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Topliwość tektytów
Tektites melting

Abstract: In this paper, results of melting experiment of tektites are presented. Tektites from four
strewnfields: North American, Central European, Ivory Coast and Australasian were used.
The fragments of investigated tektites were heated in oxide atmosphere in 1100oC in two time
intervals: 5 and 120 minutes. The temperature of 1100oC is too low for completely melting of
the studied material despite to heating in the same conditions but in small area (eg. in a spot).
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Podczas impaktu wytworzone ciœnienie i temperatura doprowadzaj¹ do fragmenta-
cji tektytów, skutkiem czego dane okreœlaj¹ce ich ca³kowit¹ iloœæ nie by³y dok³ad-
ne. W przypadku frakcji poimpaktowej Ameryki Pó³nocnej i Australii Glass i in.
(1997) stwierdzili, ¿e niektóre fragmenty szkliwa mia³y znacznie wiêksz¹ wielkoœæ
ni¿ statystyczne rozmiary okazów ca³kowitych. W warstwach osadowych stanowi¹
od 17 do 52% ca³ego materia³u tektytowego (Poag i in. 1994; Koeberl i in. 1996).
Iloœæ fragmentów australitów roœnie wraz ze zmniejszaniem odleg³oœci od krateru
Ÿród³owego (Glass i in. 1997). Ze wzglêdu na rosn¹c¹ iloœæ fragmentów tektytów
afrykañskich w kierunku krateru Bosumtwi, uwa¿a siê go za ich potencjalne Ÿród³o
(Glass i in. 1997). Rozdrobnienie nast¹pi³o najprawdopodobniej, gdy du¿e tektyty
b¹dŸ mikrotektyty jeszcze bêd¹ce w formie p³ynnej wpada³y do zbiorników wod-
nych, fragmentacja natomiast wynika w powsta³ych naprê¿eñ termicznych. Sposób
podzia³u zale¿y od wielkoœci tektytu i jego temperatury podczas koñcowej fazy
lotu. Wiêksze obiekty stosunkowo d³u¿ej utrzymuj¹ ciep³o w³aœciwe i dlatego te¿
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to g³ównie one ulega³y termicznej fragmentacji. Wi¹¿e siê to równie¿ z wiêkszym
oporem powietrza a wskutek tego wiêkszym tarciem. Jest to zgodne z modelami
rozrzutu tektytów z krateru (French 1998; Glass i Simonson 2013), gdzie w miarê
zwiêkszania odleg³oœci od krateru Ÿród³owego, opada³ coraz mniejszy materia³
dystalny.

By potwierdziæ teorie, wed³ug której tektyty w formie p³ynnej ulegaj¹ po-
dzia³owi po szoku termicznym w zetkniêciu z wod¹, Glass i in. (1997) podgrzewali
badane tektyty punktowo do temperatury 1100oC palnikiem propanowym. Utrzy-
muj¹c tê temperaturê przez piêæ minut otrzymywali na wpó³ p³ynne szkliwo
impaktowe, które analizowali pod k¹tem powsta³ych pêcherzyków substancji lot-
nych, a nastêpnie obserwowali ich podzia³ po wrzuceniu do wody.

Niniejsze doœwiadczenie mia³o na celu weryfikacjê warunków temperaturowych
przyjêtych przez Glassa i innych potrzebnych do uzyskania pêcherzyków w szkli-
wie tektytów oraz zmiany ich stanu skupienia na pó³p³ynny.

Materiał i metodologia
Do doœwiadczenia wybrano cztery rodzaje tektytów: bediazyt, szk³o libijskie,
mo³dawit oraz indochinit. Szkliwa umieszczono w pojemniczkach korundowych
a nastêpnie w piecu muflowym Heraeus K114 w temperaturze 1100oC na okres
5 a nastêpnie 120 minut. Po dokonaniu obserwacji materia³ wrzucono do wody
o temperaturze pokojowej.

Wyniki i dyskusja
Pierwszy etap doœwiadczenia polega³ na podgrzewaniu tektytów i ich fragmentów
w 1100oC przez piêæ minut. Po tym okresie czasie nie stwierdzono ¿adnych zmian
w szkliwie, w tym tak¿e obecnoœci pêcherzyków faz lotnych. Pomimo, ¿e materia³
zaraz po wyjêciu z pieca by³ nagrzany do bia³oœci, po ostygniêciu nie uda³o siê
zauwa¿yæ ¿adnych zmian strukturalnych. Podjêto wiêc decyzjê o pozostawieniu
zarówno ca³ych tektytów jak i ich fragmentów w temperaturze 1100oC na okres
120 minut. Po wyjêciu materia³u równie¿ nie uda³o siê zarejestrowaæ pêcherzyków
faz lotnych, ani ogólnego obtopienia, pomimo, ¿e tylko mo³dawit nie wykaza³ ¿ad-
nych zmian w swej strukturze (fig. 1. A). Istotnym efektem by³a minimalnie prze-
topiona, zaraz po wyjêciu z pieca jedna z krawêdzi indochinitu (fig. 1. B1, B2).
Tektyt ten zmieni³ równie¿ barwê z czarno-zielonkawej na brunatno-czerwon¹,
natomiast fragmenty bediazytu (fig. 1. C1) zmieni³y swój po³ysk z szklistej na
matowy (fig. 1. C2). Tektyty zosta³y nastêpnie wrzucone do wody o temperaturze
pokojowej. Jedyn¹ zmian¹ jak¹ uda³o siê zaobserwowaæ by³o pêkniêcie szk³a libij-
skiego, najprawdopodobniej powsta³e na skutek ró¿nic temperatur (fig. 1. D).

Na drodze niniejszego eksperymentu nie uda³o siê osi¹gn¹æ rezultatów opisa-
nych przez Glassa i in. (1997). Uwa¿a siê, ¿e nawet temperatura 1100oC mo¿e byæ
niewystarczaj¹ca do nawet czêœciowego roztopienia ca³ych tektytów, z racji ¿e krze-
mionka topnieje w ok. 1700oC. Tektyty niewiele ró¿ni¹ siê od siebie sk³adem che-
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Fig. 1. Tektyty po 120 minutach w temperaturze 1100oC; A) Mołdawit, bez żadnych zauważalnych zmian;
B1, B2) Indochinit, z lekko stopioną krawędzią; C1, C2) Bediazyt i jego fragmenty z połyskiem matowym;
D) Pęknięcie powstałe w szkle libijskim. Skala 1 cm.



micznym dlatego s¹dzimy, ¿e tak¿e nie ma on wp³ywu na wysokoœæ granicy top-
nienia. Z metodologii artyku³u Glassa i naszych obserwacji wynika, ¿e temperatura
punktowa potrzebna do stopienia tektytu uzyskana za pomoc¹ palnika na ma³ym
obszarze szkliwa mo¿e byæ znacznie ni¿sza od temperatury jaka musi dzia³aæ na
ca³y tektyt jednoczeœnie.
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