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Badania mössbauerowskie siarczków żelaza
w chondrytach zwyczajnych typu LL
Mössbauer studies of iron sulphides present
in ordinary chondrites type LL

Abstract: Mössbauer measurements of three ordinary chondrites type LL were performed at room
temperature. Values of spectral areas (SA) connected with troilite were different for investigated
meteorites: for Oued el Hadjar – 4.8%, for Bjurböle – 10.6%, for NWA 8590 – 14.9%.
Mössbauer spectra were fitted with the use of Recoil program. In all samples values of internal
magnetic field and theta angle for subspectrum of troilite were the same: H = 31 T, theta=62°.

In the sample of Bjurböle meteorite the signal from pyrrhotite was also noticed (SA = 1.7%,
H = 25 T, theta = 33°). For meteorite NWA 8590 two subspectra of pyrrhotite were fitted with
following parameters: for pyrrhotite I (SA = 1.1%, H = 27 T, theta= 41°), for pyrrhotite II
(SA = 0.7%, H = 22 T, theta = 33°). It is easy to notice that the presence of pyrrhotite is
correlated with higher amount of troilite in the samples of ordinary chondrites type LL.
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Wstęp

Spektroskopia mössbauerowska by³a ju¿ wielokrotnie stosowana do badania mete-
orytów przez badaczy z ró¿nych oœrodków na œwiecie. W rocznikach Polskiego
Towarzystwa Meteorytowego mo¿na znaleŸæ liczne prace na ten temat wraz ze
wstêpem zawieraj¹cym podstawy fizyczne tej techniki. Pe³en i prosty opis tego
zagadnienia mo¿na równie¿ znaleŸæ w pracy z roku 1998 (Ga³¹zka-Friedman
1998). W niniejszym artykule s¹ przypomniane tylko podstawowe definicje
zwi¹zane ze spektroskopi¹ mössbauerowsk¹.
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Widmo mössbauerowskie zrównowa¿onych chondrytów zwyczajnych sk³ada siê
z 2 dubletów bêd¹cych sygna³em od oliwinu i piroksenu oraz z 2 sekstetów
bêd¹cych sygna³em od kamacytu i troilitu. Identyfikacja poszczególnych faz mine-
ralogicznych odbywa siê na podstawie porównania parametrów mössbauerowskich
badanej próbki z parametrami próbek minera³ów uznawanych za standardy.

Podstawowe parametry mössbauerowskie to – dla dubletów: przesuniêcie izo-
meryczne (IS) oraz rozszczepienie kwadrupolowe (QS), a dla sekstetów dodatko-
wym parametrem jest wielkoœæ wewnêtrznego pola magnetycznego (Heff). Dublet
mössbauerowski otrzymujemy mierz¹c próbki paramagnetyczne. Sekstet mössba-
uerowski jest sygna³em pochodz¹cym od zwi¹zku uporz¹dkowanego magne-
tycznie.

Chondryty zwyczajne typu LL, L i H zawieraj¹ ró¿ne proporcje wymienionych
podstawowych faz mineralogicznych. Proporcje te mo¿na wyznaczyæ obliczaj¹c
powierzchniê pod okreœlonym podwimem. Nosi ona nazwê powierzchni spektral-
nej (PS). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wartoœæ PS nie odpowiada rzeczywistej zawartoœci
danej fazy w minerale, a jedynie informuje o procencie atomów ¿elaza przypa-
daj¹cych na dan¹ fazê (przy za³o¿eniu jednakowych czynników Debye’a-Wallera).
Dodatkowym, wa¿nym parametrem mössbauerowskim jest szerokoœæ linii widmo-
wej. Powiêkszona szerokoœæ linii widmowej mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e w danym
miejscu znajduje siê wiêcej ni¿ jedna pozycja krystalograficzna ¿elaza.

