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Badania mössbauerowskie trzech chondrytów
zwyczajnych typu H i trzech chondrytów
zwyczajnych typu LL – wyznaczanie niepewności
powierzchni spektralnych

Mössbauer stud ies of three ordi nary chondrites type H and three ordi nary
chondrites type LL – uncer tainty of the deter mi na tion of spec tral areas

Abstract: Mössbauer 57Fe mea sure ments of three ordi nary chondrites type H and of three
 ordinary chondrites type LL were per formed at room tem per a ture. The spec tral areas were fit ted
using the “Recoil” pro gram (Lagarec i in. 1998). Fit ting was repeated three times which allowed
us to deter mi nate the dif fer ences between the results of fits per formed by dif fer ent persons.
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Wstęp

W artykule Martyny Jakubowskiej p.t. „Badania mössbauerowskie trzech chon -
drytów zwyczajnych typu L (Beni M’Hirra, Hyatville, Saratow) – wyznaczanie
niepew noœci powierzchni spektralnych” opublikowanym w niniejszym numerze
Acta (Jakubowska 2019), do oszacowania niepewnoœci procentowoœci podwidm
zasto sowana by³a metoda analizy powtórnych pomiarów tej samej próbki mete -
orytów. W przedstawianym obecnie artykule bêdziemy zajmowali siê szacowaniem 
niepewnoœci powierzchni spektralnych chondrytów zwyczajnych typu H i LL.
Wybranie takich w³aœnie próbek do analizy spowodowane jest ró¿nicami w wi d -
mach mössbauerowskich fazy metalicznej wystêpuj¹cymi w chon drytach zwy cza j -
nych typu H i LL. W widmach mössbauerowskich chondrytów typu H œrednia
procentowoœæ fazy metalicznej wynosi 17,3±1,5%. Podwidmo fazy meta li cz nej jest 
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bardzo dobrze zaznaczone. W niektórych próbkach, oprócz sygna³u pocho dz¹ cego
od kamacytu, mo¿na zaobserwowaæ sygna³ pochodz¹cy od taeni tu. W widmach
mössbauerowskich chondrytów typu LL œrednia procen towoœæ fazy metalicznej
wynosi 1,2±0,4%. Podwidmo fazy metalicznej jest s³abo zaznaczone. Dla
niektórych próbek meteorytów typu LL sygna³ od fazy metalicznej jest na granicy
detekcji. Jednoznaczna identyfikacja rodzajów stopów ¿elaza oraz sia r cz ków ¿elaza
obecnych w tych chondrytach bywa czasami nie mo¿liwa. W niniejszej pracy
postanowiliœmy zastosowaæ metodê powtórnych fitów tego samego pomiaru
próbek badanych meteorytów. Zestawienie wyników dla chondrytów zwyczajnych 
typu H i LL powinno uwypukliæ ró¿nice w okreœlaniu niepewnoœci powierzchni
spektralnych.

Opis meteorytów

Do badañ wybrano dwa rodzaje chondrytów zwyczajnych H i LL. Nale¿¹ one do
jednej klasy, która jest opisywana sk³adem mineralnym oliwinów i piroksenów.
Oliwiny i pirokseny w typie H charakteryzuj¹ siê ma³ym udzia³em fajalitu i ferro -
silitu, odpowiednio 16–20 mol.% i 14–20 mol.%. W typie LL proporcje te
wynosz¹: 26–32 mol.% fajalitu i 32–40 mol.% ferrosilitu (Hutchison 2006;
Norton 2002). Drugim istotnym sk³adnikiem ró¿ni¹cym oba typy jest œrednia
zawartoœæ fazy metalicznej (stopu FeNi). Chondryty zwyczajne typu H charak -
teryzuj¹ siê du¿ym udzia³em fazy metalicznej œrednio 15–19 wt.%, w typie LL jest
jej zdecydowanie mniej – 1–3 wt.%.

Badane meteoryty typu H to udokumentowane spadki.
+ Bas si ko u nou – chon dryt zwy cza jny H5 o sto p niu zwie trze nia W0. Spa dek

w paŸ dzie r niku 2006 roku w Mau re ta nii, zebrano kil ka dziesi¹t oka zów
o suma ry cz nej wadze kil ku dzie siê ciu kilo gra mów. Mete o ryt spad³ w s³abo za -
lu d nio nym tere nie. Dziêki zaan ga ¿o wa niu euro pe j skich deale rów mete o ry tów 
uda³o siê zebraæ wiê kszoœæ oka zów. Przy opra co wa niu danych dotycz¹cych
tego spa dku pos³u¿ono siê nowa torsk¹ metod¹ okre œle nia mie j sca pocho dze -
nia oka zów – na pod sta wie resztek gleby i roœlin zna j duj¹cych siê na sko ru -
pach oka zów uda³o siê okre œliæ pra wdo po do bne mie j sca, gdzie spad³y one na
Zie miê (Buhl i in. 2007).

