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Badania mössbauerowskie chondrytów
zwyczajnych typu H potwierdzają stopień ich
zwietrzenia określony za pomocą skali W
Mössbauer measurements of ordinary chondrites type H confirm their
level of weathering determined by scale W

Abstract: Mössbauer measurements of ordinary chondrites type H performed in room temperatu-
re are presented. Three investigated meteorites: Carancas, Juancheng and Gao-Guenie are new falls
with different terrestrial history. Results of weathering in different conditions during terrestrial life
are well seen in their Mössbauer spectra. The level of weathering determined by scale W is in
perfect agreement with Mössbauer measurements of these three ordinary chondrites.
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Wstęp

Spektroskopia mössbauerowska jest bardzo popularn¹ technik¹ wykorzystywan¹
do badania efektów wietrzenia meteorytów. Wynika to z mo¿liwoœci jednoznacz-
nej identyfikacji zwi¹zków zawieraj¹cych ¿elazo oraz dok³adnego oszacowania pro-
centowej zawartoœci tych zwi¹zków obecnych w badanej próbce.

W spektroskopii mössbauerowskiej wykorzystywane jest zjawisko bezodrzuto-
wej emisji i absorpcji promieniowania gamma przez j¹dra atomów. Absorpcja jest
to przejœcie uk³adu z ni¿szego poziomu energetycznego na wy¿szy w wyniku dosta-
rczenia do uk³adu okreœlonej iloœci energii. Stan w którym j¹dro znajduje siê na
wy¿szym poziomie energetycznym nazywamy stanem wzbudzonym. Stan wzbu-
dzony jest stanem niestabilnym (krótko¿yciowym). Po pewnym czasie nastêpuje
wypromieniowanie energii, czemu towarzyszy przejœcie na ni¿szy poziom energe-
tyczny.

W spektroskopii mössbauerowskiej wzbudzenie w j¹drach badanego materia³u
zachodzi w wyniku absorpcji promieniowania emitowanego z identycznego izoto-
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pu pierwiastka promieniotwórczego. Poniewa¿ otoczenie chemiczne prekursora
i badanej próbki s¹ ró¿ne, wiêc energia emitowana ze Ÿród³a jest nieznacznie ró¿na
od energii potrzebnej do wzbudzenia j¹der absorbenta. Aby wywo³aæ rezonans
wprawia siê Ÿród³o w ruch wzd³u¿ osi wi¹zki. W wyniku zjawiska Dopplera energia
emitowanego promieniowania zmienia siê w zale¿noœci od prêdkoœci. Na przyk³ad
zmiana prêdkoœci Ÿróde³ka o 1 mm/s powoduje zmianê pierwotnej energii kwan-
tów gamma równej 14,4 keV o 4,5·10–8 eV. Gdy energia przyjmie odpowiedni¹
wartoœæ nastêpuje rezonans, który obserwujemy w postaci mniejszej iloœci zliczeñ
kwantów gamma. W zwi¹zku z tym wyniki pomiarów spektroskopii mössba-
uerowskiej przedstawiamy na wykresie obrazuj¹cym zale¿noœæ liczby zliczeñ kwan-
tów promieniowania od prêdkoœci Ÿród³a promieniotwórczego – jest to tzw. wid-
mo mössbauerowskie.

Bezodrzutowoœæ wynika z faktu, ¿e atom emituj¹cy kwant promieniowania
zwi¹zany jest w sieci krystalicznej, co w efekcie daje nam bardzo ma³¹ (pomijaln¹)
energiê odrzutu. Poniewa¿ j¹dro nie traci energii podczas odrzutu istnieje mo¿li-
woœæ absorpcji i emisji rezonansowej. Emitowany foton posiada czêstotliwoœæ
odpowiadaj¹c¹ ró¿nicy energii miêdzy stanem wzbudzonym a stanem podstawo-
wym. Gdy foton oddzia³ywuje z j¹drem atomowym mo¿e dojœæ do absorpcji a
w jej wyniku do wzbudzenia. Poniewa¿ ró¿nice poziomów energetycznych s¹ œciœle
okreœlone, nawet najmniejsza zmiana energii fotonu mo¿e zak³óciæ rezonans.
W zwi¹zku z tym spektroskopia mössbauerowska jest metod¹ niezwykle czu³¹ na
oddzia³ywania j¹dra z najbli¿szym otoczeniem (tzw. oddzia³ywania nadsubtelne).

