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1  Introduktion 
Meteoriterna är resterna av de himlakroppar som fär-
dats genom det interplanetariska vakuumet och landat 
på jorden. Vissa har färdats långt, såsom HED-
meteoriterna som misstänks komma från asteroiden 4 
Vesta i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter 
(Ruzicka et al. 1997). Andra har inte färdats längre än 
från Månen. Men vart meteoriterna än kommer ifrån så 
säger de alla något om solsystemets och jordens histo-
ria.  
 Meteoriterna är tidskapslar från långt svunna 
tidsåldrar. Deras mineral berättar delar av solsystemets 
historia. Det var till exempel med hjälp av meteoriter 
som vi kunde fastslå solsystemets och jordens ålder 
(Patterson 1956). De har också givit oss en inblick i 
hur jordens inre kan se ut, samt hur jorden bildades 
(Iizuka et al. 2015). 
 Mesosideriterna är ett slag av järn-stenmeteoriter. 
Som namnet antyder så består de av både metalliskt 
järn och nickel, samt silikater. Det kan vid första an-
blick verka som att dessa meteoriter borde ha bildats 
vid gränsen mellan kärna och mantel. Det var så man 
länge trodde att mesosideriternas syskon, pallasiterna, 
hade bildats (Mittefehldt et al. 1998). Men mesosideri-
terna innehåller inte mycket, om ens något, mantel-
material. Silikaterna har istället identifierats som 
material från en skorpa. En förbryllande blandning, 
minst sagt. 
 Detta arbetet söker att samla dagens och gårdagens 
forskning kring hur mesosideriter har bildats och vart 
de kommer ifrån. En SEM-studie har också utförts på 
en stuff från mesosideriten Vaca Muerta. Jag diskute-
rar om och hur den passar in i dagens forskningsläge. 
En diskussion förs också kring problem, och hur fram-
tida forskning kan lösa dessa, med den rådande bild-
ningshypotesen.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Solsystemet 
Solsystemet kan, för enkelhets skull, delas upp i tre 
delar – det inre och det yttre solsystemet, samt trans-
neptuniska regionen. Det trans-neptuniska området 
innehåller alla gravitationellt bundna objekt med ett 
avstånd från solen längre än Neptunus. Här ingår ob-
jekt som t.ex. Pluto och Kuiperbältet. I det yttre solsy-
stemet befinner sig gasjättarna Jupiter, Saturnus, Ura-
nus och Neptunus. Resterande objekt befinner sig i det 
inre solsystemet. Här finner man Solen i mitten, följt 
av Merkurius, Venus och Jorden. Bortom Jorden på-
träffas Mars och allra sist asteroidbältet. 
 Asteroidbältet som uppehåller sig mellan Mars och 
Jupiter innehåller dvärgplaneten Ceres och mer än en 
miljon asteroider med en diameter över en kilometer 
(Tedesco och Desert 2002). På grund av kollisioner så 
finns här också en större mängd objekt med en diame-
ter under en kilometer (NASA 2017) – asteroider, me-
teoroider och rymddamm. 
 Himlakropparna i asteroidbältet är inte helt låsta i 
sina banor runt solen. Till och från så störs banorna av 
interaktioner med Jupiter, eller på grund av kollisioner. 
När banorna störs så kan det hända sig att en eller flera 
himlakroppar hamnar i en bana som korsar Jordens 
(Gladman et al. 1997). 

 Meteorer kallas det ljusfenomen som bildas när 
himlakroppar faller genom atmosfären (Rubin och 
Grossman 2010). När de kommer i kontakt med atmo-
sfären så brinner de flesta mindre rymdstenar upp, men 
om de är större så kan de landa på jorden (NE u.å.). 
Hos större himlakroppar fragmenteras utsidan av me-
teorerna (Faure och Mensing 2007). Fragmenteringen 
sker till följd av värmeexpandering. Dessa fragment 
regnar successivt ned på marken och bildar ett så kallat 
ströfält, ett ovalformat område bakom nedslagsplatsen. 
Huvudmeteoren och dess fragment landar till slut på 
marken och klassificeras då som meteoriter.  

 

2.2 Sammansättning och klassificering 
Meteoriter indelas i två grupper, de differentierade och 
de icke-differentierade. Därefter klassas de vanligtvis i 
grupper och subgrupper. Bland de icke-differentierade 
så finns kondriterna. Hos de differentierade så hittar vi 
akondriterna, järn-stenmeteoriterna och järnmeteoriter-
na. Mesosideriter ingår, tillsammans med pallasiter, i 
gruppen järn-stenmeteoriter. Dessa meteoriter karaktä-
riseras av en blandning av metall och silikat (Bischoff 
2001). 
 Mesosideriter består generellt sett av lika delar 
metall och silikater. Metallen är en järn- och nickel-
blandning (Mittlefehldt et al. 1998), liknande metallen 
i jordens kärna. Silikaterna är en blandning av gabbro, 
basalt och pyroxenit, där mineralen plagioklas och 
pyroxen dominerar. Olivin och troilit, järnrik pyrrhotit, 
samt andra mineral som tridymit, merrillit, ilmenit och 
kromit förekommer i mindre mängder (Mittlefehldt et 
al. 1998). 
 Mesosideriter klassificeras enligt två scheman – ett 
texturellt schema, 1—4, och ett mineralogiskt schema, 
A—C. Det texturella schemat specificerar hur meta-
morfoserat eller magmatiskt påverkat provet ser ut att 
vara. Medlemmar i grupp 1 uppvisar inga större om-
vandlingar och har ofta kantiga korn och klaster, ka-
taklastisk textur, matrixets kornstorlek är under 10 µm. 
Medlemmarna i de 2 och 3 grupperna uppvisar ökande 
frekvens av exempelvis rundade korn och omvandling, 
matrixets kornstorlek är också större, över 10 µm i 
grupp 2 och runt 100 µm i grupp 3. Mesosideriter från 
grupp 4 är kraftigt metamorfoserade samt återupp-
smälta. Klassificeringen är lite mer invecklad då 
många mesosideriter från grupp 3 uppvisar mindre 
delar magmatiska texturer och skulle kunna omklassi-
ficeras till grupp 4 (Mittlefehldt et al. 1998). 
 Det mineralogiska schemat specificerar meteoriter-
nas procentuella volyminnehåll av pyroxen och pla-
gioklas bland silikaterna. Grupp A innehåller över 25 
% plagioklas och under 65 % pyroxen, grupp B har 
mellan 10—25 % plagioklas och 65—85 % pyroxen. 
Slutligen så innehåller grupp C under 10 % plagioklas 
och över 85% pyroxen (Hutchison 2007).  

 

2.3 Problematik 
Mesosideriternas bildning är något av ett mysterium. 
Till skillnad från pallasiterna kan man inte förklara 
mesosideriternas sammansättning med att de kommer 
från gränsen mellan kärna och mantel (Mittlefehldt et 
al. 1998). Senare forskning visar att inte ens pallasiter-
na går att förklara på ett så enkelt sätt (Greenwood et 
al. 2015). Pallasiterna innehåller både metall och oliv-
in – kärn- respektive mantelmaterial. Mesosideriterna 
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å andra sidan består huvudsakligen av metall, pla-
gioklas och pyroxen – kärn- respektive skorpmaterial. 
Historiskt sett så har man tänkt sig att metallen i både 
pallasiter och mesosideriter huvudsakligen kommer 
från kärnan i differentierade asteroider, himlakroppar 
som var smälta tillräckligt längre för att ämnen med 
olika densiteter skulle kunna separeras. Silikaterna i 
mesosideriterna visar också tecken på de stelnat via 
differentieringsprocesser (Rubin och Mittlefehldt 
1993). Slutsatsen är att mesosideriter måste ha sitt 
ursprung antingen helt eller delvis i en differentierad 
himlakropp med kärna, mantel och skorpa. Den första 
problematiken är då den mest uppenbara: vart är allt 
mantelmaterial? 
 Nästa problematik har att göra med mesosideriter-
nas mineralogiska uppbyggnad. Mesosideriterna är 
polymikta breccior. De innehåller basaltklaster, 
gabbroklaster, större kristaller (>1 cm) av pyroxen och 
olivin i en mer finkornig smältmatrix (Mittlefehldt et 
al. 1998). Hur har en sådan varierad blandning bildats? 
 Ett annat frågetecken har varit de extrema förhål-
landena mellan sällsynta jordartsmetaller. Dessa för-
hållanden är de högsta som påträffats i meteoriter 
(Mittlefehldt et al. 1992). Vad var orsaken till detta? 
 Den sista problematiken har att göra med mesosi-
deriternas termiska historia. Genom att studera struk-
turer i metall och silikat, samt med hjälp av isotopstu-
dier, så har man kunnat konstatera att mesosideriterna 
har gått igenom två faser av nedkylning. Den första 
fasen var snabb, från en grad Celsius per årtionde till 
en grad Celsius per århundrade (ex. Schwandt et al. 
1998 och Ganguly et al. 1994). Den första fasen sked-
de när mesosideriterna låg vid en temperatur på mellan 
1150 till 850 °C. Slutligen inleddes en långsam avkyl-
ningsfas med under en halv grad Celsius per miljon år. 
Den sista fasen skedde när mesosideriterna låg under 
400 °C (ex. Hopfe och Goldstein 2001 och Haack et 
al. 1996).  