W pracy poœwiêconej badaniom mössbauerowskim meteorytu Baszkówka
(Ga³¹zka-Friedman i in. 2001) przeprowadzono analizê parametrów mössbauer-
owskich troilitu otrzymanych w czasie fitowania widm ró¿nych meteorytów w kil-
kunastu laboratoriach. Okaza³o siê, ¿e wartoœci takich parametrów jak IS i QS cha-
rakteryzuje bardzo du¿y rozrzut. Wartoœæ IS zmienia³a siê w przedziale
(0,61–0,82) mm/s, a wartoœæ QS w przedziale (–0,06–0,30) mm/s. Tak du¿y roz-
rzut wartoœci IS i QS nie mo¿e byæ spowodowany b³êdami eksperymentalnymi.
Przyczyn¹ niepoprawnych wyników by³o nieuwzglêdnienie faktu, ¿e w troilicie
kierunek nadsubtelnego wewnêtrznego pola magnetycznego (w miejscu gdzie znaj-
duje siê j¹dro atomu mössbauerowskiego) nie pokrywa siê z kierunkiem g³ównej
osi gradientu pola elektrycznego. Jest to doœæ rzadka sytuacja, wymagaj¹ca wpro-
wadzenia dodatkowych parametrów mössbauerowskich, takich, jak np. k¹t teta.
K¹t teta jest k¹tem miêdzy kierunkiem wewnêtrznego pola magnetycznego i kie-
runkiem g³ównej osi gradientu pola elektrycznego. Wprowadzenie tego parametru
doprowadzi³o do uzyskania poprawnego po³o¿enia linii widma mössbauerow-
skiego troilitu oraz poprawnych wartoœci charakteryzuj¹cych oddzia³ywania wystê-
puj¹ce w troilicie.

W chwili obecnej panuje przekonanie, ¿e troilit jest minera³em, który mo¿e
powstawaæ tylko w warunkach kosmicznych. Siarczki ¿elaza powstaj¹ce w warun-
kach ziemskich maj¹ inn¹ budowê krystalograficzn¹ i s¹ opisane wzorem Fe1–xS.
W pracy Kruse (1990) wykonano badania mössbauerowskie oraz badania rentge-
nowskie syntetycznych próbek siarczków ¿elaza o ró¿nej wartoœci parametru x.
Badania przeprowadzono dla dwóch przedzia³ów wartoœci parametru x. Pierwszy
zakres wartoœci x to 0,004–0,042, drugi zakres wartoœci x to 0,106–0,143. Ze
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wzrostem parametru x mo¿na zaobserwowaæ pojawianie siê kilku ró¿nych sekste-
tów dla okreœlonej wartoœci parametru x. Na przyk³ad dla wartoœci x = 0,042 poja-
wiaj¹ siê sekstety o nastêpuj¹cych wartoœciach wewnêtrznego pola magnetycznego
H i ró¿nej intensywnoœci I: (H = 31,0 T, I = 60%), (H = 29,3 T, I = 27%),
(H = 26,9 T, I = 14%). Z kolei dla parametru x = 0,143 pojawiaj¹ siê sekstety
o nastêpuj¹cych wartoœciach pola magnetycznego H i intensywnoœciach I:
(H = 29,9 T, I = 43%), (H = 25,0 T, I = 31%), (H = 21,9 T, I = 26%). Wszystkie
te sekstety charakteryzuje ró¿na wartoœæ k¹ta teta.

Celem tej pracy jest sprawdzenie, czy w niektórych chondrytach zwyczajnych
typu LL i L/LL mog¹ wystêpowaæ siarczki ¿elaza o podobnych w³asnoœciach.

Budowa krystalograficzna troilitu i pirotynu

(Mono)siarczki z grupy pirotynu o ogólnym wzorze Fe1-xS (gdzie 0<x<0,125) cha-
rakteryzuj¹ siê zmiennymi w³asnoœciami magnetycznymi oraz maj¹ struktury kry-
staliczne analogiczne do struktury nikielinu (NiAs, arsenku niklu – podwójna pira-
mida diheksagonalna) (dihexagonal dipyramidal), rombow¹ (orthorombic) lub jed-
noskoœn¹ (monoclinic).

W przyrodzie monosiarczki ¿elaza wystêpuj¹ w bardzo ró¿norodnych warun-
kach, od ska³ magmowych, g³ównie zasadowych ska³ metamorficznych, do utwo-
rów pomagmowych.

W sk³ad grupy pirotynów wchodz¹ ró¿ne odmiany pirotynu i troilit. Charakte-
rystyczn¹ cech¹ pirotynów jest ich niestechiometryczny (bertolid) sk³ad wynikaj¹cy
z obecnoœci w ich strukturze kryszta³ów wakansji (pustowêz³ów). Niedobór jonów
¿elaza Fe2+ kompensowany jest zwiêkszeniem stopnia utleniania niektórych ato-
mów ¿elaza do Fe3+. Na przyk³ad wyniki dyfrakcji neutronów na Fe7S8 wskazuj¹ na
wartoœciowoœæ jonów ¿elaza Fe2,29+ (Fe2+

5Fe3+
2S8) (Froese 2003).

