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1. Chondrity
Chondrity jsou primitivní nediferenciované meteority, které představují zhruba 86%
všech dosud na Zemi spadlých meteoritů (Mcsween Jr, 2010). Předpokládá se, že
chemické složení chondritických meteoritů je velice podobné prvkovému složení
sluneční fotosféry (až na vysoce volatilní látky např.: H, He). Ta by měla reprezentovat
složení původní solární mlhoviny (Mcsween Jr, 2010; Weisberg et al., 2006). Mateřská
tělesa chondritů jsou asteroidy, či jiná tělesa, která neprošla diferenciací hmoty, avšak
některé z nich byly poznamenány tepelnou metamorfózou, či byly alterovány vodou
(Weisberg et al., 2006). Jejich název je odvozen od řádově submilimetrových až
milimetrových kuliček tvořených ztuhlou silikátovou taveninou, nazývaných chondrule.
Ty jsou v těchto meteoritech částečně zastoupeny (Mcsween Jr, 2010; Weisberg et al.,
2006).

1.1. Základní konstituenty chondritů
Chondrity jsou pevnou směsí akretovaných komponent, kterými jsou především:
chondrule, refrakterní inkluze, železo a matrix

1.1.1.

Chondrule

Chondrule jsou dominantními komponenty chondritické hmoty. Jedná se o malé kulovité
objekty, které vznikly zhruba před 4,56 miliardami let. Podle (McBreen and Hanlon,
1999) mohlo být formování Sluneční soustavy značně urychleno tehdejším blízkým gama
zábleskem. Mohutný přítok energie pravděpodobně způsobil roztavení malých zrníček
minerálů, tehdy přítomných v solární mlhovině. Jejich následnou rychlou kondenzací
vznikly malé kulovité objekty, ze kterých se později postupnou akrecí, společně s dalšími
komponenty, stala chondritická tělesa.
Vzhledem

k tehdy

přítomnému teplotnímu

gradientu

v protoplanetárním

disku

pravděpodobně došlo k tomu, že vzniklé chondrule měly rozdílné chemické vlastnosti
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(Weisberg et al., 2006), a to v závislosti na heliocentrické vzdálenosti rezervoáru, v němž
chondrule zkondenzovaly.
V meteoritech lze nalézt chondrule různých velikostí, tvarů a textur. Mnoho z nich je
primárně složeno z minerálů olivínu a pyroxenu, často také s přítomností minerálního
skla. To vzniklo díky rychlému zahřátí a následně tak rychlému zchladnutí tělesa, že
jednotlivé atomy nestihly vykrystalizovat a vytvořily tak amorfní sklo. Příčinou tohoto
děje mohl být s největší pravděpodobností impakt s jiným tělesem. Mnoho chondrulí má
také porfyrickou (nestejnozrnou) texturu. To znamená, že jsou složeny z více menších
krystalů spojených jemnozrnným, nebo skleněným pozadím (mezostáze). Chondrule jsou
také někdy rozděleny na redukované chondrule typu I a oxidované chondrule typu II.

1.1.2.

Refrakterní inkluze

Refrakterní inkluze jsou obecně považovány za nejstarší materiál, který vznikl ve
Sluneční soustavě (s výjimkou presolárních zrn). Vznikly pravděpodobně přímou
kondenzací ze solární mlhoviny. Zatímco důvodem pozdějšího vzniku chondrulí byl
pravděpodobně gama záblesk (viz. 1.1.1.), tak u refrakterních inkluzí se předpokládá, že
jejich vznik byl iniciován počátkem zažehnutí termojaderné fúze na Slunci.
Refrakterní inkluze se vyskytují především v primitivních uhlíkatých chondritech
(Ivanova, 2016). Dělí se na dva typy. Jsou to inkluze bohaté na vápník a hořčík (CAI) a
améoboidní olivínové agregáty (AOA). CAI jsou složeny z různých druhů minerálu a to
především primárně hibonitem, perovskitem, melilitem, spinelem, diopsidem, anortitem,
forsteritem a ojediněle se vyskytujícím korundem (Mcsween Jr, 2010). AOA jsou
podobného složení, avšak podle zjištěného obsahu

26

Al, se dá předpokládat, že vznikly

později než CAI (Mcsween Jr, 2010).

1.1.3.

Kovy

Rozeznáváme dva druhy kovů vyskytujících se v chondritech. Prvním druhem jsou malé
hrudky, tvořené vysoce refrakterními siderofilními prvky (Ir, Os, Ru, Mo, Wo, Re)
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vyskytujících se v CAI inkluzích. Předpokládá se, že tyto slitiny zkondenzovaly ze solární
mlhoviny za teploty vyšší jak 1 600 K (Mcsween Jr, 2010).
Druhým, více se vyskytujícím, druhem kovů jsou zrna Fe-Ni kovu, které se většinou
nachází na povrchu chondrulí. Předpokládá se, že pokud tato zrna, vyskytující se na
povrchu chondrule, jsou podobného složení, tak pravděpodobně pochází z chondrule a
nějakým způsobem, z nich byly vyloučeny.
Během pomalého tuhnutí se ztuhlý kov separuje na kamacit, který obsahuje malé
množství niklu (5-7 %), a na taenit, který obsahuje více niklu (13-48 %).

1.1.4.

Matrix

Matrix je poslední z hlavních komponent chondritických meteoritů. Jedná se o směs
jemnozrnných minerálů, které vyplňují prostor mezi jednotlivými chondrulemi,
refrakterními inkluzemi a kovovými zrny. Charakteristické pro minerály vyskytující se
v matrix je především jejich velikost (cca 50-100 nm). Minerály, ze kterých je matrix
složena, jsou především silikáty, z nichž nejvíce zastoupeny jsou olivín a pyroxen. Dále
se se může jednat o oxidy, sulfidy, kovy, fylosilikáty a uhličitany. Původ matrix není
dodnes zcela přesně známa. Matrix je tedy pravděpodobně komplexní směsí presolárních
zrn, kondenzátů ze solární mlhoviny, vzniklých za různých teplot, a rozpadlé chondrule
a refrakterní inkluze.

1.2. Klasifikace chondritů
Chondrity jsou klasifikovány na základě primárních a sekundárních vlastností.
Primárními vlastnostmi jsou celkové průměrné prvkové složení a isotopová kompozice
kyslíku. Sekundárními vlastnostmi jsou změny v mineralogii způsobené tepelnou
metamorfózou, či vodní alterací.

1.2.1.

