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Wstępne wyniki pomiarów moessbauerowskich
meteorytu Shisr 176
Moessbauer studies of Shisr 176 meteorite – preliminary results

Abstract: In Moessbauer spectrum of Shisr 176 meteorite four main iron-bearing minerals were
identified: olivine, pyroxene, kamacite and troilite. Iron distribution among this minerals in Shris
meteorite is similar to So³tmany meteorite and different than in Baszkówka meteorite. As these
three meteorites are type L ordinary chondrites this comparison might be used as a basis of a new
criterion of the classification of the meteorites.
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Wstęp

Spektroskopia moessbauerowska jest jedn¹ z podstawowych technik stosowanych
do badania meteorytów. Oparta jest ona o zjawisko bezodrzutowej emisji i absor-
pcji promieniowania gamma odkryte przez Rudolfa Moessbauera w roku 1957.
Za odkrycie i wyjaœnienie tego zjawisko Rudolf Moessbauer otrzyma³ w 1961 r.
Nagrodê Nobla (Klavius i Kienle, 2012). Najczêœciej u¿ywanym izotopem w bada-
niach moessbauerowskich jest 57Fe. Jest to spowodowane w³asnoœciami fizycznymi
tego izotopu ¿elaza (stosunkowo d³ugi okres po³owicznego zaniku T0,5 = 270 dni
i stosunkowo niewielk¹ energi¹ emitowanych kwantów gamma 14,4 keV) (Hryn-
kiewicz, Kulgawczuk, 1979). W materia³ach Seminariów Meteorytowych przed-
stawialiœmy ju¿ wyniki badañ moessbauerowskich ró¿nych meteorytów (Szlachta
i inni, 2003) (Szczypiorski i inni, 2003). W tym artykule przypomnimy najwa¿-
niejsze cechy widm moessbauerowskich, metody ich otrzymywania oraz informa-
cje jakie mo¿na z nich uzyskaæ.

W celu otrzymania widma moessbauerowskiego nale¿y sproszkowaæ próbkê
meteorytu (o masie ok. 50 mg), umieœciæ j¹ w spektrometrze moessbauerowskim
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i naœwietlaæ wi¹zk¹ kwantów gamma emitowanych ze specjalnie przygotowanego
Ÿróde³ka. Na ogó³ taki pomiar trwa 24–48 godzin. Wynikiem pomiaru jest zareje-
strowanie absorpcji kwantów gamma w funkcji prêdkoœci Ÿróde³ka. �róde³ko
moessbauerowskie wprawiane jest w ruch (typowy zakres prêdkoœci ±15 mm/s)
w celu uzyskania, w oparciu o efekt Dopplera, zmiany energii kwantów gamma.
Zmiana prêdkoœci Ÿróde³ka o 1 mm/s powoduje zmianê energii kwantów gamma
(pierwotnie równej 14,4 keV) o 4,5·10–8 eV. Ta subtelna zmiana energii pozwala
rejestrowaæ i rozró¿niaæ sygna³y od jonów ¿elaza zwi¹zanych w ró¿nych minera³ach
obecnych w danym meteorycie. Parametry moessbauerowskie wyra¿ane s¹ w jed-
nostkach zwi¹zanych z ruchem Ÿróde³ka czyli mm/s.

Dla ró¿nych zwi¹zków ¿elaza obserwuje siê nastêpuj¹ce typy widm moessbaue-
rowskich:

1. singlet – pojedyncza linia absorpcyjna, której po³o¿enie opisane jest jednym
parametrem moessbauerowskim: przesuniêciem izomerycznym (isomer shift
– IS). Jest to odleg³oœæ po³o¿enia linii od punktu zerowej prêdkoœci Ÿróde³ka
moessbauerowskiego.

