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Pęcherzyki w szkliwie mołdawitów
Bubbles in moldavite glass

Abstract. Bubbles in tektites can be formed by several different mechanisms. A review of
published data has shown that the gas pressure in the bubbles is generally low. Composition
of the contained gases published in most articles sharply differs from the composition of the
terrestrial atmosphere.
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Jedn¹ z typowych cech szkliwa mo³dawitów jest obecnoœæ pêcherzyków (Žák i in.
2012). Maj¹ one zazwyczaj od setnych czêœci do kilku milimetrów, wiêksze zda-
rzaj¹ siê bardzo rzadko. Ich kszta³t jest zazwyczaj kulisty lub soczewkowaty. Nie-
kiedy pêcherzyki tworz¹ wyd³u¿one, zgodne z kierunkiem „p³yniêcia” szkliwa for-
my (Bouška 1994). S¹ na ogó³ rozmieszczone losowo, choæ mog¹ wystêpowaæ
w rzêdach. Zaobserwowano ich nagromadzenia wokó³ inkluzji lachatelierytu, przez
co niektórzy badacze (np. Dolgov i in. 1969) stworzyli podzia³ pêcherzyków na
du¿e, rozmieszczone losowo i mniejsze, skupiaj¹ce siê w lub wokó³ inkluzji czystej
krzemionki.

Žák i in. (2012) w swych badaniach skupili siê na sk³adzie chemicznym gazów
uwiêzionych w pêcherzykach mo³dawitów, a w szczególnoœci na wêglu. Pierwsze
próby tego typu podjête zosta³y przez Becka w 1910 roku.

Mechanizm powstawania i skład faz lotnych
Stwierdzono, ¿e liczba pêcherzyków jest mniejsza w tektytach powsta³ych w wyso-
kiej temperaturze i maj¹ one zazwyczaj kszta³t kulisty (Barnes 1964, 1969; Trnka
i Houzar 2002). Obecnoœæ pêcherzyków w szkliwie jest œwiadectwem obecnoœci
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faz gazowych w ich strukturze, natomiast ich formowanie jest rezultatem ch³odze-
nia siê tektytu w warunkach niskiego ciœnienia (Suess 1951; Chao 1963). Jak
wykazano (Jessberger i Gentner 1972) w jednym tektycie mo¿e byæ kilka generacji
pêcherzy, utworzonych przez ró¿ne mechanizmy i zawieraj¹ce gaz o ró¿nym
sk³adzie i ciœnieniu.

Pierwszy, ale stosunkowo rzadki mechanizm powstawania pêcherzyków, polega
na mechanicznym zamkniêciu cz¹steczek atmosfery przez szkliwo w stanie p³yn-
nym (Žák i in. 2012). Drugi typ pêcherzyków reprezentuje typ utworzony przez
fazy lotne, które zosta³y rozpuszczone w szkliwie a nastêpnie uwolnione podczas
och³odzenia tektytu lub niskiego ciœnienia zewnêtrznego (Hawkins 1963). Trzecia
generacja jest skutkiem termicznych zmian objêtoœci szkliwa podczas ch³odzenia.
W takiej sytuacji ciœnienie w pêcherzykach mo¿e byæ bardzo niskie.

Wewnêtrzne ciœnienie gazów w pêcherzykach jest znacznie ni¿sze ni¿ atmosfery-
czne (Suess 1951; Matsuda i in. 1995, 1996; Žák i in. 2012). Martin (1934) zare-
jestrowa³ w tektytach pêcherzyki gazu o ciœnieniu ok. 666 Pa. Rost (1964, 1972)
w szkliwie mo³dawitowym odnotowa³ ciœnienia rzêdu 4400 Pa, Koeberl i in.
(1988) natomiast 33800 Pa.

Wysoce problematycznym motywem jest okreœlenie proporcji miedzy ciœnie-
niem gazu w strukturze tektytu a zewnêtrznym ciœnieniem œrodowiskowym.
Uwa¿a siê (Žák i in. 2012), ¿e podczas ch³odzenia siê tektytu ciœnienie wewnêtrzne
faz lotnych spada ok. piêciokrotnie w stosunku do ciœnienia zewnêtrznego.

Pierwsze analizy chemiczne gazów zawartych w szkliwie tektytowym przedstawi³
Beck (1910). Ich sk³ad jest na ogó³ uderzaj¹co ró¿ny od ziemskiej atmosfery. Tlen
w pêcherzykach tektytów jest obecny sporadycznie (Müller i Gentner 1968;
O’Keefe i in. 1962), podobnie jak azot, który jeœli wystêpuje to w bardzo ma³ych
iloœciach (Žák i in. 2012 i literatura tam cytowana). Brak tlenu wi¹¿e siê najpra-
wdopodobniej z utlenieniem ¿elaza. Jak wykaza³ O’Keefe (1976) tektyty zawieraj¹
ok. 50–150 ppm wêgla. Petersile i in. (1967) z wêgla pozyskanego z mo³dawitów
wyseparowa³ 0,0072% wag. zwi¹zków organicznych.

Pêcherzyki gazów s¹ powszechne w mo³dawitach. Zwykle stanowi¹ ok. 0,1%
ich objêtoœci (Trnka i Houzar 2002). Analizy pêcherzyków mo³dawitów z ró¿nych
sk³adowych pola rozrzutu (ang. substrewnfied) wykaza³y ró¿nice miêdzy nimi.
Tektyty z Moraw w porównaniu do bohemskich zawiera³y mniejsz¹ liczbê pêche-
rzyków, które mia³y kszta³t bardziej kulisty (Barnes 1964; Trnka i Houzar 2002).
Lange (1995) okreœli³ natomiast, ¿e mo³dawity z Bohemii maj¹ mniej pêcherzyków
ni¿ ³u¿yckie.

Typowe pêcherzyki mo³dawitów maj¹ rozmiary do ok. dziesi¹tych czêœci mili-
metra (fig. 1). Niemniej jednak morfologia powierzchni szkliwa czasem wskazuje
na pêcherzyki, które mia³y kilka cm œrednicy (Žák i in. 2012). Ich kszta³t jest
zazwyczaj kulisty lub wyd³u¿ony.

Sk³ad chemiczny faz lotnych zawartych w mo³dawitach przedstawi³ Dolgov
i in. (1969): 53–69% CO2; 22–40% H2; 2,6–4,8% sk³adników grup:
H2S + SO2 + NH3 + HCl + HF; 0,2–6,1% N2.
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Fig. 1. Widoczne liczne pęcherzyki w przekroju na powierzchni mołdawitu. Obraz BSE.
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