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Porównawcze badania mössbauerowskie
meteorytów: Sołtmany (L6), Chelyabinsk (LL5)
i Grzempy (H5)

Mössbauer comparative studies of the Sołtmany (L6), Chelyabinsk (LL5)
and Grzempach (H5) meteorites
Abstract: Mössbauer studies of Chelyabinsk (LL5), So³tmany (L6) and Grzempy (H5) show that
the main iron bearing minerals in these meteorites are: Fe-Ni, troilite, olivine and pyroxene. Based
on Mössbauer absorption area of different mineral phases, new set of parameters for classification
of the ordinary chondrities were introduced. The most promising parameters are: the ratio of the
olivine to pyroxene areas and the ratio of the silicate to metallic areas.
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Wstęp

Spektroskopia mössbauerowska 57Fe stanowi bardzo u¿yteczne narzêdzie w bada-
niach meteorytów. Jest doskona³¹ technik¹ s³u¿¹c¹ do identyfikacji minera³ów
zawieraj¹cych ¿elazo (Lipka i in. 2013). By³a wielokrotnie u¿ywana do badania
procesów wietrzenia meteorytów (Bland i in. 1998). Przy pomocy parametrów
mössbauerowskich starano siê zdefiniowaæ kryterium pochodzenia meteorytów
z tego samego cia³a macierzystego (Forder i in. 2002). Ostatnio pojawi³y siê prace,
w których czynione s¹ próby zastosowania spektroskopii mössbauerowskej 57Fe do
klasyfikacji meteorytów (Verma i in. 2002, Verma i in. 2003, Ga³¹zka-Friedman
i in. 2013). Aby zbadaæ te mo¿liwoœci spektroskopii mössbauerowskiej postanowi-
liœmy przeanalizowaæ widma mössbauerowskie 3 meteorytów nale¿¹cych do ró¿-
nych typów. S¹ to meteoryt Chelyabinsk (typ LL5), meteoryt So³tmany (typ L6)
oraz meteoryt Grzempy (typ H5).
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Materiał i metoda

Do badañ u¿yto 3 próbek meteorytów o masie oko³o 50 mg ka¿da. Próbki zosta³y
sproszkowane w agatowym moŸdzierzu i umieszczone w pojemnikach przystoso-
wanych do pomiarów mössbauerowskich.

Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej przy u¿yciu standardowego spe-
ktrometru mössbauerowskiego. Aktywnoœæ Ÿróde³ka mössbauerowskego wynosi³a
15 mCi. Czas pomiaru wynosi³ 48 h. Widma mössbauerowskie analizowano przy
pomocy programu Recoil. Wiêcej informacji na temat parametrów mössbaue-
rowskch mo¿na znaleŸæ w pracy (Ga³¹zka-Friedman i in. 2013) opublikowanej
w poprzednim numerze Rocznika.

Wyniki

Widma mössbauerowskie meteorytów Chelyabinsk (LL5), So³tmany (L6) oraz
Grzempy (H5), otrzymane w temperaturze pokojowej pokazane s¹ na rysunku 1.
Na widmach tych mo¿na zaobserwowaæ 2 sekstety charakterystyczne dla sygna³u
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Rys. 1. Widma mössbauerowskie badanych meteorytów.