W obrêbie piroksenów mo¿na wyró¿niæ dwie grupy ró¿ni¹ce siê zmienn¹ zawar-
toœci¹ jonów ¿elaza (Arnold 1966; Kontny i in. 2000):
� pirotyny ubogie w jony ¿elaza o wzorze zbli¿onym do Fe7S8 (oznaczane jako

4C) posiadaj¹ symetriê jednoskoœn¹ (monoclinic). Ze wzglêdu na silne w³as-
noœci magnetyczne i podobny sk³ad pierwiastkowy s¹ one nazywane pirytem
magnetycznym;

� pirotyny zasobne w jony ¿elaza o sk³adach zbli¿onych do Fe9S10, Fe10S11,
Fe11S12 (oznaczane jako odpowiednio 5C, 11C i 6C lub ³¹cznie NC). Pocz¹t-
kowo uwa¿ano je za odmiany heksagonalne (hexagonal) i do dzisiaj nazywa siê
je czêsto „heksagonalnymi”) (Morimoto i in. 1975b). W rzeczywistoœci ich
symetria jest rombowa (orthorombic), a nawet pseudorombowa, jednoskoœna
(monoclinic) (Carpenter i in. 1964; Morimoto i in. 1975a, b). Wszystkie ono
s¹ antyferromagnetyczne (Koto i in.1981; Dekkers 1989).

� udaje siê równie¿ syntetyzowaæ inne odmiany pirotynów o innych w³asno-
œciach, s¹ to antyferromagnetyczne odmiany wysokotemperaturowe.
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Heksagonalna odmiana bez wakansów nosi nazwê troilit4 (oznaczane jako 2C)
i jest antyferromagnetyczna. Wystêpuje on niemal we wszystkich typach meteory-
tów, ska³ach ksiê¿ycowych i cz¹stkach py³u kosmicznego. Troilit krystalizuje
w klasie podwójnej piramidy diheksagonalnej (dihexagonal dipyramidal).

Badaj¹c chemicznie naturalny troilit zauwa¿a siê pewn¹ jego niestechiometrycz-
noœæ (bertolid), w zwi¹zku z tym przyjmuje siê, ¿e krystalochemicznie troilit mo¿e
trochê odbiegaæ od idealnego FeS (Lauretta i in. 1996). Uwa¿a siê, ¿e struktura
troilitu toleruje pewien deficyt Fe w efekcie czego stosunek Fe/S mo¿e przybieraæ
wartoœci 0,98 do 1,0.

Monosiarczki ¿elaza krystalizuj¹ w trzech typach struktur (polimorfizm): heksa-
gonalnej typu NiAs, rombowej typu MnP i heksagonalnej typu troilitu (rys. 1).

Najbardziej symetryczn¹ struktur¹ jest wysokotemperaturowa postaæ typu NiAs
(oznaczana jako 1C; otrzymana syntetycznie). Atomy ¿elaza u³o¿one s¹ wzd³u¿ jed-
nej prostej, równoleg³ej do krystalograficznej osi. Ka¿dy atom ¿elaza jest otoczony
przez 6 atomów siarki, które tworz¹ dwa trójk¹ty równoboczne odwrócone wzglê-
dem siebie o 180° (rys. 1, 2). W tej konfiguracji g³ówna oœ gradientu pola elektry-
cznego jest równoleg³a do osi krystalograficznej, a parametr asymetrii jest równy 0.
W ni¿szych temperaturach stabilna jest struktura typu MnP, atomy Fe tworz¹
„zygzak”. Odcinki ³¹cz¹ce atomy s¹ nachylone do osi krystalograficznej pod k¹tem
3,5° (rys. 3). Natomiast w trzeciej strukturze heksagonalnej troilitu co drugi odci-
nek ³¹cz¹cy atomy ¿elaza bêdzie równoleg³y do osi krystalograficznej, natomiast
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Rys. 1. Podstawowe struktury monosiarczków: typu NiAs, MnP i troilitu.