+ Buz zard Cou lee – chon dryt zwy cza jny H4 o sto p niu zwie trze nia W0.
W listo pa dzie 2008 roku obse r wo wano nad Kanad¹ bolid, któ rego prze lot
zare je strowa³y m.in. kamery sta cji boli do wych i sta cje sej s mi czne. Na pod sta -
wie tych obse r wa cji wyzna czono rejon spa dku mete o ry tów. Przed nad cho -
dz¹cymi obfi tymi opa dami œniegu uda³o siê zebraæ ponad 100 oka zów o ³¹cz -
nej wadze ponad 40 kg. Warto zazna czyæ, ¿e prawo kana dy j skie zaka zuje
wywozu krajo wych mete o ry tów za gra nicê bez urzê do wego zez wo le nia.

+ Zag – chon dryt zwy cza jny typu H3-6 (bre k cja rego li towa), o sto p niu zwie -
trze nia W0/1. Nie jest znana dok³adna data spa dku, ale mia³o to mie j sce
w sie r p niu 1998 roku w Maroku w oko li cach mie j s co wo œci Zag. Okazy tego
mete o rytu s¹ lekko zwie trza³e. Cie ka wostk¹ zwi¹zan¹ z tym mete o ry tem jest
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fakt zna j do wa nia w nim makro sko po wych kry szta³ów halitu. Kry szta³y te
maj¹ nie biesk¹ barwê wywo³an¹ dzia³aniem pro mie nio wa nia kos mi cz nego na
mete o roid (cia³o macie rzy ste mete o rytu Zag) (Zolen sky i in. 1999).

Trzy badane meteoryty typu LL to spadek Kilabo i dwa typowe znaleziska
z terenów Afryki pó³nocnej. Trudniej jest o œwie¿y materia³ do zebrania, gdy¿
chondrytów zwyczajnych typu LL spada œrednio nieca³e 8%, natomiast typu H a¿
32%.
+ Kilabo – chon dryt zwy cza jny typu LL6 o sto p niu zwie trze nia W0. Spa dek 21 

cze r wca 2002 roku w Nige rii. Naj wiê kszy zna le ziony okaz wybi³ w pia sz czy -
stej gle bie ma³y kra ter, zebrano w sumie 19 kg oka zów i fra g men tów. Cie ka -
wostk¹ tego spa dku jest fakt, ¿e tego samego dnia w odleg³ym Lesoto spad³
chon dryt zwy cza jny H4/5 Thu a the. W histo rii odno to wano tylko 13 takich
przy pa d ków, ¿e tego samego dnia spad³y dwa ró¿ne mete o ryty (www.wore -
czko.pl).

+ NWA 4841 – chon dryt zwy cza jny typu LL5 o sto p niu zwie trze nia W2.
W 2008 roku skla sy fi ko wano jeden okaz o wadze 1 kg zna le ziony na pusty -
niach Afryki Pó³noc nej.

+ NWA 6287 – chon dryt zwy cza jny typu LL5 o sto p niu zwie trze nia W1.
W 2011 roku skla sy fi ko wano jeden okaz o wadze 4,43 kg zna le ziony na
pusty niach Afryki Pó³noc nej.

Wyniki i dyskusja

Na rycinach 1, 2 i 3 przedstawione s¹ widma mössbauerowskie chondrytów zwy -
cza j nych typu H i LL. Na Rycinie 1 – Buzzard Coulee (H) i NWA 6287 (LL), na
rycinie 2 – Bassikounou (H) i Kilabo (LL), na rycinie 3 – Zag (H) i NWA 4841
(LL). Zestawienia na jednej rycinie widm mössbauerowskich chondrytów zwy cza j -
nych typu H i LL dokonano celowo. Mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, ¿e odró¿ nienie typu
H i LL jest mo¿liwe nawet bez numerycznego opracowania wyników pomiarów.
W widmach mössbauerowskich chondrytów typu H dominuj¹ sekstety zwi¹zane
z faz¹ metaliczn¹ ¿elaza i troilitem. W typie LL sekstet fazy metalicznej jest prawie
niewidoczny, a linie zwi¹zane z troilitem maj¹ bardzo ma³¹ inten sywnoœæ.

W tabe lach 1 i 2 umie sz czo ne s¹ wyni ki trzech ró¿ nych fitów. Kolu m ny Fit I,
Fit II i Fit III zawie raj¹ w sobie wyni ki pro cen to wo œci widm spe ktra l nych otrzy -
ma ne w trzech nie za le ¿ nych opra co wa niach, wyko ny wa nych przez trzy ró¿ ne oso -
by. Nastê p ne kolu m ny zawie raj¹ w sobie ró¿ ni ce miê dzy wyni ka mi kole j nych
fitów (dok³adniej war to œci modu³ów ró¿ nic), wyra ¿on¹ w pun ktach pro cen to wych.