Obserwuje siê nastêpuj¹ce typy oddzia³ywañ nadsubtelnych wp³ywaj¹cych na
widmo mössbauerowskie:

1. Oddzia³ywania kulombowskie miêdzy ³adunkiem j¹dra a ³adunkami elektro-
nów. Obserwujemy je w postaci przesuniêcia pojedynczej linii absorpcyjnej
(poziomu energetycznego) w stosunku do po³o¿enia tej linii przy zerowej prê-
dkoœci Ÿród³a mössbauerowskiego. Przesuniêcie to nazywany przesuniêciem
izomerycznym (ang. isomer shift – IS). Liniê tê nazywamy singletem.

2. Oddzia³ywanie miêdzy momentem kwadrupolowym j¹dra oraz gradientem
pola elektrycznego. W wyniku tego oddzia³ywania otrzymujemy kwadrupolo-
we rozszczepienie poziomu energetycznego (linii absorpcyjnej) (ang. quodru-
pole spliting – QS – odleg³oœæ miêdzy liniami). Dla izotopu ¿elaza 57Fe otrzy-
mujemy rozszczepienie na dwa poziomy, co powoduje powstanie dwóch linii
widmowych – dubletu (Hrynkiewicz i in. 1988).

3. Oddzia³ywanie miêdzy momentami magnetycznymi j¹dra i elektronów. Od-
dzia³ywanie to powoduje rozszczepienie linii absorpcyjnej, zwane rozszczepie-
niem Zeemana. Dla izotopu ¿elaza 57Fe otrzymujemy rozszczepienie na szeœæ
linii widmowych – powstaje sekstet.

Zdarza siê, ¿e na j¹dro dzia³a zarówno gradient wewnêtrznego pola elektryczne-
go, jak i pole magnetyczne. Wówczas poziomy s¹ przesuniête i widmo jest bardziej
skomplikowane. W przypadku 57Fe zawiera ono szeœæ asymetrycznie rozmieszczo-
nych sk³adowych linii � (rys. 3)” (Hrynkiewicz i in. 1988).
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Rys. 1. Rozszczepienie kwadrupolowe w widmie mössbauerowskim 57Fe.

Rys. 2. Rozszczepienie Zeemanowskie w widmie mössbauerowskim 57Fe.

Rys. 3. Rozszczepienie linii 14,4 keV 57Fe przy równoczesnym oddziaływaniu magnetycznym i elektrycz-
nym kwadrupolowym.



Do opisu widma möessbauerowskiego stosujemy nastêpuj¹ce parametry. Sin-
glet opisujemy przez przesuniêcie izomeryczne (isomer shift – IS). Dublet opisuje-
my dwoma parametrami möessbauerowskimi: rozszczepieniem kwadrupolowym
i przesuniêciem izomerycznym IS. Sekstet opisujemy przez 3 parametry möessba-
uerowskie: IS, QS oraz wartoœæ indukcji wewnêtrznego efektywnego pola magne-
tycznego Hef. Wartoœæ pola podana jest na ogó³ w teslach (T) i jest ona proporcjo-
nalna do odleg³oœci miêdzy pierwsz¹ i szóst¹ lini¹ sekstetu. Do opisu widma
mössbauerowskiego stosowany jest równie¿ parametr A (area) okreœlaj¹cy wielkoœæ
powierzchni pod poszczególnymi widmami. Parametr ten jest proporcjonalny do
liczby atomów ¿elaza w poszczególnych fazach mineralnych.

