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Meteority patří k vzácným materiálům důležitým ke studiu vzniku a vývoje naší sluneční sou-
stavy. Obzvláště cennými jsou ty meteority, u nichž průlet atmosférou a pád byl dokumento-
ván a tudíž lze určit jejich trajektorii a parametry orbity v naší planetární soustavě. Nelze ne-
vzpomenout, že vůbec první takový případ v historii byl dokumentován zásluhou Dr. Ceple-
chy v roce 1959 u meteoritu Příbram a šestým případem je meteorit Morávka v Beskydech, 
který se udál 6. května 2000. Kompletní studium jeho pádu bude publikováno v Meteoritics & 
Planet. Sci. a chemická analýza byla publikována1. 

Meteority se dělí na kamenné, kameno-železné a železné, kamenné dále na dvě základní sku-
piny a to chondrity a achondrity. Chondrity, charakteristické svojí „hrachovitou" strukturou 
(obsahují sférické částice-chondry s rozměrem až několik mm) náleží k primitivnímu, nedife-
renciovanému materiálu sluneční soustavy. V této skupině pak mezi nejméně diferenciované 
patří tzv. uhlíkaté chondrity, obsahující nejvíce uhlíku (až 5%) včetně uhlovodíků, značné 
množství vody (18 - 22 %) a síry ( 5 - 7 %). Achondrity (SNC-schergotity, nakhlity, chas-
signy, dále eukrity aj.) náleží již k diferenciovanému materiálu (bazaltům) a předpokládá se, 
že pocházejí z větších, diferenciovaných planetárních těles jako Mars, Měsíc, z asteroidů 
Vesta apod. Statistika pádů ukazuje, že 84 % jsou chondrity, 8 % achondrity, 2 % kameno-
železné a 6 % železné. 

Chemické složení meteoritů, včetně údajů o obsazích stopových prvků, jsou jedním 
z hlavních kriterií pro klasifikaci meteoritů a ke studiu jejich vzniku a vývoje naší planetární 
soustavy v prvním období po jejím vzniku před 4,6 miliardy roků. Vzhledem k cennosti a 
dokumentační hodnotě meteoritů, instrumentální neutronová, eventuálně i gama aktivační 
analýza (INAA, IGAA), která umožňuje z minimální hmotnosti vzorku poskytnout maximální 
seriózní analytické informace, se nejčastěji používá ke studiu jejich chemického složení. 

Železné meteority, jak již název ukazuje, obsahují, jako hlavní složku, Fe ve slitinách s Ni -
kamacit (4 - 7 % Ni) a taenit (15 - 60 % Ni) a částečně i troilit (FeS). Pro jejich klasifikaci je 
důležitá informace o obsazích stopových prvků jako Ga, Ge, Re a Pt-kovy. Proto za optimál-
ních podmínek INAA byly analyzovány nové Fe meteority. V oblasti Omon Gobi 
v Mongolsku byl 7. 7. 2001 nalezen meteorit o hmotnosti 44 kg a část meteoritu (70 g) byla 
poskytnuta PřF UK v Praze. Rovněž bylo získáno malé množství meteoritu „Mukerop" 
z Angoly. Spolu s dalším vzorkem, možno říci dnes již známého meteoritu Sichote Alin 
z meteorického deště o celkové hmotnosti 22 tun, který se udál 12. 2. 1947 na Dálném Vý-
chodě Ruska, byl proveden pokus metodou INAA stanovit kromě Fe, Co, Ni a Ir i „exotič-
tější" prvky, jejichž jaderné charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 1. 

Při gama spektrometrickém měření ozářených vzorků byl použit i planární HPGe detektor 
s rozlišením FWHM 490 eV na fotonech 122,06 keV 57Co, vyznačující se nejen lepším rozli-
šením oproti koaxiálnímu detektoru, ale i nižším zatížením Comptonovskými fotony od tvr-
dých zářičů gama 59Fe, 60Co a 58Co. Výsledky INAA uvedených tří železných meteoritů, 
spolu s výsledky analýz starších 30 let (v tu dobu parametry germaniových detektorů nedosa-
hovaly takových hodnot jako dnes) jsou uvedeny v tabulce 2. Nová hodnota obsahu Ir je 
v celkem dobré shodě s naším výsledkem starým 30 let2, avšak v literatuře jsou pro tento 
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prvek uváděny výsledky se značným rozptylem od 0,022 až 0,7 pig/g a podobně velké roz-
ptyly jsou i pro Re a Os. Na základě poměrů Ir/Ni a Ge/Ni byly meteority zařazeny do skupin 
IIIAB (Omon Gogi), IVA (Mukerop) a IIAB (Sichote Alin). 

