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A SOMOGYMEGYEI MIKE KÖZSÉGBEN HULLOTT METEORIT VIZSGÁLATA

SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE és FÖLDVÁRI AL VDÁRNÉ*
(XVI-XVII. ttihlával)

L A metoorithullás adatai

Somogy vm. déli részén, Mike község területén 1944 májusában meteorit-
hullást észleltek. A lehullott anyagból két kisebb töredéket Somsich Gyula mikei
lakos 1944 nyarán felküldött Budapestre. A küldeményhez csatolt kísér szöveg
szerint 19á4, május 3-án ,,Mikén este y^l óra tájban fent a levegben néhány gép-
ágyúszer dörrenés volt hallható, majd ers suhogás közt néhány ökölnagyságúk esett a falura. . . A kövek kívülrl a darabokon látható fekete kéreggel voltak
bevonva”. Az értesülés szerzése után kérésünkre Kempf Imre mikei keresked
még további két kisebb darabot küldött fel az egyetemi Ásvány-Kzettani Inté-
zetbe. Tájékoztatása szerint a hullás részleteirl kevés megfigyelés történt, mert
ekkortájt a vidéken heves légiharcok folytak, ami elterelte errl a rendkívüli jelen-
ségrl a figyelmet. A szerzett értesülések után azt a szándékot, hogy a helyszínen
további darabok után személyesen kutassunk, az év során beállott utazási nehéz-
ségek megakadályozták. így csak mintegy másfél esztend múlva, 1945 telén volt
módunkban újra a lehullott többi darab sorsával tördni. Ekkor azonban azt az
értesülést szereztük, hogy a község súlyos harci tevékenység színtere volt, az arc-
vonal itt tartósan megmerevedett, a lakosságot kiköltöztették, majd visszat értükkor
a romok eltakarítása s a lakóházak helyreállítása közben nem gondoltak többé
a meteoritokkal, így azok — sajnos — a háború pusztításának áldozatul estek.

1. ábra. A mikei hullásból származó meteork-példányok. Terin, nagys. 1/2-e.

Météorites provenant de la chute de Mike. 1
'2. grandeur originale.

A hullásból tehát mindössze az a néhány darab maradt meg, melyekhez
elzleg sikerült hozzájutni. A birtokunkba került négy töredékdarab egyenkénti

• Eladták a Magyar Földtani Tár.sulal 19.">2 április 9-i srakiilésén.
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súlya: 1,98, 33,04, 49,64 és 139,43 g, összsúlyban 224,2 g volt (1. kép). Ebbl a
kémiai, kzettani és ércmikroszkópi vizsgálat céljára 2 kisebb darabot fel kellett
áldoznunk. Vagyis jelenleg a két nagyobb darab 189,0 gr-nyi mennyisége jelenti a
hullásból ered egész meteoritanyagot, amibl az egyik (49,6 gr-os) példány az
Egyet. Ásvány-Kzettani Intézet gyjteményébe került, míg a másikat (139,4
gr súlyban) a Természettudományi Múzeum Ásványtára kapta meg.

II. A meteorit-vizsyálat eredményei

1. Küls sajátságok. A mikei kmeteorit anyagának színe vilá-

gos fehéres-szürke. Megtartása eléggé laza, morzsolódó, mely a knek tufás jel-

leget kölcsönöz. A törési felület egyenletesen finom szemcsézettséget árul el,

melyben helyenként néhány tized mm-nyi zöldes árnyalatú szemecskéket lehet

megkülönböztetni. Ritkásan elszórva 2— 3 mm átmérj csomósodások gyenge
körvonalai mutatkoznak, ami a kondritos jelleg megnyilatkozására emlékeztet.

A szilikátos részen kívül a k anyagában hajszálvékony érces erecskék láthatók

és nagyon finoman elhintett, legtöbbször csak a csillanás révén szembetn
fémes, illetve érces szemecskék figyelhetk meg. E fémes elegv'részek helyen-
ként több mm-es halmazokká tömörülnek.

A meteorkövet kívülrl jellegzetesen sötétszín, barnás-fekete összefügg
kéVeg borítja. A tompafény 0,.5— 0,7 mm vastag kéreg a töredékek élét és csú-

csait enyhén legömbölyíti. Az élek, szögletek alakjából, az aránylag egyenle-
tesen vastag kéreg felszínének alkatából arra lehet következtetni, hogy a meteo-
rit csak pályája végén, az ú. n. fékezési pontnál történt szétrobbanáskor dara-
bolódott fel. Azaz egyetlen nagyobb testbl származik, mert sem jól kialakult

mells felületeket, sem olvadékperemeket a vizsgált darabok nem árulnak eh

2. Vegyi összetétel. A meteorit kémiai elemzését, valarpint a
ritkább elemek színképanalitikai vizsgálatát Földváriné Vogl M. végezte el.