Primární klasifikace chondritů

Na základě primárních vlastností se chondrity dělí do tříd, klanů, skupin a v některých
případech i podskupin.
6
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Podle (Weisberg et al., 2006) obsahuje třída dvě nebo více skupin chondritických
meteoritů sdílejících podobné celkové průměrné chemické složení a isotopickou
kompozici kyslíku. Chondrity uvnitř jedné třídy se obecně vyznačují podobným obsahem
refrakterních litofilních prvků, kterých obsahují buďto nadbytek, nedostatek, nebo jsou
v rovnováze s jejich zastoupením v chondritu CI (Weisberg et al., 2006). Chondrity jsou
rozděleny následně do několika tříd, a to na třídu uhlíkatých (C), obyčejných (O) a
enstatických (E) chondritů.
Termín klan, který ve své práci používají (Weisberg et al., 2006), je relativně nový pojem
v meteoritické taxonomii. Hierarchicky je výše postavený než skupina, ale je níže
postavený nežli třída. Meteority uvnitř stejného klanu mají chemické, mineralogické a
isotopické podobnosti a předpokládá se, že vznikly ve stejné lokální oblasti (rezervoáru)
sluneční mlhoviny (Kallemeyn et al., 1996). Uhlíkaté chondrity se dělí do celkem čtyř
klanů. Jedná se o klan CR, který obsahuje CR, CH, CB skupiny. Dále poté CV-CK klan
obsahující CV a CK skupiny, CM-CO klan obsahující CM a CO skupiny, a nakonec CI
klan, který obsahuje pouze jednu skupinu CI. Obyčejné chondrity reprezentují pouze
jeden klan H-LL-LL, jelikož všechny zmíněné skupiny obyčejných chondritů mají velice
podobné isotopické a petrologické charakteristiky. Stejně tak je tomu u enstatických
chondritů, kde je také vyskytuje pouze jeden klan EH-EL.
Termín skupina je nejzákladnější a nejvýznamější jednotkou v meteoritické klasifikaci.
Skupina by měla reprezentovat meteority, které pocházejí ze stejného mateřského tělesa.
Skupina je podle (Weisberg et al., 2006) definována jako minimálně pět nepárových
(nepocházejí z jednoho pádu) meteoritů, které se vyznačují podobnými petrologickými
vlastnostmi (velikost chondrule, minerální složení), celkovým chemickým složením a
isotopovým zastoupením kyslíků.
U některých členů chondritických skupin byly zjištěny systematické petrologické rozdíly,
což vedlo k tomu, že některé skupiny se ještě rozdělily na podskupiny. Například uhlíkatý
chondrit CV lze rozdělit na oxidované a redukované podskupiny, a to například na
základě poměrů matrix/chondrule.
7
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1.2.2.

Sekundární klasifikace chondritů

Vlivem tepelné metamorfózy či vodní alterace, dochází ke změnám v minieralogi a
petrologii chondritického tělesa. Na základě několika charakteristik (Tabulka č.1) zavedl
(Van Schmus and Wood, 1967) klasifikační schéma, podle kterého jsou skupiny
chondritických

meteoritů

klasifikovány

do

6

petrologických

typů.

K těmto

charakteristikám patří například homogenita olivínového složení, struktura nízcevápenatého pyroxenu, obsah vody atd.
Petrologický typ 3.0 je považován za nejméně dotčený materiál. Petrologické typy 3.1.
až 6 reprezentují tělesa, která prošla určitým stupněm tepelné metamorfozy. Naopak
petrologické stupně 1 a 2 reprezentují chondrity, jejichž mineralogie a petrologie byla
pozměněna vodní alterací (rozrušením).

Obrázek č.1: Přehled petrologických typů
typických pro dané skupiny chondritů

Podle všech dosavadních meteoritických analýz, prošla tepelnou metamorfózou převážně
pouze mateřská tělesa obyčejných, enstatických a Rumurturity chondritů. Naopak
uhlíkaté chondrity byly alterovány vodou, a tudíž disponují petrologickými typy 1, 2 a 3.
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Vyjímku tvoří pouze uhlíkatý chondrit CK, který jako jediný z uhlíkatých chondritů
nabývá petrologických typů 3, 4, 5 a 6.
Široký rozsah petrografických typů u obyčejných a enstatických chondritů se dá vysvětlit
tzv. „onion shell“ strukturou (The et al., 2003) jejich mateřských těles. Ta předpokládá,
že na jednom mateřském tělese mohlo dojít k vytvoření několika petrografických typů.
Pokud se akretované těleso začalo zahřívat, ať už vlivem rozpadu přítomných
radionuklidů, nebo energií získanou při impaktu, ovšem teplota nebyla tak vysoká, aby
došlo k tání chondritické hmoty a její následné diferenciaci, docházelo pouze
k nízkoteplotní metamorfóze. Při tepelné metamorfóze se začala měnit textura a
mineralogie hmoty. Čím vyšší teplota byla přítomna, tím vyššího petrografického typu
bylo dosaženo. Pokud vezmeme v úvahu, že teplota takovéhoto tělesa stoupala směrem k
jeho středu, dá se předpokládat, že petrografický stupeň číslo 6 pravděpodobně
reprezentoval střed tohoto tělesa a typ 3.0 reprezentoval jeho svrchní kůru. Při impaktu
tohoto tělesa došlo k jeho fragmentaci a následně k distribuci různých petrografických
typů v prostoru. I když se předpokládá, že chondrity jedné skupiny pravděpodobně
pocházejí z jednoho tělesa, zatím tato hypotéza nebyla potvrzena
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Petrologický typ

1

Homogenita olivínového složení

-

> 5% SO

Strukturální stav nízce-vápenatého
pyroxenu

-

Převážně monoklinická

Plagioklas

Alterováno
nebo chybí

Minerální sklo v chondrulích

2

3

Drobná
primární zrna
Většinou
alterováno,
někdy
zachováno
< 20, taenit je
přítomen
minoritně, či
úplně chybí

Kov: Maximum Ni

hm%

-

Sulfidy: Průměr Ni

hm%

-

> 0,5

Jemnozrnná
neprůhledná

Většinou
jemnozrnná
neprůhledná

Matrix

Žádné
chondrule

Integrace chondrulí v matrix

4

5

6

< 5% SO

Homogenní

Sekundární
< 2μm zrna

> 20%
monoklinická
Sekundární
< 2-50μm zrna

≤ 20%
Ortorombická
monoklinická
Sekundární
> 50μm zrna

čisté, izotropní

devitrifikované

Chybí

>20
kamacit a taentit v exsolučním vztahu
<0,5
Neprůhledná až
průhledná

Ostře ohraničené chondrule

Průhledná, rekrystalizovaná
Některé chondrule mohou být
ještě rozeznatelné, méně ostré
hrany