 

2.4 Bildningsprocesser  
För att förklara och reda ut problematiken kring meso-
sideriterna måste invecklade resonemang och händel-
seförlopp åberopas. Det är bland annat här som åsik-
terna har gått isär hos forskarna, i över ett århundrade, 
och än idag finns inga säkra svar på hur mesosideriter-
na bildades. Nedan så samlar jag empiriska data och 
förklaringsmodeller. 

 
2.4.1 Ackretion 

Med hjälp av inklusioner i kondriter, himlakroppar 
som inte påverkats av återsmältning och differentie-
ring, så har man lyckats datera solsystemets födelse till 
ca. 4,57 Ga (Bouvier och Wadhwa 2010; Jacobsen et 
al. 2008). Detta antas vara solsystemets ålder. 
 Vid denna tid började de första himlakropparna i 
solsystemet växa till sig (fig. 1—4). Material som an-
samlades närmre solen ackreterade snabbare och sam-
lade på sig mer radioaktivt material än himlakropparna 
som bildades längre ut (Rubin och Mittlefehldt 1993). 
Senare ackretion av material innehöll också mindre 
radioaktivt material, specifikt 26Al, dessa himlakroppar 
genererade inte tillräckligt med värme för att smältas 
upp och differentieras och bildade vad vi idag kallar 
kondriterna (Pfalzner et al. 2015).  

2.4.2 Differentiering 

Ungefär samtidigt som ackretionen så gick de smälta 
kropparna närmast solen igenom differentiering (fig. 
5—8) till följd av uppsmältning under långa tidsspann. 
(Rubin och Mittlefehldt 1993). Uppsmältningen orsa-
kades antingen av sönderfall av radioaktiva isotoper, 
då främst 26Al, eller på grund av värme bildad i kollis-
ioner (Pfalzner et al. 2015). I differentieringen så sepa-
rerade ämnen av olika densiterer, och genom kombi-
nationer av partiell och fraktionell smältning så bilda-
des kärnor av järn och nickel, mantlar av olivin och 
fasta skorpor av plagioklas och pyroxen (Rubin och 
Mittlefehldt 1993).  
 Studier som utförts på den kemiska sammansätt-
ningen av gabbroklaster i mesosideriter visar på ex-
trema förhållanden mellan olika sällsynta jordartsme-
taller. Förklaringen är att gabbro har kristalliserat 
fraktionellt i magmakammare, där inkompatibla grun-
dämnen som samarium och cerium anrikas i smältan. 
Europium är mer kompatibelt på grund av en lägre 
valens och anrikas mindre än samarium och cerium i 
smältan. Resultatet blir att gabbroklaster har ett högre 
Eu-/Sm-förhållande. Orsaken till dessa extrama förhål-
landen måste förklaras med en flerstegsprocess där 
gabbron åter smälts upp och genomgår flera fraktion-
ella kristallisationsepisoder (Mittlefehldt 1979). Rubin 
och Mittlefehldt (1993) föreslog att ett nedslag av en 
fortfarande smält metallkärna i skorpan kunde ha orsa-
kat ytterligare uppsmältning och vidare anrikning av 
europium. Taylor (via Scott et al. 2001) föreslog istäl-
let att förhållandena kunde ha orsakats av återsmält-
ning och fraktionell kristallisering av lavaflöden. Den 
senare hypotesen förstärks av att Greenwood et al. 
(2015) sluter sig till att magmaoceaner orsakade 
bildandet av Mg-rikt olivin.  

 
2.4.3 Återsmältning av skorpa  och metall-

silikatblandning 

Någon gång efter att skorpan stelnat så smältes den 
åter upp. Olika tidsfönster har tagits fram för denna 
händelse genom isotopstudier. Sm-Nd datering av Ste-
wart et al. (1994) visade på en ålder mellan 4,52 och 
4,42 Ga. Haba et al. (2017) daterade två zirkoner från 
Estherville-meteoriten med U-Pb isotopdatering som 
gav en medelålder på 4521 ± 26 Ma. Stewart et al. 
(1994) och Haba et al. (2017) tolkade denna ålder som 
tiden då metall blandades med silikater. Koike et al. 
(2017) kombinerade U-Pb och Hf-W datering som gav 
åldrar på 4502 ± 75 Ma respektive 4532,8 + 5,7/- 10,4 
Ma. I motsats till Haba et al. (2017) så tolkade de detta 
som en återuppvärmning och att metall-
silikatblandningen skedde mycket tidigare – mindre än 
10 Ma efter ackretion av moderasteroiden enligt Zhou 
et al. (2013). 

Olika teorier har tagits fram för att förklara åter-
smältning, förhållanden mellan sällsynta jordartsme-
taller metall-silikatblandning. Teorierna kan delas upp 
i två kategorier: externt ursprung, metallen kommer 
från en annan himlakropp; internt ursprung, metallen 
kommer från moderasteroiden. 

 
2.4.3.1 Externt ursprung 
Mittlefehldt et al. (1992)  föreslog att nedslagssmält-
ning kunde ha varit orsaken till återsmältningen av 
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skorpan. Hassanzadeh et al. (1990) samt Rubin och 
Mittlefehldt (1993) föreslog vidare att nedslagssmält-
ningen orsakades av en större kropp som fört med sig 
en smält metallkärna (fig. 9—12). Denna metallkärna 
var tvungen att slå ner med låg hastighet, 1 km/s, för 
att inte metallen skulle förgasas vid nedslaget. Teorin 
förklarar återsmältning genom att värme från smält 
metall och värme genererad i nedslaget delvis smälte 
upp silikaterna. Tillförseln av värme orsakade också 
vidare uppsmältning och fraktionell kristallisation av 
gabbro vilket i sin tur skulle leda till de extrema för-
hållandena mellan sällsynta jordartsmetaller. Metallen 
föreslås komma från en sönderslagen differentierad 
himlakropp vars skorpa, och en större mängd av man-
teln, blivit förstörda av en serie nedslag. Den mindre 
mängden olivin som finns i mesosideriter antas, av 
Mittlefehldt et al. (1998),  komma från resterande 
mantel i projektilen. Greenwood et al. (2015) föreslår 
senare att manteln antagligen var helt avlägsnad från 
projektilen och att olivinet istället kommer från mag-
makammare i moderasteroidens skorpa.  
 Koike et al. (2017) resonerade att metall-
silikatblandningen borde ha skett inom tio miljoner år 
efter differentiering för att det skulle vara möjligt med 
en smält kärna. De föreslog en annan källa för metal-
len – metallen kunde ha separerats från metall-
kondruler i en kondrit. Anledningen till att detta före-
slogs var att metallen i mesosideriter har kondritiska 
proportioner av siderofila, metallkompatibla, ämnen 
(Shen et al. 1998). Enligt denna teori så skulle återupp-
värmingen runt 4,52 Ga behöva en ny värmekälla, 
möjligtvis impaktsmältning eller elektromagnetisk 
induktion via interaktioner med solen (Koike et al. 
2017). 
 Bunch et al. (2014) föreslog en annan mekanism 
för metall-silikatblandningen. De framkastade att en 
järnrik asteroid kolliderade med en diogenitisk aste-
roid i hastigheter under 6 km/s. Skjuvkrafterna under 
kollisionen värmde upp och smälte metall som sedan 
blandades med breccierade silikater. Denna mekanism 
löste problemet med ett smält kärnfragment (Bunch et 
al. 2014)  

 
2.4.3.2 Internt ursprung 
Haack et al. (1996) och Scott et al. (2001) lade fram en 
konkurrerande teori till teorin om det externa ur-
sprunget. De ansåg att det fanns flera problem med det 
projektilburna ursprunget för metallen: 

• Haack et al. (1996) argumenterade för att me-
delhastigheten för kollisioner i början av solsy-
stemet låg runt 5 km/s, det var därför osannolikt 
att något skulle kollidera med moderasteroiden 
i 1 km/s. Scott et al. (2001) noterade också att 
dagens medelhastigheter för kollisioner i aste-
roidbältet ligger runt 5 km/s och att kollisioner 
under 1 km/s är sällsynta (Bottke et al. 1994).  

• Modelleringar  av Love och Ahrens (1996) 
visade att kollisioner mellan himlakroppar inte 
var effektiva nog att avlägsna skorpa och man-
tel från differentierade asteroider. Scott et al. 
(2001) ansåg det därför osannolikt att det skulle 
finnas helt eller delvis nakna kärnfragment som 
skulle kunna kollidera med moderasteroiden. 

• För att förbli smält under en längre tid så hade 
projektilen behövt vara värmeisolerad med ett 

tjockt lager mantel. Eftersom liten eller ingen 
andel mantel påträffas så argumenterade Scott 
et al. (2001) för att en kollision med ett fortfa-
rande smält kärnfragment vore osannolikt. 

• Keil et al. (1997) visade att nedslagssmältning 
var ineffektivt för att bilda större mängder 
smältor. På grund av detta så ansåg Scott et al. 
(2001) att det smälta kärnfragmentet inte kunde 
ha bidragit med en tillräcklig mängd värme för 
att vara ansvarig för de extrema förhållandena 
mellan sällsynta jordartsmetaller. 