Az elemzésre felhasznált anyag összes súlya 8,33 g volt. Az elemzéskor
E. 1) i 1 1 1 e r módszerét követve, az anyag vegyelemzése két részletben tör-

tént. A meteorit anyagából permanens mágnessel elkülönített els részlet súlya

0,629 g volt, ami az elemzésre felhasznált egész minta anyagának 7,55 %.-a.

a) A mágnessel elkülönített rész elemzési eredménye a következ.:

Fe 75,41%.
Xi 10,15
Co 1,60

)
Fe 0,92
iS 0,53
FeO 5,29
MnO 0,01
AI2O3 1,00
CrjOg 0,53
-MgO 0,20
SÍO 2 2,02 _
Egyéb oldhatatlan 1,98

Összesen : 99,70%
Az elemzési eredménybl elssorban az olvasható ki, hogy mágneses szusz-

ceptibilitása csakis a nikkelvasnak van (Fe -i- Ni -f Co = 87,16%), míg a
troilit, a földi vasszulfiddal ellentétben, nem mágnesezhet. E jelen.ségre késbb,
az ércmikroszkópi vizsgálat ismertetése során még visszatérünk. Egyébként az
elemzésbl a fémes elegyrészek nagyon finom eloszlására és a szilikátanyaggal
való szoros összenövésére is következtetni lehet, minthogy a megtört anyag
mágneses elkülönítésekor a szilikátos részeknek Jelents hányada került bele

a mágnesezhet részlegbe. Innen származik tehát a ferrooxid, alumíniumoxid,
kovasav és az ,,oldhatatlan” nag\mbb súlyszázalékkal szerepl mennyisége.
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A nem mágnesezhet részleg összetétele :

0,81%

}

0,11

4,53
2,60

43,48
0,39
5,84
0,21
0,01

12,12
0,41

25,37
2,43
0,24
1,14
0,28
0,01

Összesen: 99,98%

Miként az elbbiekbl várható, a szilikátokkal együtt ide tömörült a troilit-

elegyrész is. A nikkelvasból csak elenyész, a szilikátszemcsék belsejébe zárt,

vagy egészen csekély hozzátapadásokból ered mennyiség maradt. Feltn a

magnézium kiugró súlyszázaléka, amely mellett a ferrovasnak, az alumínium'

nak, kalciumnak s kevés nátriumnak van említésre méltó szerepe.

c) Ha a kétféle anyagrészleg külön elemzési eljárással kapott eredményeit

összesítjük, kmeteoritunk kémiai összetétele a következ ;

Fe 6,44%
0,86
0,12
4,25
2,44

40,34
0,36
5,48

Ni
Co
Fe
S
SiOí,

TiOg
ALÓ,
CrgOa o;23

0,01
11,60
0,39

23,47
2,24
0,22
1,05
0,26
0,01

0,15

Fe'gÓ's

FeO
MnO
MgO
CáO
KgO
Na,0
P„Og
H„0~
Savban oldhatatlan része a mág-

neses részlegnek

Összesen : 99,92%

Az összesített elemzés eredményébl az elemek gyakoriságára közelítleg

a következ sorrendet kapjuk: 0,Si, Mg, Fe, S, Ca, Al, Ni, Na, Co, Cr, K, Mn,
Ti, P. Ez a gyakorisági sorrend, az els két tagot kivéve, természetesen mer-
ben eltér a földkéreg hozzáférhet részének átlagáétól és jellegzetesen megfelel

az eddig megismert kmeteoritok átlagos összetételébl felállítható gyakoriságnak.

Tájékozódás céljából megkíséreltük a meteorit összesített elemzési ered-

ményébl a szilikátos kanyagra vonatkozóan a Niggli-féle értékek s az újabb
katanormák kiszámítását.

Fe .

,

Ni . . .

Co . .

ÍFe . .

ts ....
SiOj .

TiOa .

AI2O3
Cr2Ö3

FCaOa
FeO
MnO .
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NagO
P2O5 .

HgO-
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A nyert eredményeket a következ táblázat mutatja be :

% Mol-hányados Niggli-értékek Bázis Molekula norn

SiOa 40,34 672 ' al 6,7 Kp 0,3 Or 0,5
TiOa 0,36 5 fm 86,2 Ne 2,8 Ab 4,6
AI 2O 3 5,48 54 c 4,8 Cal 6,6 An 11,0
CrgOa 0,23 2 alk 2,3 C 0,7 C 0,7
FcjOs 0,01 0,1 si 81,1 Fa 10,9 /Hy 8,0
FeO 11,60 128 ti 0,6 Fo 47,8 IeÍi 31,2
MnO 0,39 5 p 0,2 Ru 0,3 ÍFo 24,4
MgO 23,47 582 h 20,1 q 16,2 )Fa 4,9
CaO 2,24 40 k 0,11 Ru 0,3
•KaO 0,22 2 mg 0,81 L 9,7v q —
Na,0 1,05 17 qz -28,1 M 59,7 \

