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Wstępne wyniki pomiarów mössbauerowskich
próbki meteorytu Pułtusk otrzymanych
w temperaturze pokojowej (300 K) oraz
temperaturze ciekłego azotu (80 K)
Preliminary results of Mössbauer measurements of Pułtusk meteorite
performed at room temperature (300 K) and at temperature of liquid
nitrogen (80 K)

Abstract: Mössbauer measurements of one sample of the Pu³tusk meteorite were performed
at room temperature (300 K) and at temperature of liquid nitrogen (80 K). Following mineralo-
gical phases were identified in Mössbauer spectra: olivine, pyroxene, troilite, kamacite, taenite,
and a doublet associated with ferric iron. The differences in the percentage of spectral areas
obtained for all subspectra are very small. It means that in the range of these temperatures the
Debye–Waller factor is the same for all mineralogical phases present in the investigated sample.
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Wstęp

Spektroskopia mössbauerowska bazuje na odkrytym w roku 1957 efekcie Mössba-
uera, czyli bezodrzutowej emisji oraz absorpcji promieniowania �. Wzbudzone
j¹dro atomowe przechodz¹c w stan o ni¿szej energii emituje foton o energii E�

równej ró¿nicy energii obu stanów. Jeœli pojedynczy emituj¹cy (absorbuj¹cy) atom
by³ pocz¹tkowo nieruchomy to, zgodnie z zasad¹ zachowania pêdu, powinien
doznaæ odrzutu. Spowodowa³oby to obni¿enie energii emitowanego (absorbowa-
nego) fotonu, która musia³aby zostaæ rozdzielona pomiêdzy energiê fotonu
i energiê kinetyczn¹ j¹dra ER (1).

E E E0 R� �� (1)
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W ciele sta³ym atomy s¹ zwi¹zane ze sob¹ w sieci. Energia odrzutu jest zdecy-
dowanie mniejsza od energii wi¹zania, co oznacza, ¿e atom nie mo¿e zmieniæ
swojej pozycji w sieci na skutek emisji (absorbcji) fotonu. Jednak¿e emituj¹cy
(absorbuj¹cy) atom mo¿e wzbudziæ sieæ do drgañ dostarczaj¹c jej okreœlon¹ porcjê
energii EE. Je¿eli ER jest ró¿ne od EE, to odrzutowi ulega ca³a sieæ, co sprawia, ¿e ER

staje siê pomijalnie ma³e na skutek wzrostu masy we wzorze (2), co umo¿liwia
zajœcie rezonansowej emisji oraz absorbcji kwantu �. Zazwyczaj jednak ER jest
zbli¿one do EE (zasada nieoznaczonoœci Heisenberga powoduje rozmycie energii
danego poziomu energetycznego, wiêc ER nie musi byæ precyzyjnie równe EE),
wiêc efekt Mössbauera zachodzi tylko dla niewielkiej liczby atomów.

Intensywnoœæ tego efektu jest zale¿na od w³aœciwoœci krystalochemicznych oraz
od temperatury. Jest ona opisywana przez czynnik Debye’a–Wallera, który maleje
wraz ze wzrostem ER oraz zale¿y od temperatury i jest równy 1 w 0 K, co jakoœ-
ciowo widaæ na rysunku 1. Dlatego te¿, aby zwiêkszyæ liczbê atomów bior¹cych
udzia³ w rezonansowej emisji i absorbcji nale¿y zmniejszyæ temperaturê oraz
dobraæ kwant gamma o najmniejszej mo¿liwej energii (2). Eksperyment wykonano
u¿ywaj¹c Ÿród³a 57Co, dla którego najmniej energetyczne przejœcie emituje foton
o energii 14,4 eV.

Powierzchnia widmowa zajmowana przez dan¹ fazê mineralogiczn¹ w widmie
mössbauerowskim jest proporcjonalna do wspó³czynnika Debye’a–Wallera.

Pomiary przeprowadzone w temperaturach 80 K i 300 K maj¹ na celu stwier-
dziæ, czy wartoœci czynnika Debye’a–Wallera wszystkich faz mineralogicznych
w badanej próbce w temperaturze pokojowej s¹ takie same lub ró¿ni¹ siê tylko nie-
znacznie.

Materiał i metoda jego badań

Meteoryt Pu³tusk spad³ w postaci deszczu meteorytów 30 stycznia 1868 roku
w okolicy Pu³tuska. Obfity spadek tysiêcy okazów o wagach od grama do kilku

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 9, 2018

Przemysław DUDA, Paweł KAZULO, Adrian SETNIEWSKI, Patrycja BOGUSZ, Marek WOŹNIAK 49

Rys. 1. Poglądowa zależność czyn-
nika Debye’a–Wallera od tempera-
tury.



kilogramów oraz szybka reakcja naukowców z Warszawy pozwoli³a zgromadziæ
setki okazów i opracowaæ szczegó³owe informacje na temat spadku. Naukowcy ze
Szko³y G³ównej w Warszawie rozes³ali wydan¹ wówczas broszurê informacyjn¹
i okazy meteorytu do najwiêkszych kolekcji œwiatowych. Dostêpnoœæ materia³u
badawczego zaowocowa³a licznymi publikacjami o meteorycie Pu³tusk. Nale¿y on
dziœ do grona jednego z najlepiej zbadanych i opisanych meteorytów (portal
wiki.meteoritica.pl).

Meteoryt Pu³tusk zosta³ sklasyfikowany jako chondryt zwyczajny typu H5.
Jest to jeden z najbardziej popularnych typów meteorytów. Blisko 32% obser-
wowanych spadków meteorytów stanowi¹ chondryty zwyczajne typu H, w tym
typ petrograficzny H5 stanowi blisko 15% wszystkich spadków (portal
www.woreczko.pl).

