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Próby klasyfikowania chondrytów zwyczajnych
przez zastosowanie
spektroskopii mössbauerowskiej

Attempts of classification of ordinary chondrites by application
of Mössbauer spectroscopy

Abstract: Mössbauer spectra of equilibrated ordinary chondrites consist of two sextets due to
magnetically ordered iron present in metallic phases and troilite and two doublets due to
paramagnetic iron present in olivines and pyroxenes. The Mössbauer spectral areas of the different 
mineralogical phases in meteorites are proportional to the number of iron ions present in olivines,
pyroxenes, metallic phase and troilite. This property of Mössbauer spectra was the basis for
constructing various methods for the classification of ordinary chondrites. Review of these
methods will be presented.
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Efekt bez od rzu to wej emi sji i abso r pcji kwan tów gamma, odkryty przez Rudo lfa
Mössbauera w roku 1957 sta³ siê pod staw¹ spe ktro sko pii mössbauerowskiej.
Wyko rzy stuje ona wiele izo to pów, ale naj czê œciej u¿y wa nym jest izo top ¿elaza 57 – 
57Fe. Spe ktro sko pia mössbauerowska opa rta na tym izo to pie zaczê³a byæ sto so wana 
do bada nia mete o ry tów ju¿ dwa lata po odkry ciu efe ktu Mössbauera. S³u¿y³a ona,
miê dzy innymi, do iden ty fi ka cji faz mine ra l nych obe cnych w mete o ry tach oraz do
bada nia pro ce sów ich wie trze nia.

Na pocz¹tku XXI wieku pod jêto próby zasto so wa nia spe ktro sko pii mössba ue -
rowskiej do kla sy fi ko wa nia mete o ry tów.

Rycina 1 przed sta wia trzy widma mössbauerowskie chon dry tów zwy cza j nych
typu H (Caran cas), typu L (New Con cord) i typu LL (NWA 7733) otrzy ma nych
w tem pe ra tu rze poko jo wej.

Widmo mössbauerowskie przed sta wia liczbê kwan tów gamma (oœ Y) prze -
chodz¹cych swo bod nie przez pró bkê bada nego mete o rytu w zale ¿ no œci od ene r gii
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Ryc. 1. Widma mössbauerowskie chon dry tów zwy cza j nych typu H (Caran cas), typu L (New Con cord),

typu LL (NWA 7733) otrzy mane w tem pe ra tu rze poko jo wej.



tych kwan tów (oœ X). Pozo sta³e kwanty gamma ule gaj¹ rezo nan so wemu roz pro sze -
niu na j¹drze ato mo wym izo topu w spo sób ade k wa tny do wie l ko œci oddzia³ywañ
nad sub te l nych. W spe ktro sko pii mössbauerowskiej wie l koœæ ene r gii wyra ¿ana jest
w jed no stkach prê d ko œci (mm/s). Jest to zwi¹zane z efe ktem Dopplera, któ remu
pod lega Ÿróde³ko mössbauerowskie bêd¹ce istotn¹ czê œci¹ spe ktro me tru
mössbauerowskiego. Wiê cej info r ma cji na temat spe ktro sko pii mössbauerowskiej
mo¿na zna leŸæ w arty kule Jaku bo wskiej opu b li ko wa nym w Acta Soc. Met heor.
Polon. (Jaku bo wska 2017).

W pre zen to wa nych na ryci nie 1 wid mach mössbauerowskich mo¿na zaob se r wo -
waæ dwie linie (dub let) zwi¹zane z ¿ela zem obe cnym w oli wi nach, dwie linie (dub -
let) zwi¹zane z ¿ela zem obe cnym w piro kse nach oraz szeœæ linii (sekstet)
zwi¹zanych z tro i li tem i szeœæ linii (sekstet) zwi¹zanych z faz¹ meta liczn¹. Dub let
odpo wiada ele ktro sta ty cz nemu oddzia³ywa niu nad sub te l nemu kwa dru po lo wemu,
a sekstet mag ne ty cz nemu oddzia³ywa niu nad sub te l nemu dipo lo wemu. W nie któ -
rych wid mach mete o ry tów obe cny jest rów nie¿ nie wie lki dub let ¿elaza trój wa r to -
œcio wego (wynik wie trze nia). Powie rz ch nia pod wymie nio nymi pod wi d mami jest
pro po rcjo na lna do liczby ato mów ¿elaza zna j duj¹cych siê w poszcze gó l nych fazach
mine ra lo gi cz nych. Ta w³asnoœæ widma mössbauerowskiego by³a inspi racj¹ do
poszu ki wa nia mo¿ li wo œci zasto so wa nia spe ktro sko pii mössbauerowskiej do kla sy fi -
ko wa nia mete o ry tów. £atwo zauwa ¿yæ, ¿e widma mössbauerowskie chon dry tów
zwy cza j nych typu H, L i LL ró¿ni¹ siê miê dzy sob¹. Pod wi dmo zwi¹zane z faz¹
meta liczn¹ jest naj wiê ksze w typie H, zna cz nie mnie j sze w typie L i cza sami
zupe³nie nie wi do czne w typie LL.