P2O5 0,26 2 c/fm 0,06 q 16,2
H 2O 0,01 0,1

Összesítés

6,44%
0,86
0,12
4,25
2,44
0,55
4,60

11,00
0,71
8,00

31,20
24,40
4,90
0,30
0,1 5

99,92%

Fe
Ni
Co
ÍFe
IS
Or
Ab
An
C

ÍHv
\Eíi
ÍFo
(Fa
Ru
Savban oldhatatlan

E számítások a meteoritekre tulajdonképpen nem volnának alkalmaz-
hatók, azonban az eredmények mégis igen jó összhangban vannak a mikroszkópi
vizsgálat észleléseivel. Fként arra adnak kielégít választ, amit optikai úton
nem lehet bizonyossággal eldönteni, hogy a Mg-tartalmú szilikátok közül melyik
elegyrész van túlsúlyban. A katanormákban a plagioklász mennyisége többnek
mutatkozik az észleltnél, ennek az a magyarázata, hogy a Ca egy részét a diopszi-

dos augit tartalmazza és a korundként szerepl szeszkvioxid ugyancsak a piro-

xénes kötésben rejtzködhetik.

A színkép analitikai vizsgálat Zeiss-gyártmányú kvarcprizmás
„Qu 24” jel spektrográffal és az ug^^ancsak Zeiss-féle három üvegprizmás spek-
trográffal történt.

A két részleg elemzésében felsorolt elemeken kívül színképanalízissel még
a következ elemeket .sikerült kimutatni

:

a) A mágnessel elkülönített részben Na (gyenge), Ca (gyenge), ,Ge (2651,1
és 2651,6 A), Ga (4172,0 A), V (3184,0 A). Ezenkívül a következ elemeknek
csak egy színképvonala volt észlelhet, amibl jelenlétükre nem lehet egész
bizonyossággal következtetni: As (2344,8 A), Sb (2311,5 A) és Pd (2421,2 A).

El)ben a részlegben nem voltak megtalálhatók a következ keresett elemek
vonalai : Li, Mo, Ag, Te, Pt, Au, TI, Pb, Bi.

P) X nem mágnesezhet részlegben biztosan megállapítható volt : Co, 1'

(3181,0 A). Csak egy vonallal s így bizonytalanul jelentkezett : Sn (2661,25 A).
A színké])felvételeken nem jelentek meg a következ keresett elemek jellemz
vonalai : Li, Ga, Ge, As, 5Io, Pd, Ag, Sb, Ba, Pt, Au, Hg, Pb, Bi.
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Összesítve tehát, csakis színképanalízissel volt kimutatható : Ge, Ga, V,
nem egészen biztos színképpel : yis, Sb, Pd, Sn és egyáltalán nem mutatkozott

:

Li, Aló, Ag, Te, Ba, Pl, Au, TI, Hg, Pb, Bi.

A srség hidrosztatikai módszerrel, szobahmérsékleten mérve : D >o°c =
= 3,484.

^
3. Mikroszkóposvizsgálateredményei.
aJKzetcsiszolatikép. A meteorkbl 3 darab vékonycsiszolat

készült. A mikroszkópos vizsgálat eredményei a következkben foglalhatók
össze :

A kanyag szöveti képe az egyenletesen szemcsés és tufás-porfiros jelleg

közötti átmenetnek mondható. Egyes részeken határozottan a szemcsés kifej-

ldés uralkodik. A készítmények zömében azonban nagyobb, eléggé jól elha-

tárolt porfiros elegyrészek láthatók a finomszem, inkább kristálytöredékek
halmazából álló alapanyagban.

A szabadszemmel kivehet k o n d r i t o » jelleg a vékonycsiszolat! képen
nagyon elmosódó körvonalakkal, alig észrcv^et határokkal mutatkozik és

e képletek inkább csak kondra-kezdemény(^nek nevezhetk. Az átmérjük
1— 3 mm közt változik. Felépítésük kétféle : apró kristálytöredékek lazább
érintkezéssel tufaszer alapanyagot alkotnak, melyben nagyobb porfiros, rész-

ben sajátalakú orientálatlan beágyazások vannak (poliszomatikus kondrum).
A másik típus szövete kevéssé tér el a meteork többi részétl, i túlnyomóan
sugaras olivin-lécecskék, valamint éles, szögletes bronzit-töredékek halmazából
áll. Ez utóbbi kondra-jellegü képletek körvonala méginkább bizonytalan és a
tömötten illeszked szemcsék szövedékébe olvad bele.

Az elegyrészek közt legjobban a bronzit van képviselve, nagyrészt
nyúlt prizmás, oszlopos kristályok hosszanti hasadással, vékony, párhuzamos
csatornákkal. A kerek, legömbölyített alak, vagy rostos kifejldés is a gyakori
jelenségekhez tartozik. A kioltás mindig egyenes, hosszanti irány: C. A kristályok

belseje kissé szemecskézett és repedezett. Gyakori a zárványosság, mely rende-
zetlen csomósodásokat alkot. E zárványok egyrésze izotrop vöröses-barnás
(üveg) anyagból, másik része opak-szemcsékbl áll. (Ez utóbbi az ércmikroszkóp-
ban nikkelvasnak és troilitnak bizonyult.)