2. dublet – dwie linie absorpcyjne opisane dwoma parametrami moessbauero-
wskimi: rozszczepieniem kwadrupolowym (quodrupole spliting – QS –
odleg³oœæ miêdzy liniami) i przesuniêciem izomerycznym – (IS – odleg³oœci¹
miêdzy osi¹ symetrii widma a po³o¿eniem zerowym prêdkoœci Ÿróde³ka moes-
sbauerowskiego).

3. sekstet – szeœæ linii absorpcyjnych opisanych przez 3 parametry moessbauero-
wskie: IS, QS oraz wartoœæ wewnêtrznego efektywnego pola magnetycznego
Hef. Wartoœæ pola podana jest na ogó³ w teslach (T) i jest ona proporcjonalna
do odleg³oœci miêdzy pierwsz¹ i szóst¹ lini¹ sekstetu.

�ród³em sekstetów s¹ zwi¹zki, w których wystêpuje uporz¹dkowanie magnety-
czne. �ród³em singletów i dubletów s¹ zwi¹zki paramagnetyczne.

Porównuj¹c parametry moessbauerowskie badanego zwi¹zku z parametrami
moessbauerowskimi standardów mo¿na dany zwi¹zek zidentyfikowaæ.

Powierzchnia zawarta pod widmem moessbauerowskim jest proporcjonalna do
liczby jonów ¿elaza znajduj¹cych siê w danej fazie mineralnej. Na tej podstawie
mo¿emy okreœliæ wzglêdn¹ zawartoœæ minera³ów (zawieraj¹cych ¿elazo) obecnych
w badanym meteorycie.

W niniejszej pracy zostan¹ przedstawione wstêpne wyniki badañ moessbauero-
wskich meteorytu Shisr 176.

Podstawowe dane o meteorycie Shisr 176

Analizowany meteoryt Shisr 176 to chondryt zwyczajny typu L6 o niskim stopniu
zszokowania (S1) i ma³ym stopniu zwietrzenia (W0/1).

Okazy tego meteorytu zosta³y znalezione na suchych obszarach pustyni Shisr
w Omanie w paŸdzierniku 2010 roku przez zespó³ polskich poszukiwaczy meteo-
rytów rysunek 1. Na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych znaleziono 11
okazów o ³¹cznej wadze 1179 gramów (najwiêkszy okaz mia³ 242 g, najmniejszy
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Rys. 1. Zespół poszukiwaczy i znalezione 11 okazów meteorytu Shisr 176

Rys. 2. Jeden z okazów meteorytu Shisr 176 z widoczną skorupą obtopieniową.



zaœ 24 g). Wszystkie okazy s¹ niemal kompletne, pokryte czarn¹ skorup¹ obtopie-
niow¹ (rys. 2), równie¿ wiele jest orientowanych. Na ma³ych ods³oniêciach wnê-
trza widaæ jasne ciasto, oraz wiele po³yskuj¹cych ma³ych ziaren ¿elaza i troilitu. Na
prze³omach nie widaæ dobrze wykszta³conych chondr.

Klasyfikacjê i zg³oszenie meteorytu do bazy Meteoritical Bulletin dokona³ prof.
£ukasz Karwowski.

Opis petrograficzny: oliwiny w chondrach i ma³ych ziarnach w matriks maj¹
podobny sk³ad o niskiej zawartoœci fajalitu (Fa). Wiêksze ziarna oliwinu maj¹
strukturê strefow¹: strefy zewnêtrzne s¹ bogatsze w Fa. Niskowapniowe pirokseny
(Low-Ca) towarzysz¹ zwykle piroksenom wapniowym. Skaleñ jest zrekrystalizowa-
ny. Nie znaleziono maskelynitu. Chondry (do 2 mm) s¹ w wiêkszoœci zrekrystali-
zowane, stwierdzono wystêpowanie chondr belkowych i promienistych. Nieprze-
zroczyste minera³y s¹ reprezentowane przez troilit, kamacyt, taenit i chromit.
Tetrataenit wystêpuje w postaci pojedynczych ziaren. W kamacycie i troilicie
stwierdzono wystêpowanie ma³ych ziaren miedzi.