Pie r wsze prace nad zasto so wa niem spe ktro sko pii mössbauerowskiej do kla sy fi -
ko wa nia chon dry tów zwy cza j nych zosta³y wyko nane przez grupê Vermy z Uni we r -
sy tetu w Kan pur (Pali wal i in. 2000; Verma I IN. 2002; Verma i in. 2003).
W pracy opu b li ko wa nej w 2000 roku (Pali wal i in. 2000) badano mete o ryt Did -
wana Rajot, by³ to spa dek zaob se r wo wany 12 sie r p nia 1991 roku w Indiach.
Pocz¹tkowo mete o ryt ten, na pod sta wie badañ petro gra fi cz nych by³ zakla sy fi ko -
wany jako chon dryt ensta ty towy. Bada nia mössbauerowskie wykaza³y jed nak, ¿e
zawiera on bar dzo du¿e ilo œci oli winu. Osza co wa nie rozk³adu ¿elaza w innych
fazach mine ra lo gi cz nych potwier dzi³y przy na le ¿ noœæ tego mete o rytu do chon dry -
tów zwy cza j nych typu H (Pali wal i in. 2000). Mete o ryt ten jest zare je stro wany
w Mete o ri ti cal Bul le tin Data base (MBD) pod nazw¹ Did wana, jako nie udo ku -
men to wany chon dryt zwy cza jny typu H5.

W kole j nej pub li ka cji ta sama grupa hin du ska (Verma i in. 2002) posta nowi³a
skla sy fi ko waæ przy pomocy spe ktro sko pii mössbauerowskiej mete o ryt Ita wa - B ho -
pji, który spad³ w Indiach, w Rad¿a sta nie 30 maja 2000 roku. Skon stru o wali oni
w tym celu 3 wykresy 2D typu met vs. non met, met vs. silic, pyr vs. ol, oraz jeden
wykres liniowy przed sta wiaj¹cy zale ¿ noœæ ol/pyr. Ozna cze nia „met”, „non met”,
„silic”, „pyr”, „ol” odpo wia daj¹ wie l ko œciom powie rz chni spe ktra l nych pod wid -
mami (odpo wie d nio) fazy meta li cz nej, fazy nie me ta li cz nej, fazy krze mia no wej, oli -
wi nów i piro kse nów. Na tak skon stru o wa nych wykre sach umie sz czono pun kty
odpo wia daj¹ce skla sy fi ko wa nym ju¿ chon dry tom zwy cza j nym typu H, L i LL.
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Wyró ¿ niono w nich 3 regiony: region I, w któ rym zna j dowa³y siê tylko chon dryty
zwy cza jne typu H, region II – typu H i L, oraz region III – typ L i LL. Badany
mete o ryt Ita wa - B ho pji na wszy stkich wykre sach zna laz³ siê w regio nie III. Mete o -
ryt ten jest zare je stro wany w MBD pod nazw¹ Itawa Bho pji jako nie udo ku men to -
wany. Jest on typu L3-5.

W kole j nej pracy ta sama grupa (Verma i in. 2003) stwo rzy³a bazê sk³adaj¹c¹ siê 
z mössbauerowskich powie rz chni spe ktra l nych 24 chon dry tów zwy cza j nych typu
H, L i LL. Na pod sta wie tej bazy nowy spa dek w Indiach mete o ryt Bha wad (Jod h -
pur) zosta³ skla sy fi ko wany jako chon dryt zwy cza jny typu L/LL. Osta te cz nie mete -
o ryt ten zosta³ skla sy fi ko wany w MBD jako LL6.

Pomys³ grupy hin du skiej aby zasto so waæ spe ktro sko piê mössbauerowska do kla -
sy fi ko wa nia chon dry tów zwy cza j nych by³ kon ty nu o wany przez inne grupy.