Za pomoc¹ spektroskopii mössbauerowskiej mo¿emy zbadaæ proporcje jonów
¿elaza (Fe0, Fe2+ i Fe3+) w próbkach meteorytów. W wyniku dzia³ania œrodowiska
ziemskiego na meteoryt, dochodzi do wietrzenia, czyli utleniania siê jonów ¿elaza
Fe0, Fe2+. W pocz¹tkowej fazie utlenieniu ulega faza metaliczna (jony Fe0; g³ównie
kamacyt, wystêpuj¹cy równie¿ taenit jest bardziej odporny na wietrzenie), której
udzia³ procentowy w widmie mössbauerowskim zmniejsza siê, wzrasta natomiast
udzia³ produktu wietrzenia, które zawieraj¹ jony ¿elaza trójwartoœciowego.

Przypomnijmy, ¿e widmo mössbauerowskie niezwietrza³ego chondrytu sk³ada
siê z 2 dubletów zwi¹zanych z oliwinem ((Fe,Mg)SiO4) i piroksenem
((Fe,Mg)Si2O6) oraz z 2 sekstetów zwi¹zanych z kamacytem (Fe-Ni) i troilitem
(FeS).

Spoœród bardzo wielu prac na temat badania procesu wietrzenia meteorytów za
pomoc¹ spektroskopii mössbauerowskiej – jako ilustracjê zagadnienia, zacytujmy
wyniki prac dotycz¹cych wietrzenia meteorytów znalezionych na pustyni w rejonie
Roosvelt County w Nowym Meksyku (USA) (Berry i in., 1994) oraz wyników sty-
mulowanego wietrzenia meteorytu Didwana (Verma i in. 2008).

W pracy F. Berry i innych (Berry i in. 1994) przedstawiono wyniki pomiarów
mössbauerowskich czterech chondrytów typu L o ró¿nym czasie przebywania na
Ziemi. Czas ziemski, wyznaczony metod¹ C14, zmienia³ siê w przedziale od
8�103 lat do 36�103 lat. Analizuj¹c widma mössbauerowskie tak wyselekcjonowa-
nych chondrytów stwierdzono, ¿e proces wietrzenia rozpoczyna siê od utleniania
¿elaza obecnego w kamacycie. Po czasie równym oko³o 36�103 lat rozpoczyna siê
proces utleniania ¿elaza obecnego w troilicie i krzemianach.

W pracy H.C. Vermy i innych (Verma i in. 2008) przedstawiono wyniki
pomiarów mössbauerowskich próbek meteorytu Didwana (typ H5) poddanych
sztucznemu procesowi wietrzenia w laboratorium. W trakcie tych badañ stwier-
dzono, ¿e kamacyt jest minera³em, który najszybciej podlega procesowi wietrzenia.
Dodatkowo stwierdzono, ¿e stosunek powierzchni widmowej oliwinu do pirokse-
nu zmienia siê bardzo powoli.

W naszej pracy przedstawimy wyniki pomiarów mössbauerowskich trzech
chondrytów zwyczajnych typu H, meteorytów: Juanchang, Carancas i Gao-Gue-
nie. Wszystkie te meteoryty to stosunkowo œwie¿e spadki o ró¿nym stopniu zwie-
trzenia.
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Opis badanych meteorytów

