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Charakterystyka ałtaitu z meteorytu Morasko
metodą spektroskopii Ramana
Celem badañ jest scharakteryzowanie pod wzglêdem widm Ramana, naturalnego
a³taitu (PbTe, z domieszk¹ Se) z meteorytu Morasko. Minera³ ten jest wyj¹tkowo
rzadki na ziemi i jest to drugie opisane wyst¹pienie. Do tej pory nie wykonywano
widm Ramana na naturalnym a³taicie i nasze wyniki bêd¹ porównywane do syntetycznych kryszta³ów.
Badania rozpraszania Ramana przygotowanej próbki a³taitu wykonano w geometrii rozpraszania wstecznego przy u¿yciu mikroskopu ramanowskiego inVia firmy Renishaw. System mikroramanowski wyposa¿ony jest w mikroskop optyczny
DM 2500 firmy Leica, ch³odzony termoelektrycznie detektor CCD, dwa lasery:
jonowy argonowy Ar+ pracuj¹cy na d³ugoœci fali 488 i 514,5 nm i pó³przewodnikowy pracuj¹cy na d³ugoœci fali 785 nm (bliska podczerwieñ). Spolaryzowane widma Ramana zosta³y zarejestrowane w zakresie spektralnym 70–600 cm–1 z rozdzielczoœci¹ oko³o 2 cm–1. System mikroramanowski wyposa¿ony jest w filtr krawêdziowy, którego zadaniem jest odfiltrowanie œwiat³a rozproszonego w sposób elastyczny (rozpraszanie Rayleigha) i umo¿liwia rejestracjê widm Ramana powy¿ej
100 cm–1. Stosowana moc uzale¿niona by³a od d³ugoœci fali i wynosi³a 0,03 mW
dla linii 488 nm oraz 0,15 mW dla linii 785 nm. Do pomiarów zastosowano obiektyw o powiêkszeniu ´50.
A³tait zwykle wystêpuje w nieci¹g³ej strefie miêdzy troilitem a obwódk¹ schreibersytu, zbudowan¹ z kataklastycznej mieszaniny troilitu, grafitu i drobnych ziaren
schreibersytu. Wielkoœæ ziaren a³taitu dochodzi do 100 mikrometrów, chocia¿ spotyka siê i drobniejsze ziarna w obrêbie kamacytu, razem ze schreibersytem i sfalerytem.
Widma Ramana naturalnego, niesyntetycznego a³taitu nie s¹ znane w literaturze
naukowej. Istnieje kilka odnoœników literaturowych, w których charakteryzowany
jest doœwiadczalnie zsyntezowany czysty lub domieszkowany PbTe. Z wybranego
miejsca na powierzchni próbki zarejestrowano widma Ramana przy wzbudzeniu
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liniami laserów o d³ugoœci fali 488 i 785 nm. Widma zarejestrowano w dwóch
polaryzacjach równoleg³ej i prostopad³ej. Widma Ramana zarejestrowane w obu
polaryzacjach znacznie ró¿ni¹ siê intensywnoœci¹, co œwiadczy o krystalicznej formie badanego zwi¹zku. Widma Ramana zarejestrowane przy wzbudzeniu lini¹
785 nm wskazuj¹ na znacznie lepszy stosunek sygna³u do szumu i pozwalaj¹ na
dok³adniejsze przeprowadzenie procedury dopasowania pasm. Œwiat³o laserowe
z zakresu bliskiej podczerwieni (wiêksza d³ugoœæ fali) znacznie g³êbiej wnika w badan¹ próbkê, co powoduje, ¿e œwiat³o rozproszone zbierane jest przez obiektyw
z wiêkszej objêtoœci ni¿ w przypadku linii laserowej z zakresu widzialnego. Rejestracja widm Ramana przy wzbudzaniu lini¹ 488 nm wymaga³a stosowania znacznie d³u¿szych czasów pomiaru. Stwierdzono równie¿, ¿e przy u¿yciu tych samych
mocy wi¹zki laserowej, zastosowanie linii 488 nm powoduje degradacjê próbki
w miejscu oœwietlenia (taki efekt nie wystêpuje przy wzbudzeniu lini¹ 785 nm).
Zastosowanie procedury „fitowania” pasm przy u¿yciu pakietu wchodz¹cego
w sk³ad oprogramowania Wire 3.0, steruj¹cego systemem mikroramnowskim pozwoli³o okreœliæ parametry spektralne pasm wystêpuj¹cych w widmie Ramana a³taitu. Efekt dopasowania widma wykonano 8 liniami Lorentza. Liczby falowe dopasowanych pasm maj¹ wartoœci 105, 113, 124, 141, 156, 192, 226 i 278 cm–1.
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