 Den nya teorin baserades istället på ett internt ur-
sprung för metallen. Ett internt ursprung var inget nytt 
– ett flertal teorier fanns sedan innan som baserades på 
ett internt ursprung (Hewins 1983). Det nya med teorin 
var mekanismen för hur metall och silikater blandades. 
Scott et al. (2001) föreslog att moderasteroiden kolli-
derade med en himlakropp i hög hastighet, 5 km/s. 
Denna kollision orsakade en total störning av moderas-
teroiden – skorpa, mantel och kärna splittrades. Efter 
kollisionen så återackreterades delarna kaotiskt där 
metall blandades med skorpa och mantel. Scott et al. 
(2001) förklarade avsaknaden av mantel i mesosideri-
ter genom en mekanism varvid den smälta metallen 
främst kristalliserade runt kalla skorpfragment. De 
framförde också att skorpan borde ha fragmenterats 
mer än manteln, vilket skulle ha lett till en förmånli-
gare kristallisation i kontakt med finkrossad skorpa. 
 Efter att metall-silikatblandningarna begravts på 
olika djup så kyldes de snabbt ner av sina omgivningar 
till en så kallad jämviktstemperatur. När jämviktstem-
peraturen närmade sig så inleddes en långsam avkyl-
ning på grund av värmeförlust till rymden (Scott et al. 
2001). 
 Återsmältningen och förhållanden mellan sällsynta 
jordartsmetaller för den interna teorin förklarade Tay-
lor (via Scott et al. 2001) med att skorpan utsattes för 
lavaflöden som kontinuerligt begravde ytan och bidrog 
till fortsatt uppsmältning och fraktionell kristallisation. 
Greenwood et al. (2015) drog samma slutsats för att 
förklara Mg-rika olivinkristaller, som de ansåg inte 
kommer från manteln, samt de homogena syreisotop-
värden som mesosideriter uppvisar. Wasson (2013) 
kritiserade modellen med magmaoceaner på grund av 
för långsam uppvärmning från radioaktiva ämnen och 
dålig bevaring av nedslagssmältor. Han föreslog istäl-
let att det var lokala magmakammare som låg till 
grund för de jämna isotopvärden som uppmätts. 

  
2.4.4 Bombardemang 

Efter att metall blandats med silikater så bombardera-
des antagligen moderasteroidens yta (fig. 13) under en 
längre tid (Rubin och Mittlefehldt 1993). Dessa ned-
slag gav upphov till de olika graderna av metamorfa 
och magmatiska texturer, 1—4, som mesosideriterna 
klassas efter. Empiriska bevis för denna händelsen är 
exempelvis quench-texturer som daterats till ca. 4,42 ± 
0,02 Ga (Stewart et al. 1994) och silikater från mesosi-
deriten Estherville med isotopåldrar kring 4,4 Ga 
(Brouxel och Tatsumoto 1990, 1991) som Rubin och 
Mittlefehldt (1993) föreslår vara skapade av nedslag. 
Mittlefehldt et al. (1998) framförde att material från 
mesosideriten Mt. Padbury fragmenterades och brecci-
erades efter blandning av silikater och metall och att 
detta talade för nedslag som modifierade mesosideriter 
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på ytan av moderasteroiden. 
 Argument emot bombardemang inkluderar avsak-
naden av förstörda olivinkoronor och pyroxenkanter 
(Scott et al. 2001), samt att mesosideriter endast inne-
håller mindre chockat material (Haack et al. 1996). 
Angående de breccierade texturerna i Mt. Padbury-
materialet så resonerade Scott et al. (2001) att dessa 
strukturer inte behövde vara orsakade av nedslag – de 
kunde också ha bildats vid en katastrofal kollision. 

 
2.4.5 Katastrofal störning och begravning  

Rubin och Mittlefehldt (1993)  förklarade mesosideri-
ternas långsamma nedkylningsfas med ett katastrofalt 
nedslag på moderasteroiden (fig. 14). Det destruktiva 
nedslaget fragmenterade moderasteroiden och begrav-
de metall-silikatblandningarna vid återackretionen (fig. 
15—16). Efter begravningen så läts mesosideriterna 
svalna långsamt på stort djup. Den djupa begravningen 
lät metallen i mesosideriterna kylas av tillräckligt lång-
samt för att bilda widmanstättentexturer i större me-
tallnoduler (Haack et al. 1996). Denna katastrofala 
störning förklarade också Ar-Ar isotopåldrar mellan 
3,7—4,1 Ga som Bogard och Garrison (1998) tagit 
fram (Mittlefehldt et al. 1998). De resonerade att kol-
lisionen störde mesosideriterna tillräckligt för att 
släppa ut allt ackumulerat argon i mineralens kristall-
gitter. 

 
2.4.6 Uppgrävning och utslungning 

Efter begravningen och en lång period av långsam 
nedkylning så grävdes mesosideriterna åter upp (fig. 
17) av nedslag (Rubin och Mittlefehldt 1993). Empi-
riska data indikerar att mesosideriterna ackumulerade 
sällsynta gaser via solvinden (Begemann et al. 1976). 
Deras data pekade också på åldrar för denna händelse 
mellan 10 och 160 Ma genom datering av isotoper 
bildade av kosmisk strålning. Bajo och Nagao (2011) 
daterade material från Vaca Muerta till 140 Ma med 
hjälp av kosmogena ädelgaser. 
 Efter att ha grävts upp så slungades mesosideriter-
na ut – som mindre asteroider eller meteoroider, krop-
par mindre än 1 m i diameter – från moderasteroiden 
av successiva nedslag (Rubin och Mittlefehldt 1993). 
Mesosideriternas banor runt solen påverkades möjligt-
vis sedan av interaktioner med Jupiter (Wisdom 1985), 
vilket tvingade in dem i banor som korsade Jordens 
(fig. 18). Till slut föll de ned genom Jordens atmosfär 
och landade som meteoriter. 

 

2.5 Ursprung 
Mesosideriternas ursprung har också länge varit ett 
hett diskuterat ämne (Greenwood et al. 2015; Hutchi-
son 2007; Wasson och Rubin 1985). På grund av 
mesosideriternas likheter med både pallasiter och 
HED-meteoriterna så har forskare argumenterat för 
deras gemensamma ursprung. På ett liknande sätt så 
har deras olikheter använts för att argumentera motsat-
sen. 
 Argumenten för att mesosideriterna och HED-
meteoriterna kommer från samma himlakropp baseras 
primärt på syreisotopsammansättningar och silikat-
sammansättningar . Mesosideriternas syreisotopsam-
mansättningar, med avseende på ∆17O, överlappar 
HED-meteoriternas. Detta är det huvudsakliga empi-

riska beviset för att de antingen kommer ifrån samma 
syreisotopsreservoar, vilket skulle betyda ungefär 
samma bildningsavstånd från solen, eller helt enkelt att 
de kommer från samma himlakropp. Mesosideriternas 
silikatsammansättning liknar också den för eukriter. 
T.ex. så har mesosideriterna inklusioner av klaster med 
eukritisk sammansättning (Rubin och Jerde 1987), och 
HED-meteoriterna innehåller material likt mesosideri-
terna (Rosing och Haack 2004). 
 Argumenten emot att mesosideriterna och HED-
meteoriterna kommer från samma himlakropp är också 
många. Skillnader i förhållanden mellan sällsynta 
jordartsmetaller mellan mesosideriterna och HED-
meteoriterna talar emot ett gemensamt ursprung 
(Rubin och Mittlefehldt 1993). Mittlefehldt et al. 
(1979) samt Rubin och Mittlefehldt (1993) påpekade 
att det är osannolikt att HED-meteoriterna kunde ha 
undgått att blandas med metall om de kommit från 
samma himlakropp som mesosideriterna eftersom re-
golitbildning sker på hela asteroiden. Hutchison (2007) 
anmärkte att eftersom HED-meteoriterna visar att de-
ras moderasteroid är relativt intakt så är det osannolikt 
att mesosideriterna skulle ha grävts upp från samma 
asteroid. Anledningen är för att begravningsdjupet för 
mesosideriterna var stort och de nedslag som grävde 
upp dem borde ha förstört moderasteroiden eller distri-
buerat metall från mesosideriter till resterande regolit, 
något som inte har observerats.  
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Fig. 1—4. Solsystemet bildas från en nebulosa. Nebulosan störs av yttre krafter, kanske explosioner från supernovor. Material 

klumpas ihop och börjar rotera. I mitten ansamlas mer och mer material för att till slut bilda en stjärna. Meteroider, asteroider 

och planetoider, solsystemets byggstenar, ackreterar i ett våldsamt inferno. 

Fig. 5—8. Mesosideriternas moderasteroid har nu ackreterat tillräckligt med material för att smälta upp. Uppsmältningen leder 

till differentiering: material med högre densitet, t.ex. järn och nickel, sjunker till kärnan. Material med lägre densitet, t.ex. silika-

ter, stiger. Uppsmältningen leder också till att mer felsiska  silikater bildas genom cykler av partiell smältning och fraktionell 

kristallisation. Resultatet är en moderasteroid med järn-nickelkärna, ultramafisk mantel och mafisk skorpa. 