Az 0 1 i V i n mennyisége kissé kevesebb a bronziténál. Szinte enyhén sár-

gás, vagy zöldes. Alapanyagként és beágyazás formájában is szerepel. Az egyes
kristályokat finom repedések járják át s így a szemek szilánkos, éles-szögletes

részekre tagolódnak. Sajátalak ritkán látható. A kristályok belsejében gyakran
barnás színben látszó gázzárványok észlelhetk, melyek több helyütt a sugarasan
szétfutó repedezettség kiinduló pontjai. Nagyobb nagyítással e zárványok bel-

' sejében finom, közelebbrl meg nem határozható krisztallitok észlelhetk. Ezen-
kívül csak .a hasadással tagolt szemekben színtelen zárványosság is látható.

A kioltás a hasadással mindig párhuzamos, a tengelyszög igen nagy és az optikai
jelleg negatív.

A színes elegyrészek közt alárendeltebb szerepe van az a u g i t nak. Leg-
fképpen a tufás, poliszomatikus kondrumok belsejében mutatkozik, ahol a
morzsolt szemcséken kívül szép automorf körvonalú oszlopok-lécek is igen gya-
koriak. Elvétve ikerlemezes felépítése van. A hasadás gyenge nyomaihoz mért
kioltása ersen ferde (-'-dS”).

A szilikát-elegyrészek némileg gyakoribb tagja még a plagioklász.
A szemek alakja éles-szögletes. Sajátalaknak a legcsekélyebb nyoma sem lát-

szik, hézagkitölt szerepe van. Legtöbb esetben ritkásan sorakozó, finom iker-

lemezekbl álló szerkezetet árul el. Kioltás alapján labrador-andezin, ritkábban
oligoklász összetétel állapítható meg. Helyenként hullámos kioltási!, plagioklász-
jeliegü elegyrészek is mutatkoznak.

A határozottan földpát-sajátságú elegyrészek mellett meg kell említenünk
a teljesen víztiszta, izotrop vagy igen gyengén kettstör m a s k e 1 y n i t - et is.

Ez a töidpát-szer anyag csak nagyon ritkán, teljesen xenomorf kifejldésben,

17 Földtani Közlöny — 13-10
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üveges jelleggel mutatkozik. Legtöbbször az ércszemek belsejében zárványként,
olivinnel együtt szerepel. Rajta a hasadás igen halvány nyom.ai láthatók, mely-
hez a kioltás mindig ferde.

A mikroszkópi vizsgálat eddigi eredményei jó összhangban vannak a vegyi
elemzésbl nyert adatokkal. Ezek szerint a mikei meteorkövet fként bronzit-

ból és olivinbl álló, kevés augitot és plagioklászt tartalmazó, nikkelvasban és

troilitben gazdag meteorknek kell minsítenünk. így a Tschermak-féle beosztás
alapján a fémvas- és szulfid-tartalmü, Mg-ban gazdag meteorkövek közé kell

besorolnunk. Ezt a csoportot azonban a kifejezetten kondritos szövet jellemzi.

Mivel meteoritunkban csak kondra-kezdeményekrl lehet szó, átmenetet kép-
visel s ezért bronzit-olivin-szemikondrit ajánlható a megjelölésére.

b) Érc mikroszkópos vizsgálat. A meteorkövek opak elegy-

részeinek vizsgálata terén ismereteink még nagyon fog>^atékosak. A meteor-
vasak anyagával b irodalom foglalkozik, ellenben a meteorkövek opak részeire

eddig kevés figyelmet fordítottak.

A mikei meteorkben kétféle opak-szemcse különböztethet meg ; a nikkel-

vas és a troilit. A szemcseméret néhány /<-tól több mm-ig változil^. A több mm-es
gumók, valamint a kanyagon vékony szálakként végigfutó erecskék is troilit-

bl állanak. A nikkelvasat eg^^enletesen apró, átlagosan néhány tized mm-nyi
szemek képviselik. A kétféle ércanyag mennyisége közelítleg egyenl.

A nikkelvas mikroszkópi képén legfeltnbb a szerkezetnélküli ata-

xltos jelleg. Kétféle ötvözete különböztethet meg. Az egyik reflexiós színe

sárgás árnyalatú fehér, ez olajimmerzióban határozottan barnás-szürke színbe

vált át. Teljesen izotrop. Csiszolási keménysége kétségtelenül kisebb a másik
ötvözeténél. Alkoholos salétromsav a felületét megmarja és rajta szürkés-fekete

bevonat keletkezik. Az étetés után párhuzamos vonalrendszer finom hálózata
tnik el, ami jól megfelel az ismert Neumann - féle vonalaknak. Mind-
ezek alapján ezt a nikkelvas-változatot kamacitnak kell minsíteni.
A másik ötvözet sajátságain tenitével eg\^eznek meg. A tenit reflexiós színe

teljesen fehér, szerkezete nincsen, izotrop, étetszer nem marja meg, határozottan
keményebb a kamacitnál.