Uhlík

hm%

3-5

0,8-2,6

0,2-1

< 0,2

Voda

hm%

18-22

2-16

0,3-3

< 1,5

Chondrule
jsou již špatně
rozeznatelné

Tabulka č.1: Seznam kritérií pro klasifikování meteoritů dle petrologických typů podle (Van Schmus and Wood, 1967). Převzato a upraveno z (Weisberg et al., 2006)
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1.3. Obyčejné chondrity
Obyčejné chondrity představují nejhojněji zastoupenou třídu doposud známých meteoritů
(Hutchison, 2004). Podle (Weisberg et al., 2006) je pro ně charakteristické, že zastoupení
jejich Mg-normalizovaných refrakterních litofilních prvků je nižší, než je tomu u
meteoritu CI a směrnice jejich kyslíkové isotopové kompozice leží nad TF linií, dobře
rozeznatelná od uhlíkatých chondritů.
Celkem je známo přes 50 000 obyčejných chondritů. Z toho téměř 23 000 H chondritů,
přes 20 000 L chondritů a přes 7 000 LL chondritů.
Dělí se do jednoho klanu H-L-LL a do tří skupin H, L a LL. Tyto skupiny se od sebe
vzájemně liší celkovým obsahem železa a jeho množstvím v oxidované a redukované
formě. Celkový obsah železa v obyčejných chondritech činní [(v obj%): H, 8; L, 4; LL,
2]. Stupeň oxidace železa v meteoritu je dán poměrem obsahu čistého železa a železa
v oxidovaném stavu Fe0/FeO. Tento poměr nabývá průměrných hodnot 0,58 pro H, 0,29
pro L a 0,11 pro LL (Weisberg et al., 2006). Z uvedených poměrů je snadné usoudit, že
stupeň oxidace železa stoupá ve směru H→L→LL.
V praxi se pro chemickou klasifikaci obyčejných chondritů používá metoda, jež určuje
složení olivínu a málo-vápenatého pyroxenu (viz. Porangaba). Výsledkem je diagram
(obrázek), kde na ose x je vynesena hodnota množství fayalitu v olivínu a na ose y
množství forrsteritu v nízce-vápenatém pyroxenu. Vzhledem ke statistickým údajům, je
pro klasifikaci signifikantní hodnota fayalitu v olivínu [(v mol% Fa): H, 16–20; L, 23–
26; LL, 27–32] (Weisberg et al., 2006). Tento typ klasifikace je použitelný pouze
v případě, že se jedná o ekvilibrované obyčejné chondrity (tjts. Petrografický typ 4-6).
Pro obyčejné chondrity je typický obsah velkých milimetrových chondrulí s různými
texturami a minerálním složením. Chondrule jsou složeny převážně z minerálů olivínu a
pyroxenu a případně i minerálního skla. Mimo chondrulí, lze v obyčejných chondritech
také najít minerály troilit, chromit, apatit, či Fe-Ni zrna tvořená minerály kamacitem a
taenitem. Obsah matrix podle (Weisberg et al., 2006) činní (15-20 obj%), což je obecně
méně, než u uhlíkatých chondritů. Refrakterní inkluze se vyskytují vzácně. Obyčejné
chondrity nabývají širokého rozsahu, co se petrografických typů týče (3-6).
11
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1.4. Uhlíkaté chondrity
Uhlíkaté chondrity jsou nejprimitivnější třídou meteoritů. Jedná se o nediferenciované
meteority, které se pravděpodobně zformovaly v oblastech solární mlhoviny bohatých na
kyslík (Mcsween Jr, 2010). Z tohoto důvodu se převážná většina železa v uhlíkatých
chondritech vyskytuje v oxidovaném stavu ve formě silikátů, oxidů, či sulfidů. Jsou
v nich také přítomny refrakterní vápenato-hlinité inkluze. Dále se předpokládá, že se
uhlíkaté chondrity zformovaly nejdále od Slunce, ze všech chondritů. Ukazatelem může
být také vysoký obsah volatilních sloučenin, včetně vody. Uhlíkaté chondrity rozděleny
do 8 skupin: CI, CM, CO, CV, CK, CR, CH, CB. Uhlíkaté chondrity neprošli téměř
žádnou tepelnou metamorfózou. Některé z nich byly pouze alterovány (rozrušeny) vodou.
Z tohoto důvodu nabývají petrologických typů 1, 2, 3, přičemž typ 3 odpovídá
nejprimitivnějšímu materiálu a typy 2 a 1 odpovídají alteraci vodou. V tomto případě typ
1 indikuje největší poškození vodní alterací. Výjimkou je chondrit skupiny CK, který
nabývá hodnot petrografických typů 3-6.
Asi největší zajímavostí, co se uhlíkatých chondritů týče, byl objev základních
organických sloučenin (Hayatsu et al., 1977) a později dokonce i aminokyselin (Cronin
and Moore, 1977) vyskytujících se v této třídě meteoritů. (Ehrenfreund et al., 2001) ve
své studii publikuje výsledky analýz několika uhlíkatých chondritů, ve kterých se
vyskytují různé druhy aminokyselin proteinogeních, neproteinogeních, L-aminokyselin,
či D-aminokyseliny. (Pizzarello and Shock, 2017) nakonec ve své publikaci shrnují
nejvíce zastoupené organické látky vyskytující se v uhlíkatých chondritech. Vedle
aminokyselin se v nich vyskytují ještě různé druhy aromatických sloučenin, karboxylové
kyseliny, hydroxykyseliny, sulfonové kyseliny, aldehydy a ketony, aminy, a dokonce i
puriny, či pirimidiny.
Podle (Weisberg et al., 2006) jsou uhlíkaté chondrity charakteristické tím, že zastoupením
jejich Mg-normalizovaných refrakterních litofilních prvků je větší, než v případě CI
chondritu a směrnice jejich kyslíkově izotopické kompozice leží pod TF linií, kde jsou
dobře rozeznatelné od obyčejných chondritů. Dále jsou charakteristické širokou škálou
velikostí chondrulí, a to od velikých chondrulí vyskytujících se v CV a CR chondritech
až po malé chondrule vyskytující se v CH chondritech. Ačkoli mnoho chondritů, jako
12
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například CI, CM, CO, CV, CR, je bohatých na matrix, některé, jako například CH a CB,
disponují menším zastoupením matrix.

1.4.1.

CI klan

Skupina CI chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl v roce 1938 ve
městě Ivuna v Tanzánii.
CI chondrit je často považován za nejprimitivnější meteorit ve Sluneční soustavě. Jeho
prvkové složení je nejvíce podobné prvkovému složení sluneční fotosféry (mimo vysoce
volatilních prvků např.: H, He) ze všech meteoritů. Z tohoto důvodu se CI chondrit
používá pro vzájemné porovnávání jednotlivých skupin meteoritů.
Je známo pouze 9 CI meteoritů (Meteoritical Buletin) a u všech byl zjištěn petrologický
typ 1. CI skupina neobsahuje žádné chondrule a minimální množství refrakterních
vápenato-hlinitých inkluzí. To ukazuje, že se jedná o vysoce hydratované meteority, které
se skládají z jemnozrnné matrix bohaté na fylosilikáty s menším množstvím magnetitu,
sulfidy, sulfáty, uhličitany a vzácně se vyskytující izolované fragmenty olivínu a
pyroxenu (Mcsween Jr et al., 2006).
Doposud není zcela jasné, zda CI chondrit někdy vůbec obsahoval chondrule a vápenatohlinité inkluze, nebo zda došlo k jejich rozpadu díky vodní alteraci.

1.4.2. CM-CO klan
Skupina CM (Mighei-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl na
Ukraině v roce 1889. Je známo více než 500 meteoritů této skupiny a převážná většina je
klasifikována jako petrologický typ 2, pouze pár desítek je charakterizováno typem 1.
Tyto meteority jsou specifické relativně malými chondrulemi (cca 300 μm). Refraktorní
inkluze byly již částečně nahrazeny fylosilikáty.
Skupina CO (Ornans-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl
ve Francii v roce 1868. Je známo také více jak 500 meteoritů této skupiny, ale drtivá
většina z nich je klasifikována jako petrologický typ 3 s rozsahem 3.0-3.7. Mají menší
chondrule, než CM meteority (cca 150 μm) a relativně větší zastoupení matrix (30-45
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obj%). Typické pro CO chondrity jsou jasně viditelné malé inkluze volného kovu, který
je tvořen převážně Fe-Ni.
I když mají CO chondrity po chemické stránce blíže k CV chondritům, tak (Kallemeyn
1982) klasifikovat CM a CO chondrity do společného CO-CM klanu, a to na základě tří
společných charakteristik: 1) chondrule jsou podobných velikostí a bezvodé minerály
mají podobné složení; 2) zastoupení refrakterně-litofilních prvků je podobné; 3)
isotopická kompozice kyslíku v minerálech je podobná.

1.4.3.