Kilka prac na ten temat powsta³o w labo ra to rium w Jeka te rin bu rgu (na przy -
k³ad Osh trakh i in. 2008 i Maksi mova i in. 2018). W pracy z 2008 roku grupa
Jeka te rin bu r ska przed stawi³a wyniki pomia rów mössbauerowskich wyko na nych
z du¿¹ roz dzie l czo œci¹ (pomiary by³y zbie rane w 4096 kana³ach). Na pod sta wie tak 
dok³adnych pomia rów 11 chon dry tów zwy cza j nych sporz¹dzono 7 wykre sów 2D
dla ró¿ nych zesta wów zmien nych. Sta rano siê wyzna czyæ obszary typowe dla chon -
dry tów H, L i LL. Praca ta jed nak zako ñ czy³a siê bez ewi den t nej kon klu zji.
W pracy z 2018 roku (Maksi mova i in. 2018) umie sz czono tylko jeden wykres
dotycz¹cy kla sy fi ka cji chon dry tów zwy cza j nych. Na wykre sie tym zna j duje siê 15
pun któw pochodz¹cych z nie zi den ty fi ko wa nej bazy pomia rów widm mössba ue -
rowskich. Arbi tra l nie wyzna czone linie ide a l nie oddzie laj¹ obszary cha ra kte ry sty -
czne dla chon dry tów zwy cza j nych typu H, L i LL. Na pod sta wie tak skon stru o wa -
nego wykresu skla sy fi ko wano mete o ryty NWA 6286 i NWA 7837 jako chon dryty 
zwy cza jne typu LL.

Grupa mössbauerowska z Can berry (Elewa i in. 2017) zasto sowa³a do swo ich
badañ bazê danych mössbauerowskich Vermy. Na pod sta wie tej bazy skla sy fi -
kowa³a mete o ryt Lynch-001 jako chon dryt zwy cza jny typu L. Mete o ryt ten nosi
nazwê Lynch 001 i zosta³ skla sy fi ko wany w MBD jako L5-6.

Grupa war sza wska opu b li kowa³a trzy prace zwi¹zane z poszu ki wa niem sku te cz -
nej metody kla sy fi ko wa nia chon dry tów zwy cza j nych na pod sta wie widm mössba -
ue rowskich (Ga³¹zka - Frie d man i in. 2014, 2017; Szla chta i in. 2014). Omó wione
przez nas próby zasto so wa nia spe ktro sko pii mössbauerowskiej stwo rzone przez
grupy z Kan pur, Jeka te rin bu rga i Can berry s¹ meto dami jako œcio wymi. Nasza
grupa stara siê zna leŸæ sku teczn¹ metodê ilo œciow¹.

W zwi¹zku z tymi pra cami zaj mu jemy siê rów nie¿ sza co wa niem nie pe w no œci
wyzna cza nia pro cen to wo œci mössbauerowskich widm spe ktra l nych chon dry tów
zwy cza j nych.

Pie r wsza z tych prac polega³a na porów na niu wyni ków pomia rów möss ba ue -
rowskich 3 pró bek chon dry tów zwy cza j nych typu H wyko na nych w ró¿ nych
warun kach eks pe ry men ta l nych w dwóch ró¿ nych labo ra to riach mössbauerowskich 
(War szawa i Radom). Praca zosta³a opu b li ko wana w APPA 2018 (Bogusz i in.
2018), a pod su mo wa nie jej wyni ków mo¿na zna leŸæ na ryci nie 2.
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W artyku³ach Jaku bo wska i in. (2019) opu b li ko wa nych w tym nume rze Acta
bêd¹ przed sta wione wyniki sza co wa nia nie pe w no œci wyzna cza nia powie rz chni spe -
ktra l nych dla chon dry tów zwy cza j nych typu L oraz H i LL, wyko nane w opa r ciu
o metodê powtó r nego pomiaru i metodê powtó r nych fitów.

Podziękowania

Auto rzy pragn¹ podziê ko waæ oso bom, któ re prze ka za³y do badañ pró b ki mete o ry tów: Toma szo wi
Jaku bo wskie mu i Robe r to wi Verish.
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Ryc. 2. Pro cen to wość mössbauerowskich widm spe ktra l nych związanych z oli wi nem i fazą meta liczną dla 

chon dry tów zwy cza j nych typu LL (zie lone pun kty), typu L (cze r wone pun kty), typu H (gra na towe pun kty).

Jasno nie bie skie pun kty przed sta wiają wyniki dla 3 chon dry tów zwy cza j nych typu H otrzy mane w róż nych

labo ra to riach (War szawa i Radom). Róż nice mię dzy wyni kami otrzy ma nymi w róż nych labo ra to riach są

mini ma lne, zna cz nie mnie j sze niż natu ra lny roz rzut tych wie l ko ści związany z nie ho mo ge ni cz no ścią bada -

nych pró bek (Bogusz i in. 2018).
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