Wyniki pomiarów moessbauerowskich

Próbka meteorytu Shisr o masie oko³o 50 mg zosta³a sproszkowana i umieszczona
w specjalnym pojemniku moessbauerowskim. Pomiar moessbauerowski przepro-
wadzono w tempetarurze pokojowej przy u¿yciu konwencjonalnego spektrometru
moessbauerowskiego. Aktywnoœæ Ÿróde³ka wynosi³a oko³o 15 mCi. Na rysunku 3
i rysunku 4 przedstawiono otrzymane widmo moessbauerwoskie. Jest to typowe
widmo moessbauerowskie chondrytu zwyczajnego sk³adaj¹ce siê z dwóch duble-
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Rys. 3. Widmo moessbauerowskie meteorytu Shisr 176



tów pochodz¹cych od oliwinów i piroksenów oraz dubletu pochodz¹cego od ¿elaza
trójwartoœciowego. W otrzymanym widmie mo¿na równie¿ zauwa¿yæ dwa sekstety
pochodz¹ce od kamacytu i troilitu. Wnikliwa analiza numeryczna pozwoli³a na
zindentyfikowanie trzech dodatkowych sextetów (o bardzo niskiej intensywnoœci)
pochodz¹cych od taenitu, tetrataenitu oraz singletu pochodz¹cego od antytaenitu.
W tabeli 1 przedstawione s¹ parametry moessbauerowskie, dopasowane przy
pomocy programu Recoil, do poszczególnych podwidm oraz procentowa zawar-
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Rys. 4. Widmo moessbauerowskie meteorytu Shisr 176. Skala pionowa została zawężona w celu lep-
szego pokazania, niezbyt intensywnych, podwidm faz metalicznych

Tabela 1. Parametry moessbauerowskie podwidm zidentyfikowanych w badanej próbce: IS – prze-
sunięcie izomeryczne, Heff – efektywne pole magnetyczne, QS – rozszczepienie kawadrupolowe,
A – procentowy udział danej fazy w widmie całościowym.

IS
[mm/s]

Heff
[T]

QS
[mm/s]

�

[°]
w

[mm/s]
A

[%]

piroksen 1,15(2) 0 2,11(2) – 0,18(2) 22,2

oliwin 1,14(2) 0 2,95(2) – 0,17(2) 64,5

troilit* 0,76(2) 31,0(1) 0,77(2) 64(1) 0,15(2) 7,8

kamacyt 0 34,1(1) 0 – 0,22(2) 2,3

taenit –0,11(2) 32,3(1) 0,20(2) – 0,17(2) 1,5

tetrataenit 0 34,7(1) 0 – 0,55(2) 0,1

antytaenit 0 0 0 – 0,17(2) 0,4

Fe3+ 0,41(2) 0 0,71(2) – 0,15(2) 1,3

* – ze względu na mniej symetryczną budowę krystaliczną, do opisu widma troilitu potrzebny jest jeszcze jeden
parametr, kąt pomiędzy Heff a Vzz, zwany kątem � (Szlachta, 2003)



toœæ powierzchni poszczególnych podwidm. Jest ona proporcjonalna do liczby
jonów ¿elaza znajduj¹cych siê w danej fazie mineralnej. Identyfikacja poszczegól-
nych faz mineralnych zosta³a dokonana przez porównanie otrzymanych wartoœci
parametrów moessbauerowskich z wartoœciami standardów zebranych w (Stevens,
1998).

