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Definice a základní rozdělení meteoritu

Jak poznat daubrelit a monoklinický pyrhotit v
meteoritu.




Na přechod při 75 K u FeS – troilit



Plán do budoucna

Základní definice




Meteoroid: tělesa sluneční soustavy o velikosti milimetrů až několik desítek metrů, které
se pohybují mezi planetami.
Meteor: (pochází z řeckého slova meteóra – úkaz na obloze). Jedná se o světelný jev,
který pro průletu drobného kosmického tělíska (meteoroidu) zemskou atmosférou.
Lidově se nazývá padající hvězda
hvězda.

The Perseid Meteor
Shower
9.08.1996



Meteorit: kamenitý či metalický vesmírný objekt, který pro průletu atmosférou Země
dopadl na zemský povrch.

Základní dělení meteorit

90:10 to 95:5

železné
Sikhote-Alin

Ni 20% up to 65%.



Jedná se o slitinu Fe a Ni - Kamacit nebo Taenite



6,5 % spadlých meteoritů.



Typický znak „otisk
otisk prstů
prstů“.
Chondritické (84%) a achondritické (prošli
geologickými procesy).


1947

Chondrulové agregáty = m až mm objekty v
meteoritu.


Kamenné

chondrule

Chondrule se nevyskytují v po zemských
horninách, jedná se tedy o jev, který se vyskytuje
pouze v meteoritech.




Jsou tvořeny křemičitany – (olivin, pyroxen) nebo

sulfidy, ale také
nenacházejí.

železo--kamenné
železo

Tagish Lake
2000

minerály,

které

se

na

Zemi



92 % spadlých meteoritů na Zem.



Po pádu na zem podléhají rychle erozi-zvětrávání.



1,5 % spadlých na Zem.

Proč studovat magnetickou odezvu
minerálů nacházejících se v
chondritických meteoritech?




V chondritických aglomerátech se mohou vyskytovat přírodní vzorky
minerálu, které se na Zemi nevyskytují vůbec či jen sporadicky.
Magnetickou odezvu jednotlivých minerálu, které se nacházejí v
meteoritech, lze využít na interpretaci magnetický měření nejen
meteoritů ale i komet, kosmického prachu či prachu z komet.
Komety obsahují
materiály, které se
vyskytují i v meteoritech









Rosetta space mission
Modul
(„družice“)
ESA space mission
Launched in 2004
In 2014 it will arrive to comet
67P/Churyumov-Gerasimenko
Philae lander will land on the
comet
Both orbiter and lander are
equipped with magnetometers

Evropská vesmírná
agentura

Jaké sulfidické materiály se vyskytují
nejčastěji v enstatických
chondritických meteoritech?
Neuschwanstein meteorite
6. 4. 2002 Germeny

Daubrelit
FeCr2S4

Trolit
Kamcit
FeNi slitina

Dominuje v
magnetické
odezvě
studovaného
sytému

obecně pyrhotit
Fe1-X S

Alabandit
(Mn, Fe)S





Chemický vzorec
vzorec:: FeCr2S4

Daubrelit

Krystalizuje ve spinelové struktuře: Fe2+ v tetragonální pozici
Cr 3+ oktaedrické pozici



Ferrimagnet
TN 150 – 170 K

Magnetický přechod při 60
60--70 K: - pod 60-70 K vykazuje chování podobné spin-sklům
(Tsuraka et al. 2001a,b,c)

Nízkoteplotní magnetická odezva

- přechod od kubické symetrie k triklinické

Závislost remanentní magnetizace

10 mT
Ve směru snadné osy
magnetizace 100

Kohout T. (2010), Icarus 208, 955-96

Nízkoteplotní magnetické vlastnosti
v Pyrhotitu




Pyrhotit – sulfidy železa - chemický vzorec Fe1-xS pro 0  x  0,125
Hexagonální struktura

Krystalová struktura:

Monoklinický pyrhotit Fe7S8
 Hexahonální pyrhotit Fe S
9 10 – Fe11S12
 Trolit (stechiometrický pyrhotit) FeS


Wang H. (2005), Phase transitions 78, 547-567.
Dekkers M. J. (1988), Phys. Earth Planet. Inter., 52, 376–393.