Szczegó³owe analizy wskazuj¹, ¿e meteoryt ten jest brekcj¹ polimiktyczn¹ zbu-
dowan¹ z fragmentów o ró¿nym stopniu metamorfizmu termicznego, fragmentów
ksenolitycznych i wtr¹ceñ materia³u wêglistego. Nale¿a³oby go wiêc klasyfikowaæ
jako H3.8-6 (Siemi¹tkowski 2004; Krzesiñska i in. 2015; Krzesiñska 2016).

G³ównymi jego sk³adnikami s¹ krzemiany - oliwin i ortopirokseny (bronzyt),
faza metaliczna w postaci ziaren stopu Fe-Ni (g³ównie kamacyt) oraz drobne ziarna
troilitu.

Wszystkie cztery najwa¿niejsze fazy zawieraj¹ jony ¿elaza Fe0 i Fe+2, które s¹
obiektem badañ spektroskopii mössbauerowskiej. Oliwiny zawieraj¹ œrednio
17,6 mol.% fajalitu (Fa), ortopirokseny œrednio 16,5 mol.% ferrosilitu (Fs), faza
metaliczna Fe-Ni to ok. 27,2 wt.% meteorytu, troilit do kilku procent (Krzesiñska
2016; von Michaelis i in. 1968).

Badana próbka pochodzi³a z meteorytu Pu³tusk. Kilka gramów materia³u mete-
orytowego utarto w agatowym moŸdzierzu w obecnoœci alkoholu izopropylowego,
aby unikn¹æ szybkiego utleniania. Do specjalnych pojemniczków wsypano po
oko³o 100 mg otrzymanej substancji.

Przed wykonaniem pomiarów, spektrometr wykalibrowano w zakresie 512 ka-
na³ów (przed z³o¿eniem). Pomiar w temperaturze pokojowej zosta³ wykonany ze
statystyk¹ równ¹ 2,4 miliona zliczeñ na kana³, a pomiar w temperaturze ciek³ego
azotu zosta³ wykonany ze statystyk¹ równ¹ 1,9 miliona zliczeñ na kana³.

Wyniki

Przy pomocy programu do analizy widm mössbauerowskich „Recoil” wykonano
dopasowanie krzywych teoretycznych do punktów doœwiadczalnych otrzymanych
w temp. 300 K (rys. 2) oraz 80 K (rys. 3). W temperaturze pokojowej oraz 80 K
wyraŸnie widoczne s¹ dublety pochodz¹ce od oliwinu, piroksenu oraz Fe3+. Cztery
sekstety pochodz¹ od troilitu, kamacytu oraz taenitu uporz¹dkowanego i nie-
uporz¹dkowanego.

W tabeli 1 przedstawiono powierzchnie widmowe poszczególnych faz mineralo-
gicznych wyra¿one w procentach.
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Rys. 2. Widmo mössbauerowskie meteorytu Pułtusk otrzymane w temperaturze 300 K.

Rys. 3. Widmo mössbauerowskie meteorytu Pułtusk otrzymane w temperaturze 80 K.



Najwiêksza rozbie¿noœæ w polu powierzchni widmowej zachodzi dla taenitu
uporz¹dkowanego (2,9 p.proc.), a najmniejsza dla kamacytu, gdzie w obu dopaso-
waniach powierzchnia widmowa jest taka sama. Niepewnoœæ wyznaczania powie-
rzchni widmowej zale¿y od kilku czynników: z³o¿onoœci widma, statystyki pomia-
rów oraz sposobu dopasowywania krzywych teoretycznych do punktów ekspery-
mentalnych. H.C. Verma w pracy z 2002 roku oceni³ j¹ na 5% (Verma i in.
2002), a w pracy z 2003 roku (Verma i in. 2003) oceni³ na 2% w przypadku dub-
letów oraz na 3% w przypadku sekstetów.

Wnioski

Dla badanego metorytu Pu³tusk ró¿nice zawartoœci wszystkich faz mineralogicz-
nych zawieraj¹cych ¿elazo w temperaturze pokojowej 300 K oraz ciek³ego azotu
80 K mieszcz¹ siê w granicach b³êdu wyznaczania tych zawartoœci, a wiêc mo¿na
stwierdziæ, ¿e wspó³czynniki Debye’a–Wallera nie zmieniaj¹ siê znacz¹co w prze-
dziale temperatur 80–300 K. Na podstawie rysunku 1 mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
wspó³czynniki te nie zmieniaj¹ siê znacz¹co w doœæ szerokim zakresie temperatur,
gdy s¹ bardzo bliskie 1 (pozioma czêœæ wykresu). Z tego wynika, ¿e wspó³czynniki
Debye’a–Wallera wszystkich faz mineralogicznych w badanej próbce w tempe-
raturach ni¿szych od pokojowej s¹ takie same jak w pokojowej i praktycznie
równe 1.
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Tabela 1. Procentowa zawartość żelaza w poszczególnych fazach mineralogicznych
w widmie mössbauerowskim meteorytu Pułtusk otrzymanym w temperaturze 80 K i 300 K.

Fazy mineralogiczne
Zawartości

w temp. 80 K
[%]

Zawartości
w temp. 300 K

[%]

Różnica
[punkty proc.]

Oliwin 39,2 40,6 1,4

Piroksen 21,5 23,5 2,0

Troilit 17,9 16,5 1,4

Kamacyt 9,4 9,4 0,0

Fe3+ 5,5 5,9 0,4

Taenit (uporządkowany) 5,9 3,0 2,9

Taenit (nieuporządkowany) 0,7 1,2 0,5
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