A Ni-Fe ötvözetekre vonatkozó újabb vizsgálatok szerint (4) a kamacit
megfelel a kristályos vas tércentrált kockarácsú cc-modifikációjának, míg a
nikkeltartalomban gazdagabb tenit a lapcentrált y-vas Változattal egye-
zik meg. Az eddigi vizsgálatok a Ni és Fe fémek fáziseg>"ensúly viszonyait

az Fe és C-rendszer állapotváltozásaival hasonlítják össze. Ennek eredménye,
hogy míg az Fe -!- C-rendszerben határozott összetételek, illetve átalakulási

pontok állapithatók meg, addig az Fe + Ni viszonylatban elhúzódó mezk,
aláhülések, hiszterézis, majd ezt követen szilárd fázisban eutektoid szétválások

jönnek létre. Innen ered a meteorvasak ismert szerkezete, mely a Widmanstatten-
féle rajzolatok alapján hexaedrit és oktaedrit elnevezést nyer. E két változat-

nak éppúg>% mint a szerkezetnélküli ataxit-ötvözetnek a kialakulása mindenkor
a hmérséklet és a Ni -i- Co-tartalom függ\"énye. A mesterséges rendszerekbl
nyert tapasztalatok azonban nem adhatnak teljes és kielégít képet, mert a
kozmikus elemtársulásnál még egyéb tényez, fképpen a vasszulfid is jelen van,

s bizonyosnak látszik, hogy hatással van a végtermék kialakulására.

Ismereteink mai állása szerint a kamacit telítettségi foka 6% Ni-tartalom-
nál vonható meg. Ha a Ni-tartalom e határon felül van, a tenit-szerkezet jön
létre, melynek Ni-tartalma elméletileg az 50%-ra is emelkedhet. A lehülési folya-

matok során éppen ebbl a nikkeldús formából alakulnak ki a finom, sokszor
szubmikroszkópos hipoeutektoid szétválások : a kamacit és a plesszit mezk.

Meteoritunkban a nikkelvas szemek zöme tenitbl áll. Gyakoriak azonban
a kamacittal szegélyezett tenit-szemek, valamint a kettéosztott, felerészben

kamacitból álló, vagy pedig kerek, szétszórt kamacit-szigetekkel tarkázott tenit-

szemcsék is. Ugj'anígy az eutektikus miiTiiekit-szerkezet kialakulása is gyakori
jelenség. E mirmekit-szerü szétválások néhány esetben egészen finom rajzokat
adnak s az ataxit-jelleg ellenére a plesszit-es kialakulásnak felelnek meg
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(XVI. lábla. 1. kép). Perry (4) vizsgálatai szerint mindez a 14— 10% nikkel-
tartalmú ötvözetek egyensúlyviszonyaira jellemz, ami igen jól összhangban
van az elemzési eredményünkkel is, minthogy az Fe : Ni (+ Co) arányból 15,4%
Ni (Co) tartalmat kapunk.

A kamacit- és tenitszemek felülete egyébként a reflexió-képességben és a
visszaverdési diszperzió jellegében is különbözik egymástól :

R% R% R%
055 m/( 589 m/í ^527 m,(/

vörös sárga zöld

j'-Ni Fe (tenil) 49,27 55,56 54,16

a-N'i Fe (katnncü) 47,41 49,85 47,61

A reflexió-értékek mérését Berek-féle résfotométerrel B a 1 y K. volt szíves

elvégezni. A mérésekbl világosan kitnik, hogy a tenit reflexiója általában

nagyobb és normális diszperziója van, míg a kamacitnak a két széls színben
közel egyez reflexiója mutatkozik, ami jól megfelel a kamacit kissé sárgás árnya-
latú színének.

T r 0 i 1 i t (FeS) viszonylagosan nagyobb méret szemekben is mutatkozik
és kevésbbé egyenletes hintésben, a szilikát-elegyrészek között vagy azokkal
összenve, illetve kölcsönös zárvány formájában vizsgálható. De a nikkelvassal
való összenövése is a gyakoribb jelenségek közé tartozik. Ezek az összenövések
kétfélék : az ércszem bels magja tenit, melyet küls burokként, sugaras elvá-

2. ábra. a)
h)

a)

b)

lásokkal felszabdalt troilit-öv fog körül (2. kép). Másik összenövésben a troilit-

szem küls peremrészén nikkelvassal vegyes, mirmekit-szer kiválások mutat-
koznak. Mindezek az összenövések jól rávilágítanak a földi és kozmikus FeS
összetételében tapasztalható különbségre. Ismeretes, hogy a pirrhotin anyagá-
ban mindig íölös, kb. \/e résznyivel több a kénmennyiség, ami valójában Fe-
hiányból ered. Ezzel ellentétben a kozmikus troilit összetételére a pontos 1 : 1

arány, tehát a teljes vas-telítettség jellemz (2), ami elbb, a mágnesezhetség
hiányában már megmutatkozott, de a nikkelvasnál vázolt mikroszkópi képek
alapján is jól értelrhezhet. A földi és kozmikus eredet FeS összetétele közötti
különbség a reflexióképességben is megnyilvánul,, amint azt a következ mérési
eredmények is bizonyítják :

17*

A nikkelvas-magot sugaras elválásokkal felszabdalt troilitburok övezi.
A troilit és nikkelvas bels összenövése. Nagyítás 300 x
La graine de fér nickelifére est enrobée d’une graine de troilite section-
née pár des fissures radiales.

