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Wstępne wyniki pomiarów mössbauerowskich
meteorytu Pułtusk przeprowadzone w warunkach
standardowych oraz z dużą rozdzielczością
Preliminary results of Mössbauer room temperature measurements of
Pultusk meteorite performed in standard and high resolution

Abstract: The results of two independent Mössbauer measurements of the same sample of the
Pultusk meteorite are discussed. The measurements were performed at room temperature in
standard conditions (256 channels) and with higher resolution (1024 channels). Very small
differences in the percentage of the spectral areas of all mineralogical phases present in Mössbauer
spectrum (olivine, pyroxene, metallic phases, troilite and ferric iron) convince that the
measurement performed at standard conditions (256 channels) are sufficient for correct
determination of the mineralogical composition of the investigated sample.

Keywords: Mössbauer spectroscopy, Pultusk meteorite, kamacite, ordered taenite, non-ordered
taenite

Wstęp

Efekt Mössbauera, czyli zjawisko bezodrzutowej emisji i absorpcji promieniowania
gamma przez j¹dra atomowe cia³ sta³ych, zosta³ odkryty przez Rudolfa Mössbauera
ponad pó³ wieku temu (1957 r.). Technika pomiarowa zwana spektroskopi¹
mössbauerowsk¹ przynios³a wiele zastosowañ w ró¿nych dziedzinach nauki
i techniki. Metoda ta okaza³a siê równie¿ bardzo przydatna w badaniu meteory-
tów, w których minera³y zawieraj¹ce ¿elazo stanowi¹ ponad 95% ca³kowitego
sk³adu.

Spektroskopia mössbauerowska umo¿liwia badanie oddzia³ywañ miêdzy
j¹drami atomowymi i ich najbli¿szym otoczeniem, zwanych oddzia³ywaniami nad-
subtelnymi. Obserwujemy wówczas dwa podstawowe zjawiska: absorpcjê rezonan-
sow¹ oraz rozproszenie rezonansowe. Pierwsze z nich polega na wzbudzeniu j¹dra
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w wyniku dostarczenia odpowiedniej iloœci energii do j¹dra atomowego. Drugie
zaœ obserwujemy podczas ponownego przejœcia atomu ze stanu wzbudzonego do
podstawowego, z którym wi¹¿e siê emisja promieniowania o tej samej d³ugoœci fali,
lecz w innym kierunku.

Zjawisko bezodrzutowej emisji i absorpcji promieniowania gamma mo¿e zaist-
nieæ, jeœli energia wi¹zania atomu w krysztale jest wiêksza od energii odrzutu –
atom pozostanie w sieci krystalicznej a energia odrzutu zostanie wykorzystana na
emisjê fononów.

Najpopularniejszym izotopem mössbauerowskim, ze wzglêdu na w³aœciwoœci
energetyczne i rozpowszechnienie ¿elaza w przyrodzie i technice, jest 57Fe. Izotop
ten powstaje na skutek rozpadu przez wychwyt elektronu z 57Co, co jest przyczyn¹
jego wzbudzenia i emisji kwantów gamma. Najkorzystniejsze warunki rezonansu
j¹drowego zapewniaj¹ w³aœnie kwanty gamma emitowane z 57Co o energii
14,4 keV.

Najwa¿niejszymi elementami spektrometru mössbauerowskiego s¹ Ÿród³o pro-
mieniotwórcze umieszczonego w napêdzie, badana próbka oraz detektor promie-
niowania gamma (rys. 1).

Modyfikacjê energii fotonów gamma otrzymuje siê przy wykorzystaniu efektu
Dopplera. Polega ono na tym, i¿ nadaje siê Ÿród³u prêdkoœæ wzglêdem absorbenta.
Zmiana prêdkoœci Ÿród³a o 1 mm/s powoduje zmianê energii emitowanego pro-
mieniowania gamma o 4,8·10–8 eV. Kwanty gamma, o nieco ró¿nych energiach
przechodz¹ przez próbkê i mog¹ braæ udzia³ w zjawisku Mössbauera, jeœli dojdzie
do oddzia³ywania z j¹drem 57Fe znajduj¹cym siê na odpowiednim poziomie ener-
getycznym. Nastêpnie trafiaj¹ do detektora, który rejestruje liczbê kwantów. Kolej-
nym etapem jest analizator, w którym nastêpuje zliczanie impulsów wyemitowa-
nych przez Ÿród³o. Mniejsza liczba zarejestrowanych kwantów w porównaniu
z t³em œwiadczy o istnieniu w danym przedziale energii okreœlonego poziomu ener-
getycznego. Widmo mössbauerowskie to zale¿noœæ liczby zliczeñ emitowanych
kwantów gamma w funkcji ich prêdkoœci.

