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METEOR 

• Meteor var opprinnelig en betegnelse for alle 

atmosfæriske fenomen. Derav meteorologi. 

• Vindige,vannholdige, lysende og brennende meteorer 

• Meteoritter ble opprinnelig kalt Tordenstein. 

• Deles inn i tre hovedtyper: 

• Stein, jern og stein/jern meteoritter 

• Forekomst i relativ forhold: 100:10:1 



 



HVERT DØGN FALLER RUNDT 100 TONN 
KOSMISK MATERIALE NED PÅ JORDEN 

• Tilsvarer en ørliten meteoritt pr kvadratmeter pr år. 

• 62 kilo over Norge hver dag. 

• Det meste brenner opp. 

• Noen meteoroider er akkurat store nok til å komme 

helt ned. 

• De minste kalles for mikrometeoritter. 



FRIKSJON GIR VARME 

• Inngangshastighet 20 til 70 kilometer pr sekund. 

• Luftmolekylene hamrer løs meteoroidemolekylene. 

• Begynner å gløde og brenner opp som et lite lysglimt. 

• Blir raskt til gass. 

• Tilbakelegger 15-25 kilometer før den slukner. 



STØRRELSE 
• Bør studeres i mikroskop. 

• Typisk mellom 0,2 og 0,4 millimeter. 

• Under ett gram når de kommer inn i atmosfæren. 
 





SAMMENSETNING 

• Hovedsakelig kondritter med 
mineralene: 

• Olivin, ortopyroksen og magnetitt 

• Innslag av nikkeljern og korn i 
platinagruppen 

• 2% er av jern-type 

• Magnetitt og wüstitt 

• Usmeltede inneholder 12-15% vann og 
organiske molekyler 

 



FORM 

• Smelter og re-krystalliserer seg. 

• Mønster og struktur på overflaten. 

• Runde, pæreformet eller avlang 

sigarform. 

• Kan lande som usmeltet mikrometeoritt. 
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UTSTYR MAN TRENGER 

• Kraftig magnet 

• Sikt og siktebolle 

• Mikroskop med 

petriskåler 

 



BEGYNN MED Å RENSE TAKRENNEN 



FÅ MED HVERT 

MINSTE 

SANDKORN 



HUSK Å TENKE HMF 
HELSE, MILJØ OG FLAKS! 



SKYLL GODT OG 

FJERN ALT ORGANISK 

MATERIALE  

• Gjenta prosessen til 

vannet er helt klart og 

dermed fritt for 

organiske rester. 



TØRK INNHOLDET 

• Pass på at det 
innsamlete 
materialet er 
skikkelig tørt før 
sikting. 

• Sett det gjerne på 
varmekabler en 
ukes tid. 



SIKTING 

• Sikt litt av materialet ned i 

en bolle og trekk ut prøver 

med en sterk magnet. 

• Sorter innholdet: 

• For stort (kastes) 

• Siktet materiale 

• Magnetisk siktet  materiale 

 



MAGNETEN 



MIKROSKOPI 



HAR JEG FUNNET NOE? 

• Et objekt stikker seg helt 

klart ut i mengden 



GODE KANDIDATER 

FESTES TIL EN STICKERS 

ELLER POST-IT LAPP 

FOR FOTOGRAFERING 

Her har Jon Larsen festet 

mange gode kandidater til 

en karbonstav for dypere 

undersøkelse i 

elektronmikroskop. 