Fig. 9—12. Enligt teorin som Hassanzadeh et al. (1990) och Rubin och Mittlefehldt (1993) föreslog så krävs en smält kärna som 

projektil. Denna projektil bildas genom att en annan differentierad asteroid slås sönder av nedslag. Kvar blir en smält metall-

kärna och fragment från mantel och skorpa. Järnprojektilen, fortfarande smält, kolliderar med mesosideriternas moderasteroid 

och sprider smält metall över stora delar av asteroiden. Dessa metall-silikatblandningarna bildar det som senare blir mesosideri-

terna. 

Fig. 13—16. På grund av moderasteroidens relativt ringa storlek så stelnar den fort. Ytan bombarderas av andra himlakroppar 

under en längre tid vilket smälter upp, metamorfoserar och vidare breccierar metall-silikatblandningarna på ytan. Senare slås 

moderasteroiden sönder, men delar av den återackreterar och begraver mesosideriterna på stora djup. Här, långt nere under kilo-

meter av asteroidrester, låts mesosideriterna svalna långsamt. 

2.6 Bildserie 
Följande bildserie (fig. 1—18) visar bildningsproces-
sen för den gällande teorin (ex. Hassanzadeh et al. 

1990; Rubin och Mittlefehldt 1993). 
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3 Meteoritbeskrivning 
De första vetenskapliga beskrivningarna av Vaca Mu-
erta utfördes av Domeyko, år 1861 (Pedersen et al. 
1992). Delar av meteoriten hittades i Atacamaöknen, i 
Chile (fig. 19), av flera olika människor, bland annat 
gruvarbetare som hackade sönder meteoriten för att 
smältas ned. Sedan dess har upp emot 4 ton hittats 
(Wasson 1992), och den preatmosfäriska vikten har 
uppskattats från sex ton (Pedersen et al. 1992) till över 
tio ton (Wasson 1992).  
 Vaca Muerta är en mesosiderit av klass 1A, detta 
innebär en hög andel plagioklas, >25 volymprocent av 
silikater, liten eller obefintlig metamorf omvandling 
och en mycket finkornig matrix (Mittlefehldt et al. 
1998).  

4 Metod 
 

4.1  Litteraturstudie 
Jag utgick från sökordet ”mesosiderite” på Web of 
Science. Från de senaste artiklarna inom ämnet (ex. 
Koike et al. 2017) letade jag mig baklänges i tid via 
artiklarnas referenser. Jag använde mig också av källor 
från boken ”Meteorites: A Petrologic, Chemical and 
Isotopic Synthesis” av Hutchison (2007), samt källor 
från www.meteoritestudies.com. 

 

4.2 Praktisk analys 
 
4.2.1 Preparation av prov 

Ett prov av en stuff (fig. 20) från Vaca Muerta donera-
des till Lunds universitet av en samlare. Provet såga-
des ut till en ungefärligt cylindrisk form från mitten av 
stuffen. Provet fick slutliga mått på cirka 2 cm i bredd 
och 6 cm i diameter. En sida av provet slipades med 
300, 500 och 800 grit kiselkarbid. Provet polerades 
slutligen med 1 mikron och ¼ mikron diamantpasta. 
Efter polering så skannades provet in med hjälp av en 
flatbäddsskanner för att få en detaljerad, översiktlig 
bild att studera och referera till vid den följande SEM-
analysen (fig. 19). Undersidan av provet lämnades 
oslipat. 
 Med hjälp av optiskt mikroskop så valdes på för-
hand ett flertal områden ut inför SEM-analysen. Pilfor-
made bitar av silvertejp klipptes till och fästes på pro-
vet för att lättare lokalisera dessa områden senare. 

 
4.2.2 SEM-analys 

För att inte provet skulle laddas upp med elektroner 
och omöjliggöra SEM-analys så placerades provet i en 
så kallad ”carbon rod coater” där ett tunt lager kol, 
cirka 25 nm, applicerades. Vid visuell inspektion så 
uppvisade provet koncentriska cirklar med varierande 
färger, möjligtvis till följd av ojämn kolbeläggning 
eller uppvärmning vid appliceringen. 
 Provet placerades i ett elektronmikroskop, av typen 
TESCAN MIRA3, på en höjd av 15 mm. Med hjälp av 
så kallade ”Back-Scattered Electrons”, eller BSE, in-
spekterades provet efter intressanta områden. Dessa 

Fig. 17—18. Under en lång tid bombarderas den trasiga moderasteroiden igen av andra asteroider. Till slut grävs mesosideriter-

na upp och exponeras för kosmisk strålning. Strålningen bildar kosmogena isotoper som kan dateras för att ta reda på när meso-

sideriterna grävdes upp. Efter att de grävts upp så katapulteras mesosideriterna ut i den interplanetariska rymden. Genom inter-

aktioner med Jupiter ändras deras banor och faller till slut ned på jorden. 

Fig. 19. Kartbild av Sydamerika med ungefärlig position 

(Pedersen et al. 1992) för Vaca Muertas fyndplats. 

© OpenStreetMaps bidragsgivare,  

https://www.openstreetmap.org/copyright 
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områden studerades sedan i närmare detalj och följdes 
av analys med så kallad ”Energy Dispersive 
Spectroscopy”, eller EDS. EDS användes för att stu-
dera den kemiska sammansättningen av olika mineral. 
Instrumentet som användes för EDS var en ”Silicon 
Drift Detector”, av typen Oxford Instruments X-
MaxN . 

 
4.2.3 Teknisk information 

 

4.2.3.1 SEM 
”Scanning Electron Microscope”, eller SEM, är en typ 
av elektronmikroskop. Till skillnad från vanliga op-
tiska mikroskop så används elektroner istället för foto-
ner. Fördelen med att använda elektroner är att deras 
våglängd är mycket mindre än våglängderna på foto-
ner i det visuella spektrumet. De är heller inte lika de-
struktiva som fotoner av liknande våglängd och energi. 
Då våglängden på partiklarna som används bestämmer 
hur små saker man kan se, där en kortare våglängd 
möjliggör studie av mindre objekt, är den främsta för-
delen med elektroner att man kan studera objekt ned 
till nanometerstorlek. Användandet av elektroner möj-
liggör också andra metoder som kräver elektroninter-
aktioner, som t.ex. BSE och EBSD, ”Electron Back-
Scattered Diffraction” (Reed 2005). 
 Elektronmikroskopet består vanligtvis av en 
elektronkanon som accelererar elektroner till en valbar 
energi, inställningsbara linser och kristaller som foku-
serar elektronstrålen och ett lufttomt utrymme för pro-
vet så att inte elektronstrålen interagerar med luftmole-
kyler. SEM använder sig av en svepande elektron-
stråle. Den svepande strålen rör sig i ett rastermönster 
och möjliggör snabb avbildning av stora områden 
(Reed 2005).  

 
 
 

4.2.3.2 SE 
Vanligtvis så använder sig elektronmikroskop av de-
tektion av sekundära elektroner – elektroner som knuf-
fats undan av elektronstrålen. Vissa av dessa elektro-
ner studsar ut från provet och in i en detektor. Ju fler 
elektroner som detekteras, desto ljusare blir den delen 
av bilden. Elektroner som kommer från djupare delar 
av provet, t.ex. håligheter, har en större chans att bli 
absorberade av provet än elektroner som kommer från 
toppar (Reed 2005). Resultatet möjliggör studier av 
topografi, t.ex. nano-/mikrometerstora strukturer i fos-
sil.  

 
4.2.3.3 BSE 
BSE är en teknik där elektronernas, från elektronstrå-
len, banor böjs av provets atomkärnor och detekteras 
av en BSE-detektor ovanför provet. Atomer med högre 
atomnummer, tyngre atomkärnor, returnerar fler 
elektroner (Reed 2005). Detta gör att områden med 
tyngre atomer blir ljusare i bilden, och detta gör att 
man enkelt kan se skillnad på områden med olika sam-
mansättningar, t.ex. mellan pyroxen och plagioklas.  

 
4.2.3.4 EDS 
För att studera den kemiska sammansättningen på 
stora områden kan man använda sig av EDS – ”Energy 
Dispersive Spectroscopy”. Som namnet antyder så 
använder man sig av röntgenstrålning. Tekniken går ut 
på att fånga upp röntgenstrålning som ibland skickas 
ut av atomer där elektroner puttats ut. När elektroner 
puttas ut från atomer så måste andra elektroner ta deras 
platser. Vid platsbytet så avger atomerna energi i form 
av fotoner med hög energi. Varje atom har ett unikt 
energi-”fingeravtryck” och på så sätt kan man skilja på 
olika ämnen (Reed 2005).   

 

5 Resultat 
 

5.1 SEM-analys 
Identifikation av mineral baseras endast på kemisk 
komposition, via EDS, och skillnader i densitet, via 
BSE. Det var därför inte möjligt att urskilja exempel-
vis tetrataenit från taenit eller cristobalit från tridymit. 
Likaså har ortopyroxener och klinopyroxener identifie-
rats via kemisk komposition. Problemet med detta 
tillvägagångsätt är störst i gabbroklasten där de icke-
lamellära pyroxenerna har sammansättningar mellan 
Wo1,4 och Wo8.  
 Siffror i följande bilder motsvarar siffrorna i tabell 
1 (bilaga 1), varje bild har också ett områdesnummer, i 
figurtexten, som har en motsvarighet i bilagorna.  