CK-CV klan

Skupina CV (Vigarano-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl
v Itálii v roce 1910. Je známo přes 400 CV meteoritů a všechny z nich jsou klasifikovány
jako petrologický typ 3. CV chondrity mají veliké zastoupení matrix (40-45 obj%), veliké
(cca 1mm) chondrule a vysoké zastoupení refrakterních inkluzí (Weisberg et al., 2006).
Zajímavostí je, že tato skupina chondritů je ještě rozdělena do tří podskupin na oxidované
podskupiny CVoxA, CVoxB a redukovanou podskupinu CVred . CVoxB chondrity prošli
alterací vodou a obsahují fylosilikáty, magnetit, fayalit a alterované produkty. CV oxA
chondrity se vyznačují obsahem olivínu bohatého na železo, železnatého pyroxenu a
nephelinu (NaK)AlSiO4.
Skupina CK (Karoonda-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl
v Austrálii v roce 1930. Je známo více než 300 CK meteoritů s rozsahem petrologických
typů 3-6, přičemž většina je klasifikována, jako typ 4. CK chondrity jsou charakteristické
vysokým zastoupením matrix (40-45 obj%), velikými chondrulemi (cca 700-1000 μm),
nižším zastoupením refrakterních inkluzí a porfyrickou (žilnou) texturou. Jedná se také o
vysoce oxidované meteority, což indikuje vysoký obsah fayalitu v olivínu (Fa29-33), téměř
kompletní absence čistého železa a vysokým obsahem Ni v sulfidech.

1.4.4.

CR klan

Skupina CR (Rennazo-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl
v Itálii v roce 1824. Je známo asi 179 CR chondritů a všechny jsou klasifikovány jako
14
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petrologický stupeň 2. CR chodnrity jsou charakteristické velkými milimetrovými
chondrulemi bohatými na Fe-Ni a mají poměrné široký rozsah obsahu matrix (40-70
obj%). Zastoupení refrakterních inkluzí je relativně malé.
Skupina CH (ALH85085-like) chondritů je pojmenovány podle meteoritu ALH85085,
který byl nalezen v 1985 v antarktidě. Je známo 25 CH chondritů a všechny jsou
klasifikovány jako petrologický stupeň 3, což naznačuje, že se jedná o vysoce primitivní
meteority, které neprošly ani tepelnou metamorfózou, ani vodní alterací. CH chondrity
jsou charakteristické malými (50-100 µm) chondrulemi a nízkým zastoupením matrix (5
%). Zastoupení refrakterních inkluzí je velmi malé. CH chondrity jsou specifické
především vysokým obsahem Fe-Ni (cca 20 %).
Na základě vysokého zastoupení malých chondrulí a velmi malého výskytu matrix
(Wasson and Kallemeyn, 1990) označují CH chondrit jako subchondrit a předpokládají,
že se nejedná o primární akretovaný materiál, ale že CH chondrit vznikl jako produkt
asteroidální kolize. Nicméně, řada studií např.(Greshake et al., 2002; Meibom et al., 2001)
naopak navrhují hypotézu, že na základě přítomnosti refrakterních inkluzí rovnoměrně
obohacených o 16O, kovové kondenzáty a na základě přítomnosti nedotčených chondrulí,
se skutečně jedná o klasický chondrit.
Skupina CB (Bencubbin-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který byl
nalezen v Austrálii v roce 1930. CB chondrity jsou charakteristicky odlišné od ostatních
chondritů. Podle (Weisberg et al., 2001) je pro ně specifický vysoký obsah kovů (60-80
obj%), kryptokrystalická textura chondrulí a velké vyčerpání mírně těkavých litofillních
prvků. Je známo 20 CH chondritů, které se na základě chemických a petrologických
vlastností dělí do dvou podskupin CBa a CBb (Weisberg et al., 2001). CBa podskupina je
specifická zhruba 60 obj% obsahem kovů a řádově centimetrovými chondrulemi, zatímco
pro CBb podskupinu je charakteristické zastupení kovu více jak 70 obj% a řádově
milimetrové chondrule.
Navzdory tomu, že CR, CH a CB chondritické skupiny mají odlišné petrografické i
chemické charakteristiky, sdílí určitý počet společných charakteristik, díky kterým lze
tyto tři skupiny zařadit do stejného klanu. Jedná se o vysoký obsah kovů. Dále jsou to
snížený obsah mírně volatilních litofilních prvků a široký rozsah složení Fe-Ni.
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1.5.

Enstatické chondrity

Na základě mineralogie a chemického složení, představují enstatické chondrity hmotu,
která byla zformována za vysoce redukčních podmínek (Keil, 1968). Obsahují na železo
chudé silikáty a prvky, které se v ostatních chondritických skupinách chovají jako litofilní
(Mn, Mg, Ca, Na, K), avšak v případě enstatických chondritů se jedná o prvky chalkofilní
(tvoří sulfidy). Hlavním silikátovým minerálem v chondrulích je enstatit (Mg2Si2O6).
Olivín se v chondrulích vyskytuje vzácně při nízkých petrologických typech (typ 3) a
s rostoucím petrologickým typem přirozeně mizí. Dále jsou v E chondritech přítomny
rozmanité druhy neobvyklých sulfidických minerálů. Jsou to například oldhamit (CaS),
alabandit ((Mn)S), niningerit ((Mg)S), caswellsilverit (NaCrS2) a další. Jedná se o jediný
klan chondritů, jehož izotopové složení kyslíku leží přímo na TF lini a jehož hodnata leží
blízko hodnot Země a Měsíce(viz obrázek č.3)(Mcsween Jr, 2010).
Enstatické chondrity mají obsahují klan EH-EL a rozdělují se do dvou skupin na EH a
EL chondrity. EH chondrity jsou redukovanější než EL a obsahují především minerály
niningerit a caswellsilverit, zatímco EL obsahují především minerál alabandite (Keil,
1968). Dále, EH chondrity mají vyšší obsah Si (2-3 hm%) v Fe-Ni, než EL chondrity,
které mají méně než 1,0 hm% Si v Fe-Ni. EH chondrit nabývají petrologických typů 3-6,
zatímco EL chondrity nabývají pouze petrologických typů 3-5 (Weisberg et al., 2006).

1.6.

R chondrity

Skupina R (Rumumurturity-like) chondritů je pojmenována podle meteoritu, který spadl
v Keni v roce 1934. Je známo 196 R chondritů a všechny jsou klasifikovány v rozmezí
petrologických typů 3-6. Jedná se o vysoce oxidované chondrity jejichž izotopové
kyslíkové zastoupení a zastoupení refrakterních litofilních prvků je v souladu s chondrity
klanu H-L-LL, avšak doposud k nim R chondrity nebyly přiřazeny. R chondrity jsou
charakteristické vysokým obsahem fayalitu v olivínu (37-40 mol%). Zastoupení matrix
je poměrně vysoké. U R chondritů činní cca 50 obj%.
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1.7.

