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Meteoryty – inne spojrzenie.
Odkształcenia szokowe w meteorytach żelaznych
skutkiem odprężenia materii jądra planetek
po ich kolizyjnym rozbiciu

Przedmiotem mojego wyst¹pienia by³y rozwa¿ania dotycz¹ce przyczyn powstania
odkszta³ceñ szokowych w meteorytach ¿elaznych. Szczególnie interesuje nas mate-
ria oktaedrytów utworzona z belek kamacytu o zawartoœci niklu od 6–14%, w któ-
rym obserwuje siê linie Neumanna.

¯elazo-niklowe j¹dra we wnêtrzach ma³ych planet powsta³y w warunkach wyso-
kiego ciœnienia rzêdu kilku do kilkudziesiêciu GPa. Poszczególne kryszta³y ¿elazo-
niklu krzep³y przy ma³ym przech³odzeniu co skutkowa³o powstaniem mikrostru-
ktury o du¿ym ziarnie, pozbawionej uprzywilejowanej orientacji (Jasiñski 2003).
Ma³e planety póŸniej uleg³y rozbiciu na skutek kolizji z podobnymi cia³ami lub
uleg³y rozerwaniu na skutek dzia³ania si³ p³ywowych wielkiej planety. W trakcie
tych kolizji planety by³y ju¿ wystyg³e, a ich j¹dra zestalone. Zaczerpniête z portalu:
http://cseligman.com/text/planets/internalpressure.htm wzory pozwalaj¹ na wyli-
czenie, ¿e wewn¹trz hipotetycznej planetki o œrednicy 1500 km panowa³o ciœnienie
rzêdu 5 GPa. Jest to dostatecznie du¿e ciœnienie, zdolne zmniejszyæ rozmiary
cia³a nawet o kilka procent. Jeœli przyj¹æ wspó³czynnik sprê¿ystoœci ¿elaza 160 GPa
to przy za³o¿onej œrednicy naszej przyk³adowej planetki, znajduj¹ca siê we-
wn¹trz j¹dra materia ¿elazo-niklu dozna³a pod wp³ywem ciœnienia kontrakcji
o oko³o 3%.

Przedstawiona przeze mnie hipoteza zak³ada, ¿e powodem odkszta³ceñ szoko-
wych móg³ byæ proces rozprê¿enia pierwotnie œcieœnionej materii j¹der ma³ych pla-
net w trakcie ich rozbicia.

Na skutek rozprê¿enia i tym samym przejœcia fali zmniejszaj¹cego siê ciœnienia
w materii ¿elazo-niklu, w pewnych p³aszczyznach struktury krystalicznej nast¹pi³a
szokowa przemiana polegaj¹ca na dyslokacji w p³aszczyŸnie gêstszego upakowania
atomów. Dla obserwatora obraz ten przejawia siê w postaci linii Neumanna na
przekrojach beleczek kamacytu.
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Przyjmuje siê, ¿e linie Neumanna s¹ zmianami szokowymi zwi¹zanymi ze zde-
rzeniami cia³ w przestrzeni kosmicznej. Wed³ug mnie powszechnoœæ wystêpowania
linii Neumanna przeczy takiemu rozumowaniu. Zmiany szokowe w meteorytach
¿elaznych wystêpuj¹ dosyæ powszechnie (Jastrzêbska 2009).

W przypadku gdy dochodzi³o do zderzeñ planet, zmiany szokowe od uderzenia
mog³y powstaæ tylko w pewnych obszarach j¹der w bezpoœrednim styku uderzenia
jednego cia³a o drugie. Mam tu na myœli takie zmiany jak deformacje plastyczne
(strefy zgniotu) polegaj¹ce na trwa³ej deformacji struktury krystalicznej.

Gdyby zmiany szokowe by³y tylko efektem zderzeñ cia³, to by³oby ich mniej
w „masie meteorytu”. Mniejsza by by³a równie¿ iloœæ zszokowanych meteorytów.

Fakt powszechnoœci wystêpowania linii Neumanna pozwala wysun¹æ hipotezê,
¿e odprê¿anie materii mog³o byæ przyczyn¹ powstania tak¿e innych efektów szoko-
wych jak np. p³aszczyzny poœlizgu, zbliŸniaczenia lub struktury matowe.
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