Dla chon dry tów zwy cza j nych typu H ró¿ ni ce w pro cen tach powie rz ch ni faz
mine ra l nych wynios³y do 1,5%. Naj wiê ksze ró¿ ni ce otrzy ma li œmy dla mete o ry tu
Zag dla piro kse nu – 1,5% oraz oli wi nu – 1,3%. Naj mnie j sze ró¿ ni ce powie rz ch ni
wyst¹pi³y dla mete o ry tu Buz zard Cou lee (do 0,3%). W wiê kszo œci przy pa d ków,
dla ka¿ de go mete o ry tu, otrzy ma no zero we war to œci b³êdów bez wzglêd nych dla
fazy meta li cz nej. Naj wiê ksze b³êdy wzglêd ne otrzy ma no dla Fe3+.
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Dla chondrytów zwyczajnych typy LL najmniejsze ró¿nice w procentowym
dopasowaniu faz mineralogicznych wyst¹pi³y dla meteorytu Kilabo (do 0,7%),
a najwiêksze dla NWA 4841 (do 1,3%). W przypadku meteorytu Kilabo dla
troilitu oraz Fe3+ otrzymaliœmy dla niezale¿nych fitów takie same wyniki.
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Ryc. 1. Wid ma mössbauerowskie mete o ry tu Buz zard Cou lee oraz NWA 6287.

Ryc. 2. Wid ma mössbauerowskie mete o ry tu Bas si ko u nou oraz Kila bo.

Ryc. 3. Wid ma mössbauerowskie mete o ry tu Zag oraz NWA 4841.
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Tabela 1. Meteoryty typu H – porównanie wyników procentowości powierzchni podwidm (%) dla trzech

różnych fitów.

Meteoryt
Faza

mineralogiczna
Fit I Fit II Fit III

Fit I –

Fit II

Fit I –

Fit III

Fit II –

Fit III

Buzzard Coulee

Oliwin 34,0 33,7 33,9 0,3 0,1 0,1

Piroksen 18,6 18,7 18,9 0,1 0,3 0,2

Faza metaliczna 28,5 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0

Troilit 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0

Fe3+ 3,0 3,1 2,9 0,1 0,2 0,3

Bassikounou

Oliwin 39,6 39,4 40,3 0,1 0,7 0,8

Piroksen 21,6 21,9 22,2 0,2 0,6 0,4

Faza metaliczna 18,4 18,4 18,2 0,0 0,1 0,1

Troilit 16,9 16,9 16,4 0,0 0,4 0,4

Fe3+ 3,6 3,5 2,8 0,1 0,8 0,7

Zag

Oliwin 33,3 32,0 32,7 1,3 0,6 0,7

Piroksen 21,7 23,2 22,4 1,5 0,7 0,8

Faza metaliczna 21,0 21,1 21,0 0,0 0,1 0,1

Troilit 16,1 16,1 16,0 0,0 0,1 0,1

Fe3+ 7,9 7,6 8,1 0,2 0,2 0,4

Tabela 2. Meteoryty typu LL – porównanie wyników procentowości powierzchni podwidm (%) dla trzech

różnych fitów.

Meteoryt
Faza

mineralogiczna
Fit I Fit II Fit III

Fit I –

Fit II

Fit I –

Fit III

Fit II –

Fit III

NWA 6287

Oliwin 57,2 57,3 57,6 0,1 0,4 0,3

Piroksen 20,0 20,1 19,8 0,1 0,2 0,3

Faza metaliczna 7,6 7,5 6,5 0,1 1,1 1,0

Troilit 11,2 11,3 11,9 0,1 0,7 0,6

Fe3+ 4,0 3,9 4,2 0,1 0,2 0,3

Kilabo

Oliwin 67,5 67,6 67,1 0,1 0,4 0,5

Piroksen 22,4 22,0 22,7 0,4 0,3 0,7

Faza metaliczna 1,0 1,2 1,0 0,2 0,0 0,2

Troilit 8,8 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0

Fe3+ 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

NWA 4841

Oliwin 64,5 63,8 64,9 0,7 0,4 1,1

Piroksen 28,9 29,5 28,2 0,6 0,7 1,3

Faza metaliczna 0,8 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2

Troilit 3,5 3,9 2,9 0,4 0,6 1,0

Fe3+ 2,4 2,1 3,4 0,3 1,0 1,3



Wnioski

Wyniki przedstawianej pracy wykazuj¹, ¿e wartoœci procentowoœci powierzchni
poszczególnych podwidm spektralnych otrzymanych z niezale¿nych fitów pomia -
rów mössbauerowskich chondrytów zwyczajnych na ogó³ ró¿ni¹ siê. S¹ to ró¿nice
w przedziale od 0,0 do 1,5 punktu procentowego. Tak ma³e ró¿nice nie maj¹
jednak wp³ywu na próby wykorzystania danych mössbauerowskich do odró¿niania 
chondrytów zwyczajnych typu H od chondrytów zwyczajnych typu LL.
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