K chondrity

K (Kakangari-like) chondrity jsou pojmenovány podle meteoritu, který spadl v Indii
v roce 1890. Jsou známy pouze 4 K chondrity.
Zastoupení refrakterních litofilních prvků a volatilních prvků je podobné obyčejným
chondritům. Směrnice jejich isotopové kyslíkové kompozice leží pod TF linií, blízko CR,
CB a CH chondritům. Na rozdíl od R chondritů nemají K chondrity tak blízko k žádné
dosavadní třídě chondritických meteoritů a z toho důvodu se jedná o žhavé kandidáty na
členy nové, čtvrté třídy chondritů (Weisberg et al., 2006).
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CI

CM

CO

CV

CK

CR

CH

CB

H

L

LL

EH

EL

R

K

Zastoupení chondrulí

(obj%)

≪1

20

48

45

45

50-60

70

20-40

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

>40

27

Zastoupení matrix

(obj%)

>99

70

34

40

40

30-50

5

≪1

10-15

10-15

10-15

2-15

2-15

36

73

Zastoupení
refrakterních inkluzí

(obj%)

≪1

5

13

10

10

0,5

0,1

≪1

≪1

≪1

≪1

≪1

≪1

0

≪1

Zastoupení kovu

(obj%)

0

0,1

1-5

0-5

0-5

5-8

20

60-80

8

4

2

10

10

0,1

7

mm

-

0,3

0,15

1,0

1,0

0,7

0,02

2-10

0,3

0,7

0,9

0,2

0,6

0,4

0,6

(mol% Fa)

x

x

x

x

<1-47

-

<1-36

2-3

16-20

23-26

27-32

0,4

0,4

38

2,2

Průměrná velikost
chondrulí

Složení olivínu

Tabulka č.2: Průměrné petrologické charakteristiky pro jednotlivé skupiny chondritických meteoritů. Převzato u upraveno z (Weisberg et al., 2006)
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2.

Primitivní achondrity

Primitivní achondrity jsou meteority, které mají sice strukturu jako achondrity, ale svým
chemickým složením mají spíše blíže chondritům. Vzhledem k tomuto faktu se dá
předpokládat, že primitivní achondrity tvoří jakýsi mezistupeň mezi chondrity a
achondrity. Primitivní achondrity pravděpodobně vznikaly na menších chondritických
tělesech, kde nedošlo k úplnému přetavení původní chondritické hmoty, a tak mohlo dojít
pouze k částečné diferenciaci (Mcsween Jr, 2010). Je známo přes 700 primitivních
achondritů, které se dělí do 7 skupin na ureility, branchity, akapulkonity, lodranity,
winonaity a IAB a IICD železnaté inkluze v silikátových minerálech. Akapulkoity a
lodranidy tvoří společný klan ACA-LOD a winonaity společně s IAB a IICD inkluzemi
tvoří společný klan WIN-IAB-IIICD. Ureility a branchity nejsou zařazeny v žádném
klanu.

2.1.

Ureility

Ureility jsou skupinou meteoritů pojmenovaných podle ruské vesnice Novo Urei, kde
v roce 1886 spadlo několik kusů tohoto meteoritu. Je známo přes 480 ureilitů a zároveň
se jedná o nejpočetnější skupinu primitivních achondritů.
Většinou se jedná o monomiktní, avšak v několika případech i o polymiktní, brekcie.
Podle (Clayton and Mayeda, 1991) jejich isotopové složení kyslíku neodpovídá trendu
diferenciovaných meteoritů, ale spíše chondritů, přesněji CV chondritům. Ureility jsou
olivín-pyroxenové horniny s obsahem uhlíku ve formě grafitu a mikrodiamantů, Fe-Ni a
sulfidů. Výskyt grafitu a mikrodiamantů může naznačovat, že mateřská tělesa ureilitů
mohla být poznamenána bohatou inpaktní historií (Norton and Chitwood, 2008)

2.2.

Brachinity

Brachinity jsou skupinou meteoritů pojmenovaných podle meteoritu, který byl nalezen
v roce 1974 v Austrálii. Je známo pře 40 meteoritů této skupiny.
Brachinity jsou ekvigranulární středně-hrubozrné (0,1-2,77 mm) horniny bohaté na
olivín, které dále obsahují minoritní množství minerálů augitu, plagioklasu,
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ortopyroxenu, chromitu, FeS, fosfátů a Fe-Ni (Weisberg et al., 2006). Brachinity mají
podobný obsah litofilních prvků jako chondrity a z tohoto důvodu jsou klasifikovány jako
primitivní chondrity. Původ brachinitů zůstává stále nejasný. Například podle (Warren
and Kallemeyn, 1989) mohou branchity představovat oxidovaný a rekrystalizovaný
chondritický materiál.

2.3.

Akapulkoity a lodranidy

Akapulkoity a lodranidy jsou klasifikovány do společného klanu. Důvodem je podobnost
chemického složení obou skupin, a to především podobnost isotopové zastoupení kyslíku.
Je známo přes 150 zástupců tohoto klanu.
Akapulkoity jsou skupinou meteoritů pojmenovaných podle meteoritu, který spadl v roce
1976 v Mexiku. Jedná se o jemnozrnné (150-230μm) ekvigranulární horniny s obsahem
minerálů olivínu, pyroxenů, plagioklasu, Fe-Ni a troilitu, velice blízkým chondritům
(Clayton et al., 1992). Předpokládá se, že akapulkoity se vytvořili za relativně nízké
teploty (cca 950°C) (Weisberg et al., 2006).
Lodranidy jsou skupinou meteoritů pojmenovaných podle meteoritu, který spadl v 1886
v Pákistánu. Chemické a mineralogické složení lodranidů je velmi podobné
akapulkoitům. Liší se však ve velikosti zrn, která jsou větší než u akapulkoitů ( 540-700
μm) (Clayton et al., 1992). Na rozdíl od akapulkoitů, jsou lodranidy pozůstatkem
částečného tavení při vyšších teplotách (cca 1 250°C) (Weisberg et al., 2006).

2.4.

Win-IAB-IIICD klan

Winonaity jsou skupinou meteoritů pojmenovaných podle meteoritu Winona, který byl
nalezen v roce 1928 v kamenné zíďce v ruinách Elden Pueblo v Arizoně, USA. V dnešní
době je známo přes 30 meteoritů této třídy.
Winonaity mají obecně mineralogii a chemické složení podobné chondritům, ale
rekrystalizovaná struktura odpovídá spíše achondrtitům. Jedná se o jemně až středně
zrnitou ekvigranulární horninu. Minerální složení winonaitů leží mezi minerálním
složením enstatických a obyčejných H chondritů. Dále jsou přítomny Fe-Ni-FeS žilnaté
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struktury, které mohou pravděpodobně indikovat první částečné tání chondritické hmoty
(Benedix et al., 1998).
Silikátové inkluze v IAB a IIICD železných meteoritech se skládají z proměnlivého
množství

nízce-vápenatého

pyroxenu,

vysoce-vápenatého

pyroxenu,

olivínu,

plagioklasu, troilitu, grafitu, fosfátů, Fe-Ni a velmi malého množství daubreelitu a
chromitu. Mají podobné minerální složení jako winonaity a isotopové zastoupení kyslíku
v IAB silikátech je také podobné winonaitům (Weisberg et al., 2006). Na základě výše
uvedených podobností mezi winonaity a silikátovými inkluzemi v IAB a železnatými
meteority, lze předpokládat, že pocházejí ze stejného mateřského tělesa. Není však zcela
jisté, zda toto tvrzení platí i pro IIICD (Benedix et al., 1998).

21

Příloha C – Podrobná literální rešerše na téma klasifikace meteoritů. Příloha je
odevzdána pouze elektronicky do systémového rozhraní SIS, a to ve formátu dokumentu
s příponou. pdfA.

3. Achondrity
Achondrity představují diferenciované meteority. Jedná se o hmotu, která prošla
celkovým přetavením, rekrystalizací a následnou diferenciací původní akretované
chondritické hmoty. K nejpravděpodobnějším mechanismům, které zapříčinili ohřev
tělesa patří rozpad krátce žijících radionuklidů (např.