Szczegó³ow¹ analizê kszta³tu widma mössbauerowskiego mo¿na znaleŸæ w pracy
opublikowanej w roczniku Acta Societatis Metheoricae Polonorum vol. 8 (Jaku-
bowska i in. 2017). W niniejszej pracy zostan¹ przedstawione wstêpne wyniki
badañ meteorytu Pu³tusk.
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Rys. 1. Schemat spektrometru mössbauerowskiego.



Materiał i metoda

Meteoryt Pu³tusk nale¿y do typu najczêœciej spadaj¹cych meteorytów – meteory-
tów kamiennych, chondrytów zwyczajnych typu H. Bardzo obfity spadek meteo-
rytu Pu³tusk 30 stycznia 1868 roku dostarczy³ do laboratoriów ówczesnych bada-
czy reprezentatywny materia³ do analiz. Tysi¹ce okazów popularnego typu meteo-
rytu kamiennego pozwala przeprowadzaæ jego dog³êbne analizy.

Chondryty zwyczajne s¹ bardzo wdziêcznym materia³em do badañ metod¹
spektroskopii mössbauerowskiej. G³ównym ich sk³adnikiem s¹ bogate w fajalit oli-
winy i bogate w ferrosilit ortopirokseny. Chondryty zwyczajne maj¹ równie¿
w swym sk³adzie du¿y udzia³ fazy metalicznej (stop Fe-Ni) oraz makroskopowe
ziarna troilitu. Akcesorycznie wystêpuj¹ tak¿e taenit, tetrataenit i pirotyn. Wszyst-
kie te sk³adniki zawieraj¹ jony ¿elaza na ró¿nych poziomach utlenienia.

Meteoryt Pu³tusk zosta³ oficjalnie sklasyfikowany jako chondryt zwyczajny typu
H5, ale badania wskazuj¹, ¿e jest on brekcj¹ polimiktyczn¹ typu H3.8-6 (Krzesiñ-
ska 2016; Siemi¹tkowski 2004). Widoczna makroskopowo niehomogenicznoœæ
struktury mo¿e stanowiæ pewien problem w przygotowywaniu próbek do analiz
mössbauerowskich. W badaniach wymagana jest ma³a iloœæ materia³u, oko³o
100 mg, wiêc by zapewniæ reprezentatywnoœæ badanej próbki, nale¿a³o starannie
wybraæ dostatecznie du¿y fragment meteorytu do analizy. W agatowym moŸdzie-
rzu utarto wiêc kilka gramów meteorytu w celu uzyskania jednorodnej frakcji.
Materia³ poddawany analizie musi byæ bardzo drobny, wiêc by w trakcie jego pre-
parowania nie zachodzi³o szybkie utlenianie, ucierano go w obecnoœci alkoholu
izopropylowego. Z tak przygotowanego materia³u usypywano do specjalnych opra-
wek ok. 100 mg substancji do dalszej analizy.

Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej przy u¿yciu standardowego spe-
ktrometru mössbauerowskiego. Aktywnoœæ Ÿród³a wynosi³a oko³o 15 mCi.
Kalibracjê spektrometru wykonano przy u¿yciu folii -Fe. Pomiary zbierano
w 512 kana³ach (po z³o¿eniu 256) oraz w 2048 kana³ach (po z³o¿eniu 1024). Do
punktów pomiarowych dopasowano krzywe teoretyczne korzystaj¹c z programu
Recoil. Opis programu mo¿na znaleŸæ na stronie:
https://www.kfki.hu/~mixhp/doc/pro/recoil.txt.

