metallerna samt 

sulfiderna. Det faktum att kondriter är odifferentierade innebär att de utgör ett så kallat 
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primärmaterial, alltså ett material som aldrig blivit helt uppsmält. Om så vore fallet skulle 

tydliga skillnader kunna ses i meteoriten; grundmassan skulle vara av en mycket mera 

grovkornig karaktär, fältspaterna skulle ha smält upp och separerats från pyroxen medan 

olivinen och kondrulerna skulle ha smält upp partiellt. Metaller och sulfider skulle också ha 

smält och på grund av sin högre densitet sjunkit mot centrum av kroppen (Heide et al., 1995). 

Eftersom kondriter är odifferentierade kan man, utspritt i alla kondritgruppers grundmassa 

finna så kallat presolärt material i form av bland annat moissanit och nanodiamanter. Detta 

material har bildats och varit en del av det cirkumstellära och interstellära mediet långt före 

solens uppkomst och kan detekteras såvida inte isotopsignaturen homogeniserats av den 

kosmiska strålningen eller under ackretionsprocessen i solnebulosan där graden av 

termalmetamorfos är hög. Homogenisering har också vanligtvis skett och presolärt material 

överlevde därför endast i kondriter tillhörande de petrografiska grupper (se 3.2.1.1.1) där 

metamorfosen och därmed temperaturen varit mycket låg (Hutchison, 2006). 

1.2.2.1.1.1 Vanliga kondriter 

Den mest utbredda gruppen av kondriter refereras till som vanliga kondriter. Dessa delas in i 

de kemiska grupperna H-, L- samt LL-kondriter beroende av deras totala Fe-innehåll samt Fe-

innehållet hos det pyroxen och olivin som finns i dem (se tabell 1). I detta sammanhang står H 

för ”högt total-Fe”, L står för ”lågt total-Fe” och LL för ”låg total-Fe samt låg metall”. H-

kondriter har en högre totalmängd Fe och en större andel metall, men mindre av det oxiderade 

järnet. 

Antitesen gäller för L- samt LL-kondriterna. Här är den totala Fe-halten låg men det Fe som 

finns är i mycket större utsträckning bundet i oxider vilket medför en mera utbredd avsaknad 

av rena metaller. Detta förhållande kallas för Priors regel och resulterar i följande: ju mera 

oxiderat Fe en kondrit innehåller, desto mindre metalliskt Fe går att finna. Som en följd av 

detta kommer innehållet av Ni att vara större för den rent metalliska delen av kondriten. Det 

är här viktigt att poängtera att alla kondriter har en så gott som konstant mängd Ni och att 

detta alltid förekommer i metallform. Eftersom allt oxiderat Fe återfinnes i pyroxen och olivin 

kommer förhållandet Fe/(Fe + Mg) i dessa mineraler att öka när man rör sig från H- till L- och 

sist LL-kondriter (Heide et al., 1995). 

Tabell 1. Kondriternas kemiska klasser samt deras fördelning av Fe och metall (Heide et al., 1995). 

Klass 

 

Total mängd Fe (vikt%) Metall (vikt%) 

Enstatitkondriter 

 

22-33 17-23 

H-kondriter 

 

25-30 15-19 

L-kondriter 

 

20-24 4-9 

LL-kondriter 

 

19-22 0,3-3 

Kolkondriter 19-26 0-5 

 



9 
 

De tre kemiska grupperna H, L och LL delas i sin tur in i sex stycken petrografiska grupper 

benämnda med siffrorna 1 till 6. Typ 1 och 2 benämns kolkondriter och berörs i stycke 

1.2.2.1.1.3 (Heide et al., 1995). Dessa två petrografiska typer har omvandlats vid mycket låga 

temperaturer i en hydratiserad miljö och det är i kondriter av denna typ som pre-solärt 

material som bevarat sin isotopiska signatur kan återfinnas (Hutchison, 2006). Typ 3 har en 

varierad sammansättning (framför allt hos pyroxen och olivin) och kan därför anses sakna 

kemisk jämvikt. Jämvikt råder däremot hos de resterande typerna 4, 5 och 6 vilka har en 

likvärdig fördelning av Fe och Mg mellan de olika mineralen. Vad gäller de strukturella 

egenskaperna kan nämnas att typ 3 har mer distinkta kondruler som med enkelhet kan 

urskiljas från grundmassan medan typ 4 till 6 är mer omkristalliserade med svårskiljaktiga 

övergångar mellan kondruler och matrix (Heide et al., 1995). 

1.2.2.1.1.2 Enstatitkondriter 

Om en kondrit så gott som saknar oxidfaser och allt Fe istället är bundet i sulfider och 

metallfaser, samt att den är rik på enstatit (Mg2Si2O6) klassificeras den som en enstatitkondrit. 

Enstatitkondriter har samma Fe-halt som vanliga kondriter men skiljer sig åt på grund av att 

de har höga halter av ovanliga mineral samt av att innehållet av spårelement divergerar från 

det normala. Anledningen till detta är att enstatitkondriterna bildas i en extremt reducerad 

miljö som inte bara genererar metalliskt Fe utan även reducerar en del silikater till metall 

(Heide et al., 1995). 

1.2.2.1.1.3  Kolkondriter 

Kolkondriterna delades tidigare in i klasserna C1, C2 och C3, där C1 som praktiskt taget 

saknar struktur i sin finkorniga, kondrulfria matrix, kunde tyckas vara olämplig att placera i 

kondritgruppen då den till sitt yttre inte liknar de andra kondriterna. C1 har trots sitt utseende 

ändock den korrekta sammansättningen av element och placeras därför tillsammans med C2 

och C3 vilka utöver grundämnesaspekten även uppvisar ett förhållande där mängden 

matrix/kondruler ≥ 1. Matrixet i kolkondriterna är rikt på S, C och organiska föreningar, men 

även på vatten som är uppbundet i hydratiserade mineral. Eftersom mineralsammansättningen 

samt kemin förändras mellan klasserna har man nu för tiden valt att använda sig av en 

tydligare klassuppdelning. C1 kallas fortfarande CI medan C2 kallas CM. C3 delas in i de nya 

klasserna CV och CO. Vidare har klassen CK, tillkommit. Alla dessa klasser kan delas in i de 

tidigare nämnda petrografiska typerna 1-6. 

Även om man av och till kan finna större kristaller av pyroxen och olivin i CI-kondriter så är 

deras signum en mycket fin grundmassa av hydrerade fyllosilikater (skiktsilikater) som utgör 

upp till 99 % av volymen. Det resterande materialet utgörs av magnetit och magnetkis, om än 

så i sparsamma mängder. Dessutom förekommer isolerade korn eller sprickfyllnader med Ca-, 

Mg-, Na- och Ni-sulfater men också karbonater såsom kalcit, dolomit och breunnerit. Dessa 

mineral har med största sannolikhet bildats under en OH/H2O-rik fas som inte nämnvärt 

påverkat totalsammansättningen. 

CM-gruppens grundmassa utgörs till 50 % av högtemperaturkomponenter, såsom aggregat av 

fosterit och enstatit, kondruler och kristallfragment. För de resterande 50 % påminner 

sammansättningen om CI-kondriternas hydratiserade silikater. CM-gruppens aggregat består i 
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huvudsak av Fe-fria varianter av olivin och pyroxen (fosterit och enstatit) som är löst packade 

och saknar magmatisk textur, men även glas rikt på Ca och Al går att finna. Dessutom 

återfinns metaller och ibland även mineral som perovskit och spinell. 

CV- och CO-kondriter, som vanligtvis innehåller mindre än 1 % C, utgörs båda till största del 

av den petrografiska gruppen typ 3. I övrigt skiljer de sig märkbart ur ett minerologiskt och 

kemiskt perspektiv. CV-klassens grundmassa består till huvuddel av Fe-rik olivin samt Fe-

sulfider och det är bara CO-klassen som utöver dessa två även har hydratiserade silikater i sitt 

matrix. Petrografiskt skiljer sig de två klasserna åt genom olika mängd kondruler samt hur 

stor del av volymen som utgörs av grundmassa. CV-kondriter innehåller kondruler från 0,2 till 

flera mm i storlek och deras matrix utgör i medeltal 42 % av den totala massan. Hos CO-

kondriterna är kondrulerna mindre (0,1-0,4 mm) och ersätter här en större del av grundmassan 

som i CO-kondriterna bara uppgår till 34 %. Trots att det går att hitta refraktoriska
1
 

inneslutningar hos båda grupperna så är de mera framträdande i CV-kondriterna (Heide et al., 

1995). 

Dessa inneslutningar, som är vita till färgen och ibland flera cm stora, är utan undantag 

högtemperaturmineral som med största sannolikhet var de första kondensationsprodukterna 

från solnebulosan som senare gav upphov till planeterna i vårt solsystem. De är rika på Ca 

samt Al och innehåller mineral som vanligtvis ej går att finna i kondriter, till exempel 

perovskit, Fe-fri spinell, Na-fri anortit, hibonit, melilit, fassait samt Ir- och Pt-berikade 

metallfaser. Kolkondriterna innehåller alltså de absolut äldsta, mest primitiva och oförändrade 

mineral vi känner till idag. 

CK-kondriterna saknar helt rena metaller och är i hög grad oxiderade. Deras grund-

sammansättning är kemiskt lik CV- och CO-grupperna även om smärre avvikelser 

förekommer. De tillhör de petrografiska grupperna 3 till 6 och de opaka faserna utgörs 

framför allt av magnetit och pentlandit medan pyrit, magnetkis, och ädelmetaller bundna i 

sulfider förekommer i mindre utsträckning. Grundmassan består huvudsakligen av olivin 

medan kondrulerna är uppbyggda av silikater rika på Fe, bland annat pyroxen och olivin 

(Heide et al., 1995). 

1.2.2.1.2  Akondriter 

Skillnaden mellan kondriter och akondriter är avsaknaden av kondruler hos akondriterna, ett 

faktum som kommer sig av att de är differentierade. Detta innebär att de vid ett eller flera 

tillfällen smälts upp och därigenom förändrats kemiskt, differentierats. På grund av detta har 

inte akondriterna samma primitiva sammansättning som kondriterna. Akondriterna består 

även de huvudsakligen av pyroxen, olivin och fältspat men har till följd av uppsmältningen 

även en magmatisk textur och är ofta breccierade (Heide et al., 1995). 

1 
Refraktorisk är en mineralogisk/kosmokemisk term som inbegriper element som kondenserar från en gas 

med solsammansättning vid högre temperaturer, eller samtidigt som, merdelen av Mg, Si och Fe. De 

element som har en 50 % kondensation mellan 1550 °C och 1000 °C klassas som refraktoriska och bland 

dem finner man Al, Ni, Ti, Ca, U och Th (Hutchison, 2006). 
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1.2.2.1.2.1 Eukriter, howarditer och diogeniter 

Trots att eukriter, howarditer och diogeniter är besvärliga att hitta utgör de den vanligaste 

typen av akondriter. Deras svårfunnenhet beror på deras minerologiska likhet med basalt 

vilket gör det utmanande att identifiera dem på jorden. De har främst påträffats på platser där 

det är lätt att göra meteoritfynd, till exempel Antarktis, men också i form av fall. De 

innehåller pyroxen samt fältspat och endast små mängder andra silikater. I övrigt finns låga 

koncentrationer av kromit, fosfat samt Fe-sulfid och upp till 1 % metalliskt Fe kan 

förekomma. Eukriterna innehåller pyroxen med en högre Fe-halt medan diogeniterna 

innehåller pyroxen med lägre halt Fe. Howarditerna kan ses som en minerologiskt intermediär 

breccia av de två vilken sannolikt har bildats genom kollision på ytan av den asteorid som de 

härstammar ifrån (Heide et al., 1995). 

1.2.2.1.2.2 SNC-meteoriter 

SNC är en initialförkortning för shergottiter, nakhliter och chassigniter. Dessa tre kategorier 

är bildade i en mer oxiderad miljö och saknar alla metalliskt Fe samt kan innehålla hydrerade 

faser. Shergottiterna är lika eukriterna i sin sammansättning och består till största delen av 

pyroxen och fältspat även om fältspatet i shergottiterna är rikare på Na. Den fältspat som finns 

i shergottiterna är ej heller kristallin utan har, troligvis genom chockmetamorfos, omvandlats 

till ett isotropt glas som kallas för maskelynit. Däruti skiljer sig nakhliter och chassigniter 

eftersom deras fältspat inte är omvandlad till glas. 

En sak som utmärker SNC-meteoriterna är deras låga bildningsålder. För kondriterna och 

eukriterna är 4,5 Ga den normala kristallisationsåldern, medan det för SNC-meteoriterna 

handlar om några hundra miljoner år. Bildningsmiljön bör alltså ha varit en relativt stor 

himlakropp där magmatisk och vulkanisk aktivitet pågått långt efter bildningen; något som 

gör sig gällande för Mars (Heide et al., 1995). 

1.2.2.1.2.3 Aubriter 

Aubriter kallas även för enstatitakondriter eftersom de i stort sett utgörs av enbart enstatit 

(mycket Fe-fattig pyroxen) och därför är jämförbara med enstatitkondriterna. Även dessa har 

alltså bildats i en starkt reducerad miljö men innehåller till skillnad från enstatitkondriterna 

magmatiska texturer och vissa kemiska variationer. Dessa antas vara ett resultat av 

differentiering och smältning hos enstatitkondriterna (Heide et al., 1995). 

1.2.2.1.2.4 Ureiliter 

Ureliterna utmärker sig i SNC-gruppen då de innehåller upp till 2 % C. Detta återfinnes i 

mindre än 1 mm breda sprickfyllnader vilka penetrerar aggregat av olivin med varierande 

mängder pyroxen. Sprickfyllnaderna innehåller små inneslutningar av troilit, metalliskt Fe,Ni 

och grafit (C) samt mindre än 1 µm stora diamanter. Ett möjligt bildningsscenario för dessa 

sprickfyllnader är genom någon typ av kollision eller liknande begivenhet eftersom de måste 

ha bildats senare än silikaterna som omsluter dem. Kollisionen skulle även förklara existensen 

av de diamanter som går att finna i ureliterna (Heide et al., 1995). 
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1.2.2.2 Sideriter 

Sideriter kallas även för järnmeteoriter och är trots sin numerära ovanlighet den på massbasis 

mest utbredda meteorittypen. Meteoritskuren som föll över Kap York på Grönland förde med 

sig 60 ton material vilket är ungefär lika mycket som alla kondriter som återfunnits på jorden. 