26

Al), vzájemné impakty mezi

planetesimálami a gravitačním působením vlastní hmoty tělesa, kdy například těžší FeNi hmota měla tendenci klesat do středu planetesimály. Díky těmto dějů docházelo
postupně k ohřevu tělesa. Roztavené magma se poté začalo separovat na základě hustoty
jednotlivých složek hmoty. Těžký materiál jako Fe-Ni a siderofilní prvky v něm
rozpuštěné, měly tendenci klesat směrem ke středu tělesa. Naopak lehčí směsi, převážně
silikátových minerálů, byly vynášeny směrem k okraji tělesa. Přetavený materiál tělesa
začal poté směrem od svrchních vrstev tuhnout. Při impaktu diferenciovaného tělesa
s jiným tělesem, mohlo dojít až k jeho úplné fragmentaci. Části fragmentovaného
diferenciovaného tělesa, které dopadne na zemský povrch se nazývají achondritické
meteority.
Podle některých klasifikačních schémat např. (Wasson, 1985), jsou za achondrity
považovány pouze fragmenty reprezentující svrchní kůru diferenciovaného tělesa.
Společně s chondritickými meteority jsou takto definované achondrity také označovány
jako kamenné meteority (aerolity). Fragmenty Fe-Ni jádra jsou poté označovány jako
železné meteority (siderolity) a fragmety, které se při destrukci mateřského tělesa utvořili
na hranici pláště a jádra tělesa, se nazývají železno-kamenné meteority (siderity).
Nicméně, v této práci je používáno klasifikační schéma navržené (Weisberg et al., 2006),
který pod pojmem achondrity zahrnuje veškeré fragmenty diferenciovaného tělesa. Na
základě tohoto klasifikačního schématu se tedy achondrity dělí na asteroidální a
planetární. Asteroidální achondrity reprezentují fragmenty diferenciovaných asteroidů,
které jsou považovány za fragmenty větších diferenciovaných těles. Dělí se na angrity,
aubrity, howardity, eukrity, diogenity, mesosiderity, 3 skupiny palasitů, 15 skupin a
mnoho dalších nezařazených železných meteoritů. Planetární achondrity poté představují
svrchní materiál Měsíce a Marsu, který vznikl impaktem jiného tělesa s povrchem
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Měsíce, či Marsu. Tento materiál byl při impaktu vymrštěn do meziplanetárního prostoru,
kde mohl být unášen až k Zemi.

3.1.

Angrity

Angrity jsou skupinou achondritů pojmenovaných podle meteoritu, který v roce 1869
spadl v blízkosti Rio de Janeira v Brazílii. Je známo více než 20 zástupců této skupiny.
Jedná se o středně-zrnité až hrubozrnné (2-3 mm) vezikulární vyvřelé horniny obecně
bazaltické kompozice. Značně neobvyklá je však jejich mineralogie sestávající se
z pyroxenu bohatého na Ca, Ti a Al, olivínu bohatého na Ca a anortického plagioklasu
s příměsí chromitu, troilitu, titanomagnetitu a Fe-Ni (Yanai, 1994). Izotopová kompozice
kyslíku je podobná HED meteoritům, branchitům a mesosideritům. Nicméně, výše
uvedená neobvyklá mineralogie angritů naznačuje, že nejsou příbuzné s žádnými z těchto
meteoritických skupin.

3.2.

Aubrity

Aubrity jsou skupinou achondritů pojmenovaných podle meteoritu, který spadl v roce
1836 ve Francii. Je známo více než 70 zástupců této skupiny. Aubrity jsou redukované
achondrity blízce podobné enstatickým chondritů, a proto jsou někdy označovány jako
enstatické achondrity. Všechny achondrtity jsou brekciovitého charakteru. Obsahují
většinou nízce-železnatý enstatit s minoritním množstvím albitického plagioklasu
s nízce-železnatým diopsidem (Watters and Prinz, 1979). Jiné fáze obsahují například Si
nesoucí Fe-Ni (Casanova et al., 1993) a různé sulfidy podobné těm v enstatických
chondritech (Watters and Prinz, 1979). Vysoce redukované chemické složení aubritů,
jejich izotopová kyslíková kompozice a přítomnost železnatého alabanditu naznačuje
možnou spojitost s enstatickými EL chondrity. Nicméně, aubrity jsou pravděpodobně
odvozeny od různých asteroidálních mateřských těles (Keil, 1989).

3.3.

HED klan

HED klan je složen z tří achondritických skupin. Jedná se o howardtity, eukrity a
diogenity. Je známo přes 350 howardtitů, přes 1160 eukritů a více než 450 diogenitů.
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Eukrity a diogenity jsou bazalty a ortopyroxenové kumuláty. Mnoho HED meteoritů jsou
monomiktní či polymiktní brekcie vytvořené při impaktu. Howardtity jsou poté
polymiktní brekcie obsahující eukritické a diogenické složky (Keil and Fredriksson,
1963). HED meteority mají navíc podobné izotopové zastoupení kyslíku a podobný
poměr Fe/Mn ve svých pyroxenech, což neznačuje úzký vztah mezi těmito meteority
(Shearer et al., 2010). Na základě podobností mezi HED achondrity a mineralogickou
podobností s povrchem asteroidu 4 Vesta, je velice pravděpodobné, že mateřské těleso
HED chondritů je právě výše zmíněná planetka 4 Vesta (Binzel and Xu, 1993).

3.4.

Mesosiderity

Mesosiderity jsou společně s pallasity často označovány jako železno-kamenné
meteority. Od předchozích achondritů se liší tím, že jejich původem není vnější část
diferenciovaného tělesa, ale rozhraní jeho jádra a pláště. Je známo přes 230
mesosideritických meteoritů. Nejedná se o pozemský minerál mesosiderit.
Mesosiderity jsou brekcie složené z přibližně stejného množství silikátu a Fe-Ni.
Přítomen je také troilit. Silikátová frakce mesosideritů je složena z minerálních a litických
klastů v jemnozrnné fragmentní, či magmatické matrix (Mittlefehldt et al., 1998). Litické
klasty jsou většinou bazalty, gabra a pyroxenity s minoritním zastoupením dunitu a
vzácně i anortozitu (Scott et al., 2001). Minerální klasty jsou poté složeny z hrubozrnných
ortopyroxenů, olivínu a plagioklasu. Fe-Ni je většinou v mesosideritech ve formě
milimetrových zrn, které jsou důkladně smíseny se stejně velkými zrny silikátových
minerálů.

3.5.

Pallasity

Pallasity, stejně jako mesosiderity, jsou označovány jako železno-kamenné meteority,
jejichž původem je hmota, která vznikla smísením hmoty pláště a jádra diferenciovaného
tělesa.
Pallasity jsou složeny převážně z olivínu (35-85 obj%), Fe-Ni kovu. Pallasity se dělí do
4 skupin na pallasity hlavní skupiny, pallasity Eagle station, pyroxenové pallasity a
nezařazené pallasity. Toto rozdělení je založeno na rozdílném složení a mineralogii
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silikátů, složení Fe-Ni a na isotopové kompozici kyslíku (Weisberg et al., 2006). Tyto
rozdíly mezi jednotlivými skupinami pallasitů naznačují, že pravděpodobně pocházejí
z různých mateřských těles. Celkem je známo přes 110 pallasitů.