Bilaga 1 innehåller en tabell med kemisk samman-
sättning för undersökta områden, markerade med 
unika siffror i bilderna. Bilaga 2 innehåller närbilder 
av undersökta områden. Bilaga 3 innehåller motsva-
rande BSE-bilder för undersökta områden. Varje EDS-
bild har ett områdesnummer som har en motsvarighet i 
bilagorna. 

Individuella spektra och grundämneskartor finns 
tillgängliga i en extern bilaga som laddats upp tillsam-
mans med arbetet. 

 
 

Fig. 20. Översiktlig bild av provet. Till höger syns två större 

gabbroiska klaster. 
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5.1.1 Matrix 

Här försökte jag hitta ett representativt område för 
matrix (fig. 21). Sammansättningen stämmer överens 
med den för mesosideriter: cirka 45 % metall, 45 % 
silikater och 10 % troilit. 
  Metallen består till största delen, över 90%, av 
kamacit med mindre mängder taenit. Taeniten ligger 
ofta inneslutet i kamaciten i runda former. Järn-
nickelförhållandet är 95:5 för kamaciten och 60:40 för 
taeniten. Storleken på metallkristallerna varierar från 
>500 µm till ett fåtal mikrometer, den största metall-
volymen utgörs dock av runt 200 µm stora aggregat. 
Till skillnad från de mindre kristallerna, som är isole-

rade i den finkorniga matrixen, så bildar de större sam-
manflätade nätverk. En mindre mängd av kamaciten 
uppvisar parallella stråk i BSE med en NV-SO 
 riktning. 
 Troilit sitter i kontakt med metall och silikater. 
Troilitens former ser ut som ersättningar av metallen. 
Detta tyder antingen på att metallen är reducerad 
troilit, eller att troiliten är oxiderad metall. Mindre 
mängder troilit ligger blandat i det mer finkorniga sili-
katmatrixen, ej i kontakt med metall. Dessa troilitkri-
staller är mindre än de som sitter i kontakt med metall. 
 Också i kontakt med metallen sitter mindre mäng-
der merrillit. Inget samband syns mellan merrillit och 
ökad frekvens av troilit. 

Fig. 21. EDS-bild av område 1: Matrix. De stora kristallerna och metallaggregaten ser ut att vara matrix, liknande områden ut-

gör huvuddelen av provets yta, men ett finkornigare matrix existerar mellan klaster. 

Ljusbrunt: Ortopyroxen. Mörkbrunt: SiO2. Mörkgrönt: Plagioklas. Lila: Merrillit. Orange: Troilit. Ljusgrönt: Kamacit. Turkos: 

Taenit. 
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 Silikaterna består till största delen av pyroxen, 
cirka 80 %, och Ca-rik plagioklas. Pyroxenen har en 
sammansättning på En64. Plagioklasen har en samman-
sättning på An94. Storleken på kristallerna varierar 
stort, mellan 500 och tiotals mikrometer. Det ser ut 
som att matrixen innehåller en ytterligare mer finkor-
nigare matrix, det är därför svårt att skilja på matrix 
och inklusioner. En mindre mängd kiseldioxid syns 
också. Cirka fem till tio procent av silikaterna utgörs 
av kiseldioxid. 

 
 
 
 

5.1.2 Gabbroisk klast 

Meteoriten innehåller två större klaster som liknar 
gabbro eller gabbronorit. Den större (fig. 22) studera-
des i närmare detalj.  
Klasten är obreccierad, ekvigranulär, rund, cirka 1,5 
cm i diameter och innehåller subhedrala kristaller med 
en storlek mellan 1 och 1,5 mm i diameter. Kristaller-
na består av lika delar plagioklas, med sammansätt-
ningen An96, och pyroxen, med sammansättningen 
En56—58Wo1,4—8. Alla pyroxenkristaller uppvisar av-
blandningslameller. Lamellerna innehåller pyroxen 
med sammansättningen En30—41Fs18—39Wo41—45. Troilit 

Fig. 22. EDS-bild av område 3: Gabbroisk klast. Avblandningslameller med Ca-rik pyroxen syns tydligt i ortopyroxen. Troilit 

har lagt sig i kristallkontakter, sprickor och ibland i lameller. 

Blått: Ortopyroxen. Mörkgrönt: Plagioklas. Lila: Klinopyroxen. Orange: Troilit. Svart: Sprickor/kolflagor. 
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ligger utspritt i isolerade korn i kontakter mellan kri-
staller samt ibland i pyroxeners lameller. 
Kontakten mellan klasten och matrix studerades inte 
närmre på grund av tidsbrist. Värt att notera är att i 
närheten av klastkontakten så finns ett symplektiskt 
mellanrum mellan pyroxen och fältspat. 

 
5.1.3 Pyroxenklaster 

I matrix sitter en stor mängd klaster av pyroxen. Tre 
klaster studerades i närmare detalj på grund av deras 
utseende. 

 

5.1.3.1 Pyroxenklast 1 
En större, kantig pyroxenkristall (fig. 23), cirka 1 cm 
lång, sitter i matrix. Pyroxenen har sammansättningen 
En74 cirka 1,4 mm från kanten, och En70 0,5 mm från 
kanten. Kristallen omgärdas av finkornigt, fåtal mikro-
meter, matrix i en zon som är cirka 50 µm bred. Zonen 
innehåller till största delen pyroxen och plagioklas 
med mindre mängder metall och troilit. Kamaciten 
uppvisar inga stråk. Angränsande större metallnoduler 
är oxiderade till järnoxid i närheten av zonen, cirka 
100–200 µm från pyroxenkristallen. Sprickor och in-
klusioner i kristallen innehåller kromit och troilit i lika 
delar. En svag steglös zonering syns i kristallen i BSE. 

Fig. 23. EDS-bild av område 2: Pyroxenklast 1. Metall är inte i direkt kontakt med klasten. Kamacit är oxiderad till järnoxid i 

närheten av klasten. Ett finkornigt matrix har tagit sig in i sprickor som till största delen är fyllda med kromit och troilit. Klasten 

är svagt zonerad med högre järnhalt i närheten av sprickor och matrix. 

Mörkt blågrönt: Ortopyroxen. Brunt: Plagioklas. Orange: Troilit. Turkos: Kromit. Rött: Ilmenit. Rosa: Taenit. Ljusgrönt: Ka-

macit. Grönt: Järnoxid. Svart: Sprickor/kolflagor. 
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Zoneringen indikerar högre densitet närmast matrix 
och ifyllda sprickor. 

 
5.1.3.2 Pyroxenklast 2 
En anhedral pyroxenkristall (fig. 24) med udda form 
och färg, cirka 5 mm lång, sitter i matrix. Pyroxenen 
har sammansättningen En82. Ingen metallfri zon om-
gärdar kristallen, istället är metall i direkt kontakt med 
kristallen på flera ställen. Ett undantag till detta är den 
vänstra delen av kristallen där en cirka 400 µm bred 
zon med endast en mindre mängd metall omgärdar 

kristallen. Zonen innehåller pyroxenkristaller, cirka 
200 µm stora, i en finkornig matrix. Utspritt i kristal-
len finns stråk av isolerade troilitinklusioner, mindre 
än 20 µm stora. Sprickor är fyllda med troilit. En svag 
steglös zonering syns i kristallen i BSE. Zoneringen 
indikerar en högre densitet  i de delar av kristallen som 
är närmast matrix. 
 Kamaciten utanför inklusionen uppvisar endast 
svaga stråk med NV-SO riktning vid denna förstoring. 

 
 

Fig. 24. EDS-bild av område 4: Pyroxenklast 2. Metall är i direkt kontakt med klasten, men är inte oxiderat. Troilit fyller sprick-

or och som isolerade inklusioner i spår. Ingen kromit syns i klasten. En svag zonering syns i BSE (bilaga 3). 

Mörkt blågrönt: Ortopyroxen. Mörkbrunt: Plagioklas. Orange: Troilit. Rött: Kromit. Lila: Merrillit. Grönt: Kamacit. Svart: 

Sprickor/kolflagor. 



20 

 

5.1.3.3 Pyroxenklast 3 
Ytterligare en pyroxenkristall (fig. 25) med anhedral 
form och vit färg, cirka 1,3 mm lång, sitter i matrix. 
Pyroxenen har sammansättningen En70 nära mitten. 
Pyroxener utanför inklusionen har sammansättningen 
En65. Ingen metallfri zon omgärdar kristallen. Också 
denna kristall uppvisar en svag steglös zonering nära 
kanterna i BSE som indikerar högre densitet där. 
 Kamaciten uppvisar tydliga subparallella stråk med 
högre densitet med en NV-SO riktning.  

 

Fig. 25. EDS-bild av område 10: Pyroxenklast 3. 