Monoklinický pyrhotit (F7S8)
Ferrimagnetikum  TC  598 K
Magnetický přechod při 30-35 K
Při 30-35 K se progresivně zvedne Ms a Hc podél c-osy
(pseudo-hexgonální s osy)




Změna v Ms a Hc předpovídají změnu v RT-SIRM



Identifikace monoklinického pyrhotitu v horninách



Učení velikosti zrn Fe7S8 v horninách.

Wang H. (2005), Phase transitions 78, 547-567.

Vysvětlení přechodu:
Rochette (1990): změna směru snadné osy
magnetizace díky změně v elektronové
struktuře podobné jako u Verwey. přechodu u
Fe3O4 při 120 K.


4T

Oddou (1992): strukturní změna s pojená
Jahn-Teller distorzí na některých Fe pozicích.


Rochette P. (1990), Earth and Planetary Science letters 98, 319-328.

Troilit


Troilit (FeS) = Stechiometrický pyrhotit



NiAs (hexagonální) krystalovou strukturou



Antiferomagnetikum při pokojové teplotě (T
TN = 588 K)





častý výskyt v mimozemském materiálu, sporadicky se vyskytuje jako přírodní minerál na
Zemi
Pojmenovaný po Domenico Troili (1722-1792), který první popsal tento minerál v
Albareto meteoritu (spadnul 1766 v Italii)

Nízkoteplotní magnetické vlastnosti
troilitu


Trolit získaný z Bruderheim meteoritu vykazuje
přechod při 75 K.



Příčina přechodu při 75 K není zcela známa
známa..



Podobnost s Morin
Morin.. přechodem u hematitu
hematitu..



Přechod nebyl potvrzen na jiném vzorku troilitu!!!
0.3

Mi (Am2/kg)

0.2

Bext = 10 mT
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200

300

Kohout T. (2007), Earth and Planetary
Science Letters 261, 143-151

Naše troilitické vzorky a jejích
analýza


Troilit (FeS):

Stechiometrie zjištěna
pomocí mikrosondy

První práškový vzorek byl získán z Bruderheim L6
chondrite meteorite, který spadnul 4.března 1960 v
Alberta Canada. Vorek byl zapůjčen Dr. P. Wasilewski
z NASA Goddard Space Flight Center.

Fe0,988S

Druhý vzorek troilitu byl získán z Cape York IIIAB
iron octahedrite meteorite, který spadnul v Grónsku.
Vzorek byl zapůjčen od Dr. R. Skály z Geologického
ústavu Akademie věd.

Fe0,994S

Nízkoteplotní magnetická naších
vzorků



Triolit (FeS)
(FeS)::

Nízkoteplotní magnetická naších vzorků

Nesplňuje Curie-Weissův zákon  přechod z vysokoteplotního antiferomagnetického
magnetického stavu do nízkoteplotního ferrimagnetického stavu.

FeS Bruderheim

Tvary hysterezních smyček
Objemový (bulkový) materiál

Nanomateriál

FeS Bruderheim

FeS Cape York

FeS Cape York

Mössbauer. spektroskopie
FeS Bruderheim

Jeden sextet odpovídá jednak
magneticky uspořádané látky nad a
pod 75 K a také naznačuje pouze
jednu Fe pozici ve struktuře (což je
v souladu předpokladem pro FeS
minerál)


IS odpovídá teplotní závislosti
Fe2+ (S = 2).




Žádna změna v ΔEQ.

FeS Cape York

Nízkoteplotní přechod u FeS
Troilit vykazuje přechod  75 K z vysokoteplotního antiferomagnetického
režimu do nízkoteplotního uspořádaného ferrimagnetického stavu.
Přechod je doprovázen
doprovázen::


Nárůstem susceptibility (magnetizace) pod 75 K.



Změna v profilu hysterezní smyčky kolem počátku.

Mossbauerova studie vyloučila spojení tohoto nízkoteplotního přechodu s Morin.
přechodem, tak jak je znám u hematitu.


Neexistuje podobný přechod kolem 75 K, které by vykazovaly
nestechiometrické sulfidy železa, proto tento přechod může sloužit k
identifikaci či přítomnosti FeS ve studovaném sytému.

Plán do budoucna
MnS



MnS + 0,5 % Fe

MnS + 5 % Fe

Vzorky bohatší na mangan, tj. MnxS, x = 1,05, vykazuje přechod z antifero do ferri stavu  50 K

Petrakovski G. A. (2001), Physics of the Solid State, 43, 2001, 493–495]

Plán do budoucna
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