3.6.

Lunární achondrity

Lunární meteority jsou achondrity pocházející z povrchu Měsíce. Na Zemi se
pravděpodobně dostaly vlivem impaktu Měsíce s jiným tělesem. Při dopadu tělesa byl
materiál povrchu měsíce vymrštěn do meziplanetárního prostoru, ve kterém mohl být
následně unášen až k Zemi.
Jsou rozlišovány bazalty měsíčních moří, které představují bazaltické vyvřelé krystalické
horniny, složené převážně ze železitého pyroxenu, olivínu, ilimenitu, a na železo chudého
plagioklasu. Druhou skupinou jsou anortozitické regolitické brekcie hornin měsíčních
pevnin. Ty jsou složeny převážně z anortitu.
Podle (Korotev, 2005) jsou lunární meteority klasifikovány do 3 skupin a to většinou na
základě obsahu FeO, Al2O3, a inkompatibilních prvků a na základě jejich textur. Jedná se
o skupinu brekciovitých anortozitů, skupinu bazaltů a brekciovaných bazaltů a skupinu
noritických impaktem tavených brekcií. Dodnes je známo přes 330 měsíčních meteoritů.
Brekciovité anortozity jsou skupinou lunárních achondritů s vysokým obsahem Al2O3
(26-31 hm%), nízkým obsahem FeO (3-6 hm%) a nízkým obsahem inkompatibilních
prvků jako je například Th (<1μg/g). Tyto meteority svým složením odpovídají měsíčním
pevninám (Gabzdyl, 2007).
Bazalty a brekciované bazalty jsou skupinou lunárních achondritů s vysokým obsahem
FeO (18-22 hm%), nízkým obsahem Al2O3 (8-10 hm%) a nízkým obsahem
inkopatibilních prvků (např.: 0,4-2,1 μg/g Th). Tyto meteority odpovídají svým složením
odpovídají mořským bazaltům (Gabzdyl, 2007).
Noritické impaktem tavené brekcie jsou skupinou lunárních achondritů, které jsou
složené z noritické horniny (16 hm% Al2O3 a 11 hm% FeO). Na rozdíl od předešlých
dvou skupin lunárních achondritů, jsou tyto charakteristické vysokými koncentracemi
inkompatibilních prvků (4-33 μg/g Th). Tato skupina meteoritů podle (Korotev et al.,
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2006) reprezentuje smíšené brekcie složené jak z úlomků měsíčních moří, tak z úlomků
z měsíčních pevnin (Gabzdyl, 2007).

3.7.

Marťanské meteority

Marsovské meteority představují klan čtyř skupin achondritů (Shergottity, Nakhlity,
Chassignity a Ortopyroxenity) reprezentujících svrchní vrstvu planety Mars. Očekává se,
že se dostali na Zemi stejným mechanismem jako lunární meteority. Dodnes je známo
přes 200 marťanských meteoritů.
Shergottity jsou skupinou marťanských mteoritů vulkanického původu. Jedná se o
bazaltické horniny, které jsou složeny převážně z klinipyroxenů augitu a pigeonitu,
plagioklasu, který je vlivem šokového postižení z části přeměněn na maskeylenit a řadou
dalších minoritně zastoupených minerálů, jako je například whitlockit (Mcsween Jr,
2010).
Nakhlity jsou skupinou marťanských meteoritů primárně složených z minerálu augitu.
Jejich jemnozrnná struktura, tvořená převážně jehlicovitými útvary živce, jemnými
spinelovými krystaly a minerálním sklem, naznačuje, že Nakhlity vznikly pravděpodobně
na povrchu, či blízko povrchu planety (Mcsween Jr, 2010).
Chassignity jsou skupinou marťanských meteoritů bohatých na olivín, železo,
klinopyroxen a plagioklas. Jsou podobné pozemským dunitům. (Norton and Chitwood,
2008).
Ortopyroxenity jsou skupinou marťanských meteoritů, jejichž jediným zástupcem je
meteorit ALH 84001, který byl nalezen v Antarktidě v roce 1984. Je složen převážně
z krystalů ortopyroxenu, které vznikly kumulací v magmatickém basaltu (Mcsween Jr,
2010). Největší zajímavostí tohoto meteoritu je výskyt malých kuliček uhličitanů
neobvyklých struktur a textur. Podle kontroverzní hypotézy (McKay et al., 1996) by tato
přítomnost mohla indikovat dávný život na Marsu. Nicméně, dodnes tato hypotéza nebyla
zcela potvrzena ani zcela vyvrácena.
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URE
Textura

ACA

LOD

ANG

AUB

BRA

hrubá,
občas
mozaiková

jemná

hrubá

středně
hrubá/
ekvihrubá brekciovitá granulární

WIN
středně
jemná

HED

MES

PAL

středně hrubá brekciovitá/
ekvigranulární impaktní
hrubá
brekcie
tavenina

Složení olivínu

mol%
Fa

2-26

4-13

3-13

11-66

<0,1

30-35

1-8

27-44

8-37

8-30

Složení nízcevápenatého
pyroxenu

mol%
Fs

13-25

1-9

1-9

-

0,1-1,2

stopové
množství

1-9

14-79

23-59

-

Složení Capyroxenu

mol%
Fs

13-32

46-50

46-50

12-50

0-0,2

10-13

2-4

-

-

-

mol%
Wo

2-16

43-46

43-46

50-55

40-46

38,7-47

44-45

-

-

-

mol%
An

vzácně, či
chybí
úplně

12-31

12-31

8699,7

2-23

22-32

11-22

73-96

91-93

-

vzácná

nepatrná

přítomen

vzácná

siderity

siderity

sulfidy,
oxidy

troilit,
dabreelit,
schreibersite,
grafit

pigeonit,
silikáty,
chromit

pigeonit,
silikáty,
fosfáty

fosfáty,
troilit

Plagioklas
Přítomnost kovu

vzácná

přítomen přítomen vzácná

Výskyt dalších
minerálů

augit,
grafit

troilit,
fosfáty,
spinel,
grafit

troilit, spinel,
různé
fosfáty, troilit,
druhy
spinel, fosfáty, kubických
grafit
oxidy
sulfidů

Tabulka č.3: Průměrné petrologické charakteristiky pro (asteroidální) achondrity a primitivní achondrity. Převzato a upraveno podle (Weisberg et al., 2006). Seznam zkratek:
URE – ureility, ACA – akapulkoity, LOD – lodranity, AUB – aubrity, BRA – brachinity, WIN – winonaity, HED – howardtity, eukrity a diogenity, MES – mesosiderity, PAL –
pallasity, Fa - Fayalit, Fs – Ferrosilit, Wo – Wolastonit, An – Anortozit.
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3.8.