Enchevétrement de la troilite et du fér nickelifére. Gross 300

X
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3. ábra. A mikéi troilit és fökíi pirrhotin minták reflexió-értékeinek
összehasonlítása.

Fig. 3. Comparaison des indices de réflection d’échantillons de, troíllite de Mike
et de pyrrhotine terrestre

Minthog>' a kéntartalommal, helyesebben a kation-feltöltéssel egyenes
aránj'ban változnak a fizikai sajátságok, a különbségnek a fénwisszaverdés-
ben is meg kell nyilvánulnia. A különböz képzdményekbl származó földi
pin’hotin-minták eg^dke sem közelíti meg a kozmikus, tiszta FeS reflexióértékeit.
Viszont az egyes fénynemekre kapott minden értékváltozás közelítleg azonos
diszperzióra vall, ami a reflexiós szín tényleges egyezésében jut kifejezésre.

A troilit-szemek belsejében egyéb, eddig ismeretlen jelenség is megfigvel-
hetö. A (0001) lapnak megfelel hasadási vonalakhoz viszonyítva ferde hely-
pt, lándzsa-láng-nyelv-formájú ikerlemez-rendszer alakult ki. Az
ikerlemezek két csoportban, egymásra merleges elhelyezkedésben, kereszt-
rácsozatot alkotnak (4. ábra). Ez az ikeralkotás majdnem minden önálló
troilit-szemcsében megjelenik, s az egykristályból álló szemeknek néha csak
egy részét, legtöbbször azonban az egész terjedelmét ikerlemezek hálózzák be.
A fonadékszer lemezsorok helyzete a bázis szerinti hasadáshoz mindig ferde
és a derékszögben találkozó csoportok a hasadással 45°-os szöget zárnak be.
Az észlelések alajiján bizonyos, hogy nem a Perry-féle „aragonit”-iker-
töryény megnyilvánulásáról van szó, melyet rombos módosulatnak tartott
troilit anyagon észlelt (4). Kétségtelen az is, hogy nem a hexagonális FeS bázislap
szerinti transzlációs ikeralkotásával van dolgunk, mert számos szemcsében ez
a közismert jelenség is megfigyelhet, azonban e transzlációval kialakult szé-
lesebb szalagok vagy lemezek belsejében ugA'ancsak felismerhetk az átlós hely-
zet, vékonyabb ikerlemezek (XVII. táblád, kép). Tehát a jelenséget egészen más
szerkezeti sajátságnak kell minsíteni. Régebbi kutatások szerint (1) olyan mes-
terséges vasszulfid kristályokat is sikerült elállítani, melyekben csak nagyon
kevés S-felesleg mutatkozott. Ezek közé tartozott a ferroszulfátból kisebb (80—
1(W°) hmérsékleten redukált forma, melyet mint hatszöges módosulatot 0-
pirrhotin megnevezéssel említenek. E módosulat legfelinbb sajátsága
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az volt, hogy valamennyi kristálya az (1011) szerint keresztalakii ikerösszenövés-
ben jelent meg, ahol az ikertagok egymással közel 90°-os (89° 41’) szöget zártak
be. Ennek a /3-pirrhotin módosulatnak a létezését s ezzel kapcsolatosan az effajta

ikrek lehetségét késbbi kutatók (5) kétségbevonták. Els eset, hogy a jelenség

— jóllehet kozmikus eredet, de mégis — természetes kristályokon is mutat-
kozik. Másszóval ez azt jelenti, hogy a kísérleti adatokkal nemcsak az ikertör-

vény felismerése áll összhangban, hanem a /5-módosulat lehetsége is meger-
sítést nyer. Ami viszont a csökkent kéntartalommal összefüggésben, jól rávilá-

gítana a mágnesezhetség hiányára, a nagyobb reflexióképesség eredetére, s talán

a kialakulás körülményeire is.

