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Badania mössbauerowskie 3 chondrytów
zwyczajnych typu L (Beni M’hira, Hyattville,
Saratov) – wyznaczanie niepewności
powierzchni spektralnych

Mössbauer studies of three ordinary chondrites type L (Beni M’hira,
Hyattville, Saratov) – uncertainty of the determination of spectral areas

Abstract: Mössbauer 57Fe measurements of three ordinary chondrites type L were performed at
room temperature. The measurements were repeated in the same experimental conditions. The
experimental spectra were elaborated with „Recoil” program. The absorption areas of the same
ordinary chondrite samples were very similar. The maximum variation was about 2% for doublets
(paramagnetic iron) and 3% for sextet (magnetically ordered iron).
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Wstęp

Widmo mössbauerowskie chon dry tów zwy cza j nych sk³ada siê z dwóch dub le tów
zwi¹zanych z ¿ela zem para ma g ne ty cz nym obe cnym w oli wi nach i piro kse nach oraz 
z dwóch sekste tów zwi¹zanych z ¿ela zem uporz¹dko wa nym mag ne ty cz nie, które
zna j duje siê w kama cy cie i tro i li cie. Pod wi dma zwi¹zane z innymi fazami mine ra -
lo gi cz nymi zawie raj¹cymi ¿elazo s¹ na ogó³ na gra nicy dete kcji ze wzglêdu na ma³¹
zawa r toœæ ¿elaza, które jest z nimi zwi¹zane. Przyk³adem takiej sytu a cji mo¿e byæ
chro mit. Powie rz ch nie spe ktra lne zwi¹zane z oli wi nem, piro kse nem, kama cy tem
i tro i li tem s¹ pro po rcjo na lne do liczby ato mów ¿elaza zna j duj¹cych siê w bada nych 
fazach mine ra lo gi cz nych. Ta zale ¿ noœæ sta³a siê pod staw¹ do two rze nia nowych
metod kla sy fi ko wa nia chon dry tów zwy cza j nych w opa r ciu o ana lizê widm
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mössbauerowskich. Pra cuj¹c nad two rze niem takich metod powin ni œmy znaæ nie -
pe w noœæ z jak¹ wyzna czane s¹ powie rz ch nie pod widm mössbauerowskich. W ni -
nie j szej pracy ozna czmy tê nie pe w noœæ na pod sta wie ana lizy widm mössba ue -
rowskich otrzy ma nych w dwóch kole j nych pomia rach tej samej pró bki danego
mete o rytu. Taka metoda sto so wana by³a przez Vermê (Verma i in. 2003). Bêdzie -
my ana li zo waæ 3 chon dryty zwy cza jne typu L: Beni M’hira, Hyat t ville, Sara tov.

Opis meteorytów

Do badañ wybrano trzy chon dryty zwy cza jne typu L. Dwa obse r wo wane spa dki
Beni M’hira i Sara tov oraz zna le zi sko Hyat t ville. Chon dryty zwy cza jne typu L s¹
naj li cz niejsz¹ grup¹ poœród spa d ków, sta nowi¹ ponad 34% wszy stkich obse r wo wa -
nych spa d ków (portal www.wore czko.pl).
+ Beni M’hira – chon dryt zwy cza jny typu L6 o sto p niu zwie trze nia W0. Spa -

dek 8 sty cz nia 2001 roku w Tune zji. Ca³kowita waga zna le zio nych po spa dku 
oka zów (TKW) 19 kg. W 2012 roku fran cu scy poszu ki wa cze Fabien Kuntz,
Marie Ger bet i Pier re - Ma rie Pelé poje chali w rejon spa dku i prze szu kali go
syste ma ty cz nie. Efe ktem ich wyprawy by³o kil ka dziesi¹t (ponad 100) piê k -
nych oka zów o ³¹cznej wadze ponad 12,5 kg.

+ Hyat t ville – chon dryt zwy cza jny typu L6 o sto p niu zwie trze nia W1. W 2008 
roku zna le ziono w sta nie Wyoming w USA kilka oka zów o ³¹cznej wadze pra -
wie 9 kg.