Železné meteority

Železné meteority představují hmotu reprezentující jádra diferenciovaných těles. Jsou
složeny převážně z minerálů kamacitu a taenitu, tvořící společně Fe-Ni kov. Klasifikace
železných meteoritů je založena na dvou kritériích. Jedním z kritérií je geometrická
struktura jejich Fe-Ni. Textura vyleštěných železných meteoritů je specifická výskytem
tzv. Widmanstattenových obrazců. Ty jsou zapříčiněny šokovým postižením mateřského
tělesa, které zapříčinilo strukturální deformaci kamacitových linií a jsou jedním z důkazů
mimozemského původu, jelikož u pozemského železa se tyto obrazce nevyskytují. Na
základě rozdílné struktury Widmanstattenových obrazců jsou poté siderolity rozděleny
na oktahedrity, hexahedrity a ataxity.
Oktahedrity jsou tvořeny taenitem i kamacitem. Obsahují 6-7 % niklu (Norton and
Chitwood, 2008). Oktahedrity jsou dále rozděleny podle šířky jejich kamacitových linií
na druh Of (fine), Om (medium) a Og (large) (Weisberg et al., 2006).
Hexahedrity jsou tvořeny převážně kamacitem a obsahují pouze 4,5-6,5 % niklu (Norton
and Chitwood, 2008).
Ataxity obsahují více než 16 % niklu, což je nejvíce ze všech tří uvedených druhů.
Nicméně v ataxitech nejsou pozorovatelné Widmanstättenovi obrazce.
Druhým kritériem, podle kterého lze klasifikovat želené meteority, je jejich chemické
složení. Přesněji se jedná o obsah siderofilních prvků přítomných ve Fe-Ni kovu. Na
základě obsahu niklu ve Fe-Ni a siderofilních prvků, jako jsou například Ga, Ge, Ir, Sb,
As, jsou železné meteority rozděleny do deseti skupin.
Jsou to skupiny IC, IIAB, IIC, IID, IIIAB, IIIE, IIIF, IVA, IVB. Rozdílné vlastnosti
meteoritů jednotlivých skupin, jako jsou například mineralogie, chemické a isotopické
složení, naznačuje, že členové příslušné skupiny pocházejí z jednoho mateřského tělesa
(Scott and Wasson, 1975). Dodnes je známo přes 1100 železných meteoritů, avšak více
jak 10 % z nich není zařazených do žádné z výše uvedených skupin.
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Obrázek č.5: Příklad klasifikačních schémat železných meteoritů. Vlevo skupiny železných meteoritů
v závislosti obsahu Ge na Ni a vpravo Ir na Ni.

4.

Isotopová kompozice kyslíku

Isotopová kompozice kyslíku v meteoritech, tvoří společně celkovým průměrným
chemickým složením, mineralogií a petrologií čtyři základní charakteristiky pro
klasifikování meteoritů
Isotopové zastoupení kyslíků je specifické pro každou skupinu meteoritů a je velmi
podobné pro skupiny meteoritů přítomné v jednom klanu, u nichž se předpokládá, že
jejich mateřská tělesa byla zformována v podobné části protoplanetárního disku,
nazývaných rezervoáry. Příčinou rozdílné isotopové kompozice je jev nazývaný
frakcionace, při kterém dochází k oddělování lehčích isotopů od těch těžších.
Příkladem může být například kinetická frakcionace při vypařování vody v zemském
prostředí, kdy vzhledem k rozdílným hmotnostem jednotlivých isotopů, dochází
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k rychlejšímu vypařování lehčích isotopů kyslíku a tím dochází následně k obohacení
atmosféry o lehčí isotopy kyslíku a vodu naopak o těžší isotopy.
16

Jedná se o zastoupení tří isotopů kyslíku:
/16O a

17

O, 17O a 18O. Na základě poměrů mezi 18O

O /16O zavedl (Clayton et al., 1976) nové kritérium pro klasifikování meteoritů.

Pro tento účel se definují poměry δ 17O a δ 18O. Ty jsou definovány:

17𝑂

( 16 )

𝛿 17 𝑂 = (

𝑂
𝑚𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡
17𝑂
( 16 )
𝑂
𝑆𝑀𝑂𝑊

− 1) ∙ 1000

kde (17O /16O) meteorit je poměr daných isotopů kyslíku v meteoritu, (17O /16O) SMOW je
standartní isotopické složení oceánské vody. Vztah pro δ 18O je definován analogicky.

Obrázek č.3: Znázornění rozdílné isotopové kompozice kyslíku pro chondrity podle (Clayton et al., 1976).
Převzato a upraveno z (Mcsween Jr et al., 2006)

Isotopické poměry δ 17O a δ 18O jsou vynášeny do plošného grafu, kde lze poté od sebe
vzájemně rozlišit jednotlivé skupiny meteoritů. Pro porovnání je v diagramech také
vyznačena terestriální linie frakcionace (TFL), která reprezentuje frakcionaci v zemském
prostředí. Při posuzování isotopového složení kyslíku sledujeme odchylky od TF linie.
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5. Minerály v meteoritech
Olivín [(Mg,Fe)2SiO4] je silikátový minerál kosočtverečné struktury s proměnlivým
obsahem železa a hořčíku. Společně s pyroxeny se jedná o dominantní konstituent
chondrulí. V diferenciovaných meteoritech se převážně vyskytuje v bazických horninách
jako je například bazalt. Krajními členy izomorfní řady olivínu jsou fayalit (Fa) Fe2SiO4
a forsterit (Fe) Mg2SiO4. Obsah fayalitu v olivínu je jedním z ukazatelnů stupně oxidace
železa v chondritech.
Pyroxeny jsou silikátové minerály. Dělí se na nízce-vápenaté pyroxeny a vysocevápenaté pyroxeny. Nízce-vápenaté pyroxeny tvoří tuhý roztok enstatitu Mg2Si2O6 a
ferrosilitu Fe2Si2O6 a tvoří minerály jako je bronzit a hypersten. Nízce-vápenaté pyroxeny
mohou mít kosočtverečnou (ortopyroxeny) i monoklinickou (klinopyroxeny) strukturu.
Monoklinická struktura pyroxenů je typická pro chondrity s petrologickým typem 3 a se
zvyšujícím se petrologickým typem se postupně přeměňuje na kosočtverečnou. Obsah
ferrosilitu v nízce-vápenatém pyroxenu je jedním z ukazatelů stupně oxidace železa
v chondritech.

Obrázek č.XX: Diagram rozložení pyroxenů
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Vysoce-vápenaté pyroxeny mají monoklinickou strukturu a jsou tvořeny pevným
roztokem diopsidu (CaMgSi2O6) a hedenbergitu (CaFeSi2O6). Přechod mezi enstatitferosilitovou řadou a diopsid-hedenbergitovou řadou je reprezentován minerály augitem
a pigeonitem. Čistě vápenatý pyroxen se nazývá wollastonit (Ca2Si2O6).
Plagioklasy (sodnovápenaté živce) jsou silikátové minerály. Jedná se o triklinické
sodnovápenaté hlinitokřemičitany. Plagioklasy tvoří řadu jejíž izomorfní členové jsou
albit (NaAlSiO3) až anortit (CaAlSiO3).
Kamacit a taenit jsou minerály tvořící Fe-Ni slitinu, ať již v železných meteoritech, či v
Fe-Ni zrnech v chondritech. Kamacit tvoří silné a taenit slabé lamelové struktury, které
lze v některých železných meteoritech pozorovat jako tzv. Widmanstättenovi obrazce.
Směs taenitu a kamacitu se nazývá plessit. Kamacit je magnetický, taenit však nikoliv.
Troilit je po chemické stránce FeS. Jedná se o jednu z významných sloučenin železa
v meteoritech.
Chromit (FeCr2O4) je dalším významným minerálem vyskytujícím se v meteoritech.
Minerální sklo-jedná se o olivín a pyroxeny, které se důvodem šoku rychle roztavili a
ztuhly tak rychle, že nestačili znovu vykrystalizovat. Přítomnost minerálního skla
v chondrulích může indikovat v minulosti prodělaný impakt mateřského tělesa.
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