4. ábra. Ikerrácssorozat troilitbau. Olajimmerzió. + N. Nagyítás 200 X
Maille maclée dans la troillite. Immersion á huile. Nic. +. Gross. 200 x

*

Az opak részek térfogatelemzésérl. Abból a megfonto-
lásból ereden, hogy a mikroszkópi kép alapján a nikkelvas százalékos össze-'

tétele közelíten megállapítható, továbbá, hogy a vasszulfid a reflexióértékek
és ikerszerkezet szerint a tiszta FeS vegyületnek felel meg, a szokásos eljárásokon
kívül még egy vizsgálatot is elvégeztünk ; a fémes elegyrészek térfogatos kimé-
rését. A gondolat onnan eredt, hogy a meteorkövek elemzését mindig két rész-

legben kell elvégezni. Az anyag elkészítésekor a mágneses különválasztás soha-
sem lehet teljes, ami a kétféle feltárási eljárásban nUffezségeket okoz. Az aláb-
biakban néhány kmeteorit felülcsiszolatán végzett integrációs térfogatmérés
eredményeit tüntettük fel

:

FeS FeNi többi Összeg

Mike 4.56 3,16 92,28 100,00
Knyahinya (Csillagfa'va) 5,38 2,37 92,25 100,00
Mezmadaras 4,88 2,76 92,36 100,00
Pultuszk 2,90 8,19 88,91 100,00
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A táblázatból mindenekeltt jól látszik, hogy a mikei meteorit fémes elegy-
részeinek mennyisége nagyságrendileg jól összhangban van az összehasonlításul
vett meteorkövek adataival. Értékei legjobban a mezmadarasi meteorit érc-
részlegével egyeznek meg.

A térfogatos elemzés értékeibl számított és a közölt vegyi elemzés idevágó
adatait összevetve, a következ összehasonlítást nyerjük :

•

FeS

Fe Ni (Co)

Mike

D
Súly %

térf. mér. anal.

4.5 7.02 6.69

,.o 7.68
{

7.42

Az egyezés, különösen nikkelvasra, igen jó. A vasszulfid értékei közötti
kfilönbség (0,33 sem lényeges, különösen ha fig>'elembe vesszük, hogy a troilit-

részleg vegjú meghatározása közvetett úton történik. A kapott értékek egyben
azt bizonyítják, hogy a jövben elvégzend meteork elemzésnél a fémes részek
mennyiségének ellenrzése aránylag gyorsan elvégezhet, st megfelel érc-

mikroszkópos ismeretek birtokában esetleg a mágneses rész különválasztása
is mellzhetvé válik, ami a vegyelemzésben éppúgy, mint az eredmények össze-

gezésében könnyebbséget jelenthet.

Ósszefo(|lalás

1. Az 1941. május 3-án hullott mikei meteorit világosszürke, tufás-porfiros
kmetecrit. Vegyi összetétele és ásványos jellege, valamint a fémes alkatrészek
mennyisége a kondritok csoportjába utalná, azonban szövetében határozott
körsmnalú kondrumok nem alakultak ki, tehát átmeneti formát képvisel s így
megjelölésére a bronzit-olivin-szemikondrit elnevezés ajánlható.

2. Színképanalítikai eljárással benne a Ge, Ga, továbbá az Af, Sb,
Pd és Sn elemek voltak kimutathatók. Nem sikerült észlelni a következ kere-
sett elemek vonalait : Li, Mo, Ag, Te, Ba, Pt, Au, TI, Hg, Pb, Bi.

3. Az ásványos elegyrészek között némileg uralkodik a bronzit, vele közel
eg>-enl mennyiségben .szerepel az olivin, alárendeltebb az augit. A plagioklász
és a maskelynit már csak csekély mértékben mutatkozik. Az érces részleg fként
tenit (14— 15°ó Nü és troilit.

4. A szokásos vizsgálati módokon kívül, újabb eljárásként reflexióméréssel
a kaniacit-tenit kérdéshez szolgáltattunk adatokat, valamint a troilit reflexió-
értékeit is meghatároztuk. A troilitban eddig ismeretlen ikerszerkezet volt meg-
állapítható, ami a nag\'obb reflexióképességgel összefüggésben, a /?-FeS jelen-
létére enged következtetni.

5. A fémes részek térfogatos kimérése jó egyezést árul el a kémiai elemzés
megfelel értékeivel. Ezen az úton a veg^'elemzéssel kapott nikkelvas és vasszulfid
mennyiségének ellenrzése aránylag gyorsan elvégezhet.
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K. H. C T p 0 K a II — M. O e a b A B a p ii-<t> o r n :

HccjieAOBaHHe MereopHiHoro KaMHH h3 a. Mhkc (kom. LUomoab)

B A- B 3-ro mbh 1944 roAa, npon3BOA»-iocb naAemie MereopHTOB.
06cTanoBKa naACHiiH neAOCTaToqiio iiaÖJiioAa-aacb ii coÖHpaaacb hb MaTepiia.ia

Bcero 4 (Jipar.MeHTbi .MeHbiuHX pasMepOB, oömiiM sec KOTopbix aocthb 224.2 rp. KaAieH-
Hbifí AiereopiiT CBer.ioceporo UBera ii Ty$onop(J)HpoBOH xeKCTypbi aiojkho 6bi npimn-
caiiTb no xii.MiiqecKOAiy cocraBy ii Aiiinepa.iorHqecKOAiy crpoeHHio k rpynne xohaphtob;
OAnaKO nejibSB ycTanoBiiTb xohaphtu onpeAe.aeHHbix KOHxypoB, cneAOBaTenbHO ycxa-
HOBii.xocb, qxo OH npeACxaB.xnex co6oR nepexoAHyio (JiopAiy.