Wnioski
W pracy relacjonuj¹cej wstêpne wyniki badañ moessbauerowskich meteorytu
So³tmany (Ga³¹zka-Friedman i Szlachta, 2013) wyst¹piliœmy z sugesti¹ badañ roz-
k³adu zawartoœci podstawowych faz mineralnych (zawieraj¹cych ¿elazo) w chon-
drytach zwyczajnych typu L. W cytowanej pracy zauwa¿yliœmy wyraŸn¹ ró¿nicê
miêdzy wzglêdnymi zawartoœciami nastêpuj¹cych faz mineralnych: kamacytu, troi-
litu, oliwinu i piroksenu obecnych w meteorycie So³tmany i meteorycie Baszków-
ka. W tabeli 2 przedstawione s¹ wzglêdne zawartoœci tych faz obecnych w meteory-
cie Shisr 176, So³tmany i Baszkówka. W meteorytach So³tmany i Baszkówka
dopasowano tylko jedno podwidmo do faz zawieraj¹cych ¿elazo i nikiel – ozna-
czaj¹c je jako widmo kamacytu. Z tego powodu w tym porównaniu do podwidma
kamacytu obecnego w meteorycie Shisr 176 zaliczono równie¿ podwidma taenitu,
tetrataenitu i antytaenitu. Na podstawie przedstawionej tabeli mo¿na zauwa¿yæ
du¿e podobieñstwo miêdzy meteorytem Shisr 176 i So³tmany oraz istotn¹ ró¿nicê
miêdzy tymi meteorytami a meteorytem Baszkówka. Ró¿nica ta polega na znacz-
nie ni¿szej zawartoœci faz zawieraj¹cych ¿elazo i nikiel, oraz fazy troilitowej, i jed-
noczeœnie znacznie wiêkszej zawartoœci oliwinu, w So³tmanach i Shisr 176
w porównaniu z Baszkówk¹. W sposób zaskakuj¹cy w tych trzech meteorytach
zawartoœæ piroksenu jest porównywalna (22,2% – Shisr 176, 26,0% – So³tmany
a Baszkówka – 19,8%) (Ga³¹zka-Friedman, 2013). Analiza powy¿sza zachêca do
kontynuowania tego typu badañ na wiêkszej liczbie próbek pochodz¹cych z ró¿-
nych meteorytów w celu sprawdzenia czy zaobserwowana ró¿nica jest dobrze udo-
wodniona, czy te¿ jest wynikiem doboru badanych próbek.

Tabela 2. Porównanie zawartości faz w badanych próbkach meteorytów Shisr 176, Sołtmany i Baszkówka.
Wyniki dla meteorytów Shisr 176 i Sołtmany zostały otrzymane na podstawie pomiaru jednej próbki.
Badając meteoryt Baszkówka zmierzyliśmy 3 próbki. Wynik w tabeli jest średnią arytmetyczną z wyników
otrzymanych dla różnych próbek (a wartości w nawiasach są miarą rozrzutu – odchyleniem średnim
standardowym).

Minerał Shisr 176 Sołtmany Baszkówka

kamacyt 4,3 4,5 19,6(3,8)

troilit 7,8 10,0 28,5(1,7)

oliwin 64,5 59,5 30,3(2,1)

piroksen 22,2 26 19,8(1,7)

Fe3+ 1,3 n.d. 2,0(0,4)
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Na zakoñczenie chcielibyœmy wyjaœniæ pewne uproszczenia jakie zosta³y u¿yte
w tej pracy. Jak ju¿ by³o wspomniane pole powierzchni pod widmem moessbaue-
rowskim jest proporcjonalne do liczby jonów ¿elaza obecnych w danej fazie mine-
ralnej. Jeœli chcielibyœmy poznaæ wzglêdn¹ zawartoœæ wagow¹ badanych mine-
ra³ów, konieczne jest przeliczenie podanych wartoœci. Drugim uproszeniem by³o
nieuwzglêdnienie faktu, ¿e prawdopodobieñstwo detekcji ró¿nych faz mineralnych
w czasie pomiaru moessbauerowskiego w temperaturze pokojowej jest dla ró¿nych
zwi¹zków ¿elaza nieco inne. W naszych badaniach ten fakt nie bêdzie jednak od-
grywa³ ¿adnej roli, poniewa¿ planujemy porównywaæ zawartoœci faz mineralnych
w ró¿nych meteorytach, które zosta³y zmierzone w takich samych warunkach.
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