Wyniki

Na wykresach przedstawiono widma mössbauerowskie meteorytu Pu³tusk zebrane
w 256 (rys. 3) oraz 1024 kana³ach (rys. 4). Statystyka dla pomiaru w 256 kana³ach
wynosi³a 2,4 miliona zliczeñ na kana³, zaœ dla drugiego z pomiarów 3,6 miliona
zliczeñ na kana³. Analiza widma, czyli jego rozk³ad na dublety i sekstety charakte-
rystyczne dla ró¿nych sk³adników meteorytu pozwala zidentyfikowaæ nastêpuj¹ce
fazy mineralogiczne: oliwin, piroksen, troilit, ¿elazo trójwartoœciowe oraz trzy fazy
metaliczne.

W tabeli 1 przedstawiono procent powierzchni ca³kowitego widma zwi¹zanego
z poszczególnymi fazami mineralogicznymi. Wielkoœæ powierzchni pod okreœlo-
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Rys. 2. Widmo mössbauerowskie meteorytu Pułtusk zmierzone w temperaturze pokojowej oraz zebrane
w 256 kanałach.

Rys. 3. Widmo mössbauerowskie meteorytu Pułtusk zmierzone w temperaturze pokojowej oraz zebrane
w 1024 kanałach.



nym podwidmem jest proporcjonalna do zawartoœci jonów ¿elaza 57Fe w odpo-
wiednich fazach mineralogicznych.

Tabela 1. Procentowy wkład powierzchni do całkowitego widma mössbauerowskiego związany
z poszczególnymi fazami mineralogicznymi.

Fazy mineralogiczne

Wynik pomiaru
w warunkach

standardowych
(256 kanałów) [%]

Wynik pomiaru
zebranego

w rozdzielczości
1024 kanałów [%]

Różnica w punktach
procentowych

Oliwin 40,55 39,60 –0,95

Piroksen 23,47 22,42 –1,05

Troilit 16,47 17,47 1

Fe 3+ 5,87 5,51 –0,36

Faza metaliczna 1 9,39 9,52 0,13

Faza metaliczna 2 3,04 4,30 1,26

Faza metaliczna 3 1,22 1,18 –0,04

Otrzymane widmo sk³ada siê z dwóch dubletów pochodz¹cych od oliwinów
i piroksenów oraz dubletu pochodz¹cego od nanocz¹stek zawieraj¹cych ¿elazo trój-
wartoœciowe.

Analiza parametrów mössbauerowskich otrzymanych dla faz metalicznych 1, 2
i 3 sugeruje, ¿e s¹ to nastêpuj¹ce minera³y: kamacyt (1), taenit uporz¹dkowany (2)
i taenit nieuporz¹dkowany (3) (Scorzelli 1997). Nale¿y nadmieniæ, ¿e obecnoœæ
taenitu uporz¹dkowanego i nieuporz¹dkowanego stwierdzono równie¿ w prób-
kach meteorytu Morasko (Wojnarowska i in. 2008).

WyraŸnie widoczny jest tak¿e sekstet pochodz¹cy od troilitu. W zbadanych pró-
bkach najwiêksza rozbie¿noœæ wystêpuje w zawartoœci fazy metalicznej 3 i wynosi
1,26 punktów procentowych, zaœ najmniejsza dla kamacytu i wynosi 0,2 punktów
procentowych.

Wnioski

Pomiar zebrany w 256 kana³ach trwa³ 7 dni zaœ pomiar w 1024 kana³ach trwa³
27 dni. Czas potrzebny na wykonanie pomiaru w 1024 kana³ach jest niemal czte-
rokrotnie wiêkszy, zaœ ró¿nice miêdzy powierzchni¹ danej fazy mineralogicznej nie
przekraczaj¹ 1,5 punktu procentowego. W zwi¹zku z tym nie ma potrzeby prze-
prowadzania tak d³ugiego pomiaru, poniewa¿ dok³adnoœæ dopasowania jest bardzo
zbli¿ona.

Gdyby pomiary w warunkach standardowych chciano przeprowadziæ w staty-
styce 3,6 miliona zliczeñ na kana³ czas pomiaru nale¿a³oby wyd³u¿yæ do oko³o
9 dni.

Spektroskopia Mössbauera dla izotopu 57Fe jest wyj¹tkowo skuteczn¹ metod¹
badawcz¹ w przypadku bogatych w ¿elazo meteorytów.
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Serdeczne podziêkowania kierujemy w stronê pana Marcina Cima³y za ofiaro-
wanie próbki meteorytu Pu³tusk, prof. Jolanty Ga³¹zka-Friedman za cenne rady,
bez których ten artyku³ by nie powsta³.
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