Om man däremot ser till antalet nedslag så överskrider kondriterna sideriterna och 

sideroliterna (se 3.2.3) med ~15/1 (Hutchison, 2006). 

Sideriter består, som namnet antyder, till 90 % av Fe och Ni. Resterande 10 % utgörs av ett 

fåtal mineral så som troilit och grafit som ansamlas i små noduler vilka ofta är omgivna av 

cohenit och schreibersit; inte fullt så vanligt är förekomster av silikatinneslutningar. Liksom 

akondriterna är sideriterna differentierade meteoriter. Sideriter klassificeras i tre olika grupper 

efter sin struktur; oktaedriter, hexaedriter och ataxiter (Heide et al., 1995). 

1.2.2.2.1 Oktaedriter 

Den vanligaste av de tre grupperna är oktaedriterna. De består av två Fe,Ni-legeringar, kallade 

taenit och kamacit, där taenit är en Ni-rik legering medan kamaciten är fattig på Ni. 

Oktaedriterna delas in i ytterligare sex stycken underklasser, grov till fin, beroende på bredden 

hos kamacitlamellerna. Om meteoriten slipas och poleras till en spegelyta kan 

mineralinneslutningar visuellt skiljas från metallegeringen genom skillnader i färg och 

reflektion liksom övriga optiska egenskaper. Om den polerade ytan även etsas med en syra 

(Heide et al., 1995), förslagsvis med så kallad nitalsyra (1-2 vol.% HNO3 löst i etanol), så 

framträder iögonfallande strukturer av korsade lameller, kallade Widmanstättenska mönster. 

Dessa framträder som en följd av de olika legeringarnas känslighet för syran och uppvisar det 

kristallografiskt styrda arrangemanget av sammanväxningar som sker mellan taenit och 

kamacit (Hutchison, 2006). Widmanstättenska mönster berörs vidare i stycke 1.2.2.2.4. 

1.2.2.2.2 Hexaedriter 

Hexaedriter består huvudsakligen av kamacit och har ett mycket lågt Ni-innehåll på 5,7 - 5,3 

%. En hexaedrit kan bestå av en enda kamacitkristall som kan väga så mycket som ett ton 

(Hutchison, 2006). Om kamaciten är deformerad kan det vid etsning av polerade ytor 

framträda parallella så kallade Neumannlinjer. Dessa linjer är i själva verket mycket fina 

tvärsnitt av så kallade tvillinglameller som vid brott på kamaciten resulterar i former med tre 

spaltplan som är vinkelräta mot varandra. Dessa hexaedrar är anledningen till att dessa 

meteoriter kallas för just hexaedriter (Heide et al., 1995). Neumannlinjerna uppstår i stort sett 

aldrig vid meteoritnedslaget utan vid preatmosfäriska kollisioner. I ytterst få fall har dessa 

linjer uppstått under själva atmosfärsinträdet och uppträder då ofta runt sprickor i meteoriten 

(Buchwald, 1975). 

1.2.2.2.3 Ataxiter 

Den ovanligaste gruppen av sideriter är ataxiterna som i huvudsak består av Ni-rik taenit, 

dock förekommer lameller av kamacit i storleksordningen 20-100 µm. Ataxiter uppvisar till 

skillnad från de två andra grupperna inga Widmanstättenska mönster och vanligtvis inte heller 

Neumannlinjer vilket även gett dem deras namn som på grekiska betyder ”strukturlös” 

(Hutchison, 2006). I ataxiter med kamacitlameller bredare än 20-50 µm kan dock 

Neumannlinjer förekomma (Buchwald, 1975). 
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1.2.2.2.4 Järnnickelsystemet och Widmanstättenska mönster 

De flesta sideriter, pallasiter (se 1.2.2.3.1) och mesosideriter (se 1.2.2.3.2) har ett Ni-innehåll 

på 5,7–16 %. Inom detta sammansättningsområde kan så kallade Widmanstättenska 

mönster/figurer (efter Greve Alois von Widmanstätten) bildas i metallen. För att ge en 

överblick över hur denna process går till måste man börja med att förstå Fe,Ni-systemet vilket 

lämpligast visas med ett fasdiagram (se figur 4). 

 

Figur 4. Fasdiagram för Fe,Ni-systemet (modifierat efter Goldstein & Ogilvie, 1965). 

Vid en fast lösning med temperarturer över ~910 °C kommer den stabila Fe,Ni-metallen taenit 

att dominera, med andra ord är taenit modermaterialet. När avkylning påbörjar och 

temperaturen vandrar nedåt från strax ovan 900 °C kommer metallen i detta sammansättnings-

område att gå från taenitzonen och mellan ~760-650 °C vandra in i ett tvåfasområde, där både 

taenit och kamacit tillväxer. Var temperaturen för denna fasgräns ligger exakt beror på den 

initiala Ni-halten. Till skillnad från vad som gör sig gällande i den högre temperaturregimen 

så blir nu Ni-innehållet en vägande faktor. För att bibehålla en kemisk jämvikt kommer plattor 

av kamacit att börja växa parallellt med de fyra oktaedriska planen i taeniten. Detta är det 

första steget i utvecklingen av Widmanstättenska mönster. 

För en metall med ett Ni-innehåll på 10 % skulle det bildas kamacitplattor med en Ni-halt av 

~4 % vid temperaturer strax under 700 °C. I detta läge är de ursprungliga taenitkristallerna 

sammanväxta med en mycket liten mängd kamacit som skiljts ut från en initialt homogen, fast 

lösning av de båda. Som framgår av fasdiagrammet så ökar Ni-innehållet hos taeniten 

snabbare med den sjunkande temperaturen än vad den gör hos kamaciten. Eftersom den totala 
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Ni-mängden är konstant kommer kamaciten att växa på bekostnad av taeniten då de båda är i 

jämvikt med varandra. Kamacitens Ni-halt är som högst vid ~450 °C och avtar därefter. 

Kamaciten fortsätter dock att växa på den återstående taenitens bekostnad. Någonstans under 

~600 °C kommer tillväxten av kamaciten och krympningen av taeniten att resultera i diffusion 

av Fe från taenit till kamacit samtidigt som Ni-diffusion sker i motsatt riktning. 

I detta läge avtar diffusionshastigheten för Ni i taenit snabbare, med sjunkande temperatur, än 

vad den gör i kamacit. Den avtar även mycket snabbare än den hos legeringarna pågående Fe-

diffusionen vilket skapar en Ni-koncentration vid gränsen till taeniten, bildat av det 

diffunderande Ni från kamaciten. Denna kinetiska process bildar en mycket typisk M-formad 

kurva när Ni-koncentrationen plottas mot avståndet (se figur 5). 

 

Figur 5. Fe,Ni-profil genererad från en smälta med 10 % Ni-innehåll (modifierat efter Hutchison, 

2006). 

Vid temperaturer lägre än ~300 °C kan Ni-koncentrationsområden omvandlas till en 

tetragonal polymorf som kallas för tetrataenit. Denna polymorf med Ni-halter på upp mot 50 

% isolerar de inre delarna av taeniten från resten av systemet. För att kunna bevara en kemisk 

jämvikt i denna taenit måste en ny generation av kamacitkristaller växa till. Det slutgiltiga 

materialet blir en mycket finkornig sammanväxning av taenit och kamacit som kallas för 

plessit. Strukturen som uppstår, det Widmanstättenska mönstret, framstår vanligtvis som 

parallella lameller (Hutchison, 2006). 

1.2.2.2.5 Kemisk klassificering av sideriter 

Hos sideriterna finner man överlag ett inverterat förhållande mellan grundmängden Ni och 

lamellbredden hos kamaciten i dem vilken även korrelerar mot innehållet av Ga. Ga korrelerar 

i sin tur med Ge och dessa tillsammans med Ir används för att kemiskt gruppera in sideriterna 

i tolv stycken olika klasser (se tabell 2). Ungefär 13 % av sideriterna faller utanför detta 

klassificeringssystem och kallas därför ogrupperade sideriter (Hutchison, 2006). 
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Tabell 2. Kemiska grupper hos sideriterna samt deras sammansättning av Ni, Ga, Ge och Ir 

(Hutchison, 2006). 

Grupp 

 

Sammansättning av Ni, Ga, Ge och Ir 

IAB (& IIICD) Ni 6,5 – 60,8 vikt% 

Ga 100 – 2 ppm  

 

Ge 520 – 2 ppm 

Ir 6 – 0,02 ppm 

IC Ni 6,1 – 6,8 vikt% 

Ga 55 – 49 ppm  

 

Ge 247 – 212 ppm 

Ir 2,1 – 0,07 ppm 

IIAB Ni 5,3 – 6,4 vikt% 

Ga 62 – 46 ppm  

 

Ge 185 – 107 ppm 

Ir 0,9 – 0,01 ppm 

IIC Ni 9,3 – 11,5 vikt% 

Ga 37 – 39 ppm  

 

Ge 88 – 114 ppm 

Ir 11 – 4 ppm 

IID Ni 9,6 – 11,3 vikt% 

Ga 70 – 83 ppm  

 

Ge 82 – 98 ppm 

Ir 18 – 3,5 ppm 

IIE Ni 7,5 – 9,7 vikt% 

Ga 28 – 21 ppm  

 

Ge 75 – 62 ppm 

Ir 8 – 1 ppm 

IIF Ni 10,6 – 14,3 vikt% 

Ga 8,9 – 11,6 ppm  

 

Ge 99 – 193 ppm 

Ir 23 – 0,75 ppm 

IIIAB Ni 7,1 – 10,5 vikt% 

Ga 23 – 16 ppm  

 

Ge 47 – 27 ppm 

Ir 20 – 0,01 ppm 

IIIE Ni 8,2 – 9,0 vikt% 

Ga 19 – 17 ppm  

 

Ge 37 – 34 ppm 

Ir 6 – 0,01 ppm 

IIIF Ni 6,8 – 8,5 vikt% 

Ga 73 – 6,3 ppm  

 

Ge 1,1 – 0,7 ppm 

Ir 7,9 – 0,006 ppm 

IVA Ni 7,4 – 9,4 vikt% 

Ga 1,6 – 2,4 ppm  

 

Ge 0,09 – 0,14 ppm 

Ir 4 – 0,4 ppm 

IVB Ni 16,0 – 18,0 vikt% 

Ga 0,17 – 0,27 ppm  

Ge 0,003 – 0,07 ppm 

Ir 38 – 13 ppm 

1.2.2.2.6 Sideritgruppernas egenskaper 

I detta stycke görs en översiktlig genomgång av de olika egenskaperna hos sideritgrupperna. 

Grupp IAB (& IIICD): Denna grupp innehåller det bredaste utbudet av strukturer och kemiska 

sammansättningar. Vanligen innehåller meteoriter i denna grupp mindre än 10 % Ni och 

klassificeras som oktaedriter. Vanligt förekommande är karbider och grafit samt 

inneslutningar innehållande sulfider. Gruppen är den näst största gruppen bland sideriterna 

och förväxlas lätt med IIE och IC. 
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Grupp IC: Ni-innehållet i dessa meteoriter är ofta samma som hos IAB men närmar sig ofta 

lägre värden (6,1 % jämfört med 6,5 % hos IAB). Cohenit är vanligt förekommande i gruppen 

och en negativ korrelation mellan Ni och Ir föreligger. 

Grupp IIAB: Den tredje största gruppen av sideriterna har en starkt negativ korrelation mellan 

Ni och Ir. Gruppen utgörs endast av hexaedriter samt några grovmönstrade oktaedriter vilka 

båda har ett lägre Ni-innehåll än det hos grupp IAB. Hos hexaedriterna, vilka innehåller 

schreibersit, är Ni-halten < 5,8 %. 

Grupp IIC: Gruppen som utgörs av oktaedriter saknar korrelation mellan Ni-halten och 

kamacitlamellernas tjocklek. I matrixet är schreibersit vanligt förekommande och Ni-

innehållet spänner från 9,3 – 11,6 %. 

Grupp IID: Ni-halten i denna grupp ligger mellan 9,6 – 11,3 % och cm-stora noduler av 

schreibersit är vanligt förekommande medan troilit är desto ovanligare. 

Grupp IIE: Dessa sideriter saknar korrelation mellan Ni-halt och struktur. De innehåller 

silikatkorn, sannolikt besläktade med H-kondriter, och saknar helt grafit och karbider. Ni-

innehållet är 7,5 – 9,7 %. 

Grupp IIF: Denna grupp av oktaedriter har förekomster av schreibersit inuti sina 

kamacitaxlar. Undantagsvis gör sig en positiv strukturkorrelation till Ni-halten gällande och 

en hög Ge/Ga-ratio är karakteristisk för gruppen. 

Grupp IIIAB: Detta är den största gruppen av sideriter och består av oktaedriter med 

medelgrova strukturer och ett innehåll av Ni som sträcker sig från 7,1 – 10,5 %. På polerade 

ytor hos de gruppmedlemmar som har lägre Ni-halter är, utöver metalldelen, endast mineralet 

troilit synligt för blotta ögat. Allt eftersom Ni-innehållet ökar bildas orienterade lameller av 

sulfider och senare fosfider samt mineral innehållande Cr. Karbider är ovanliga eller icke 

förekommande. 

Grupp IIIE: Denna grupp är lättast att identifiera genom halterna av Ir, Ga och Ge. Den 

plessit som går att finna i denna grupp innehåller rikligt med haxonit och grafit som är 

restprodukter av vittrade karbider. Ingen cohenit förekommer i denna grupp. 

Grupp IIIF: Denna grupp har varierande strukturer och identifieras lättast genom ett rikligt 

innehåll av daubréelit och avsaknad av grafit och karbider. 

Grupp IVA: Vanligtvis är Ni-halten <10 % hos denna grupp. Daubréelit är vanligt 

förekommande medan karbider, grafit samt carlsbergit ej går att finna. Silikatpolymorfen 

tridymit (SiO2 tillhörande det hexagonala kristallsystemet) har i ovanliga fall hittats i denna 

grupp, även om tridymit är vanligast i mesosideriter. En gemensam kemisk trend indikerar att 

alla meteoriter i denna grupp kommer från en gemensam moderkropp. 

Grupp IVB: Ni-halten i denna grupp, som endast består av ataxiter, varierar mellan 16 – 18 %. 