4 Nazwê minera³u nada³ Gustava Rose na czeœæ jezuity Domenico Troili, który by³ œwiadkiem spa-
dku meteorytu Albareto w 1766 roku we W³oszech, to on pierwszy zidentyfikowa³ i opisa³ w³aœnie
w meteorycie Albareto ma³e ziarna troilitu (Marvin i in. 2002). Dawna nazwa tego minera³u to dys-
lutyt.



pozosta³e bêd¹ do niej nachylone pod k¹tem 11° (rys. 4). Komórka podstawowa
troilitu jest w przybli¿eniu kombinacj¹ dwóch pionowo u³o¿onych komórek typu
NiAs, gdzie górna komórka jest przesuniêta ukoœnie.

W badaniach meteorytów przy pomocy mikrosondy i mikroskopu optycznego
nie mo¿na odró¿niæ ziaren troilitu od pirotynu. Mo¿na natomiast odró¿niæ je
metodami spektroskopii rentgenowskiej, mössbauerowskiej i Ramana.
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Rys. 2. Struktura monosiarczków typu NiAs, grupa przestrzenna P63/mmc (#194); z lewej komórka pod-
stawowa (źródło: Springer Minerals; http://materials.springer.com).

Rys. 3. Struktura monosiarczków typu MnP, grupa przestrzenna Pnma (#62); z lewej komórka podstawo-
wa (źródło: Springer Minerals; http://materials.springer.com).

Rys. 4. Struktura monosiarczków typu troilitu, grupa przestrzenna P62c (#190); z lewej komórka podsta-
wowa (źródło: Springer Minerals; http://materials.springer.com).



Materiał i metody
Do badania przygotowano próbki 3 chondrytów zwyczajnych typu LL i L/LL:
Bjurböle, NWA 8590 oraz Oued el Hadjar.

Próbki meteorytów zosta³y sproszkowane w agatowym moŸdzierzu w obecnoœci
alkoholu, a nastêpnie umieszczone w specjalnych holderkach mössbauerowskich
przystosowanych do pomiarów próbek sproszkowanych. Masa poszczególnych
próbek wynosi³a: Bjurböle – 68,4 mg, NWA 8590 – 91,2 mg, Oued el Hadjar –
55,8 mg. Pomiary mössbauerowskie wykonano w temperaturze pokojowej przy
u¿yciu standardowego spektrometru mössbauerowskiego. Aktywnoœæ Ÿród³a wyno-
si³a oko³o 25 mCi. Liczba zliczeñ w kanale wynosi³a kilka milionów. Widma
mössbauerowskie analizowano przy pomocy programu Recoil stosuj¹c standar-
dow¹ procedurê Full Static Hamiltonian. Procedura ta umo¿liwia wyznaczenie
k¹ta miêdzy kierunkiem magnetycznego pola nadsubtelnego obecnego wewn¹trz
atomów ¿elaza a kierunkiem g³ównej osi gradientu pola elektrycznego. W angiel-
skojêzycznej literaturze k¹t ten nosi nazwê „theta angle”. W literaturze polskojêzy-
cznej u¿ywamy okreœlenia „k¹t teta”.

Wyniki i dyskusja
Widma mössbauerowskie 3 badanych meteorytów przedstawione s¹ na rysunkach
5, 6 i 7.

Wielkoœæ efektu w otrzymanych widmach jest nieco ró¿na (dla Bjurböle i Oued
oko³o 3,5%, a dla NWA 8590 – 5%). Jest to zwi¹zane z ró¿nymi masami bada-
nych próbek.

W widmie mössbauerowskim meteorytu Oued zaobserwowano 4 charakterysty-
czne dla chondrytów zwyczajnych podwidma, pochodz¹ce od oliwinu (powierzch-
nia spektralna – PS = 63,2%), od piroksenu (PS = 28,6%), od troilitu (PS = 4,8%)
i od kamacytu (PS = 1,3%). Oprócz tego stwierdzono sygna³ pochodz¹cy od ¿elaza
trójwartoœciowego (PS = 1,8%) oraz chromitu (PS = 0,3%).

W meteorycie Oued el Hadjar, w przeciwieñstwie do 2 pozosta³ych analizowa-
nych meteorytów nie zaobserwowano sygna³u od pirotynu.