Obszernie opisano w literaturze w³asnoœci silnie zwietrza³ych meteorytów znajdo-
wanych na terenach pustynnych. My w naszej pracy wybraliœmy do analizy meteo-
ryty spad³e niedawno, w celu zbadania pocz¹tkowych etapów ich wietrzenia.
W œwie¿o spad³ych meteorytach, w których nie rozpoczê³y siê jeszcze procesy wie-
trzenia (oznaczane w skali wietrzenia symbolem W0 (Wlotzka 1993)) nie wystê-
puj¹ minera³y zawieraj¹ce jony Fe3+. Pierwsze oznaki wietrzenia zwi¹zane s¹ z utle-
nianiem fazy metalicznej (kamacytu i taenitu) oraz troilitu. W wy¿szych stopniach
zwietrzenia W2-W3 ju¿ znaczna czêœæ fazy metalicznej i troilitu zostaje zast¹piona
przez uwodnione tlenki i wodorotlenki ¿elaza (zawieraj¹ce jony Fe3+). Pocz¹tki
wietrzenia fazy krzemianowej (w chondrytach jest to w zasadzie oliwin i pirokseny)
obserwuje siê dopiero od stopnia zwietrzenia W5.

Z regu³y œwie¿o spad³e meteoryty s¹ szybko zabezpieczane przez badaczy i kole-
kcjonerów przede wszystkim przed degraduj¹cym wp³ywem tlenu i wilgoci. Ale
czêsto warunki, w jakich one spad³y lub by³y przechowywane przez znalazców nie
s¹ odpowiednie i zdarza siê, ¿e kilkuletnie okazy maj¹ ju¿ zauwa¿alne zmiany spo-
wodowane utlenieniem ¿elaza metalicznego. Do analiz wybraliœmy trzy wspó³czeœ-
nie spad³e chondryty zwyczajne typu H.
� Meteoryt Gao-Guenie (H5) – wiêkszoœæ dostêpnych okazów, spad³ego

w 1960 roku w Burkina Faso, chondrytu Gao-Gueine to okazy zebrane wiele
lat po spadku lub takie, które by³y przechowywane w bardzo niekorzystnych
warunkach. Wiele okazów tego meteorytu ma stopieñ utlenienia nawet W2.

� Meteoryt Juancheng (H5) – okazy tego meteorytu, spad³ego w 1997 roku
w Chinach, podjête zosta³y na tyle póŸno, ¿e ju¿ w procesie klasyfikacji
zosta³y sklasyfikowane jako W1.

� Meteoryt Carancas (H4-5) – ma³e fragmenty tego spad³ego niedawno, bo
w 2007 roku w Peru, chondrytu nosz¹ oznaki wietrzenia. Meteoryt ten spad³
w bardzo wilgotnym terenie i nawet okazy podjête z ziemi po kilku godzinach
nosz¹ oznaki pocz¹tków wietrzenia. Maj¹ one W0/1.

Zmiany sk³adu mineralogicznego meteorytów spowodowane wietrzeniem s¹
dobrze widoczne w ich widmach mössbauerowskich.

Materiał i metoda

Do badañ u¿yto próbki meteorytów o masie poni¿ej 100 mg ka¿da. Próbki zosta³y
sproszkowane w agatowym moŸdzierzu w obecnoœci alkoholu izopropylowego
i umieszczone w tak zwanych holderkach mössbauerowskich.