Närvaron av schreibersit ökar med stigande Ni-innehåll och sulfider kan förekomma. Grafit, 

karbider och carlsbergit saknas (Hutchison, 2006). 
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1.2.2.3 Sideroliter 

Sideroliter, även kallade stenjärnmeteoriter, delas in i pallasiter och mesosideriter utifrån sin 

struktur och sammansättning. De består av olivin och andra silikater samt metalliskt Fe,Ni och 

kan ses som ett direkt mellanting av sten och järnmeteoriter (Hutchison, 2006). 

1.2.2.3.1 Pallasiter 

Pallasiterna härstammar med största sannolikhet från övergångszonen mellan den inre Fe-

kärnan och silikatmanteln hos de större asteroiderna. I grundmassan, som utgörs av taenit och 

kamacit, återfinns Widmanstättenska mönster. I den metalliska grundmassan finns 0,5-2 cm 

stora olivinkristaller inneslutna. Mellan olivinkristallerna och metallen finns en gränszon 

bestående av bland annat troilit, fosfater samt schreibersit och kromit (Heide et al., 1995). 

1.2.2.3.2 Mesosideriter 

Mesosideriterna varierar vida i sin textur, även hos en och samma meteorit. De är precis som 

pallasiterna uppbyggda av metall och silikater men skiljer sig däri att de är mycket 

finkornigare. I områden med stora fält av metall kan silikatfragment bestående av olivin, 

pyroxen och Ca-rik fältspat förekomma vilka har bildats som en breccia tillsammans med mer 

eller mindre finkornig metallisk Fe,Ni (Heide et al., 1995). 

1.2.3 Bildningssätt och -miljö 

I denna del av uppsatsen kommer ursprung, tillblivelse samt bildningsmiljö för de olika 

meteoriterna att beskrivas. Dels redogörs för de odifferentierade meteoriterna, alltså 

kondriterna, dels för de differentierade meteoriterna. För den senare kategorin kommer 

akondriterna, med varierande ursprung, samt sideriterna och sideroliterna att beröras. 

1.2.3.1 Odifferentierade meteoriter 

Kondriternas uppkomst har alltid varit höljd i dunkel och flera hypoteser samt tolkningar 

florerar idag. Enligt Hutchison (2006) måste man vid minst åtta vägskäl fatta beslut angående 

utvecklingsvägen för kondriterna; en övergripande teori saknas. Trots att förklaringen till 

deras formation kan te sig aningen godtycklig kommer dagens hypoteser att redovisas i detta 

stycke. I tabell 3 sammanställs ett urval av de olika hypoteser där det enligt Hutchison (2006) 

måste göras val angående kondriternas tillblivelseväg. Värt att notera är att man här även 

introducerar en alternativ förklaring till planeternas uppkomst. 

Enligt den traditionella teorin om solsystemets tillblivelse är planeternas bulkmaterial vid en 

tidpunkt av samma kemiska sammansättning som solen. Vidare har hela systemet bildats 

samtidigt. Det finns dock en möjlighet att planeterna inte bildats ur solnebulosan utan av 

material från ett gasmoln som vid ett senare tillfälle fångats upp av den färdigbildade solen. 

Detta stöds av två sakförhållanden: (i) att solens rotationsaxel lutar med 7,2° jämfört med 

planeternas rotationsplan vilket tyder på att solen redan roterade när delar av det 

protoplanetära materialet fångades in, (ii) allt eftersom stjärnor syntetiserar tyngre 

grundämnen berikas det interstellära mediet, vilket får den kemiska sammansättningen hos 

galaxerna att ändras med tiden. På grund av detta kan man föreställa sig att en del av ett 

interstellärt moln bör ha en sammansättning som är mycket lik en annan slumpmässigt vald 

del av samma moln. 
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Tabell 3. Urval av alternativa teorier om kondriternas uppkomst (Hutchison, 2006). 

Solen och den protoplanetära disken 

bildas samtidigt. 

 

eller Solen fångar in gasdisken eller 

protoplanet(er). 

Disken är varm, silikater förångade ~3 

AE (1 Astronomisk Enhet = ~150 ∙ 10
6
 

km) från heliocentrum. 

 

eller Disken är kall, inre delen värms av T 

Tauri-stjärna. 

Refraktoriskt material + Mg2Si 

kondenserar avskilt från gas och lokalt 

berikat eller utarmat diskmaterial. 

 

eller Flyktiga ämnen berikade på refraktoriska 

material förs utåt av solvinden, lokala 

förtätningar av fast material förekommer i 

disken. 

 

Vid fortsatt avkylning kondenseras Si, 

Fe, Mg, Ni och vissa måttligt volatila 

element. 

 

eller Si, Mg och Fe, Ni förångas, 

rekondenserar och förs utåt av 

strålningsvindar. 

Kvarvarande, måttligt volatila element 

kondenserar; H2S + Fe-metall bildar FeS. 

 

eller Fast material bidrar med FeS och andra 

element till CI-kondriterna. 

Kondruler bildas genom uppsmältning av 

fast material i den protoplanetära disken, 

möjligtvis på grund av den tidiga 

T Tauri-solen. 

eller Kondruler bildas genom kollisioner av 

partiellt uppsmälta kroppar, vissa större 

än 100 km i diameter. 

 

Man kan resonera sig fram till att den kemiska sammansättningen inte är ett bra bevis för att 

den traditionella teorin, med planeternas kondensation ur en tidig solnebulosa, är sann. Utifrån 

detta delar vi upp bildningen av kondriter i två hypotetiska modeller. En som baserar sig på 

iden om en varm solnebulosa där temperaturen var tillräckligt hög för att gasbildning av 

silikater skulle kunna förekomma så långt ut som ungefär 3 AE från solens centrum. Den 

andra modellen baserar sig, som nyligen nämnts, på iden om en infångad, till största delen 

kall gasdisk, vilken samroterade med en ung sol som genom utbrott av strålning under sin T 

Tauri-fas (tidigt utvecklingsstadium för vår sol) värmde de inre delarna (~0,06 AE) av denna 

gasdisk (Hutchison, 2006). 

1.2.3.1.1 Kondriter 

Kondriterna tros ha bildats under en period av 25 Ma, påföljande syntesen av grundämnena 

som de består av. Denna kunskap har följt som ett led i vår kännedom om att nukleosyntes 

inte alltid bara resulterar i stabila isotoper, utan även radioaktiva sådana som sönderfaller och 

bildar restprodukter. Om dessa radioaktiva isotoper genom ackretion, blivit inneslutna i ett 

icke permeabelt material kommer även deras restprodukter att bli fångade där, något som var 

fallet vid bildningen av de tidigaste meteoriterna. 

Under kondriternas bildningsfas var den radioaktiva isotopen 
129

I vanlig. Den har ett HL 

(halveringstid) på 16 Ma och dess sönderfallsprodukt är den stabila ädelgasisotopen 
129

Xe. 

Tillsammans med 
129

I inneslöts även den stabila varianten 
128

I då båda dessa bildas under 



19 
 

nukleosyntesen. Detta är ett mycket viktigt fenomen eftersom det faller sig så att om man 

känner till det initiala förhållandet mellan dessa, vilken man erhåller genom 

beräkningsmodeller för nukleosyntesprodukter, så kan man ungefärligen beräkna tiden som 

passerat från nukleosyntes till att 
129

Xe började lagras. Sådana mätningar har visat att denna 

tid för kondriterna faller inom en nära gräns av, som tidigare nämnts, 25 Ma (Heide et al., 

1995). 

Vad som kan ha hänt under denna period ska nu diskuteras. Till att börja med så kommer 

modellen för bildningen av kondriter i en regionalt varm protosolnebulosa att beskrivas. Det 

första steget i fraktioneringen av dessa är (1) upphettningen av solnebulosan. När 

temperaturen i detta stadium nådde ~1080 °C förångades allt fast material förutom några 

anomalier, däribland små mängder Mg och Si samt refraktoriska mineral. Det kvarvarande 

materialet klumpades ihop och bildade aggregat. I vissa fall skedde detta genom upphettning 

till temperaturer strax under materialets smältpunkt vilket ledde till en sammankittning, eller 

sintring. Alternativt kunde detta skett genom partiell eller fullständig uppsmältning. Resultatet 

var utvecklingen av den textur och sammansättning som skulle komma att bli Ca- och Al-rika 

inneslutningar, hädanefter refererade som CAI:er, samt objekt rika på Mg-rik olivin eller 

forsterit. 

(2) Vidare fraktioneras de refraktoriska, litofila (vanligen funna i silikater) elementen och 

Mg/Si förhållandet etableras. (Detta förhållande har för alla kondriter ett värde inom en ~20 

% zon, utifrån L-kondriternas Mg/Si förhållande som ligger på 0,93). Detta skedde genom att 

CAI:er samt forsteriten anrikades eller utarmades på gas, troligtvis genom förflyttning av fast 

material vilket bör ha varierat i storlek från 1 till 10
3
 mm. (3) Utanför zonen där de just 

nämnda processerna pågick, var temperaturen lägre. Här tilläts de vanligare elementen som 

Si, Mg, Fe och även refraktoriska komponenter bibehålla sina fasta konstellationer i form av 

silikater och metaller. Deras tillförsel bör ha skett från detta område men värt att notera är att 

dessa element även kan ha kondenserat genom avkylningsprocesser i blandningen av gas och 

CAI:er. (4) Någonstans mellan 730 och 630 °C etablerades förhållandet mellan metaller och 

silikater. Fördelningskvoten tros ha kommit sig av bland annat isolering av metaller inuti 

växande planetesimaler eller genom aerodynamisk sortering och magnetisk uppfångning. 

Samtliga dessa processer skulle ha utarmat eller anrikat systemet på metaller. 

(5) Slutligen, vid temperaturer under 630 °C, skulle kondenseringen av sulfider och resterande 

element ha skett. Kvarblivna rester av Fe,Ni-metall har troligtvis även reagerat vid ~400 °C, 

med H2S för att bilda FeS, även om denna reaktion inte gått hela vägen i alla kondritgrupper. 

Vid ännu lägre temperaturer kan man tänka sig att ämnen såsom Tl, Pb, Bi och H2O 

kondenserade, men detta kan ha dröjt ända till ackretionen av de planetära kropparna. Utöver 

detta så bör sammansättningen för kondriterna i stort ha varit given i detta skede. Många 

variabler spelade dock in, däribland förhållandet mellan damm och gas som kännbart hade 

påverkat kondensations- och förångningstemperaturerna. 

Nu kommer nästa modell angående formationen av kondriterna att undersökas. Den stora 

skillnaden med idén om en ackretionsdisk värmd av en T Tauri-sol, är att (1) grundmaterialet 

till kondriterna här skulle ha bildats ur en blandning av kallt, fast material härstammande från 
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ackretionsdisken samt material som värmts upp av protosolen och sedan genom 

strålningsvindar återbördats i regionen av ~3 AE från heliocentrum. 

I denna modell skulle fraktioneringen av (2) Mg/Si och (4) metall/silikat hos kondriterna 

(dock ej hos kolkondriterna) varit simultan. Detta skulle ha skett genom (3) rekondensationen 

av Fe, Ni, Co, och Si samt en del Mg som förflyktigats från sitt fasta tillstånd inom ett avstånd 

av 0,06 AE från protosolen. Rekondensationen skulle sedan succesivt ha skett på 

dammpartiklar som följt med i kölvattnet av strålningsvindarna och därigenom avkylts då de 

förts längre bort från protosolen. Etableringen av förhållandet för Mg och Si samt metall och 

silikater skulle alltså som tidigare nämnts, ha skett samtidigt. På grund av detta skulle 

utarmningen av de litofila, refraktoriska elementen inte vara ett resultat av att metall isolerats 

eller tillförts systemet genom de tidigare nämnda processerna utan snarare genom Si-

berikning. De kondensberikade partiklarna skulle allt eftersom ha sedimenterat ut då de 

erhållit en för stor massa för att kunna transporteras vidare med solvindarna. 

(5) Efter upphettning och transport med strålningsvindar från T Tauri-solen bildades små 

omloppssystem med sina egna unika sammansättningar av gas och någorlunda fast material. 

Här integrerades även de resterande elementen och så småningom kom föregångarna till de 

olika kondritgrupperna att bildas. T Tauri-solen med sin strålningsvind kan således förklara 

merparten av kristallationen av kondriternas grundmaterial. Dock saknas processen för 

metallförlust, vilken är nödvändig för att de kemiska grupperna L och LL ska kunna uppstå ur 

H-gruppen. Metallförlust är även nödvändig för bildandet av CV-, CK-, CO- samt CM-

kondriter, nödvändig är också en process med utarmning av vissa måttligt volatila element. 

Från denna punkt och framåt sker bildningsprocesserna på ett likartat sätt oberoende av 

modell. Kondrulerna tros ha bildats i nästkommande steg, men detta kan även ha skett efter 

ackretionen av planetära kroppar. Om de dock bildades i detta steg så skulle detta ha skett 

genom lokal uppvärmning vilket fick fast material rikt på silikater eller metaller och sulfider, 

att smälta upp helt eller partiellt. CAI:er bör ha undkommit processen, som upprepade sig 

flera gånger med den slutliga följden att kondrulerna avkyldes i olika hastighet. Det är dock 

värt att notera att inga kondruler har en avkylningsgrad som är hög nog för att motsvara direkt 

värmeavstrålning till kall omgivande gas; något som talar en del för hur bildningsmiljön kan 

ha tett sig. I nästa steg börjar ackretionen av planeterna att göra sig tydlig och även så 

bildandet av kondriternas modermaterial. Dessa kan ha formats genom aggregering av både 

fragmenterade och intakta kondruler innehållande metaller, sulfider samt silikater men även 

CAI:er, mineralklaster och damm. 

Om man tänker sig att kondrulerna är av planetärt ursprung så bör det te sig naturligt att större 

himlakroppar som föregått kondriterna måste ha funnits. Utifrån magmatisk textur och 

mineralkemi hos sparsamt förekommande fragment i kondriter kan man dra slutsatsen att 

dessa formats som magmatiska bergarter i en kropp >100 km i diameter. I denna 

förstagenerations kropp skulle kondrulerna kunnat uppstå genom gravitationell växelverkan i 

partiellt uppsmält material. Ser man till de metamorfoserade kondruler eller klaster som går 

att finna i typ 3-kondriter tyder detta på att ackretion och fragmentering var repetitiva 

processer hos kondriternas modersmaterial. 
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Dessa kroppar, som var i asteroidstorlek (50-1000 km i diameter), hade varierande 

temperaturer under sin ackretionsprocess. Detta kan styrkas genom texturer som indikerar att 

en del kondruler var varma och plastiska medan andra var kalla och därmed sköra. 