Mörkblått: Ortopyroxen. Mörkgrönt: Plagioklas. Orange: Troilit. Lila: Merrillit. Gult: Kamacit. Gulblå: Taenit. Svart: Sprickor/

kolflagor. 
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5.1.4 Olivininklaster 

I matrix sitter ett flertal större olivinklaster. Två 
klaster, samt en kontakt mellan klast och matrix, stu-
derades i närmare detalj. 

 
5.1.4.1 Olivinklast 1 
Kristallen, sammansättning Fo66, är cirka 4,6 mm lång, 
subhedral och kraftigt uppsprucken. Vid närmare in-
spektion (fig. 26) visar sig två olika spricksystem. Ett 
spricksystem, cirka 5 µm i bredd, där sprickorna har 
fyllts i med pyroxen, En71, och kromit samt mindre 
mängder klinopyroxen och kamacit. Klinopyroxenen 

existerar i kontakt med ortopyroxen, men inte som 
lameller. Ett annat spricksystem med bredare och 
större sprickor som inte har fyllts igen syns också. Likt 
alla olivininklusioner i stuffen omgärdas också denna 
kristall av en zon med pyroxen och kromit. 

 
 

Fig. 26. EDS-bild av område 9: Olivinklast 1. Inzoomning på ”pyroxenådra”. Ådrorna följer ibland sprickor, ibland inte. Åd-

rorna är fyllda med huvudsakligen pyroxen och kromit med mindre mängder merrillit, klinopyroxen och metall. 

Ljusblått: Olivin. Mörkare blått: Ortopyroxen. Rött: Kromit. Blålila: Klinopyroxen. Lila: Merrillit. Gult: Kamacit. Svart: 

Sprickor/kolflagor. 
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5.1.4.2 Olivinklast 2 
Denna klast valdes ut på grund av annorlunda texturer. 
Kristallen (fig. 27), sammansättning Fo63, är också 
uppsprucken. Sprickorna är inte igenfyllda. I kristal-
len, jämnt utspritt, sitter runda symplektiska former , 

10—20 µm i diameter. Formerna är fyllda med cirka 
70 % pyroxen, En69, och 30% kromit. 

 

Fig. 27. EDS-bild av område 8: Olivinklast 2. Inzoomning på symplektiska inklusioner. Inklusionerna ser ut att vara jämnt ut-

placerade i olivinklasten. Huvudsaklig orientering i VNV-OSO. Inklusionerna är fyllda med symplektiska former av kromit i 

ortopyroxen. 

Ljusblått: Olivin. Mörkare blått: Ortopyroxen. Rött: Kromit. Svart och grått: Sprickor/kolflagor. 
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5.1.4.3 Symplektisk kontakt mellan klast 2 och 
matrix 

En kontakt mellan olivin och matrix studerades vid 
olivinklast 2 (fig. 28). 
 I kontakt med olivinkristallen finns en 50—100 µm 
bred inre zon med anhedrala kristaller av endast 
pyroxen, med sammansättning En70, kromit och ilme-
nit. Pyroxen utgör cirka 90 % av volymen i denna zon. 
Kromit och ilmenit bildar symplektiska texturer, fåtal 
mikrometer breda och några få till tiotals mikrometer 
långa, som sträcker sig vinkelrätt från olivinkontakten. 
Vissa av formerna är sammanlänkade med större kri-
staller utanför den inre zonen. 

Utanför den inre zonen finns en 100—150 µm bred 
yttre zon. Zonen innehåller anhedrala kristaller av 
cirka 50 % pyroxen, 20 % kromit, 15 % merrillit, 5 % 
plagioklas, med sammansättning An95, 5 % troilit och 
5 % rutil. Kromitkristallerna är mycket större jämfört 
med den inre zonen, 10—100 µm, och är slumpmäss-
igt orienterade. Detsamma gäller merrillit. Merrillit 
existerar endast i kontakt med kromit och ser ut att 
vara ersättningar, eller ersatta av kromit. Troilit existe-
rar som isolerade korn, 1—50 µm stora, men vanligt-
vis i kontakt med kromit eller merrillit. Likt merrillit 
så ser också troilit ut att vara ersättningar, eller ersatta 
av kromit.  

Fig. 28. EDS-bild av område 7: Symplektisk kontakt mellan klast 2 och matrix. Reaktionskorona med en inre zon, med tunt 

symplektiskt kromit och ilmenit i ortopyroxen, och en yttre zon med större kristaller av kromit, merrillit, troilit, plagioklas, rutil 

och taenit. 

Blått: Olivin. Mörkare blått: Ortopyroxen. Rött: Kromit. Orange: Troilit. Ljusgrönt: Ilmenit. Grönt: Rutil. Mörkgrönt: Pla-

gioklas. Lila: Merrillit. Gulblått: Taenit.  Svart och grått: Sprickor/kolflagor. 
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Densitetsskillnader undersöktes med hjälp av BSE. 
Densiteten av kromiten är högre i kontakt med mer-
rillit, till skillnad från dess kontakter med pyroxen och 
troilit. Densiteten av taenit  är högst i kontakten till 
andra mineral.  

 
5.1.5 Skadat område 

Bland flera liknande områden valdes detta ut för när-
mare studier. I reflekterat ljus så är området vitt 
(bilaga 2). Området uppvisar stora topografiskillnader, 
kontrollerades med hjälp av sekundära elektroner, som 
om stora delar material har försvunnit från vissa områ-
den, och en zon liknande den runt olivininklusioner, se 
4.1.4.3, utanför. Området är cirka 1 mm i diameter. 
Insidan av området (fig. 29—30), det som är kvar, 
utgörs av >95 % pyroxen, med sammansättning En67, 

och isolerade korn av troilit runt 10 µm i diameter. 
Håligheterna i området är störst i mitten och minskar 
mot kanterna. 
 Zonen kring det söndertrasade området utgörs av 
en inre och en yttre zon. Den inre zonen varierar stort i 
bredd, från endast några mikrometer till över 200 µm. 
Zonen utgörs till 90 % av pyroxen, med sammansätt-
ning En67, samt kromit och ilmenit. Kromit och ilmenit 
bildar symplektiska texturer, oftast vinkelräta mot kon-
takten. Undantaget är det undre högra hörnet av områ-
det, här bildar kromit större kristaller med en nästan 
parallell riktning mot kontakten. 
 Den yttre zonen varierar stort i sammansättning 
och kornstorlek. Ovanför området ligger isolerade 
korn av troilit i en finkornig matrix av plagioklas och 
pyroxen. Små mängder merrillit finns också här. 200 

Fig. 29. EDS-bild av område 5: Skadat område. Reaktionskorona kring ett trasigt område med ortopyroxen.  

Blått: Ortopyroxen. Rött: Kromit. Orange: Troilit. Ljusgrönt: Ilmenit. Mörkgrönt: Plagioklas. Lila: Merrillit. Gulblått: Taenit. 

Gult: kamacit. Svart och grått: Sprickor/kolflagor. 



25 

 

µm från kanten sitter kamacit och taenit. Vänster om 
området finns stora mängder kromit, ilmenit och mer-
rillit. Kristallerna ökar i storlek med ökat avstånd från 
kontakten. Matrixen består här av cirka 90 % pyroxen. 
Metall påträffas inte förrän efter 300 µm från kontak-
ten i form av taenit. Under och till höger om området, 
cirka 50 µm från kontakten, påträffas större kantiga 
pyroxenkristaller i ett finkornigt, plagioklasrikt, 
matrix. Pyroxen bildar symplektiska texturer med pla-
gioklas närmast området. 250 µm från kontakten be-
finner sig större, över 200 µm stora, taenitkristaller 
med inklusioner av kamacit. 
 Undersidan av stuffen studerades i reflekterat ljus. 

Också här fanns en större mängd vita, skadade områ-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 30. EDS-bild av område 6: Skadat område, inzoomat. Symplektiska former av både kromit och ilmenit. Skadade områden 

som följer kromit och ilmenit har antagligen innehållit dessa mineral. 

Blått: Ortopyroxen. Rött: Kromit. Gult: Troilit. Rosa: Ilmenit. Svart och grått: Sprickor/kolflagor. 
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5.1.6 Blandning av troilit och fältspat 

Området valdes ut för vidare studier i reflekterat ljus 
då det innehåller intressanta strukturer. 
 Området med blandningen (fig. 31) är cirka 1,3 
mm långt och 0,6 mm brett. Området innehåller cirka 
60 % troilit, 35% plagioklas, med sammansättningen 
An93, samt mindre mängder merrillit och kromit. Pla-
gioklas och kromit utgör isolerade, anhedrala, olikfor-
made massor som slingrar sig i troiliten. Formerna är 
mellan 10—30 µm breda och upp till 250 µm långa. 

Merrillit existerar endast i utkanterna av området inne-
slutet av plagioklas, metall eller troilit. 
 Kamaciten utanför området uppvisar stråk med 
NV-SO riktning samt en mängd stråk som är ungefär 
vinkelräta mot dessa (bilaga 3). Stråken är mellan en 
och tre mikrometer breda. 

 
 
 
 

Fig. 31. EDS-bild av område 11: Smälttextur av troilit och plagioklas samt mindre mängder kromit. Smältan ser ut att ha varit 

icke-blandbar. Lägg märke till att ingen ortopyroxen existerar i texturen och till skillnad från resten av stuffen så är troiliten inte 

blandad med metall. 