+ Sara tov – chon dryt zwy cza jny L4 o sto p niu zwie trze nia W0. Spa dek 6 wrze œ -
nia 1918 roku w Rosji. Œwia d ko wie spa dku rela cjo no wali, ¿e spad³y co naj -
mniej dwa okazy o wagach ok. 500 kg! Zebrano setki fra g men tów na roz -
leg³ym obsza rze (eli p sie spa dku). Wed³ug Mete o ri ti cal Bul le tin Data base
w œwia to wych kole kcjach zachowa³o siê ok. 200 kg fra g men tów. Kil ka na œcie
lat temu skra dziono z muzeum w Sara to wie naj wiê kszy zacho wany fra g ment
o wadze ok. 130 kg. Pra wdo po do b nie wiêc wiê kszoœæ fra g men tów zna j -
duj¹cych siê w œwia to wych kole kcjach pry wa t nych pocho dzi z tego skra dzio -
nego okazu (portal www.mete o rite.narod.ru).

Opis pomiarów mössbauerowskich badanych próbek

Pomia ry mössbauerowskie bada nych pró bek zosta³y prze pro wa dzo ne w Labo ra to -
rium mössbauerowskim na Wydzia le Fizy ki Poli te ch ni ki War sza wskiej. Do
pomia rów mössbauerowskich u¿y to kon we ncjo na l ne go spe ktro me tru wypro du ko -
wa ne go przez fir mê „Ele ktro ni ka j¹dro wa” Wac³awa Musia³a. Wi¹zka pro mie nio -
wa nia posia da³a geo me triê poziom¹, a akty w noœæ Ÿród³a 57Co/Rh wyno si³a
1,11 GBq. Dete kto rem pro mie ni gam ma by³ licz nik pro po rcjo na l ny o napiê ciu
robo czym 1540 V.

Pomiary zosta³y prze pro wa dzone w tem pe ra tu rze poko jo wej. By³y one wyko ny -
wane na 512 kana³ach, a nastê p nie przy pomocy pro gramu „Recoil” (Laga rec i in.
1998) widma zosta³y z³o¿one do 256. Skalê prê d ko œci ska li bro wano przy pomocy
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absor benta z ¿ela z nej folii a-Fe o gru bo œci 0,05 mm. Liczba zli czeñ przy pa daj¹ca
na jeden kana³ wynosi³a oko³o 3 miliony.

Pro ce du ra dopa so wa nia zosta³a prze pro wa dzo na w pro gra mie „Reco il” przy
pomo cy ana li zy „Full Sta tic Hami l to nian”, a nastê p nie usta lo ny zosta³ sto su nek
inten sy w no œci linii w sekste cie (3:2:1) przy pomo cy opcji „Powder Cry stal Site”.

Wyniki i dyskusja

Na ryci nach 1, 2 i 3 przed sta wio ne s¹ wid ma mössbauerowskie mete o ry tów: Beni
M’hira (ryc. 1A, B), Hyat t vil le (ryc. 2A, B), Sara tov (ryc. 3A, B).

Pomia ry tych pró bek mete o ry tów wyko ny wa ne by³y dwu kro t nie w takich
samych warun kach eks pe ry men ta l nych, ale w nie co innych prze dzia³ach cza so -
wych (st¹d ró¿ ne licz by zli czeñ). Na wszy stkich ryci nach mo¿ na ³atwo zaob se r wo -
waæ pod sta wo we fazy mine ra l ne obe c ne w chon dry tach zwy cza j nych typu L: dwa
dub le ty zwi¹zane z oli wi nem i piro kse nem oraz dwa sekste ty zwi¹zane z faz¹ meta -
liczn¹ i tro i li tem. Dub let zwi¹zany z ¿ela zem trój wa r to œcio wym (któ ry jest wyni -
kiem pocz¹tko we go wie trze nia) mo¿ na stwier dziæ dopie ro w cza sie dopa so wy wa nia 
krzy wych teo re ty cz nych do pun któw eks pe ry men ta l nych.
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Ryc. 1. Widmo mössbauerowskie mete o rytu Beni M’hira z pomiaru I (A) i pomiaru II (B).

Ryc. 2. Widmo mössbauerowskie mete o rytu Hyat t ville z pomiaru I (A) i pomiaru II (B).