Efter dessa händelser är det högst sannolikt att kvarvarande gas och damm blåstes bort av 

solvindarna. Värt att anmärka är dock att för de yttre planeterna kan ackretionsprocessen ha 

pågått i ända upp till 200 Ma då gas och damm kan ha hängt sig kvar där. Vid själva 

ackretionstillfället är det fullt troligt att kondriterna var en blandning av låg- och 

högtemperatur mineral vilket är typiskt för den petrografiska gruppen typ 3. Radioaktivt 

sönderfall, möjligtvis av bland annat 
26

Al, smälte och förångade is och frigjorde vatten samt 

CO2 och måste även ha förändrat OH/H2O-fria faser till fyllosilikater, magnetit, sulfater och 

karbonater. Om vatten varit närvarande skulle fortsatt eller vidare uppvärmning orsakat 

omkristallisering och kristalltillväxt vilket vore nödvändigt för att bilda de kondriter i vilka 

jämvikt råder (Hutchison, 2006). 

1.2.3.2 Differentierade meteoriter 

Här beskrivs de differentierade meteoriterna vilka bildats genom processer som är snarlika de 

som pågår här på jorden. Graden av differentiering varierar från låg till mycket hög bland 

denna typ av meteoriter som inbegriper akondriterna, sideroliterna och sideriterna. Kemiska 

egenskaper antyder att vissa av dem härstammar från Mars och vår egen måne även om 

merparten har sitt ursprung i asteroiderna (Hutchison, 2006). 

1.2.3.2.1 Akondriter, sideriter och sideroliter 

Som tidigare nämnts i stycke 1.2.3.1.1 så bildades större och större kroppar genom ackretion i 

det tidiga solsystemet. Dessa planetesimaler hade storlekar som varierade från några få till 

tiotals kilometer. Många av dessa små kroppar differentierade aldrig då de helt enkelt inte 

kunde utveckla den värme som skulle resulterat i ett flytande inre. Detta var alltså 

modermaterialet för de odifferentierade kondriterna. De planetesimaler som passerade 

smältgränsen kunde dock bilda smältzoner av sulfider och metaller vilka på grund av sin 

högre densitet sjönk till himlakroppens inre för att bilda en kärna av Fe och Ni. De lättare 

silikaterna skulle hålla sig kvar i de yttre lagren för att där skapa en skorpa som kunde 

differentieras genom kristallutfällning och anatexis. Den värmeutveckling som bidrog till 

differentieringen drevs primärt av radioaktivt sönderfall av till exempel den kortlivade 

radioaktiva isotopen 
26

Al (HL = 720 000 år) som sönderfaller till 
26

Mg. Man kan därmed dra 

slutsatsen att både akondriter, sideroliter samt sideriter härstammar från denna typ av kropp. 

Akondriterna skulle här utgöra de yttre delarna, sideroliterna övergångszonen mellan 

silikatzon till Fe,Ni-zon och slutligen sideriterna som är det kvarvarande materialet av Fe,Ni-

kärnan hos en sådan himlakropp (Heide et al., 1995). 

1.2.3.2.2 Stenmeteoriter från Mars och månen 

Som påpekades i stycke 1.2.2.1.2.2 så skiljer sig bildningsåldern avsevärt mellan SNC-

akondriterna och de resterande meteoriterna. Dessa bildningsåldrar som vanligtvis sträcker sig 

några hundra miljoner år bakåt i tiden antyder att moderkroppen som SNC-akondriterna 

härstammar ifrån måste ha varit magmatiskt aktiv tills, ur ett geologiskt perspektiv, helt 

nyligen och därmed varit mycket större än de tidigare diskuterade planetesimalerna. Denna 
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himlakropp antogs vara Mars och studier av en shergottit funnen på Antarktis bevisade även 

detta. Denna shergottit innehöll fragment av glas med inneslutningar av N och ädelgaser av 

samma koncentration och isotopförhållande som uppmätts i Mars atmosfär av Vikingsonden. 

Detta orsakade tidigt intresse för Mars sammansättning. Ursprungligen ansågs det inte troligt 

att material skulle klara av att slungas ut ifrån Mars utan att smälta eller pulveriseras då stora 

mängder energi skulle utlösas vid ett nedslag av sådan magnitud att material skulle undslippa 

Mars gravitation. Detta har dock visat sig vara möjligt då dessa akondriter visserligen utsatts 

för en signifikant chockpåverkan men ej smält upp helt. För att undfly Mars gravitation krävs 

en flykthastighet på 5 km/s och för månen 2,4 km/s. Meteoriter med ursprung från vår måne 

har återfunnits på bland annat Antarktis, däribland den breccierade akondriten ALH A81005 

som utifrån sin minerologiska och kemiska sammansättning tveklöst härstammar från månens 

högländer (Heide et al., 1995). 

1.2.4 Meteoriters ålder 

I denna del av uppsatsen beskrivs hur meteoriter åldersdateras med hjälp av isotopstudier. Tre 

distinkta åldrar går att fastställa hos meteoriterna: (i) bildningsåldern för meteoriten, alltså 

bildningen av dess moderkropp som förslagsvis kan ha varit en asteorid, (ii) den tid 

meteoriten har färdats i rymden innan den slog ner på jorden, (iii) den terrestriska åldern, 

alltså tiden som den spenderat här på jorden innan den påträffades. 

1.2.4.1 Bildningsålder 

Bildningsåldern för en meteorit indikerar när den kristalliserade, eller när dess komponenter 

bildades. För att kunna bestämma bildningsåldern görs mätningar av radioaktivt sönderfall 

hos komponenten (kondrul, matrix etc.) som ska dateras. Vanligtvis mäts sönderfallet av U 

och Th till Pb samt He men även andra isotoper används. För de nämnda isotoperna sker detta 

genom följande sönderfallsserier: 

238
U → 

206
Pb + 8(

4
He) 

235
U → 

207
Pb + 7(

4
He) 

232
Th → 

208
Pb + 6(

4
He) 

Alla bergarter innehåller U samt Th och även så meteoriterna. Allt eftersom så bildas mera He 

och Pb då de radioaktiva isotoperna sönderfaller. Hur fort detta går beror på det radioaktiva 

ämnets halveringstid (HL) vilket för till exempel 
238

U är 4,51 Ga. Att bestämma ålder utifrån 

mängden radiogent Pb (
206

Pb, 
207

Pb, 
208

Pb) kan dock vara svårt eftersom de bildade 

kvantiteterna är mycket små och därmed lätta att kontaminera även i ett renlaboratorium. 

Exakta mätningar av denna typ ger dock mycket precisa dateringar. Mängden He är överlag 

lättare att mäta, men tenderar ofördelaktigt nog att diffundera ur provet om detta inte kan 

isoleras tillräckligt fort, något som även gäller för 
40

K sönderfallsprodukt 
40

Ar. Mindre 

problematiskt är att mäta sönderfallet av 
87

Rb till 
87

Sr. Denna typ av mätningar har visat att 

kondriter, akondriter samt sideriter alla har liknande åldrar, nämligen runt omkring 4,5 Ga 

vilket är den ålder som även anses vara åldern för solsystemet. Denna ålder går dock ej att 

applicera på de bergarter vi finner här på jorden utan bara för planeten i helhet (Heide et al., 

1995). 
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1.2.4.2 Färdtid utifrån kosmisk strålning 

När meteoriten sprängts loss från sin moderkropp, något som vanligen sker genom kollision 

med en annan himlakropp, börjar den exponeras för kosmisk strålning. Denna exponering 

kommer att fortgå under hela den tid som meteoriten färdas genom rymden. Strålningen 

består till största del av energirika protoner vilka genom spallation skapar lättare atomkärnor. 

När meteoriten når fram till jorden upphör strålningsbombardemanget ty jordens atmosfär är i 

praktiken impermeabel för dessa protoner. Strålningen, som tränger ner till ungefär 1 m djup i 

meteoriten, skapar inte några större mängder spallationsprodukter trots att processen fortlöpt 

under många miljoner år. Det är dock tillräckligt för att bilda detekterbara mängder 
3
He, 

21
Ne 

och 
38

Ar vilkas mängd avslöjar tiden som processen pågått. Hos sideriterna kan även den 

stabila isotopen 
41

K och den radioaktiva isotopen 
40

K mätas. Anledningen till detta är det låga 

initialvärdet för K hos sideriterna. Genom experiment har man kunnat fastställa 

produktionshastigheten för dessa isotoper som en följd av protonreaktioner och man kan 

därmed fastställa hur lång tid det tagit för meteoriten att färdas från sin moderkropp till dess 

den slagit ned på jorden. För kondriterna kan färdåldern variera från ungefär 1 – 70 Ma medan 

den för sideriterna kan vara så lång som upp till 1 Ga. Den stora skillnaden i ålder kan bero på 

att kondriterna eroderas snabbare och saknar rigiditet för att motstå kollisioner på samma sätt 

som sideriterna (Heide et al., 1995). 

1.2.4.3 Terrestrisk ålder 

Som tidigare nämnts i stycke 1.2.4.2 så bildas radioaktiva isotoper när meteoriten under sin 

färd till jorden utsätts för kosmisk strålning. När meteoriten väl når jorden har ett så kallat 

mättnadsvärde vanligtvis uppnåtts i den. Detta innebär att radioisotoper bildas och 

sönderfaller i lika stora mängder. När meteoriten väl slår ner på jorden så upphör 

bestrålningen av protoner och de radioaktiva isotoperna börjar sönderfalla enligt sina normala 

HL-tider, utan att nya radioisotoper bildas. De isotoper som här gör sig intressanta är bland 

andra 
29

Ar, 
14

C och 
36

Cl vilka har halveringstider på respektive 270, 5700 och 300 000 år. 

Genom att mäta halten av dessa isotoper och sedan jämföra dem med mättnadsvärdet för en 

nyligen nedfallen meteorit av samma typ, så kan tiden den befunnit sig på jorden uppskattas 

(Heide et al., 1995). 

1.2.5 Muonionalustameteoriten 

I denna del beskrivs bakgrunden till den i uppsatsen undersökta Fe,Ni-meteoriten 

Muonionalusta som är en oktaedrit tillhörande den kemiska gruppen IVA. 

1.2.5.1 Bakgrund 

Det första fyndet av Muonionalustameteoriten gjordes 1906 (Högbom, 1909) i ett 25 x 15 km 

stort område i Pajalaregionen ungefär 140 km norr om polcirkeln. Sedan dess har mer än 40 

meteoriter i varierande storlek hittats (Holtstam et al., 2003). Utifrån halter av 
10

Be och 
36

Cl 

har den terrestriska åldern uppskattats till >0,8 Ma vilket innebär att fynden utsatts för minst 

fyra större nedisningar sedan deras nedslag (Chang et al., 1969). 

Grupp IVA, vilken alltså Muonionalustameteoriten tillhör (Buchwald, 1975), innehåller 

överlag stora mängder daubréelit och i sällsynta fall silikatpolymorfen tridymit (SiO2) som 

detekterats i 4 av 70 kända exemplar. I två av dessa fall har även orthopyroxen och 

klinopyroxen hittats. Grafit, karbider och carlsbergit är däremot helt frånvarande i denna 
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grupp. Vanliga förekomster av chockgenererad och omkristalliserad kamacit tyder på att 

grupp IVA utsatts för kraftig påverkan (Hutchison, 2006). Detta kan även bekräftas genom 

vanligt förekommande Neumannlinjer som indikerar en tidigare exponering för mekanisk 

stress. På grund av denna åverkan är alltid taeniten hårdare än kamaciten eftersom taenit lätt 

stresshärdar under chock och plastisk deformation. 

Tätt sammanväxt kamacit och taenit bildar ett flertal texturella varianter av plessit i grupp 

IVA, de tre vanligaste är ”nätplessit”, ”cellulär plessit” och ”fingerplessit”. Nätplessiten 

består av små taenitöar, 1-10 µm stora, vilka är inbäddade i kamacitkorn med många tydliga 

avgränsningslinjer. Vanligt förekommande är att 1 – 50 µm stora schreibersitkorn substituerar 

taenitpartiklar av likvärdig storlek. Cellulära plessiter är endast vanliga i gruppen IVA. De 

består av aggregat av celler (α-korn) i en mellanmassa av taenit. Varje α-korn har en 

individuell orientering och består av mycket små γ-korn. Fingerplessiten är vidare en variant 

av cellulär plessit som har ett högre taenitinnehåll samt tydliga Widmanstättenmönster. Även 

degenererad plessit förekommer, särskilt, men inte nödvändigtvis, i association till cellulär, 

nät- och kamplessit. Degenererad plessit uppstår genom att den initiala Ni-halten i meteoriten 

varit så låg att merdelen av taeniten försvunnit efter den primära avkylningen (Buchwald, 

1975). Vanligt förekommande mineral i Muonionalusta är utöver kamacit och taenit; troilit, 

kromit, schreibersit, daubréelit och tridymit. Sällsynt förekommer inneslutningar av 

högtrycksmineralet stishovit (SiO2) (Holtstam et al., 2003). 

2 Metod 

I detta stycke redogörs för prepareringen samt undersökningen av Fe,Ni-meteoriten 

Muonionalusta. Provet som gjuts in i epoxi, prepareras och mikroskoperas först i ett 

malmmikroskop och undersöks därefter i en mikrosond. Enligt Vander Voort (1984) gäller 

allmänt om prepareringen att Fe och Ni är relativt lätta att polera även om kallbearbetningen 

(uppsågning samt slipning) kan vara problematisk hos de renare metallerna. Det är högst 

angeläget att grundligt slutföra föregående steg av slipningen innan nästa kan påbörjas. 

Viktigt att understryka är även att Ni är känsligt för monotona, malande skador, vilket måste 

tas i beaktande. Diamantmedier används normalt vid poleringen som kan ske i en eller två 

omgångar (Vander Voort, 1984). Viktigt att notera är att inget vatten får användas under 

processen då sideriter är mycket känsliga för detta. 

2.1 Montering 

Många monteringsmetoder producerar värme under epoxihärdningen vilket kan skada provet. 

