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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).
Keywords: Mössbauer spectroscopy, percentage of the spectral areas, Beni M’hira, Hyattville,
Saratov

Wstęp
Widmo mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych sk³ada siê z dwóch dubletów
zwi¹zanych z ¿elazem paramagnetycznym obecnym w oliwinach i piroksenach oraz
z dwóch sekstetów zwi¹zanych z ¿elazem uporz¹dkowanym magnetycznie, które
znajduje siê w kamacycie i troilicie. Podwidma zwi¹zane z innymi fazami mineralogicznymi zawieraj¹cymi ¿elazo s¹ na ogó³ na granicy detekcji ze wzglêdu na ma³¹
zawartoœæ ¿elaza, które jest z nimi zwi¹zane. Przyk³adem takiej sytuacji mo¿e byæ
chromit. Powierzchnie spektralne zwi¹zane z oliwinem, piroksenem, kamacytem
i troilitem s¹ proporcjonalne do liczby atomów ¿elaza znajduj¹cych siê w badanych
fazach mineralogicznych. Ta zale¿noœæ sta³a siê podstaw¹ do tworzenia nowych
metod klasyfikowania chondrytów zwyczajnych w oparciu o analizê widm
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mössbauerowskich. Pracuj¹c nad tworzeniem takich metod powinniœmy znaæ niepewnoœæ z jak¹ wyznaczane s¹ powierzchnie podwidm mössbauerowskich. W niniejszej pracy oznaczmy tê niepewnoœæ na podstawie analizy widm mössbauerowskich otrzymanych w dwóch kolejnych pomiarach tej samej próbki danego
meteorytu. Taka metoda stosowana by³a przez Vermê (Verma i in. 2003). Bêdziemy analizowaæ 3 chondryty zwyczajne typu L: Beni M’hira, Hyattville, Saratov.

Opis meteorytów
Do badañ wybrano trzy chondryty zwyczajne typu L. Dwa obserwowane spadki
Beni M’hira i Saratov oraz znalezisko Hyattville. Chondryty zwyczajne typu L s¹
najliczniejsz¹ grup¹ poœród spadków, stanowi¹ ponad 34% wszystkich obserwowanych spadków (portal www.woreczko.pl).
+ Beni M’hira – chondryt zwyczajny typu L6 o stopniu zwietrzenia W0. Spadek 8 stycznia 2001 roku w Tunezji. Ca³kowita waga znalezionych po spadku
okazów (TKW) 19 kg. W 2012 roku francuscy poszukiwacze Fabien Kuntz,
Marie Gerbet i Pierre-Marie Pelé pojechali w rejon spadku i przeszukali go
systematycznie. Efektem ich wyprawy by³o kilkadziesi¹t (ponad 100) piêknych okazów o ³¹cznej wadze ponad 12,5 kg.
+ Hyattville – chondryt zwyczajny typu L6 o stopniu zwietrzenia W1. W 2008
roku znaleziono w stanie Wyoming w USA kilka okazów o ³¹cznej wadze prawie 9 kg.
+ Saratov – chondryt zwyczajny L4 o stopniu zwietrzenia W0. Spadek 6 wrzeœnia 1918 roku w Rosji. Œwiadkowie spadku relacjonowali, ¿e spad³y co najmniej dwa okazy o wagach ok. 500 kg! Zebrano setki fragmentów na rozleg³ym obszarze (elipsie spadku). Wed³ug Meteoritical Bulletin Database
w œwiatowych kolekcjach zachowa³o siê ok. 200 kg fragmentów. Kilkanaœcie
lat temu skradziono z muzeum w Saratowie najwiêkszy zachowany fragment
o wadze ok. 130 kg. Prawdopodobnie wiêc wiêkszoœæ fragmentów znajduj¹cych siê w œwiatowych kolekcjach prywatnych pochodzi z tego skradzionego okazu (portal www.meteorite.narod.ru).

Opis pomiarów mössbauerowskich badanych próbek
Pomiary mössbauerowskie badanych próbek zosta³y przeprowadzone w Laboratorium mössbauerowskim na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Do
pomiarów mössbauerowskich u¿yto konwencjonalnego spektrometru wyprodukowanego przez firmê „Elektronika j¹drowa” Wac³awa Musia³a. Wi¹zka promieniowania posiada³a geometriê poziom¹, a aktywnoœæ Ÿród³a 57Co/Rh wynosi³a
1,11 GBq. Detektorem promieni gamma by³ licznik proporcjonalny o napiêciu
roboczym 1540 V.
Pomiary zosta³y przeprowadzone w temperaturze pokojowej. By³y one wykonywane na 512 kana³ach, a nastêpnie przy pomocy programu „Recoil” (Lagarec i in.
1998) widma zosta³y z³o¿one do 256. Skalê prêdkoœci skalibrowano przy pomocy
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absorbenta z ¿elaznej folii a-Fe o gruboœci 0,05 mm. Liczba zliczeñ przypadaj¹ca
na jeden kana³ wynosi³a oko³o 3 miliony.
Procedura dopasowania zosta³a przeprowadzona w programie „Recoil” przy
pomocy analizy „Full Static Hamiltonian”, a nastêpnie ustalony zosta³ stosunek
intensywnoœci linii w sekstecie (3:2:1) przy pomocy opcji „Powder Crystal Site”.