Tab. 1. 
Jaderné charakteristiky „exotičtějších" prvků stanovených INAA 

v železných meteoritech 

prvek radionuklid poločas energie gama (keV) 

Ga 72Ga 14,10 h 630,0 834,1 2 201,7 

Ge 75Ge 1,3797 h 264,6 
77Ge 11,30 h 211,0 264,4 

Ru 9 7 R U 2,88 d 215,7 
103RU 39,254 d 497,05 

Pd 109Pd 13,7 h 88,0 

Re 186Re 3,777 d 137,1 
188Re 16,98 h 155,1 

Os 191 Os 15,4 d 129,4 

Ir 1 9 2 | R 73,831 d 295,9 306,6 316,5 468,1 
194lr 19,15 h 328,5 

Pt 199 Au 3,139 d 158,4 

Tab. 2 
INAA železných meteoritů 

obsah v (jg/g nebo v % (v závorce nejistota v rel. %) 

prvek Omon Gobi Mukerop Sichote Alin 
(Mongolsko) (Angola) tato práce 1. c. 2 

AI 12(20) 25(12) 218(2) 

Cl 134(8) 17(20) 13(15) 

Ti <67 <52 <35 

V <0,3 <0,2 <0,2 

C r* 22(?) <15 <21 

Mn* 9(?) 10(?) 11(?) 

Fe% 83,1(3) 80,6(3) 91,3(3) 92 

Co% 0,481(2) 0,408(2) 0,466(2) 0,434 

Ni% 9,77(3) 8,63(3) 7,12(3) 5,50 

Cu 225(10) 229(7) 171(6) 

Ga 27,5(10) 7(25) 73(5) 
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prvek 

obsah v pg/g nebo v % (v závorce nejistota v rel. %) 

prvek Omon Gobi 
(Mongolsko) 

Mukerop 
(Angola) 

Sichote Alin prvek Omon Gobi 
(Mongolsko) 

Mukerop 
(Angola) tato práce I. c. 2 

Ge 46,3(10) <17 318(4) 

As 16,5(2) 4,3(8) 12,0(2) 

Mo 4,3(14) 70(3) 46(3) 

Ru <6 <5 6,4(30) 

Pd <17 <5 <7 

Ag <6 <4 <5 

Sb 0,51(11) <0,26 0,56(12) 

W <0,5 <1 0,7(25) 

Re <0,09 <0,4 0,14(11) 

Os <1,1 1,33(30) 1,68(20) 

Ir 0,236(5) 2,46(2) 1,68(2) 1,2 

Pt <4 - 7,8(10) 

Au 1,45(2) 0,935(2) 1,50(2) 

Pozn.: * Mn a Cr: hodnoty korigovány na příspěvky interferenčních reakcí 0,1565 ppm/%Fe 
56Fe(n,p)56Mn (práh 2,914 MeV) a 0,12 ppm/%Fe pro "Fefn.cO^Cr (reakční energie + 
0,843 MeV!) 

Podobně jako některá místa v Antarktidě (Allan Hills, Elefant Hills), staly se v poslední době 
některé oblasti v Libyi rájem sběratelů meteoritů. Podařilo se získat nepatrný kousek unikát-
ního kamenného meteoritu o hmotnosti několika set miligramů, který byl mineralogicky určen 
jako achondrit. Bylo podezření, že původ tohoto achondritu lze hledat na povrchu Měsíce. 
Aby meteorit byl zachován pro další zkoumám a dokumentaci, byla zvolena k analýze metoda 
INAA, a to jak krátkodobá varianta, umožňující stanovení většiny makroprvků, tak i varianta 
dlouhodobá pro stanovení široké palety stopových prvků. Výsledky stanovení jsou uvedeny 
v tabulce 3. 

Tab. 3 
INAA „měsíčního" achondritu „AI Qaryah Ash Sahrqiyah" z Libye. 

Obsahy prvků v pg/g nebo v % (v závorce nejistota v rel.%) 

prvek obsah prvek obsah 

Na % 0,255 (2) Mo <3 

Mg % 7,75 (3) Sb <0,16 

AI % 5,93 (2) Cs <1,2 

K % <0,03 Ba 270 (13) 

Ca % 8,6 (9) La 2,34 (3) 

Sc 40,2 (2) Ce 4,90 (3) 
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prvek obsah prvek obsah 

Ti % 0,394 (5) Sm 1,09 (2) 
V 213 (2) Eu 0,55 (2) 

Cr 3088 (2) Gd 1,6 (35) 

Mn 2027 (2) Tb 0,266 (6) 

Fe % 12,73 (2) Ho 0,37 (13) 

Co 47,2 (2) Tm 0,21 (11) 

Ni <130 Yb 1,15 (5) 

Cu 52,5 (4) Lu 0,22 (14) 

Zn <28 Hf 0,61 (3) 

As 0,46 (13) Ta 0,054 (25) 

Br <0,7 Au 0,09 (?)* 

Rb <18 Th 0,17 (11) 

Sr 141 (30) U <0,24 

Pozn.: * Slepý pokus obsahu Au v obalové PE folii odečten, ale obsah Au nutno brát jako orientační 
hodnotu. 

Tyto výsledky potvrdily, že jde o basalt (diferencovanou horninu) a porovnáním s analýzami 
vzorků získaných z lunárních expedic Apollo lze téměř s jistotou původ tohoto achondritu 
přisoudit povrchu Měsíce. Tento příklad analýz unikátních vzorků jenom potvrzu je nezastu-
pitelnou roli aktivační analýzy. 
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