För att inte ändra metallstrukturen i meteoriten bör den metod som används därför vara en 

låg-exoterm kallmonteringsmetod (Vander Voort, 1984). I detta fall görs en epoxiingjutning 

med EpoFix. Före ingjutning tvättas det 30 x 18 x 1 mm stora provet med aceton varpå det 

placeras i en med absolut sprit rengjord gjutform av silikon. EpoFixen blandas noggrant för 

att härdningsmedlet ska fördelas helt homogent i lösningen. Gjutningen utförs på ett aktsamt 

sätt i ett dragskåp då epoxi är giftigt. EpoFixen får härda i 48 timmar, men kan med fördel få 

stå ännu längre. 
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Före gjutningen prövades reaktionsbenägenheten för materialet vid kontakt med nitalsyra, 

som senare skall användas vid etsningen av provet. Om EpoFixen skulle börja lösas upp under 

etsningen skulle detta skapa stora problem då det är mycket svårt att få ut provet ur epoxin då 

denna väl har härdat. Inför testet förbereddes en aningen starkare nitalsyra (5 %) baserat på 

HNO3 (65 %) och etanol (95 %) med fördelningen 5:95 respektive. Syran prövades sedan på 

en välhärdad bit epoxi under 3 minuter och då ingen reaktion eller förändring i materialet 

kunde noteras under denna tid ansågs det att det valda materialet var lämpligt som 

monteringsmedium. (Nitalsyra kan vid förvaring utveckla explosiva gaser och bör därför ej 

förvaras efter användning). 

Då det initialt erhållna provet var relativt stort krävdes en något större gjutform än de som 

man normalt använder för ingjutning av mineralprov. Då provet senare ska placeras i en 

mikrosond som har vissa dimensionsbegränsningar vad provstorlek beträffar så var behovet 

att minska monteringens dimensionering stort. Som en följd av detta sågades epoxiskivan 

efter ingjutning och härdning till lämplig storlek. Detta skedde med hjälp av en diamantsåg, 

som kyldes i ett vätskebad innehållande röd etanol. Efter sågningen rengjordes den 

exponerade provytan med absolut etanol varpå torkning skedde med varmluft. 

2.2 Slipning 

Om provet slipas med maskin skapar denna automatiskt repor med varierande riktning, något 

som operatören själv påverkar vid handslipning. Det är därför viktigt att slipningsriktningen 

inte är konstant under handslipningssekvensen utan att denna förslagsvis varieras mellan 45° 

och 90° i förhållande till provet. Detta görs lättast genom att slipa i ett cirkelmönster. Innan 

man vid handslipning går vidare till ett finare slipmedium inspekteras provet visuellt för att 

klargöra att inga repor kvarstår från föregående slipsekvens. 

Om inspektionen är tillfredställande tvättas provet, vilket förhindrar kontaminering mellan 

slipmedierna. Vanligtvis fördubblas tiden för varje slipsekvens i förhållande till föregående 

sekvens. Värt att anmärka är att det vid handslipning kan vara svårt att bibehålla en jämn 

provyta, särskilt om man använder sig av en hög montering (högre än 1,9 cm). Slipmedlet 

som används kan bestå av SiC, Al2O3, B4C eller diamant. SiC är vanligast då den är relativt 

billig och har en mycket hög hårdhetsgrad (Mohs = 9,5) (Vander Voort, 1984). 

Slipningen utförs på glasskiva med SiC som slipmedel. Då sideriter är mycket känsliga för 

vatten används istället etanol för att blanda ut slipmedlet. I det tidiga slipstadiet används röd 

etanol (denaturerad etanol) eftersom den är billigare och inte fullt så flyktig som absolut 

etanol (95 %), vilken man använder vid de finare slipstegen. Slipning utförs i dragskåp då den 

flyktiga etanolen annars inducerar ett lätt tillstånd av intoxikation hos operatören. För att 

avlägsna den epoxi som trängt in i provet vid gjutningen används först mesh 320 och sedan 

mesh 800. Mellan dessa slipfraktioner tvättas provet med hjälp av en bomullstuss indränkt i 

röd etanol och torkas med hjälp av en varm luftström. Ultraljudsbad undviks då kristallerna i 

vissa prov kan skadas. Slipning sker i cirkulära rörelser och provet roteras utöver detta 90° 

motsols ungefär var tjugonde sekund för att bibehålla en jämn viktfördelning över ytan. För 

prov av mindre storlekar bör inte motsolsrotationen vara nödvändig så länge provet slipas 
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med en cirkulär rörelse. Efter avslutad slipning tvättas provet noggrant, först med röd etanol 

och bomull, sedan med absolut etanol varpå det torkas i en varm luftström. 

När epoxin slipats bort går slipningen vidare med SiC mesh 1200, vilken blandas ut med 

absolut etanol. Detta moment är mycket tidskonsumerande och kan ta flera arbetsdagar 

beroende av hårdheten hos meteoriten. Provet slipas även nu i en cirkulär rörelse men roteras 

motsols mer frekvent, approximativt var tionde sekund. Provet inspekteras med jämna 

mellanrum under lupp för att fastställa progressionen av slipningen. När en jämn och plan yta 

erhållits tvättas provet mycket noggrant med en bomullstuss och absolut etanol. Efter detta 

dränks provet med absolut etanol och torkas därpå i en varm luftstöm. Notera att detta är den 

viktigaste tvättningen under preparationsprocessen. 

2.3 Polering 

Vid handpolering roteras provet medsols i förhållande till slipskivan som roterar motsols, 

detta för att inte utveckla så kallade ”kometsvansar” på provet. Poleringstrycket bör vara 

måttligt högt till en början och sedan minskas allt eftersom slutet av poleringen närmas. 

Avslutningsvis kan provet poleras på en stillastående polerskiva med hjälp av en handrörelse 

liknande siffran åtta eller en cirkel (Vander Voort, 1984). 

Vid poleringen används oljebaserad diamantpasta (3 µm) på duk, detta för att undvika vatten i 

poleringsprocessen. Provet polerades tio varv, varpå det roterades 90° och polerades tio varv 

till. Provet undersöktes därefter i mikroskop för att fastställa huruvida repor kvarstod eller ej. 

Därefter polerades provet vidare tills önskat resultat uppnåtts. Här undviks alltför intensiv 

polering då utveckling av en för hög reliefkontrast mellan taenit och kamacit ej är önskvärt. 

Totalt krävdes cirka 4 x 20 varv för att uppnå önskat resultat. Det är viktigt att poleringen inte 

gör ytan alltför blank då det kan försvåra en senare etsningsprocess. Därför polerades provet 

ej med finare fraktioner än 3 µm och en viss mängd mikrorepor tilläts kvarvara på provytan. 

Efter avslutad polering tvättades provet noggrant med hjälp av bomullstuss och absolut etanol 

som det sedan även badades i. Till sist torkades provet med varmluft och placerades i en 

exsickator för att slippa onödig oxidering. 

2.4 Etsning 

Etsningen utgör troligtvis det mest krävande momentet under prepareringen och stor 

varsamhet måste här vidtagas. Att noggrant rengöra all utrustning samt före påbörjan av 

etsningen genomgå alla steg i detalj är av författaren starkt rekommenderat. En svagare syra, 

under en längre exponeringstid är även att föredra då detta ger en lättare kontrollerad 

etsningsprocess. Märk väl att några exakta tider för exponeringen i syran ej finns och att alla 

prov kommer att reagera olika på etsningen. Därför krävs ofta snabba beslut och för att 

undvika improvisation bör alla scenarier noga genomgås före etsningen. Om etsningen blir 

ojämn, för djup eller på annat sätt otillfredsställande måste slipning och polering göras om 

vilket kan te sig både frustrerande och tidskrävande. Att återigen understryka är det faktum att 

nitalsyra kan utveckla explosiva gaser och därför ej bör förvaras efter genomfört experiment. 

Då giftiga nitrösa gaser även kan bildas vid hantering av HNO3 sker etsning och preparering 

av syran i dragskåp. 
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Material och kemikalier som användes var två grunda skålar, degeltång, två bägare, mätkolv 

(50 ml), vollpipett, peleusboll, glastratt och hårtork samt HNO3 (65 %), etanol (95 %), aceton 

och destillerat vatten. 

För etsningen förbereddes 50 ml 2 % nitalsyra baserat på HNO3 och absolut etanol med 

fördelningen 1:49 i en mätkolv. Vid blandning tillförs syran med hjälp av en vollpipett, 

långsamt i etanolen för att ej starta oönskad kokning. Efter detta vändes mätkolven 30 gånger 

varpå nitalsyran var färdigblandad. 

All utrustning samt provet rengjordes noggrant före etsningen. Provet tvättades först med 

aceton och sedan med absolut etanol. Efter detta sänktes provet med exponeringsytan vänd 

uppåt, ner i syran som hällts upp i ett grunt fat. Provet iakttogs sedan i väntan på resultat. 

Efter 120 sekunders etsning kunde fortfarande ingen förändring noteras hos provet och beslut 

om avbrott i etsningen togs. Provet fördes här över i ett vattenbad som sedan flyttades till 

designerad vattenspolningsplats, detta för att omedelbart stoppa reaktionen och därigenom 

även undvika en ojämn fördelning av syran medan provet flyttades. Provet spolades sedan i 

avjoniserat vatten under ~3 minuters tid, samtidigt som en noggrann visuell bedömning av 

provet utfördes. 

Då ingen förändring hos provet heller nu gick att se beslutades om fortsatt etsning. 

Spolningen avslutades och provet sköljdes snabbt av med absolut etanol för att sedan åter 

sänkas ned i nitalsyran. Efter 5-10 sekunder började tydliga Widmanstättenfigurer att 

framträda i provet och efter ~20 sekunder avbröts åter etsningen genom att provet snabbt 

nedsänktes i ett vattenbad. Vattenbadet transporterades sedan till spolningsplatsen där 

vattenspolning åter utfördes fast denna gång under 5-6 minuters tid. Extra noggrannhet 

iakttogs vid spolning runt kanterna mellan provet och epoxin då syra lätt kryper ner där och 

fortsätter att reagera. Efter spolning lades provet i ytterligare ett vattenbad, denna gång under 

10 minuter. När tiden förlöpt avlägsnades provet med hjälp av degeltång och spolades därpå 

med absolut etanol innan det nersänktes i ett etanolbad där det fick ligga i 60 minuter. Efter 

detta torkades provet med en varm luftström och mikroskoperades under lupp för att fastställa 

att resultatet blivit lyckat. 

2.5 Undersökning 

Undersökningen utfördes först med hjälp av ett malmmikroskop och sedan med en mikrosond 

av typ FE-EPMA (Field Emission Electron Probe Microanalyzer) av modellen JXA-8530F 

JEOL SUPERPROBE. Malmmikroskoperingen genomfördes enligt de vanligt förekommande 

metoder som används vid mikroskopering av opaka faser. För vidare fördjupning i malm-

mikroskopi hänvisas till Introduction to Practical Ore Microscopy av P.R. Ineson (1989). 

Inför FE-EPMA/WDS-analysen belades den etsade ytan av provet först med ett lager kol. 

Därefter undersöktes det med BSE (Backscatter Electron Image) för att bestämma intressanta 

områden, vilka i sin tur undersöktes med WDS (Wavelength Dispersive Spectrometer). WDS-

analysen förbereddes genom att mikrosonden kalibrerades för de element som skulle 

undersökas, nämligen: Si, S, Ge, Ga, P, Fe, Ni, Cr och Co. Vid identifiering av mineral samt 

texturer har Handbook of Iron Meteorites av V. F. Buchwald (1975) använts som underlag. 
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2.6 Kommentarer angående preparering och mikrosondering 

En av de största utmaningarna under detta projekt har varit avsaknaden av noggranna 

beskrivningar för denna typ av preparering men även vissa tekniska problem, som trots 

minutiösa förberedelser, uppstått. På grund av bristen på adekvat litteratur fick information 

istället erhållas från dels böcker om metallografisk preparering, vilka inte beskriver 

preparering av järnmeteoriter utan av olika metallegeringar, dels från olika personer med 

sakkunskap om mineralpreparering och metallurgi. Utöver denna information fick ett 

långsamt och metodiskt arbetssätt användas för att undvika oavsiktliga fel under 

prepareringen. Problemen som uppstod under prepareringen och mikrosonderingen var 

följande: 

1. Under slipningen var initialt tanken att endast använda slipmedel med en storlek på 

mesh 1200, detta för att undvika onödig bildning av repor. Meshstorleken visade sig 

dock efter påbörjad slipning vara olämplig att starta med eftersom Fe,Ni-legeringar är 

extremt hårda och progressionen i arbetet därigenom blev mycket nedsatt. Då det 

monterade provet ej var helt plant i sin bottenyta behövdes en omfattande slipinsats för 

att uppnå en helt horisontell geometri. Därför beslutade jag att först använda mesh 320 

och sedan mesh 800 tills provet blivit någorlunda plant varpå slipning med mesh 1200 

återupptogs. 

 

2. Ett vanligt problem vid slipning av mineral är att större korn ”släpper” ur provytan och 

kontaminerar slipmediet vilket genererar oönskade repor. Detta händer vanligvis inte i 

någon större utsträckning vad gäller denna typ av meteorit och om så ändå sker är 

lossnade korn vanligtvis av en lägre hårdhetsgrad än de Fe,Ni,-rika faserna i 

meteoriten som därför inte repas. Problemet var istället att en del mikroskopiska 

Fe,Ni-flisor, som löst sittande kvarblivit vid tillsågningen av meteoriten inte hade 

upptäckts före monteringen och därför ingjutits i epoxin. När slipningen påbörjades 

slets dessa flisor loss allteftersom de frilades, vilket med jämna mellanrum resulterade 

i stora repor på provets yta. I brist på bättre lösningar fick detta accepteras och 

slipningen avslutades trots att provytan ej var helt perfekt. 

 

3. Fe,Ni-meteoriter reagerar på ett icke önskvärt sätt vid kontakt med vatten, vilket är 

lösningsmedlet i den vid polering vanligtvis använda diamantslurryn. Under 

poleringen avsågs det därför att använda en oljebaserad diamantpasta istället. 