W meteorycie Bjurböle oraz NWA 8590, w celu poprawnego dopasowania linii
teoretycznej do punktów doœwiadczalnych, nale¿a³o wprowadziæ dodatkowe pod-
widma, które s¹ sekstetami o wartoœci pola magnetycznego mniejszej ni¿ wartoœæ
pola magnetycznego w troilicie. W meteorycie Bjurböle poprawny fit otrzymano
wprowadzaj¹c tylko jedno widmo (PS = 1,7%), a w meteorycie NWA 8590 nale-
¿a³o wprowadziæ 2 podwidma (PS = 1,1% oraz PS = 0,7%). Podwidma te musia³y
byæ wprowadzone, aby dopasowaæ punkty eksperymentalne le¿¹ce miêdzy pierw-
sz¹ i drug¹ lini¹ troilitu. Jedynym minera³em, który posiada odpowiednie parame-
try mössbauerowskie do „wype³nienia” tego miejsca s¹ pirotyny o ró¿nej wartoœci
parametru x. W meteorycie Bjurböle wartoœæ powierzchni spektralnej dla troilitu
wynios³a PS = 10,6%, wartoœæ wewnêtrznego pola magnetycznrgo H = 30 T, a k¹t
teta= 62°. Parametry mössbauerowskie dla pirotynu s¹ nastêpuj¹ce: H = 25 T, k¹t
teta =33°.
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W meteorycie NWA 8590 wartoœæ powierzchni spektralnej troilitu wynios³a
14,9%, wartoœæ wewnêtrznego pola magnetycznrgo H = 30 T, a k¹t teta = 62°.
W widmie mössbauerowskim tego meteorytu zauwa¿yliœmy dwa podwidma, które
mo¿na przypisaæ pirotynom. Wartoœæ powierzchni spektralnej dla pirotynu I wy-
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Rys. 6. Widmo mössbauerowskie meteorytu Bjurböle.

Rys. 5. Widmo mossbauerowskie meteorytu Oued el Hadjar.



nosi 1,1%, a dla pirotynu II tylko 0.7 %. Pozosta³e parametry mössbauerowskie
dla pirotynu I s¹ nastêpuj¹ce: H = 27 T, k¹t teta = 41° a dla pirotynu II:
H = 22 T, k¹t teta = 32°.

Stwierdzenie obecnoœci pirotynu w próbkach chondrytów zwyczajnych typu LL
i L/LL mo¿na ewentualnie t³umaczyæ ma³¹ koncentracj¹ ¿elaza w porównaniu
z innymi typami meteorytów. Przypomnijmy jednak, ¿e w pracy opublikowanej
w Hyperfine Interactions w roku 2008 relacjonowano równie¿ obecnoœæ sygna³u
od pirotynu w próbce izolowanego troilitu z meteorytu Morasko (Wojnarowska
i in. 2008).

Wnioski

Celem pracy by³o poszukiwanie w widmach mössbauerowskich trzech badanych
chondrytów zwyczajnych typu LL obecnoœci sygna³u od pirotynu. Ten cel pracy
zosta³ osi¹gniêty. W dwóch meteorytach: Bjurböle i NWA 8590 stwierdzono syg-
na³ od pirotynu.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e niniejsza praca jest wstêpem do kompleksowego badania
w³asnoœci siarczków ¿elaza w chondrytach zwyczajnych wszystkich typów: LL, L
i H.

W przysz³oœci chcielibyœmy po³¹czyæ informacje o w³asnoœciach siarczków ¿elaza
wystêpuj¹cych w ró¿nych typach meteorytów z pog³êbionym rozumieniem mecha-
nizmów ewolucji cia³ macierzystych, z których pochodz¹ ró¿ne typy chondrytów
zwyczajnych.
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Rys. 7. Widmo mössbauerowskie meteorytu NWA 8590.



Niestety obecnie istniej¹ca literatura jest bardzo uboga w pe³ne dane dotycz¹ce
w³asnoœci siarczków ¿elaza badanych przy pomocy spektroskopii mössbauerow-
skiej. Do jednej z bardzo nielicznych prac nale¿y publikacja na temat porównaw-
czych badañ mössbauerowskich siarczków ¿elaza obecnych w meteorytach, prób-
kach syntetycznych oraz próbkach ska³ pochodz¹cych z Gór Izerskich (Ga³¹zka-
Friedman i in. 2000).

W badanych przez nas próbkach meteorytów szukaliœmy równie¿ sygna³u od
chromitu. Obecnoœæ chromitu w badanych przez nas meteorytach by³a sygnalizo-
wana przez mineralogów. Poszukiwania te zakoñczy³y siê po³owicznym sukcesem.
Sygna³ od chromitu by³ zaledwie na poziomie 0,1, 0,2 i 0,3%. Wielkoœci te nale¿y
traktowaæ jedynie jako górne wartoœci zawartoœci atomów ¿elaza w badanej fazie
mineralogicznej.
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