pochodz¹cego od kamacytu i troilitu oraz 2 dublety charakterystyczne dla sygna³u
pochodz¹cego od piroksenu i oliwinu. Parametry mössbauerowskie dopasowane
do danych doœwiadczalnych przy pomocy programu Recoil przedstawione zosta³y
w tabeli 1. Na ich podstawie dokonano jednoznacznej identyfikacji faz mineralogi-
cznych. Wynikiem takiego dopasowania s¹ równie¿ wielkoœci powierzchni pod
poszczególymi podwidmami (parametr oznaczony liter¹ A (area)). Wielkoœæ tej
powierzchni jest proporcjonalna do liczby j¹der ¿elaza 57Fe znajduj¹cych siê
w poszczególnych fazach mineralogicznych. Ze wzglêdu na sta³y sk³ad procentowy
ró¿nych izotopów ¿elaza znajduj¹cych siê w naturalnej próbce (ska³y lub meteory-
tu), wartoœæ A mo¿emy interpretowaæ jako wielkoœæ proporcjonaln¹ do zawartoœæ
j¹der ¿elaza w danej fazie mineralogicznej.
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Tabela 1. Parametry nadsubtelne widm mössbauerowskich badanych meteorytów oraz koncentracja
żelaza w poszczególnych fazach mineralogicznych. IS – przesunięcie izomeryczne, Heff – efektywne pole
magnetyczne, QS – rozszczepienie kawadrupolowe, A – procentowy udział danej fazy w widmie
całościowym. w – szerokość połówkowa linii absorpcyjnej

Soltmany

IS
[mm/s]

Heff
[T]

QS (e²qQ/2)
[mm/s]

�*
[o]

w
[mm/s]

A
[%]

oliwin 1,14(2) – 2,94(2) – 0,17(2) 60(1)

piroksen 1,15(2) – 2,11(2) – 0,17(2) 26(1)

kamacyt 0 33,5(5) 0 – 0,22(2) 10(1)

troilit 0,75(2) 30,9(5) 1,00(2) 62(1) 0,14(2) 4(1)

Chelabynsk

IS
[mm/s]

Heff
[T]

QS (e²qQ/2)
[mm/s]

�*
[o]

w
[mm/s]

A
[%]

oliwin 1,14(2) – 2,10(2) – 0,18(2) 61(1)

piroksen 1,14(2) – 2,94(2) – 0,17(2) 24(1)

kamacyt 0 37,2(5) 0 – 0,17(2) 1(1)

troilit 0,75(2) 30,9(5) 0,91(2) 63(1) 0,14(2) 11(1)

Fe3+ 0,48(2) – 0,62(2) – 0,15(2) 3(1)

Grzempy

IS
[mm/s]

Heff
[T]

QS (e²qQ/2)
[mm/s]

�*
[o]

w
[mm/s]

A
[%]

oliwin 1,14(2) – 2,10(2) – 0,18(2) 31(1)

piroksen 1,14(2) – 2,95(2) – 0,18(2) 21(1)

kamacyt 0 34,0(5) 0 – 0,16(2) 12(1)

taenit –0,004(10) 33,0(5) 0,007(20) – 0,18(2) 17(1)

troilit 0,75(2) 30,6(5) 1,0(0.1) 61(1) 0,21(2) 16(1)

Fe3+ 0,74(2) – 0,3(6) – 0,52(2) 3(1)

* – ze względu na mniej symetryczną budowę krystaliczną, do opisu widma troilitu potrzebny jest jeszcze jeden
parametr, �, który jest kątem pomiędzy Heff a Vzz.



Dyskusja
Na podstawie otrzymanych wyników staraliœmy siê stworzyæ, bazuj¹cy na danych
mössbauerowskich parametr, który w sposób rozs¹dny grupowa³by meteoryty
w dobrze zdefiniowane grupy.

Próbê naszej klasyfikacji oparliœmy o parametry opisuj¹ce powierzchnie pod-
widm mössbauerowskich, generowanych przez j¹dra ¿elaza obecne w 5 podstawo-
wych fazach mineralogicznych, obecnych w ma³o zwietrza³ych próbkach (przyjêto
kryterium <5% Fe+3) chondrytów zwyczajnych: kamacycie, troilicie, oliwinie, piro-
ksenie i fazie mineralogicznej, w której znajduje siê ¿elazo trójwartoœciowe. Warto-
œci powierzchni pod okreœlonymi podwidmami, które s¹ obecne w 3 badanych
meteorytach: Chelyabinsk, So³tmany oraz Grzempy podane zosta³y w tabeli 2.