Oljebaserade produkter medför istället en risk att kvarvarande organiskt material från 

oljan kan börja koka i mikrosondens vakuum varför detta ej är en optimal lösning. En 

metod som inbegrep indunstning av vattenbaserad diamantslurry för att sedan blanda 

upp denna med etanol undersöktes. Metoden uteslöts dock då det visade sig att etanol 

löser upp limmet som används för att fästa poleringsdukarna. Därför användes ändock 

diamantpastan, då det bedömdes att en mycket noggrann tvättning skulle avhjälpa 

förgasningsproblem. 
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4. Under poleringen visade det sig att vissa av de centrala delarna av provet påverkades 

mindre av poleringen än vad de yttre gjorde (se figur 6). Vad detta berodde på är 

oklart, men det mest troliga är ojämnheter i provet. Hur dessa skulle ha uppkommit 

går bara att spekulera i. Eftersom det vid alltför extensiv polering föreligger en risk att 

utveckla relief mellan kamacit och taenit (något som är negativt vid bland annat 

mikrosondering) beslutades det att avbryta trots att hela provets yta ej var helt 

spegelblank. En vägande faktor i beslutet var att undvika ompreparering i ett redan 

tidspressat läge. 

 
Figur 6. Översiktsbild av provet. Av poleringen mindre påverkat område 

uppmärkt i grått. Bilden är inte skalenlig. 

 

5. Under ingjutningen uppstod det gasrelaterade hål i epoxins översida. Detta blev ett 

problem då en bit lera, vid mikroskopering, används för att fästa och nivellera provet 

på ett objektglas. Kaviteterna som under gjutningen bildats kom under denna procedur 

att fyllas upp med lera. Denna lera visade sig vara praktiskt taget omöjlig att avlägsna, 

något som var mycket negativt då gasutveckling från denna organiska lera ej är 

önskvärd under mikrosonderingen. Problemet löstes genom att placera provet i en 

vakuumkammare under fyra dagars tid. 

 

6. Valet av monteringsmetod var av stor vikt eftersom provet slutligen måste kunna 

monteras i en sockel anpassad för FE-EPMA/WDS-analys. För detta ändamål visade 

det sig att EpoFix var mest lämpligt. Vanligtvis används en gjutform bestående av en 

platta och ett rör som tillåter operatören att fylla på med monteringsmedium till en 

höjd av flera cm. På grund av provets storlek (30 x 18 x 1 mm) kunde denna typ av 

gjutform inte användas då den visade sig vara för liten. Istället användes en större 

silikongjutform utan gjutrör, vilket resulterade i en mycket lägre montering. Det 

ingjutna provet avsågs sedan att fästas med hjälp av skruvar i en specialsockel, 

lämplig för mikrosonden. Det visade sig dock att provet, som en följd av slipningen, 

blivit för tunt och därför inte kunde skruvas fast tillräckligt högt upp i den tilltänkta 

monteringssockeln utan att falla loss. Ett försök utan framgång gjordes för att 

undersöka om provet gick att sondera trots en lägre monteringshöjd i sockeln. I 

samband med detta försök skannades provet av för att skapa en navigeringskarta, 

avsedd att brukas under sonderingen. 

 



30 
 

Då den initiala monteringsmetoden inte var brukbar beslutades det att istället limma 

fast provet med kolfärg i monteringsockeln; en tidigare obeprövad metod. För att få 

provet i jämnhöjd med sockeln och samtidigt undvika skador på kolbeläggningen 

lades provet med den polerade ytan nedåt på en spegel varefter kolfärg påfördes 

mellan provet och skruvkanterna. Detta resulterade i att provet uppnådde tillräcklig 

höjd i sockeln för att kunna undersökas i mikrosonden. Under processen rörde sig 

dock en del av kolfärgen in mellan provet och spegeln. Detta resulterade i att en del av 

provet blev otillgängligt för undersökning. Vidare uppstod oönskad kokning av 

kolfärgen inuti mikrosonden vilket resulterade i att vakuum inte kunde uppnås under 

längre tid. 

 

När undersökningen påbörjats visade det sig att provet vid limningen monterats 180° i 

förhållande till hur det ursprungligen suttit. Detta gjorde att den inskannade 

navigeringskartan av provet ej längre gick att använda till fullo. Misstaget uppstod 

som en följd av att den motsatta sidan var mera lämplig för limning än den som 

ursprungligen monterats mot sockelns nedre kant. Eftersom kolfärgsmonteringen var 

obeprövad rådde det osäkerhet om hur stora riskerna var för att provet skulle lossna 

om det åter togs ut ur mikrosonden. Följderna av detta skulle bli att provet måste 

limmas fast igen, vilket dels medför risk för ytterligare utgjutelse av kolfärg på 

provytan samt att färgen återigen skulle utveckla gas i mikrosonden. 

 

7. Mikrosonden, som användes vid undersökningen, kan utföra analyser med både EDS 

(Energy-Dispersive Spectroscopy) och WDS (Wavelength Dispersive Spectrometer). 

EDS kan användas för att snabbt bestämma elementsammansättning hos ett mineral, 

något som är mera tidskrävande med WDS. Eftersom mikrosondens EDS havererat 

dagen före den avsatta sonderingstiden kunde denna ej användas. Som ett led i detta 

visade det sig även att kalibreringarna för Ge och Ga blivit oanvändbara vilket tog 

ytterligare tid att avhjälpa. 

  



31 
 

3 Resultat 

I denna del av uppsatsen beskrivs resultaten från undersökningen av Muonionalusta-

meteoriten. 

3.1 Mineralogi och texturer 

I den analyserade meteoriten upptäcktes fem stycken metalliska mineral samt viss förekomst 

av vad som tros vara kromit. Dessa samt deras sammansättning redovisas i tabell 4. SiO2 i 

olika kristallografiska konstellationer har detekterats vid tidigare undersökningstillfällen av 

Holtstam et al. (2003); dock gjordes detta ej i denna undersökning. 

Tabell 4. Sammanställning från FE-EPMA/WDS-analys av mineral i Muonionalustameteoriten. Det 

troligtvis förekommande mineralet kromit har endast observerats vid malmmikroskopering. 

Mätningarna har en felmarginal på ±1,5 %. 

Mineral 

 

Kamacit 

 

Taenit 

 

Troilit 

 

Schreibersit 

 

Daubréelit 

 

Element      

Si 

 

(vt %) 0,014±0,012 0,019±0,019 0 0,006±0,006 0,011 

S 

 

(vt %) 0,009±0,010 0,019±0,017 35,010 0,027±0,025 41,040 

Ge 

 

(vt %) 0,156±0,149 0,218±0,173 0,059 0,046±0,046 0,374 

Ga 

 

(vt %) 0,091±0,080 0,159±0,151 0 0,065±0,052 0,106 

P 

 

(vt %) 0,080±0,060 0,049±0,046 0,003 13,435±0,085 0 

Fe 

 

(vt %) 93,480±0,960 76,025±10,645 61,240 47,725±2,785 20,850 

Ni 

 

(vt %) 7,115±0,265 24,970±10,790 0,411 37,825±2,935 0,352 

Cr 

 

(vt %) 0,027±0,026 0,022±0,013 3,660 0,302±0,289 33,590 

Co 

 

(vt %) 0,397±0,085 0,293±0,131 0 0,048±0,042 0 

Antal mätp. 14 23 1 3 1 

3.1.1 Huvudmineral 

Kamacit och taenit är de dominerande Fe,Ni-faserna i det undersökta provet och utgör de två 

huvudsakliga mineralen. Kamaciten, som uppvisar en mycket svag anisotropi vid 

undersökning med korsade nicoler, utbreder sig som tydliga, upphöjda band eller plattor över 

provets yta vilket skapar Widmanstättenska mönster med tre generella riktningar (se appendix 

II, figur 1A). Kanterna är vanligtvis raka men ibland även något rundade. Kamacitens Fe- och 

Ni-innehåll fastställdes till respektive 93,5 ± 1 och 7,1 ± 0,3 viktprocent och inga andra av de 

undersökta grundämnena översteg 0,2 viktprocent, med undantag för Co som punktvis 

uppmättes till 0,4 viktprocent i kamacitbanden. Den Ni-rika fasen i provet utgörs av de 

betydligt smalare taenitlamellerna (se appendix II, figur 2A) som fyller områdena mellan 

kamaciten, men som också omger plessitfälten. Ni-halter på upp till 35,8 viktprocent kunde 
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uppmätas närmast kamaciten medan de centrala delarna av taeniten punktvis hade Ni-halter 

på endast 14,2 viktprocent. Skillnader i färg hos kamaciten kunde noteras vid observation med 

BSE. Dessa skillnader framträdde som en till färgen mörkare och en ljusare kamacit, vilka var 

fördelade mellan de olika plattorna (se figur 7). Vid närmare undersökning visade det sig att 

fördelningen av de undersökta elementen icke varierade mellan de två och det kan antas att 

färgskillnaden beror på differenser i porositet hos kamaciten. Inuti plattorna kunde även faser 

med nyansskillnader noteras inom mindre områden. 

 

Figur 7. Översiktsbild av kamacitplattor (kam) med raka eller rundade kanter samt mellanliggande 

taenitlameller (tae) och plessiter (ple). Notera färgskillnaden mellan kamacitplattorna som troligtvis 

beror på skillnader i porositet. Bilden är tagen med BSE. 

Vidare gjordes en travers med WDS för att, på en sträcka av 110 µm, undersöka de relativa 

halterna av Fe och Ni i en taenitlamell samt förhållandet mellan dessa. Resultatet uppvisade 

som väntat en fallande koncentration av Fe och en ökande halt av Ni ju närmare 

lamellkanterna som mätningarna utfördes. Resultatet av denna travers redovisas i figur 8, och 

det sonderade området avbildas i appendix II, figur 3A. 

kam 

tae 

ple 
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Figur 8. Travers från kamacit över en taenitlamell (110 µm). Relativa halter av Fe (ovan) och Ni 

(nedan). 

Flertalet plessiter (se appendix II, figur 4A) kan ses i provet och representerar den sist bildade 

delen av den dominerande Fe,Ni-fasen. Förekomster av fingerplessit (se appendix II, figur 5A) 

är icke ovanligt i ett fall med stora inneslutningar av kamacit (se appendix II, figur 6A). Även 

svarta plessiter (se appendix II, figur 7A) går att finna, dock i mer sparsam utsträckning och 

ibland med fingerplessitisk textur, och då av brunaktig till svart nyans. Dessa är belägna 

mellan kamacitplattorna och omges i samtliga fall av taenit. 

Den vanligast förekommande plessiten är nätplessit (se appendix II, figur 8A) vilken i många 

fall angränsar till kamplessit (se appendix II, figur 9A). Kamplessiten hittas alltid i association 

till kamacitplattor och dess orientering är direkt relaterad till dessa (se appendix II, figur 10A). 

Vid första anblick ges lätt intrycket att nätplessiten praktiskt taget enbart består av kamacit 

men vid större förstoring framträder små taenitöar mellan kamacitelementen (se appendix II, 

figur 11A). En del av dessa nätplessiter övergår i en mycket grovmönstrad textur, vilken 

klassificeras som cellulär plessit (se appendix II, figur 12A-13A). Denna utgörs av större 

områden bestående av kamacit innehållande många små taenitförekomster och skiljer sig 

därigenom från nätplessit, där taeniten förekommer mellan kamacitcellerna. 

Vid undersökningen av plessiten utfördes en travers med WDS över 100 punkter med 3 µm 

avstånd mellan varje punkt (se figur 9 samt appendix I, tabell 2A). Traversen utfördes med 

start i ett kamacitområde och orienterades sedan från vänster till höger över taenit, nätplessit, 

taenit och sist åter kamacit (se appendix II, figur 14A). Resultaten visar tydliga 

koncentrationsskillnader mellan Fe och Ni i plessiten. Ni-halter på ~50 % (se figur 9) går att 
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uppmäta i vissa punkter, en avsevärd skillnad jämfört med taenitens lamellkant där Ni-halten 

når ~35 %. Denna Ni-rika fas i plessiten är så kallad tetrataenit som kräver en mycket 

långsam Ni-diffusion för att genereras (alltså en låg temperatur). Den innehåller högst troligt 

ytterst små kamacitplattor, vilka kristalliserat för att bibehålla kemisk jämvikt. För traversen 

analyserades samtliga grundämnen som inkluderats i undersökningen (Si, S, Ge, Ga, P, Fe, 

Ni, Cr och Co), det var dock endast Fe och Ni som gav utslag större än 1 viktprocent.

 

Figur 9. Ni-halter för travers med 100 punkter i kamacit (k), taenit (t) och nätplessit (n). Avståndet 

mellan varje punkt är 3 µm. 

Antalet Neumannlinjer är som väntat omfattande (se appendix II, figur 15A). Dessa linjer går 

att finna i kamaciten, vanligtvis i rät vinkel mot kamacitlamellernas kant, men ibland med en 

lätt vinkel som verkar relatera till kamacitplattans orientering. Vanligtvis spänner dessa 

Neumannlinjer över hela kamacitbandet men vissa av dem är så små att man endast ser dem 

som täta fält under korsade nikoler. På de platser där kamaciten övergår till taenit avbryts 

Neumannlinjerna men återkommer omedelbart, identiskt orienterade, i nästkommande 

kamacitplatta (se appendix II, figur 16A). I vissa fall uppträder kamacitplattorna med två 

uppsättningar av lätt vinklade, till varandra spegelvända Neumannlinjer vilka möter och 

avbryter varandra i mitten av kamaciten. 

3.1.2 Spårmineral 

De i provet observerade spårmineralen är: schreibersit, troilit, daubréelit och troligtvis kromit. 

Schreibersiten (se appendix II, figur 17A) är vanligt förekommande och framträder som små 

ljusbeigea till gulaktiga, svagt anisotropa inneslutningar i kamaciten (se figur 10a). Mineralet 

schreibersit är tetragonalt och vanligtvis gulaktigt i påfallande ljus. Det uppvisar magnetism 

och kristalliserar ofta direkt ur den initiala taeniten. Mineralets anisotropi upplevs vara 

fördelad över små fält i schreibersiten vilket antyder att de utsatts för chockpåverkan. 
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Innehållet av P i schreibersiten är konstant och i tre olika punkter uppmätta till 13,4 ± 0,1 

viktprocent. Däremot varierar halten av Fe samt Ni mellan respektive 47,7 ± 2,8 och 37,8 ± 

2,9 viktprocent. Den bronsbeigefärgade och starkt anisotropa sulfiden troilit går att finna i 

hela provet, i stort sett alltid i association till daubréelit som uppträder som glesa till täta 

lameller i järnsulfiden. Mycket vanligt är att dessa två sulfider omges av en schreibersitbård 

(se figur 10b). Enligt Buchwald (1975) är vidden på denna bård proportionell mot bulkhalten 

av P i meteoriten och inverterat proportionell mot avkylningshastigheten vid mineralets 

kristallisation. Endast i ett av fallen är bården komplett, då med en bredd av ~10 µm. I övrigt 

framträder bårdformationen endast som en list invid troilit- och dubréelitmineraliseringarna 

(se appendix II, figur 18A). Troilitens S-halt uppmättes till 35 viktprocent och dess Fe-

innehåll till 61,2 viktprocent. Vidare innehöll sulfiden spår av Ni (0,4 viktprocent) men även 

Cr (3,7 viktprocent) vilket har sitt ursprung i den daubréelit som förekommer tillsammans 

med troiliten. Daubréeliten, med Fe-, Cr-, och S-halter uppmätta till respektive 20,9-, 33,6- 

och 41 viktprocent, uppvisar ibland viss anisotropi vilket är motsägelsefullt då detta kubiska 

mineral vanligtvis diagnostiseras som isotropt. 