ABXOpbi ^peA-^^l^aIox a-th o6o3HaqeHHH axÓH (})opAibi HaiiAienoBaHiie: ,,6poH3nx,
ojiMBHH-ceAHixoHApnx". üo cncKxpajibHOAiy aHa.xH3y onpeAe-XH.xocb b hcai coAepjKaHHe
Ge, Ga, V, Aanee As, Sb, Pcl ii Sn.

CpcAii AiHHepa.xbHbix npiiAiecefí rocnoAcxsyex 6pon3Hx, b anajXorimHOAi KOjXimecxBe
Ojxhbhh, He3Haqiixe.xbiiyio po.xb iirpaex aBXHX ii eme Aienbmyio po.xb nnarnoK.xas h

AiacK'enHHHX. Mexa.x.ximecKaH (})paKmiH cocxohx rnaBHbiAio6pa30Ai h3 xeHiixa(14 — l5%Ni)
H xpoíí.xHxa. no iiB.Mepnxe.xbHbiAi AaHHbiAioxpa>KaeAiocxn Ka.viamix ii xeniixxopomo oxAe.xa-

.niicb APyr OT Apyra, npimeAi oxpajKaeAiocxb xpoH.xiixa OKaBbisaexcn ropaBAO Bbicmeíí

cxeneHH, qeAi y HaBeAuiOAi FeS.
B xpoHHHxe' ycxaHOBH.xocb AsoíÍHoe cxpoeniie (1011) no KOxopo.My, b aaBiicn-

AiocxH ox oxpawaeAiocxii, aiomcho CAe.xaxb bbiboa na npHcyxcxBne .í— Fc>S.

L’examen de la météorite de Mike

par K. I. SZTRÓKAY et Mme FÖLDVÁRI M. VOGL

Le 3 mai 1944 il y a eii une chute de météorites dans la commune de Mike
au comitat de Somogy. Nous ne possédons que peu d’observations concernant
les circonstances de la chute et nous n’avons pu obtenir de la masse tombée que
quatre petits fragments, d’un poids totál de 224,2 g. Selon sa composition chi-

mique et sa constitution minérale cette météorite pierreuse de couleur gris clair

et d’une texture tufique-porphyrique dóit étre rangée dans le groupe des chon-
drites, mais comme l’on ne peut pás distinguer des chondres' á contours nets

elle représente une forme intermédiaire. On pourrait la nommer semichondrite

á bronzite-péridot. Par voie spectrographiqae l’on a pu y décéler la présence
de Ge, Ga, V, As, Sb, Pd et Sn.

Parmi les constituants minéraux dc^ine la bronzite, le péridot y figure

au mérne rang, I’augite est plus subordonnée et il y a encore moins de plagio-

clase et de maskelynite. La partié métallique est constituée surtout de toenite

(14 á 15% Ni) et de troilite. Le mesurage du pouvoir réflecteur permet la sépara-
tion nette de la kamacite et de la toenite, cependant le pouvoir réflecteur de la

troilite est considérablement plus grand que célúi de FeS terrestre. Dans la troilite

l’on a pu établir une constitution maclée selon (1011), jusqu’ici inconnue, ce qui
permet de conclure, en connexion avec le pouvoir réflecteur, á la présence de
/í-FeS.

TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATION DES TABLEAL’X

XVI. tábla

1. Eutektikus kialakulás nikkelvasban. Fehér = tenit, szürke = kamacit.
A mirmekit-szövet részlettl jobbra, a kép szélén önálló kamacitsziget. Etetve
alkoholos salétromsavval. Ércmikroszkópos felvétel. Nagyítás 200 x

.

Composition eutectique du fér nickelifére. Blanc = toenite, gris = kamacite.
A droite de la partié á texture mirmécitique, au bord de l’image un ilót de kamacite
isolé. Corrodé á l’acide nitrique alcoholisé. Microscope* métallurgique. Gross. 200 X

.
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2. Troilit. Az ikerlemezek síkját a bázis szerinti hasadás iránya ferde (45°)
szögben keresztezi. Olajimmerzió. +N. Nagyítás 200 x

.

Troilite. La direction du clivage entrecroise le plán des lamelles maclées en un
angle oblique (45°). Immersion á huile. Nic. +. Gross. 200 x . #

XXVII tábla

1. Troilit ikerszerkezet nagyobb nagyításban. A két lemezcsoport egymással
derékszögben találkozik s mindkett a hasadással ferde szöget alkot. Olajimmerzió.
+ N. Nagyítás 200 x .

Structure maclée.de la troilite á un grossíssement plus considérable. Les deux
groupes de lamelles se joignent en un angle droit et le deux groupes forment un
angle oblique. Immersion á huile. Nic. +. Gross. 400 x .

2. A troilit transzlációs sávjainak belsejében is kialakult az ikerszerkezet.
Olajimmerzió. Nagyítás 200 x.

La structure Tnaclée s’est formée aussi á l’interieure des bands de translation
de la troilite. Immersion á huile. Gross. 200 x .'
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