Wyniki i dyskusja
Na rycinach 1, 2 i 3 przedstawione s¹ widma mössbauerowskie meteorytów: Beni
M’hira (ryc. 1A, B), Hyattville (ryc. 2A, B), Saratov (ryc. 3A, B).
Pomiary tych próbek meteorytów wykonywane by³y dwukrotnie w takich
samych warunkach eksperymentalnych, ale w nieco innych przedzia³ach czasowych (st¹d ró¿ne liczby zliczeñ). Na wszystkich rycinach mo¿na ³atwo zaobserwowaæ podstawowe fazy mineralne obecne w chondrytach zwyczajnych typu L: dwa
dublety zwi¹zane z oliwinem i piroksenem oraz dwa sekstety zwi¹zane z faz¹ metaliczn¹ i troilitem. Dublet zwi¹zany z ¿elazem trójwartoœciowym (który jest wynikiem pocz¹tkowego wietrzenia) mo¿na stwierdziæ dopiero w czasie dopasowywania
krzywych teoretycznych do punktów eksperymentalnych.

Ryc. 1. Widmo mössbauerowskie meteorytu Beni M’hira z pomiaru I (A) i pomiaru II (B).

Ryc. 2. Widmo mössbauerowskie meteorytu Hyattville z pomiaru I (A) i pomiaru II (B).
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Ryc. 3. Widmo mössbauerowskie meteorytu Saratov z pomiaru I (A) i pomiaru II (B).

W tabeli 1 podane s¹ procentowoœci podwidm spektralnych otrzymane dla
pomiaru I i pomiaru II. W ostatniej kolumnie tabeli I umieszczono ró¿nice miêdzy
wynikami wyra¿on¹ w punktach procentowych.
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.
Indeks pomiaru
Meteoryt

Faza mineralna

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

Najwiêksza ró¿nica miêdzy procentowoœci¹ powierzchni widm spektralnych
dotyczy faz metalicznych meteorytów Beni M’hira oraz Hyattville - oko³o 3 punktów procentowych, natomiast w przypadku chondrytu Saratov ró¿nica ta jest bardzo ma³a, mniejsza ni¿ 1 punkt procentowy. Ró¿nica miêdzy powierzchni¹ absorpcji dla piroksenu równie¿ nie przekracza 1 punktu procentowego w przypadku
wszystkich trzech analizowanych meteorytów. Dla dubletu fazy oliwinu ró¿nica
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nie przekracza 2 punktów procentowych. Najmniejsze ró¿nice, bez wzglêdu na
fazê, mo¿na zaobserwowaæ dla meteorytu Saratov.
Metoda wyznaczania niepewnoœci procentowoœci mössbauerowskich widm spektralnych oparta na metodzie niezale¿nej analizy dwóch kolejnych pomiarów tej
samej próbki meteorytu by³a zastosowana przez grupê H.C. Vermy (Verma i in.
2002). W cytowanej pracy otrzymano niepewnoœæ na poziomie 2 punktów procentowych dla dubletów i 3 punktów procentowych dla sekstetów. Nasze wyniki
pokrywaj¹ siê z oszacowaniem zrobionym przez grupê Vermy.

Wnioski
Opracowanie optymalnej metody wyznaczania niepewnoœci procentowoœci widm
spektralnych meteorytów jest bardzo trudne z powodu jednoczesnego fitowania
kilkunastu lub czasem kilkudziesiêciu parametrów mössbauerowskich i amplitud
podwidm. Celem naszej pracy jest sprawdzenie jakie ró¿nice w oszacowaniu
powierzchni spektralnych mog¹ wystêpowaæ w innych laboratoriach mössbauerowskich. Na podstawie niniejszej pracy mo¿na stwierdziæ, ¿e w laboratorium warszawskim niepewnoœci szacowania procentowoœci spektralnych s¹ takie same jak
w laboratorium mössbauerowskim w Kanpur. Ten fakt upowa¿nia nas do w³¹czenia do naszej bazy wyników mössbauerowskich równie¿ danych otrzymanych
w laboratorium w Kanpur.
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