  
Figur 10. Spårmineral fotograferade med BSE. a) Ett schreibersitkorn (sch) kristalliserat i en 

kamacitplatta (kam) med intilliggande taenitlamell (tae) samt Neumannlinjer (neu). b) Troilit (tro) och 

daubréelit (dau) omslutna av en schreibersitbård (sch) med omkringliggande kamacit (kam). 

De möjliga förekomsterna av spinellen kromit uppträder som gråblå inneslutningar i provet 

utan association till de andra spårmineralen. De är jämfört med till exempel schreibersit, 

sparsamt förekommande. På grund av att kromit inte kunde lokaliseras under 

mikrosonderingen kan inte dess närvaro bekräftas, något som diskuteras vidare i stycke 4. 

3.1.3 Övriga observationer 

Gränserna mellan de, i stycke 3.1.1 beskrivna, svagt anisotropa områdena, framträder som 

mörka, oregelbundet orienterade linjer i kamacitplattorna. Vidare observeras små svarta 

prickar utspridda över provets yta, särskilt i flertalet schreibersitförekomster. I troilit-

daubréelitdomänen, omsluten av en schreibersitbård går ett mindre mörkt fält med en 

grönaktig lyster att urskilja i bården. I ytterligare ett fynd av troilit, vilket framträder som 

tunna lameller i association till svagt bireflekterande daubréelit går små grönskimrande 

prickar att urskilja. Samtliga observationer i stycke 3.1.3 diskuteras i stycke 4. 

b) a) 
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4 Diskussion 

I denna del av uppsatsen diskuteras resultaten av undersökningen samt metodiken för 

identifiering av mineral och texturer i Muonionalustameteoriten. 

4.1 Mikrosonderingsresultaten 

Punkterna 6 och 7 som beskrivs i stycke 2.6 resulterade i vissa brister vad gäller resultaten. På 

grund av tidsbrist kunde endast 11 punkter och två traverser undersökas med mikrosonden. 

Vanligtvis bör 10-20 mätningar på varje mineral göras, detta för att skapa sig en bild om den 

statistiska fördelningen av grundämnena. Daubréeliten och troiliten sonderades bara en gång, 

schreibersiten tre gånger och kromiten kunde som en följd av nedsatta navigeringsmöjligheter 

ej hittas. Huvudmineralen kamacit och taenit genomgick dock grundligare undersökningar. 

Detta var en följd av de traverser som gjordes på de Fe,Ni-rika faserna. 

Vid analys av de data som insamlats med mikrosonden gjordes en avvägning av vilka 

felmarginaler som var godtagbara. Ofta uppmäts den totala viktprocenten till ett högre eller 

lägre värde än 100. Eftersom de flesta värdena överskrider 100 viktprocent med någon enhet 

beslutades det att totalsammansättningsområdet 99-102 viktprocent var godtagbart för 

sammansättningsanalysen. Vad gäller Fe- och Ni-koncentrationerna som använts för att skapa 

profiler har denna felmarginal dock utökats något. Vidare har flera av de uppmätta 

spårämnena koncentrationer som underskrider felmarginalen och betydelsen av dessa data kan 

därför ifrågasättas. De redovisas dock eftersom ett utslag vid analysen kan tyda på att de är 

närvarande. 

4.2 Identifiering samt analys av mineral och texturer 

De argument som framförts under identifieringen av de identifierade mineralen kommer nu att 

diskuteras. Vidare kommer även de övriga observationerna i stycke 3.1.3 och upptäckter som 

ej kunnat bekräftas att diskuteras nedan. 

Till att börja med är det värt att anmärka att provet till viss del var svårmikroskoperat före 

etsningen eftersom det var mycket homogent med hög reflektans. Tydliga texturer att 

navigera efter gick därför inte att finna vilket till exempel försvårade avgörandet av om den 

betraktade ytan redan var undersökt eller ej. Vidare ter sig spårmineralen icke visuellt 

förändrade efter etsningen men alla texturer framgick mycket tydligare och mikroskoperingen 

underlättades därför avsevärt. 

Den anisotropi som kamcitplattorna uppvisar syns vara fördelad över, till varandra 

angränsande fält som antas vara deformerade mineralkorn. Detta kan dock ej avgöras med 

säkerhet och har därför ej redovisats i resultatdelen. Gränserna mellan de anisotropa områdena 

framträder som mörka linjer i kamacitplattorna (dessa syns tydligt i appendix II, figur 5A) 

men eftersom de ej uppfyller de hos mineralkornen förväntade trippelpunktsvinklarna måste 

någon typ av partiell uppsmältning (under deformation) ha förändrat dem. Kamacitplattorna 

uppvisar även en positiv relief vilket är något paradoxalt då de enligt Buchwald (1975) bör 

vara mindre hårda än den taenit som omger dem. 

Små svarta prickar fanns spridda över provet. Om dessa består av silikater, små hål eller 

dylikt gick inte att fastställa. Att de skulle vara silikater är dock osannolikt på grund av det 
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stora antalet. Även i vissa schreibersitinneslutningar kan små svarta områden ses och 

bedömningen är här densamma. 

Under mikroskoperingen var det mycket svårt att visuellt skilja mellan daubréelit och kromit 

då båda är blåaktiga, kubiska spineller. Kromit som är en oxid är dock mindre sannolik i 

association till sulfider. När spinellen uppträdde som lameller i troilit bedömdes den alltså 

vara daubréelit vilken även är vanligt förekommande som just lameller i troilit. Om spinellen 

endast omgavs av de Fe,Ni-rika faserna bedömdes den vara kromit. Resonemanget är dock 

diskutabelt eftersom det hos mycket små förekomster kan vara omöjligt att identifiera alla 

faser med optiska metoder. Överlag kan det påpekas att samtliga inneslutningar i provet är 

mycket små vilket försvårar undersökningen då det använda mikroskopet endast erbjuder 

200x förstoring. 

I den funna förekomsten av troilit och daubréelit vilka var omslutna av en schreibersitbård går 

ett mindre mörkt fält med en grönaktig lyster (se figur 11) att urskilja i bården. Troilit kan 

ibland uppvisa en grönaktig ton vilket skulle kunna tala för att detta är en mindre förekomst 

av denna sulfid. 

 

Figur 11. Troilit (tro) och daubréelit (dau) omslutna av en schreibersitbård (sch) med grönskimrande 

fält utmärkt (grf). Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 50 µm. 

Vid ett ytterligare fynd av troilit, framträdande som tunna lameller i association till svagt 

bireflekterande daubréelit går små grönskimrande prickar att urskilja. Detta bedöms alltså 

som troilit eller möjligtvis som senare tillkommen lawrenceit, vilken bildats som ett resultat 

av atmosfärens ansättning på provet. 
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5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att meteoriterna är av stor vikt för geologin, både den 

terrestriska och den planetära, och vidare studier bör uppmuntras. Muonionalustameteoriten är 

en Fe,Ni-meteorit av typen oktaedrit tillhörande den kemiska gruppen IVA. Den består av 

huvudmineralen kamacit och taenit vilka utgör de Fe,Ni-rika faserna. Dessa har i många fall 

växt samman till mycket täta plessiter vilka bedöms vara av typen nätplessit, cellulär plessit, 

kamplessit, fingerplessit och svart plessit. Vidare hittades spårmineralen schreibersit, troilit, 

daubréelit och troligtvis kromit som även detekterats i andra undersökningar, bland annat av 

Holtstam et al. (2003). 

Muonionalusta uppvisar tydliga tecken på stark chockpåverkan vilket bland annat kan ses 

genom de utvecklade Neumannlinjerna i kamacitplattorna. Kamacitens Fe- och Ni-innehåll 

fastställdes till respektive 93,5 ± 1 och 7,1 ± 0,3 viktprocent och förhöjda värden av Co kunde 

punktvis uppmätas till 0,4 viktprocent. I taeniten detekterades Ni-halter på upp till 35,8 

viktprocent närmast kamaciten, medan de centrala delarna av taeniten lokalt uppvisade Ni-

halter på endast 14,2 viktprocent. Plessiten har tydliga koncentrationsskillnader mellan Fe och 

Ni. Ni-halter på ~50 % gick att uppmäta i vissa punkter, en avsevärd skillnad jämfört med 

värdena i taenitens lamellkanter. Dessa Ni-rika faser i plessiten är så kallad tetrataenit. Vidare 

kunde skillnader i färg hos kamaciten noteras vid observation med BSE. Dessa skillnader 

framträdde som en mörkare och en ljusare kamacit och tros bero på varierande porositet då 

inga större förändringar i elementsammansättning kunde uppmätas. 

Det tetragonala mineralet schreibersit är mycket vanligt förekommande i Muonionalusta. 

Innehållet av P i schreibersiten uppmättes till 13,4 ± 0,1 viktprocent med en något mera 

varierande halt av Fe samt Ni respektive 47,7 ± 2,8 och 37,8 ± 2,9 viktprocent. Sulfiderna 

troilit och daubréelit uppträder i stort sett alltid i association med varandra. Vanligt är även att 

dessa två mineral omges av en schreibersitbård. Bården är i ett fall komplett med en bredd av 

~10 µm. Troilitens S-halt uppmättes till 35 viktprocent och dess Fe-innehåll till 61,2 

viktprocent. Vidare innehöll denna 0,4 viktprocent Ni och 3,7 viktprocent Cr. Daubréeliten 

uppvisade Fe-, Cr-, och S-halter respektive 20,9-, 33,6- och 41 viktprocent. Trolig förekomst 

av spinellen kromit uppträder som gråblå inneslutningar i provet utan association till de andra 

spårmineralen. 
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Cambridge, 342 s. 

Figur 3. Inre och yttre solsystemet med asteroiderna. Hurt, R., 2004. Oort cloud Sedna orbit. 

NASA, JPL-Caltech. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Oort_cloud_Sedna_orbit.svg/

2000px-Oort_cloud_Sedna_orbit.svg.png, tillgänglig 2012-04-06 

Figur 4. Fasdiagram för Fe,Ni-systemet. Enholm, Z., 2012. Modifierat efter Goldstein, J. I., 

Ogilvie, R. E., 1965. The Formation of the Kamacite Phase in Metallic Meteorites. NASA, 

Greenbelt, Maryland, 28 s. 

Figur 5. Fe,Ni-profil genererad från en smälta med 10 % Ni-innehåll. Enholm, Z., 2012. 

Modifierat efter Hutchison, R., 2006. Meteorites: A Petrologic, Chemical and Isotopic 

Synthesis. Cambridge University Press, Cambridge, 506 s. 
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Appendix I 
Tabell 1A. Här redovisas de i meteoriterna förekommande mineral som berörs i uppsatsen. 

 

Mineral 

 

 

Kemisk formel 

 

Olivin
1
, fasta lösningar av 

Forsterit 

Fayalit 

 

 

Mg2SiO4 

Fe2SiO4 

Ortopyroxen
1
, fasta lösningar av 

Enstatit 

Ferrosilit 

 

 

MgSiO3 

FeSiO3 

Klinopyroxen
1
, fasta lösningar av 

Diopsid 

Hedenbergit 

Augit 

Pigeonit 

 

 

CaMgSi2O6 

CaFeSi2O6 

(Ca,Na,Mg,Fe,Mn,Al,Ti)2(Si,Al)2O6 

(Mg,Fe,Ca)2Si2O6 

Fältspat
1
, fasta lösningar av 

Anortit 

Albit 

Ortoklas 

 

 

CaAl2Si2O8 

NaAlSi3O8 

KAlSi3O8 

Troilit
1
 

 

FeS 

Apatit
1
 

 

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

Kromit
1
 

 

FeCr2O4 

Nefelin
1
 

 

KNa3(AlSiO4)4 

Hematit
2 

 

Fe2O3 

Magnetit
1 

 

Fe3O4 

Magnetkis
2
 

 

Fe1−xS där x = 0−0,17 

Kalcit
1 

 

CaCO3 

Dolomit
1 

 

CaMg(CO3)2 

Breunnerit
1 

 

(Fe,Mg)CO3 

Perovskit
1 

 

CaTiO3 

Spinell
2 

 

MgAl2O4 

Hibonit
1 

CaAl12O19 
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Melilit
1 

 

Ca2(Al,Mg)(Si,Al)2O7 

Fassait
2 

 

Ca(Mg,Fe
3+

,Al)(Si,Al)2O6 

Pentlandit
1
 

 

(Fe,Ni)9S8 

Pyrit
2
 (alt. svavelkis) 

 

FeS2 

Cohenit
1 

 

Fe3C 

Schreibersit
1
 

 

(Fe,Ni)3P 

Taenit
1
 (alt. austenit) 

 

FeNi (varav 20-50 % Ni) 

Kamacit
1
 (alt. ferrit) 

 

FeNi (varav 4-7 % Ni) 

Hornblände
2
 

Ferrohornblände 

Magnesiohornblände 

 

 

Ca2[(Fe
2+

,Mg)4Al](Si7Al)O22(OH)2 

Ca2[(Mg,Fe
2+

)4Al](Si7Al)O22(OH)2 

Haxonit
3
 

 

(Fe,Ni)23C 

Carlsbergit
3
 

 

CrN 

Daubréelit
3 

 

FeCr2S4 

Lawrenceit
2
 (Fe

2+
,Ni)Cl2 

Källa: 
1
(Heide, et al., 1995), 

2
(Anthony, et al., 2012), 

3
(Hutchison, 2006). 
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Tabell 2A. Resultat från travers gjord med WDS på 100 punkter med 3 µm avstånd mellan varje 

punkt. Traversen placerades med start i kamacit (k) och orienterades sedan från vänster till höger över 

taenit (t), nätplessit (n), taenit och sist åter kamacit. Värdena är givna i viktprocent. 