W oparciu o dane zacytowane w tabeli 2 utworzyliœmy 5 parametrów:
1. Stosunek powierzchni pod podwidmem oliwinu do powierzchni pod podwid-

mem piroksenu – ol/pir
2. Stosunek powierzchni pod podwidmem oliwinu do powierzchni pod podwi-

dmem fazy metalicznej – ol/met
3. Stosunek powierzchni pod podwidmem oliwinu do powierzchni pod podwi-

dmem troilitu – ol/tr
4. Stosunek sumy powierzchni pod podwidmem oliwinu i piroksenu do powie-

rzchni pod podwidmem fazy metalicznej – (ol+pir)/met
5. Stosunek sumy powierzchni pod podwidmem oliwinu i piroksenu do powie-

rzchni pod podwidmem troilitu – (ol+pir)/tr
Parametry te zosta³y umieszczone w tabeli 3.
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Tabela 2. Zestawienie koncentracji żelaza w poszczególnych fazach
mineralogicznych w badanych meteorytach.

Powierzchnia pod podwidmami
faz mineralogicznych Chelyabinsk Sołtmany Grzempy

Oliwin 61 60 31

Piroksen 24 26 21

Faza metaliczna 1 10 29

Troilit 11 4 16

Fe3+ 3 – 3

Tabela 3. Proponowane parametry klasyfikacyjne wyliczone dla danych z tabeli 1
dla badanych meteorytów.

Nr parametru Chelyabinsk Sołtmany Grzempy

1 ol/pir 2,54 2,31 1,48

2 ol/met 61,00 6,00 1,07

3 ol/tr 5,54 15,00 4,94

4 (ol+pir)/met 85 8,60 1,79

5 (ol+pir)/tr 7,73 21,50 3,25



Analiza parametrów przedstawionych w tabeli 3 prowadzi do wniosku, ¿e w ce-
lu wprowadzenia klasyfikacji meteorytów opartych na danych mössbauerowskich
wskazane jest u¿ycie parametrów bêd¹cych stosunkiem powierzchni pod podwid-
mem oliwinu do powierzchni pod podwidmem piroksenu (parametr nr 1) oraz
parametru nr 4, który jest stosunkiem sumy powierzchni pod podwidmami oliwi-
nu i piroksenu do powierzchni zwi¹zanej z faz¹ metaliczn¹.

Analiza wyników nasuwa dodatkowe spostrze¿enia. Parametr nr 1 jest silnie
skorelowany z przyjêt¹ w klasyfikacji meteorytów zale¿noœci¹ zawartoœci fajalitu
(Fa) w oliwinie i ferrosilitu (Fs) w piroksenie (Fredriksson et al. 1964]). Zale¿noœæ
ta jest podstaw¹ identyfikacji typu chondrytów zwyczajnych – H, L, LL (rys. 2).

Drugi z parametrów nr 4 równie¿ silnie koreluje z wprowadzonym przez
Masona (1962) stosunkiem zawartoœci ca³kowitego ¿elaza (FeO) do zawartoœci
¿elaza metalicznego i w postaci siarczków (w procentach wagowych wt.%) (rys. 3).
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Rys. 2. Wykres zawartości fajalitu (Fa) w oli-
winach vs zawartość ferrosilitu (Fs) w orto-
piroksenach w zrównoważonych chondrytach
zwyczajnych (Fredriksson i in. 1964).

Rys. 3. Wykres zawartości całkowitego że-
laza (FeO) do zawartości żelaza metalicz-
nego i w postaci siarczków (w procentach
wagowych wt.%) (Mason 1962, Norton
2002)



Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e badanie widma mössbauerowskiego mo¿e
byæ, w przypadku dysponowania ma³¹ iloœci¹ materia³u badawczego, alternatywn¹
metod¹ wstêpnego okreœlenia typu chondrytów zwyczajnych.
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