Pomiary trzech meteorytów zosta³y wykonane w temperaturze pokojowej przy
u¿yciu spektrometru mössbauerowskiego polskiej produkcji. Aktywnoœæ Ÿróde³ka
mössbauerowskiego wynosi³a ok. 25 mCi. Czas pomiaru wynosi³ od dwóch do
piêciu dni. Liczba zliczeñ w kanale by³a rzêdu kilku milionów. Widma mössbaue-
rowskie analizowano przy pomocy programu Recoil korzystaj¹c z opcji Full Static
Hamiltonian.
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Wyniki
Na rysunkach 4, 5 i 6 zosta³y przedstawione widma mössbauerowskie meteorytów
Carancas (rys. 4), meteorytu Juancheng (rys. 5) oraz meteorytu Gao-Guenie
(rys. 6). Pomiary zosta³y wykonane w szerokim zakresie skali prêdkoœci
(±15 mm/s). Tak szeroki zakres prêdkoœci Ÿróde³ka mössbauerowskiego zosta³
wybrany w celu zidentyfikowania ewentualnych produktów wietrzenia jakimi
mog¹ byæ uwodnione tlenki i wodorotlenki ¿elaza. Podwidmo wodorotlenku
zosta³o zidentyfikowane tylko w jednym meteorycie – Gao-Guenie. We wszystkich
widmach badanych meteorytów zosta³y zidentyfikowane fazy mineralogiczne typo-
we dla chondrytów zwyczajnych: kamacyt, oliwin, piroksen oraz troilit. Ponadto
we wszystkich meteorytach zosta³ zidentyfikowany dublet ¿elaza trójwartoœcio-
wego. Obecnoœæ Fe3+ w meteorycie jest wynikiem wietrzenia ziemskiego i mo¿e
byæ u¿ywana jako wskaŸnik intensywnoœæ utleniania meteorytu w czasie jego ¿ycia
ziemskiego (Cadogan i in. 2013). Udzia³ procentowy powierzchni widmowej tego
dubletu w powierzchni ca³ego widma jest ró¿ny w badanych meteorytach. Zmie-
nia siê on od 3,3% dla meteorytu Carancas, 6,9%, dla meteorytu Juancheng do
20,3% dla meteorytu Gao-Guenie. Tak ró¿na zawartoœæ ¿elaza trójwartoœciowego
zwi¹zana jest z ró¿n¹ histori¹ i warunkami przebywania na Ziemi badanych meteo-
rytów.

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 8, 2017

68 Badania mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych typu H potwierdzają stopień ich zwietrzenia...

Rys. 4. Widmo mössbauerowskie meteorytu Carancas.
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Rys. 5. Widmo mössbauerowskie meteorytu Juancheng.

Rys. 6. Widmo mössbauerowskie meteorytu Gao-Guenie.



Dyskusja

Z grupy trzech badanych przez nas meteorytów tylko meteoryt Carancas by³
uprzednio badany za pomoc¹ spektroskopii mössbauerowskiej przez grupê peru-
wiañskich naukowców pracuj¹cych na uniwersytecie Mayor de San Marcos w Li-
mie (Cerón Loayza i in. 2011). Wyniki identyfikacji ró¿nych faz mineralogicznych
i ich zawartoœci w obu próbkach nieco siê ró¿ni¹. Zestawienie porównania po-
wierzchni spektralnych zwi¹zanych z poszczególnymi faza mineralogicznymi znaj-
duje siê w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości powierzchni spektralnych związanych z różnymi fazami mineralogicznymi otrzymane
dla dwóch różnych próbek meteorytu Carancas badanych za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej
przez grupę warszawską oraz grupę peruwiańską.

Fazy mineralogiczne w dwóch
próbkach chondrytu Carancas Wyniki grupy warszawskiej [%] Wyniki grupy peruwiańskiej [%]

Oliwin 33,3 43

Piroksen 24,1 21

Kamacyt 18,3 –

Troilit 13,3 17

Fe3+ 3,3 –

Taenit 7,9 19

Chromit 0,2 –

Najmniejsza rozbie¿noœæ wystêpuje w zawartoœci piroksenu (24,1% vs 21%)
niewielkie ró¿nice wystêpuj¹ równie¿ w troilicie (13,3% vs 17%). Tego typu ró¿-
nice mog¹ byæ spowodowane naturalnym rozrzutem zawartoœci faz mineralnych
w ró¿nych czêœciach meteorytu. Najbardziej zaskakuj¹cy jest brak podwidma ka-
macytu w wynikach grupy peruwiañskiej. Grupa warszawska zidentyfikowa³a obe-
cnoœæ ¿elaza na stopniu utlenienia 0 zarówno w kamacycie (18,3%), jak i w taeni-
cie (7,9%), gdy tymczasem grupa peruwiañska przypisa³a sygna³ od ¿elaza na zero-
wym stopniu utlenienia tylko taenitowi (19%). W próbce badanej przez grupê
peruwiañsk¹ nie zaobserwowano sygna³u od paramagnetycznego ¿elaza trójwarto-
œciowego (w próbce badanej przez grupê warszawsk¹ stwierdzono 3,3%) ani syg-
na³u od chromitu (w próbce badanej przez grupê warszawsk¹ stwierdzono 0,2%).
Jest równie¿ du¿a ró¿nica w powierzchni spektralnej oliwinu (33,0% vs 43%).