Punkt 

 

Si S Ge Ga P Fe Ni Cr Co Total 

1k 

 

0,026 0,002 0,165 0 0,076 94,24 7,35 0,013 0,371 102,243 

2k 

 

0,027 0,002 0,158 0 0,119 94,15 7,14 0,015 0,449 102,060 

3k 

 

0,012 0 0 0 0,139 94,57 7,34 0,006 0,408 102,475 

4k 

 

0 0 0 0 0,080 94,24 7,25 0 0,363 101,933 

5k 

 

0,012 0 0,009 0,171 0,106 94,06 7,26 0,054 0,325 101,997 

6k 

 

0,026 0 0,021 0,071 0,086 93,63 7,15 0,008 0,311 101,304 

7k 

 

0 0,024 0,132 0 0,123 94,21 7,40 0,036 0,385 102,310 

8k 

 

0,036 0 0,017 0,191 0,109 95,44 7,19 0 0,397 103,380 

9k 

 

0,028 0,006 0,035 0,091 0,119 94,03 7,46 0 0,356 102,125 

10k 

 

0,009 0 0,146 0 0,086 94,45 7,09 0 0,402 102,183 

11k 

 

0 0 0 0,067 0,076 94,31 7,18 0,017 0,389 102,039 

12k 

 

0,001 0,006 0,142 0,095 0,106 94,70 6,95 0,012 0,470 102,481 

13k 

 

0 0,006 0,080 0 0,116 93,85 7,31 0,016 0,358 101,736 

14k 

 

0,020 0 0 0 0,040 93,58 7,13 0,008 0,355 101,133 

15k 

 

0 0,006 0,139 0 0,070 94,24 7,09 0,018 0,373 101,936 

16k 

 

0,014 0,014 0,007 0,011 0,093 93,98 7,04 0 0,414 101,573 

17k 

 

0,002 0,006 0 0 0,010 94,44 6,85 0,042 0,482 101,922 

18k 

 

0,001 0,014 0,495 0,021 0,146 94,67 7,03 0 0,389 102,765 

19k 

 

0,010 0,012 0,085 0,101 0,139 91,72 7,52 0 0,302 99,889 

20t 

 

0,021 0,035 0,123 0 0,051 65,38 35,76 0,027 0,162 101,559 

21t 

 

0,014 0 0,390 0,148 0,037 71,76 29,03 0,012 0,187 101,579 

22t 

 

0,001 0 0 0 0,034 75,23 26,12 0,019 0,203 101,607 

23t 

 

0,025 0 0 0,140 0,037 76,90 23,96 0,010 0,206 101,279 

24t 

 

0,009 0,004 0 0 0,050 79,69 21,51 0 0,264 101,528 

25t 

 

0,007 0 0,302 0,008 0,027 80,38 20,29 0,009 0,226 101,249 

26t 

 

0 0 0,297 0,206 0,017 82,20 18,88 0,028 0,269 101,897 

27t 0 0,002 0,052 0 0,037 82,57 18,37 0,012 0,253 101,296 
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Punkt 

 

Si S Ge Ga P Fe Ni Cr Co Total 

28t 

 

0,010 0 0 0 0,010 84,53 17,65 0,015 0,312 102,526 

29t 

 

0,015 0 0,175 0,046 0,030 85,08 16,84 0,022 0,373 102,579 

30t 

 

0,002 0 0 0 0,013 84,61 16,26 0 0,352 101,238 

31t 

 

0,004 0 0 0 0,030 85,67 16,21 0 0,374 102,288 

32t 

 

0,001 0,008 0 0 0,003 86,37 15,19 0 0,331 101,903 

33t 

 

0,003 0 0,045 0,309 0,027 85,92 14,96 0,024 0,367 101,655 

34n 

 

0,015 0,014 0 0,051 0 76,70 20,67 0,027 0,312 97,789 

35n 

 

0 0,002 0 0 0,027 83,12 17,16 0,007 0,292 100,608 

36n 

 

0,418 0,023 0,412 0,230 0,017 67,99 32,70 0 0,235 102,023 

37n 

 

0 0,006 0 0 0,014 68,67 30,30 0,012 0,220 99,222 

38n 

 

0,053 0 0 0,057 0,030 74,66 21,45 0 0,224 96,474 

39n 

 

0,029 0,016 0 0 0,027 82,79 14,14 0 0,284 97,2854 

40n 

 

0,034 0 0 0 0,027 70,04 27,00 0,022 0,238 97,360 

41n 

 

0,011 0,002 0 0,099 0,076 91,01 6,99 0,019 0,400 98,607 

42n 

 

0,026 0,020 0,210 0,153 0,043 91,19 9,46 0,017 0,389 101,508 

43n 

 

0 0,029 0 0,141 0,024 58,69 38,24 0,023 0,172 97,319 

44n 

 

0 0 0,099 0 0,013 97,08 5,07 0,025 0,531 102,818 

45n 

 

0,028 0 0,264 0 0,013 93,84 5,89 0,025 0,432 100,492 

46n 

 

0 0,006 0,155 0,134 0 96,01 5,60 0 0,453 102,358 

47n 

 

0 0 0 0 0 52,91 47,58 0,028 0,064 100,582 

48n 

 

0,007 0,032 0 0,060 0 95,95 6,17 0,018 0,484 102,721 

49n 

 

0,011 0,014 0 0,076 0,020 96,07 6,32 0,017 0,434 102,961 

50n 

 

0,033 0 0,172 0 0,023 82,81 18,41 0,001 0,271 101,721 

51n 

 

0,006 0,015 0,062 0,072 0,028 53,71 45,33 0,005 0,098 99,324 

52n 

 

0 0 0 0 0,026 95,56 6,82 0 0,426 102,832 

53n 

 

0 0,002 0,327 0 0,007 96,28 5,65 0 0,555 102,820 

54n 

 

0,044 0,018 0 0 0,059 96,08 5,64 0,003 0,478 102,322 

55n 0,005 0,016 0 0 0,053 95,99 5,10 0,012 0,503 101,679 
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Punkt 

 

Si S Ge Ga P Fe Ni Cr Co Total 

56n 

 

0 0,018 0,054 0 0,014 65,76 33,75 0,025 0,147 99,769 

57n 

 

0,026 0,004 0,026 0,011 0,010 96,69 6,31 0 0,461 103,538 

58n 

 

0,004 0 0,009 0,046 0,037 87,59 11,75 0,005 0,390 99,831 

59n 

 

0 0 0,169 0,065 0,036 94,74 7,37 0 0,501 102,881 

60n 

 

0,015 0,012 0,075 0,089 0,007 93,33 7,80 0,014 0,381 101,722 

61n 

 

0 0,006 0 0,035 0,031 53,84 43,6 0 0,076 97,588 

62n 

 

0,027 0,006 0 0,049 0,007 87,68 13,74 0,009 0,309 101,826 

63n 

 

0,030 0,002 0,228 0,098 0 95,89 6,30 0,013 0,481 103,041 

64n 

 

0 0,004 0,075 0 0,040 95,66 6,54 0 0,450 102,769 

65n 

 

0 0 0,240 0,091 0,030 96,05 5,88 0,004 0,485 102,778 

66n 

 

0,013 0 0 0 0,010 96,71 5,22 0 0,452 102,404 

67n 

 

0 0,006 0,042 0 0,017 95,94 5,36 0,017 0,476 101,858 

68n 

 

0 0 0 0,001 0,024 65,26 31,07 0,015 0,225 96,595 

69n 

 

0,005 0,018 0 0,016 0,003 91,24 9,87 0 0,372 101,525 

70n 

 

0 0 0,127 0,082 0,033 94,87 5,77 0 0,547 101,430 

71n 

 

0,002 0,008 0 0 0 93,10 8,60 0,010 0,467 102,187 

72n 

 

0 0 0 0 0,030 97,03 5,74 0,019 0,543 103,361 

73n 

 

0,004 0,008 0 0,205 0,013 96,17 6,76 0,018 0,390 103,568 

74n 

 

0 0,020 0 0 0,043 93,19 7,78 0 0,460 101,493 

75n 

 

0 0 0 0,229 0,043 82,39 16,31 0,025 0,354 99,352 

76t 

 

0,019 0,018 0 0 0,023 86,58 14,18 0 0,424 101,244 

77t 

 

0 0 0 0,225 0,017 86,67 14,46 0 0,360 101,732 

78t 

 

0,032 0 0,268 0,036 0,023 86,05 15,49 0,019 0,360 102,279 

79t 

 

0,038 0,004 0 0,094 0,030 85,00 15,58 0,018 0,306 101,069 

80t 

 

0 0 0,073 0,038 0 84,83 16,65 0,025 0,302 101,917 

81t 

 

0 0 0,254 0 0,040 83,41 17,64 0,014 0,240 101,598 

82t 

 

0,024 0,040 0 0,036 0,007 83,19 18,43 0,007 0,275 102,009 

83t 

 

0 0 0,174 0,069 0,040 80,94 19,58 0,017 0,323 101,143 

84t 0,020 0 0,075 0 0,024 79,56 21,84 0,020 0,163 101,702 
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Punkt 

 

Si S Ge Ga P Fe Ni Cr Co Total 

85t 

 

0 0,002 0 0 0,050 76,44 24,03 0,035 0,262 100,819 

86t 

 

0 0 0,356 0,098 0,095 73,28 27,93 0,009 0,167 101,934 

87t 

 

0,001 0,018 0 0,203 0,041 67,67 33,11 0,024 0,178 101,246 

88k 

 

0 0 0,111 0,047 0,033 93,64 8,06 0 0,379 102,270 

89k 

 

0,033 0,016 0,312 0,325 0,102 95,33 6,86 0 0,376 103,354 

90k 

 

0,009 0 0,282 0,009 0,069 94,84 6,95 0 0,336 102,494 

91k 

 

0 0,002 0,263 0 0,083 94,86 7,04 0,020 0,447 102,715 

92k 

 

0 0,022 0,188 0,171 0,089 95,10 7,23 0,008 0,309 103,117 

93k 

 

0 0 0,049 0 0,083 94,93 6,99 0 0,424 102,476 

94k 

 

0,017 0,004 0,305 0 0,103 93,13 7,36 0 0,466 101,384 

95k 

 

0,002 0 0,108 0,089 0,020 94,08 7,16 0 0,393 101,851 

96k 

 

0,011 0 0,031 0,123 0,086 95,91 7,27 0 0,361 103,791 

97k 

 

0 0 0 0 0,056 94,98 7,36 0 0,369 102,766 

98k 

 

0,005 0,006 0 0,018 0,073 94,07 7,38 0,001 0,431 101,984 

99k 

 

0 0,012 0 0,015 0,086 95,15 7,23 0,031 0,362 102,885 

100k 0,008 0 0,164 0 0,060 94,15 7,43 0,018 0,410 102,240 
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Appendix II 

Nedan redovisas representativa bilder av petrografiska relationer i Muonionalustameteoriten. 

 

Figur 1A. Kamacitplattorna (kam) bildar det Widmanstättenska mönstret med tre generella riktningar. 

Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 1000 µm. 

 

Figur 2A. Den Ni-rika fasen i provet utgörs av de betydligt smalare taenitlamellerna (tan) som fyller 

områdena mellan kamaciten (kam), men som också omger plessitfälten (ple). Bilden är tagen i optiskt 

mikroskop med påfallande ljus, skala 500 µm. 

kam 

kam 

tae ple 

ple 
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Figur 3A. Taenitlamell (tae) omgiven av kamacit (kam) med aktuell analystravers. Bilden är tagen 

med BSE i mikrosond. 

 

Figur 4A. Flertalet texturella typer av plessit uppträder i provet, däribland fingerplessit (fin), nätplessit 

(nät) samt kamplessit (kap). Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 1000 µm. 

tae 

kam 

kap fin 

nät 
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Figur 5A. Fält av fingerplessit (fin) inneslutna mellan kamacitplattor (kam). Bilden är tagen i optiskt 

mikroskop med påfallande ljus, skala 500 µm. 

 

Figur 6A. Inneslutningar av kamacit (kam) i fingerplessit (fin) ses till höger. Bilden är tagen i optiskt 

mikroskop med påfallande ljus, skala 500 µm. 

fin 

kam 

kam 

fin 
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Figur 7A. Svart plessit (spl) med fingerplessitisk textur. Bilden är tagen i optiskt mikroskop med 

påfallande ljus, skala 500 µm. 

 

Figur 8A. Den vanligt förekommande nätplessiten (nät). Bilden är tagen i optiskt mikroskop med 

påfallande ljus, skala 100 µm. 

spl 

nät 
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Figur 9A. Nätplessit (nät) som angränsar till kamplessit (kap). Bilden är tagen i optiskt mikroskop 

med påfallande ljus, skala 500 µm. 

 

Figur 10A. Kamplessit (kap) i association till kamacitplattor (kam). Orienteringen är direkt relaterad. 

Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 1000 µm. 

nät 

kap 

kap 

kam 
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Figur 11A. Små taenitöar (tae) framträder mellan kamacitelementen (kam). Bilden är tagen i optiskt 

mikroskop med påfallande ljus, skala 100 µm. 

 

Figur 12A. Cellulär plessit (cel) i association till nätplessit (nät). Bilden är tagen i optiskt mikroskop 

med påfallande ljus, skala 1000 µm. 

kam tae 

cel 
nät 
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Figur 13A. Cellulär plessit (cel). Förstoring av figur 12A. Bilden är tagen i optiskt mikroskop med 

påfallande ljus, skala 500 µm. 

 

Figur 14A. Travers från vänster till höger; kamacit (kam), taenit (tae), nätplessit (nät), taenit och 

kamacit. Bilden är tagen med BSE i mikrosond. 
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kam 

tae 

nät 
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Figur 15A. Chockinducerade Neumannlinjer (neu) uppträder i kamacitplattor (kam). Bilden är tagen i 

optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 500 µm. 

 

Figur 16A. Neumannlinjer (neu) i kamacit (kam) med avbrott då dessa passerar taenitlameller (tae). 

Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 100 µm. 
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kam 
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Figur 17A. Schreibersit (sch) och daubreelit (dau) samt troilit (tro) kristalliserade i kamacit (kam). 

Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 50 µm. 

 

Figur 18A. Schreibersitbården (sch) framträder här endast som en list invid troilit- (tro) och 

dubréelitsammanväxningen (dau). Bilden är tagen i optiskt mikroskop med påfallande ljus, skala 50 

µm. 
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