Blått: Ortopyroxen. Mörkgrönt: Plagioklas. Ljusgrönt: Kromit. Orange: Troilit. Lila: Merrillit. Gult: Kamacit. Blågult: Taenit 

Svart och grått: Sprickor/kolflagor. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Litteraturstudie 
 
6.1.1 Extern eller intern teori 

Idag är den externa teorin den mer accepterade 
(Greenwood et al. 2015). Detta beror troligtvis på att 
de argument som Haack et al. (1996) och Scott et al. 
(2001) framförde mot den externa teorin senare har 
visat sig mindre starka. T.ex. så har senare modelle-
ringar (Asphaug et al. 2006; Asphaug och Reufer 
2014) visat att det antagligen var vanligt med kollis-
ioner som barskrapade skorpa och mantel från diffe-
rentierade himlakroppar. Därav ökar sannolikheten 
både för möjligheten att en projektil kunde ha varit 
helt av metall samt möjligheten för att den fortfarande 
var smält när den kolliderade med moderasteroiden. 
 Argumentet står dock kvar mot att metallprojekti-
len skulle ha bidragit med tillräckligt med värme för 
att orsaka de extrema förhållandena mellan sällsynta 
jordartsmetaller. Detta är däremot inget argument emot 
den externa teorin i sig. Enligt Greenwood et al. 
(2015), där Haack och Scott är delförfattare, inkluderar 
mesosideriternas bildningsprocesser både magmaocea-
ner och ett externt ursprung för metallen. De lade 
också fram argumentet att olivin borde förekomma 
oftare om moderasteroiden hade förstörts på det sättet 
som Scott et al. (2001) framförde. Olivinet borde an-
tagligen också haft en annan sammansättning.    

 
6.1.2 Kondritisk projektil 

Bunch et al. (2014) kan ha löst problemet med en 
smält kärna genom att smälta upp en järnrik kondritisk 
asteroid vid kollision. Förutom detta ger deras före-
slagna mekanism också metall-silikatblandningen ett 
större tidsfönster. Tidsfönstret är ett problem som Ko-
ike et al. (2017) poängterade; de argumenterade att 
blandningen borde ha skett inom tio miljoner år efter 
ackretion, men de flesta empiriska data pekar på mel-
lan 20—170 miljoner år efter ackretion. Ett problem 
med kondritiskt ursprung verkar för mig vara sannolik-
heten för att asteroider från olika delar av solsystemet 
kolliderar, eftersom kondriter bildas på ett annat av-
stånd från solen än differentierade asteroider. 

 
6.1.3 Magmaoceaner 

Magmaoceanerna, som föreslås av flera olika förfat-
tare (ex. Righter och Drake  1997), löser problemen 
med homogena ∆17O-värden hos mesosideriterna 
(Greenwood et al. 2015) och är en mekanism för 
bildandet av de extrema förhållandena mellan sällsynta 
jordartsmetaller (Taylor via Scott et al. 2001), men 
problem kvarstår med denna teori. Vart ifrån kom vär-
men som bildade magmaoceanerna? Enligt Wasson 
(2013) så kan värmen inte ha kommit från vare sig 
radioaktivt sönderfall eller nedslagssmältor. Scott et al. 
(2001), å andra sidan, föreslog att om mesosideriternas 
moderasteroid varit större, eller om den hade ackrete-
rat mer 26Al, så hade den kunnat bli tillräckligt varm 
för att tillåta magmaoceaner.  
 Ett problem tycks, enligt mig, vara hur magmaoce-
anernas tidsfönster förhåller sig i jämförelse med tids-
fönstret för metall-silikatblandningen. Blandningen 

kan inte ha skett samtidigt som det fanns magmaocea-
ner på moderasteroiden eftersom mesosideriterna, spe-
ciellt de från grupp 1, uppvisar genomgående kataklas-
tiska eller breccierade texturer. Om magmaoceanerna 
existerade tidigt i moderasteroidens historia så är frå-
gan om detta är kompatibelt med den tidiga metall-
silikatblandningen, mindre än tio miljoner år efter ack-
retion, som Koike et al. (2017) framförde. Om mekan-
ismen för metall-silikatblandningen däremot var en 
järnrik kondritisk asteroid, som Bunch et al. (2014) 
presenterade, är tidsfönstret inget problem. 
 Slutligen så kanske inte magmaoceaner behövs för 
att förklara de homogena ∆17O-värden. Enligt Wasson 
(2013) så kan de som sagt vara till följd av lokala mag-
makammare. Om man i detta argument inkluderar att 
meteoriter inte nödvändigtvis är representativt för me-
delsammansättningen för asteroidbältet eller ens för de 
asteroider de kommer från, kanske kommer alla meso-
sideriter från en och samma nedslagskrater, så kan det 
vara lokala förhållanden som skapat de homogena vär-
den som syns.  
 

6.2 SEM-analys 
 

6.2.1 Metallstråk 

Stråken i metallen som påträffas med liknande rikt-
ningar på flera ställen i stuffen är antingen slipspår 
 efter polering med diamantpasta, eller neumannlinjer. 
Det är osannolikt att widmanstättenstrukturer skulle ha 
bildats med samma riktningar i isolerade metallnodu-
ler. Ytterligare argument emot att det är widmanstätten 
är att nodulerna är väldigt små, och borde därför ha 
stelnat för fort för att kunna utveckla några sådana 
strukturer. För att utesluta slipspår som orsaken så kan 
man polera provet igen och studera samma områden. 
Om stråken har bytt riktning så är det slipspår.  

 
6.2.2 Matrix 

Som tidigare forskare har påpekat (ex. Mittlefehldt et 
al. 1998) så är det svårt att utröna vad som egentligen 
är matrix. I vänstra sidan av figur 15 så syns en kantig 
pyroxenkristall, ungefär 500 µm i längd. Storleken 
liknar den för metallaggregaten och skulle kunna ut-
göra matrix. Mellan mineralkorn så existerar dock en 
finare matrix med kornstorlek runt 10 µm. Texturer 
och förhållanden mellan silikater och metall varierar 
stort över hela provet. Detta stämmer överens med 
litteraturen vilken beskriver mesosideriterna som 
heterogena blandningar av metall och silikater (ex. 
Powell 1971). 
Kiseldioxiden i matrixet är antagligen tridymit. Enligt 
Powell (1971) ska kiseldioxid existera i denna formen 
i Vaca Muerta i 5,5 %. 

 
6.2.3 Gabbroisk klast 

Storleken på kristallerna, närvaron av lameller i 
pyroxen och nära 120-gradiga skärningar mellan kri-
staller indikerar bildning i magmakammare. Kristaller-
na är dock subhedrala till anhedrala, detta indikerar att 
klasten har värmts upp igen efter kristallisation. Troilit 
och metall har antagligen migrerat in i klasten mellan 
kornkontakterna, antingen vid introduktionen av smält 
metall, eller vid en senare uppvärmning.  
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6.2.4 Symplektisk kontakt mellan olivin och 
matrix 

Avsaknaden av metall och tridymit, samt anrikningen 
av pyroxen, kromit och ilmenit i närheten av olivin 
stämmer överens med andra observationer av koro-
nastrukturer (ex. Nehru et al. 1980). Den generella 
uppfattningen är att pyroxenmassan som omger olivin-
kornen bildades via interaktioner mellan olivin, tri-
dymit och metall. Delaney et al. (1982) presenterade 
ett flertal reaktionsvägar där forsterit reagerar med 
tridymit, anortit och metall för att bilda spinell, 
pyroxen och merrillit. Krom och titan i kromit respek-
tive ilmenit har antagligen migrerat från metall och 
olivin och bildat egna mer stabila faser. Detta förklarar 
också ämnenas avsaknad i metallen i matrix.  
 Som tidigare forskare har noterat (ex. Ruzicka et 
al. 1994) syns också flera tydliga zoner med olika mi-
neraluppsättningar, storlekar och texturer. Dessa bilda-
des vid högtemperaturmetamorfism, mellan 850 och 
1100 grader Celsius, och efter brecciering (Ruzicka et 
al. 1994). Detta skedde troligtvis samtidigt som smält 
metall introducerades. 
 Till skillnad från grupp 3A mesosideriterna, Mor-
ristown och Emery, som Ruzicka et al. (1994) beskri-
ver så är Vaca Muerta från grupp 1A. Ändå visar 
olivinklaster liknande grad av symplektisk metamor-
fism hos olivin som hos Morristown. Kanske kan detta 
bero på att Vaca Muerta innehåller mer tridymit än 
Morristown, 5,5 respektive 3,8 viktprocent (Powell 
1971). Vanligt förekommande ilmenit är också något 
som skiljer sig mellan de koronor jag observerade och 
de Ruzicka et al. (1994) dokumenterade. De symplek-
tiska strukturerna utgörs av ungefär hälften kromit och 
hälften ilmenit inbäddat i ortopyroxen. Troilit och pla-
gioklas förekommer i större respektive mindre mängd. 