Dwa meteoryty o dosyæ krótkim czasie przebywania na Ziemi – Carancas
i Juancheng posiadaj¹ nieco inne wielkoœci powierzchni spektralnej zwi¹zanej
z dubletem ¿elaza trójwartoœciowego. Dla Carancas wynosi ona 3,3% a dla Juan-
cheng a¿ 6,9%. Zawartoœæ ¿elaza trójwartoœciowego w meteorycie Carancas jest
dosyæ typowa dla chondrytów zwyczajnych, które przebywaj¹ na Ziemi w stosun-
kowo krótkim czasie. Zdecydowanie wiêksza powierzchnia spektralna ¿elaza trój-
wartoœciowego obecna w Juancheng mo¿e sugerowaæ wystêpowanie dodatkowych
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czynników utleniaj¹cych pierwotny kamacyt. W widmie mössbauerowskim mete-
orytu Gao-Guenie zaobserwowaliœmy dwa podwidma zwi¹zane z ¿elazem trójwar-
toœciowym: dublet ¿elaza trójwartoœciowego (20,3%) oraz sekstet zwi¹zany z wo-
dorotlenkiem (11,7%). Tak intensywne wyniki utleniania meteorytu Gao-Guenie
s¹ bez w¹tpienia zwi¹zane z warunkami w jakich ten meteoryt by³ przechowywany
przez osoby które znalaz³y poszczególne fragmenty meteorytu.

Wnioski
U¿yliœmy spektroskopii mössbauerowskiej w celu zbadanie stopnia zwietrzenia
meteorytów przebywaj¹cych na Ziemi stosunkowo krótko (Carancas – spadek
w 2007 roku, Juancheng – spadek w 1997 roku oraz Gao-Guenie – spadek
w 1960 roku). Stopieñ zwietrzenia meteorytów mo¿emy okreœliæ poprzez procen-
towy udzia³ ¿elaza trójwartoœciowego oraz wodorotlenków w widnie mössbauerow-
skim. Na podstawie otrzymanych wyników mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e spoœród trzech
badanych meteorytów najwiêkszy udzia³ ¿elaza trójwartoœciowego oraz wodorot-
lenków w widnie mössbauerowskim ma Gao-Guenie (Fe3+: 20,3%, wodorotlenki:
11,7%), nastêpnie Juancheng (Fe3+: 6,9%) a najmniejszy Carancas (Fe3+: 3,3%).
Wyniki te koreluj¹ z klasyfikacj¹ tych meteorytów w skali W (Gao-Guenie – W2,
Juancheng – W1, Carancas – W0/1).

Na podstawie otrzymanych wyników jest oczywistym, ¿e nie trzeba czekaæ setek
lat na widoczne oznaki wietrzenia. Niew³aœciwe obchodzenie siê z okazami powo-
duje stosunkowo szybkie wietrzenie fazy metalicznej. Najbardziej podatnym na
wietrzenie minera³em jest kamacyt, który w pocz¹tkowej fazie wietrzenia przeobra-
¿a siê w mieszaninê maghemitu, magnetytu i goethytu. Przy wzroœcie stopnia wie-
trzenia wiêkszoœæ jonów ¿elaza Fe+3 zostaje zwi¹zana w wodorotlenkach.

Mo¿e nawet uda³oby siê silnie skorelowaæ proporcje poszczególnych faz minera-
logicznych w chondrytach zwyczajnych ze stopniem zwietrzenia opisanego skal¹
Wlotzki.
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