W tabeli 1 podane s¹ pro cen to wo œci pod widm spe ktra l nych otrzy mane dla
pomiaru I i pomiaru II. W osta t niej kolu m nie tabeli I umie sz czono ró¿ nice miê dzy 
wyni kami wyra ¿on¹ w pun ktach pro cen to wych.

Naj wiê ksza ró¿ ni ca miê dzy pro cen to wo œci¹ powie rz ch ni widm spe ktra l nych
doty czy faz meta li cz nych mete o ry tów Beni M’hira oraz Hyat t vil le - oko³o 3 pun -
któw pro cen to wych, nato miast w przy pa d ku chon dry tu Sara tov ró¿ ni ca ta jest bar -
dzo ma³a, mnie j sza ni¿ 1 punkt pro cen to wy. Ró¿ ni ca miê dzy powie rz ch ni¹ abso r -
pcji dla piro kse nu rów nie¿ nie prze kra cza 1 pun ktu pro cen to we go w przy pa d ku
wszy stkich trzech ana li zo wa nych mete o ry tów. Dla dub le tu fazy oli wi nu ró¿ ni ca
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Ryc. 3. Widmo mössbauerowskie mete o rytu Sara tov z pomiaru I (A) i pomiaru II (B).

Tabela 1. Wartości procentowe powierzchni widm dla czterech faz mineralnych (oraz Fe3+) obecnych

w meteorytach Beni M’hira, Hyattville oraz Saratov. W fazach metalicznych znajdują się dwie składowe –

faza z kamacytem oraz faza z taenitem.

Meteoryt Faza mineralna

Indeks pomiaru

Pomiar I Pomiar II Różnica I-II

A [%] A [%] A [%]

Beni M’hira

oliwiny

pirokseny

fazy metaliczne

troilit

Fe3+

51,6

23,2

6,8

15,8

2,6

50,1

23,9

9,8

13,7

2,5

1,5

–0,7

–3,0

2,1

0,1

Hyattville

oliwiny

pirokseny

fazy metaliczne

troilit

Fe3+

46,5

23,2

9,4

17,1

3,8

46,0

22,5

12,1

15,1

4,3

0,5

0,7

–3,3

2,0

–0,5

Saratov

oliwiny

pirokseny

fazy metaliczne

troilit

Fe3+

48,4

20,0

12,9

15,3

3,4

48,9

20,9

12,6

14,3

3,3

–0,5

–0,9

0,3

1,0

0,1



nie prze kra cza 2 pun któw pro cen to wych. Naj mnie j sze ró¿ ni ce, bez wzglê du na
fazê, mo¿ na zaob se r wo waæ dla mete o ry tu Sara tov.

Metoda wyzna cza nia nie pe w no œci pro cen to wo œci mössbauerowskich widm spe -
ktra l nych opa rta na meto dzie nie za le ¿ nej ana lizy dwóch kole j nych pomia rów tej
samej pró bki mete o rytu by³a zasto so wana przez grupê H.C. Vermy (Verma i in.
2002). W cyto wa nej pracy otrzy mano nie pe w noœæ na pozio mie 2 pun któw pro -
cen to wych dla dub le tów i 3 pun któw pro cen to wych dla sekste tów. Nasze wyniki
pokry waj¹ siê z osza co wa niem zro bio nym przez grupê Vermy.

Wnioski

Opra co wa nie opty ma l nej metody wyzna cza nia nie pe w no œci pro cen to wo œci widm
spe ktra l nych mete o ry tów jest bar dzo trudne z powodu jed no cze s nego fito wa nia
kil ku na stu lub cza sem kil ku dzie siê ciu para me trów mössbauerowskich i amp li tud
pod widm. Celem naszej pracy jest spra w dze nie jakie ró¿ nice w osza co wa niu
powie rz chni spe ktra l nych mog¹ wystê po waæ w innych labo ra to riach mössba ue -
row skich. Na pod sta wie ninie j szej pracy mo¿na stwier dziæ, ¿e w labo ra to rium war -
sza wskim nie pe w no œci sza co wa nia pro cen to wo œci spe ktra l nych s¹ takie same jak
w labo ra to rium mössbauerowskim w Kan pur. Ten fakt upo wa ¿ nia nas do w³¹cze -
nia do naszej bazy wyni ków mössbauerowskich rów nie¿ danych otrzy ma nych
w labo ra to rium w Kan pur.
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