 
6.2.5 Söndrigt område  

Området omgärdas av en reaktionskorona med 
symplektiska former av kromit och ilmenit i or-
topyroxen, precis som för olivinklaster. Inget olivin 
existerar dock inom området. Slutsatsen är att det en 
gång fanns olivin i området. Ruzicka et al. (1994) lade 
också märke till detta och presenterade två möjliga 
förklaringar: antingen så reagerade olivinet fullt ut via 
reaktioner, eller så är provet sågat så att endast kanten 
av koronan syns. Båda dessa hypoteser verkar rimliga 
då dessa områden oftast är små. De olivinfria områ-
dena skulle också kunna vara områden där finkornig, 
granulär olivin en gång suttit. Powell (1971) beskrev 
klaster av sådan karaktär i Morristown. Om dessa in-
tergranulära klaster har en dålig mekanisk hållfasthet 
så skulle det kunna förklara varför dessa områden nöts 
så enkelt av både stensåg och slippapper. Ruzicka et 
al. (1994) hittade pyroxen och kromit i dessa områden, 
men i mitt prov så observerade jag ingen kromit innan-
för koronan. Däremot observerade jag flera kristaller 
av troilit och små mängder metall innanför dessa koro-
nastrukturer. 
 Powell (1971) angav ett antal kriterier för mesosi-
deriterna för vilken grupp de skulle tillhöra. Bland 
kriterierna så skulle mesosideriterna i grupp 1, Vaca 
Muerta inkluderad, mest ha partiellt reagerade 
olivinklaster. Om det är så att skadade områden, som 
syns lite överallt i provet, är fullt reagerade och ersatta 

olivinklaster så finns det många fler fullt reagerade 
olivinklaster än vad som tillåts i grupp 1.   

 
6.2.6 Symplektiska inklusioner i olivin 

Bland mesosideriterna så saknas studier av dessa in-
klusioner i olivin. Fokus ligger istället på koronastruk-
turerna. Inklusionerna har däremot studerats i andra 
sorters meteoriter, exempelvis shergottiter (Ikeda 
2005) – en sorts meteorit med marsianskt ursprung.  
 Till skillnad från de symplektiska strukturerna ut-
anför olivinklaster så innehåller dessa runda former 
ingen observerbar ilmenit. Enligt Ikeda (2005), som 
studerade liknande inklusioner i olivin i shergottit, så 
indikerar texturerna att det kan vara avblandningsfor-
mer då olivin oxiderats till pyroxen och kromit. 
 Kromiten i inklusionerna i både klast ett och två 
har en lägre andel krom och mer aluminium, titan och 
järn än kromiter utanför olivinklaster (se bilaga 1). 

 
6.2.7 Pyroxenklaster 

Powell (1971) skrev att större pyroxenklaster visade 
något högre birefringens vid kanterna jämfört med 
kärnorna och att detta antagligen tydde på järnanrik-
ning vid kanterna. Detta är något som jag kan bestryka 
med mina observationer. Bilaga 1, tillsammans med 
område 2 i bilaga 3, visar att EDS registrerade bety-
dande skillnader i sammansättning hos en pyroxenkri-
stall. Områden 4 och 10, i bilaga 3, visar skillnader i 
densitet, som syntes i BSE-bilder efter kontrastkorrige-
ring, som vidare understryker en järnanrikning vid 
kanterna. 

 
6.2.8 Blandning av troilit och fältspat 

Strukturen påminner om två en icke-blandbara smältor 
som har stelnat tillsammans snabbt. Problemet med 
detta är att inga andra smälttexturer syns i provet, samt 
att Vaca Muerta är en grupp 1A mesosiderit och ska 
inte visa någon återsmältning. Om det är smält metall 
som har smält upp plagioklas och bildat denna textur, 
varför har då inte metallen smält upp andra plagioklas-
kristaller? Kanske kan det förklaras med att smält me-
tall bäddade in fragmenterade plagioklaskristaller som 
smältes upp på grund av att mindre mängder finförde-
lade kristaller placerades i en stor mängd varm metall. 
Metall oxiderades efteråt till troilit. Mängden troilit är 
också ett mysterium. I resten av provet så existerar 
troilit tillsammans med metall; metallen är sällan helt 
ersatt av troilit. En alternativ förklaring är att smält 
järnsulfid blandades med plagioklas, som i sin tur 
smälte upp och stelnade tillsammans med troilit. Ett 
tredje alternativ är att plagioklasen kommer från pro-
jektilen, kanske som kondruler, och smälte upp till-
sammans med metall/troilit vid nedslag  
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7 Slutsatser 
I detta examensarbete så sammanfattades och diskute-

rades forskningsläget kring mesosideriterna. Som 

praktisk del så studerades en stuff från Vaca Muerta 

med hjälp av elektronmikroskop där intressanta områ-

den valdes ut för vidare analys med BSE och EDS. 

Områdena beskrevs och diskuterades i förhållande till 

tidigare publikationer. 

7.1 Litteraturstudie 
Mesosideriternas bildningshistoria och ursprung är 

fortfarande ett mysterium, om än mindre så än för 

hundra år sedan när Prior (1918) först klassificerade 

dem. Idag finns flera möjliga teorier som förklarar 

deras födelse, men alla teorier lider av problem som 

måste lösas. Att mesosideriterna är några av de mest 

sällsynta och komplexa meteoriterna kan ligga till 

grund för att relativt få studier finns kring dem och att 

det, utifrån mina observationer, inte är svårt att hitta 

något som inte dokumenterats förut. I sin tur så kan 

detta vara anledningen till att vi fortfarande inte vet 

säkert hur de har bildats. Modern teknik har hjälpt till 

med modelleringar och nya, förbättrade dateringsme-

toder. Många av framstegen har skett inom de senaste 

30 åren, och även om nya teorier verkar lovande så 

syns än ingen ände. 

7.2 SEM-analys 
Till största delen så stämmer analyserade områden 
överens med tidigare beskrivningar av mesosideriter. 
Minst två områden, del 5.1.4.2 och 5.1.6, har texturer 
som inte verkar ha dokumenterats förut i mesosideri-
ter. Ett vanligt förekommande område, del 5.1.5, är 
dåligt dokumenterat och förtjänar att studeras vidare 
på grund av dess koppling till grad av metamorfism 
och eventuellt större förekomst av olivin. Symplek-
tiska texturer mellan plagioklas och pyroxen är en yt-
terligare del av mesosideriterna som skulle kunna stu-
deras närmre. Slutligen så skulle det vara intressant om 
man kunde hitta bevis för eller emot teorin om en 
kondritisk projektil. Går det att hitta silikater i mesosi-
deriterna med kondritiskt ursprung?  
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Bilaga 1. Kemisk sammansättning i vikt% för mätpunkter i provet. 
Analyspunkter valdes utifrån vad jag ansåg vara intressant. I vissa fall har angränsande mineral stört analysen, vil-
ket har märkts med ”+ mineral” eller ”+ ?”. Datan är inte kalibrerad eller normaliserad. 
Mg# = Mg(atom%)/(Mg(atom%)+(Fe(atom%)))  Fe/Mn = Fe(atom%)/Mn(atom%) 
Spektrumnummer motsvarar utmärkta nummer i figurerna 21—31, områdesnummer likaså. 



 

 



 

 

Bilaga 2. Områden i reflekterat ljus. 
 

Område 3. Översiktlig bild av gabbroisk 

klast i reflekterat ljus.  

Det svarta diagonala strecket är en digital 

artefakt från scannern. 

 

 

Område 9. Översiktlig bild av 

olivinklast 1 i reflekterat ljus. 



 

 

Område 2. Översiktlig bild av pyroxenklast 1 i  

reflekterat ljus. 

Område 5 & 6. Översiktlig bild av söndriga områden i 

reflekterat ljus. 

Område 4 & 10. Översiktlig bild av pyroxenklast 2 och 3 i  

reflekterat ljus.  

Det svarta diagonala strecket är en  digital artefakt från scannern. 



 

 

Bilaga 3. BSE-bilder av områden. 
 

Område 9. Översiktlig BSE-bild av 

olivinklast 1. 

Område 9. BSE-bild av ådror med symplektiska  

former i olivinklast 1. 



 

 

Område 2. Översiktlig BSE-bild av  

pyroxenklast 1. 

Område 2. BSE-bild av pyroxenklast 1. 
Område 2. BSE-bild av pyroxenklast 1. Kontrastkorrigerad 

för att se zonering 



 

 

Område 4. Översiktlig BSE-bild av 

pyroxenklast 2. 

Område 4. Översiktlig  

BSE-bild av pyroxenklast 2.  

Kontrastkorrigerad för att se zonering. 



 

 

Område 10. BSE-bild av  

pyroxenklast 3. 

Område 10. BSE-bild av pyroxenklast 

3. Kontrastkorrigerad för att se  

zonering. 



 

 

Område 7. BSE-bild av  

reaktionskorona. 

Område 8. BSE-bild av symplektiska inklusioner i 

olivinklast 2. 



 

 

Område 5. BSE-bild av söndrigt område. 

Område 6. BSE-bild av närmare  

inspektion av område 5. 



 

 

Område 11. BSE-bild 

av smälttextur. 

Område 11. BSE-bild av  

smälttextur. Kontrastkorrigerad  

för att se lineationer i kamacit. 



 

 

Område 3. BSE-bild av gabbroisk klast. 
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