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Właściwości termofizyczne meteorytu Sołtmany
Modelowanie ewolucji cieplnej planet i planetoid wymaga precyzyjnych danych
eksperymentalnych dotycz¹cych ró¿nych w³aœciwoœci fizycznych, zw³aszcza w³aœciwoœci termofizycznych minera³ów pozaziemskich i meteorytów. Szczególn¹ rolê
odgrywaj¹ dane termofizyczne uzyskane podczas pomiarów ska³ pozaziemskich,
które jeszcze nie zd¹¿y³y ulec wp³ywom warunków ziemskich. Dlatego w krêgu
zainteresowañ autorów znalaz³y siê w³aœciwoœci cieplne meteorytu So³tmany, którego spadek nast¹pi³ 30 kwietnia 2011. Meteoryt ten zosta³ poddany wszechstronnym badaniom przez miêdzynarodowy zespó³ specjalistów z wykorzystaniem najnowszych technik eksperymentalnych. Wynikiem tych badañ by³o uzyskanie szeregu wartoœciowych wyników naukowych o tym nowym materiale pozaziemskim
(Przylibski 2012).
Celem naszych badañ by³o okreœlenie ró¿nych w³aœciwoœci termofizycznych
chondrytu So³tmany takich jak: ciep³o w³aœciwe, dyfuzyjnoœæ cieplna, przewodnoœæ cieplna, tak¿e gêstoœæ i porowatoœæ tego interesuj¹cego meteorytu oraz zanalizowanie przejœæ fazowych w troilicie. Pomiary ciep³a w³aœciwego, ciep³a przemiany
oraz temperatury przejœæ fazowych troilitu przeprowadzono wykorzystuj¹c skaningow¹ kalorymetriê ró¿nicow¹ (DSC). Pomiary ciep³a w³aœciwego, ciep³a przemiany fazowej oraz temperatury przejœcia fazowego a/b w troilicie prowadzono na
ma³ych (20-miligramowych) próbkach meteorytu.
Okreœlono gêstoœæ objêtoœciow¹, gêstoœæ ziaren, porowatoœæ i w³aœciwoœci termofizyczne meteorytu So³tmany. Nasze pomiary wskaza³y, ¿e œrednia gêstoœæ objêtoœciowa materii wnêtrza meteorytu wynosi 3,475´103 kg/m3, skorupy meteorytu
4,3´103 kg/m3, gêstoœæ ziaren wynosi 3,71´103 kg/m3, a porowatoœæ (6,4±0,4)%.
Œrednie ciep³o w³aœciwe w przedziale temperatur 223–823 K wzrasta od 595
do 1046 J/(kg·K), a w temperaturze pokojowej wynosi 728 J/(kg·K). Pomiary
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ciep³a w³aœciwego ró¿nych próbek w temperaturze pokojowej ujawni³y zakres
wartoœci 705–769 J/(kg·K) (Szurgot i in. 2012). W temperaturze pokojowej
ciep³o w³aœciwe odniesione do jednostki objêtoœci chondrytu So³tmany wynosi
2,53´106 J/(m3·K), a wartoœæ ta jest bliska wartoœci œredniej 2,5´106 J/(m3·K) charakterystycznej dla materii meteorytów kamiennych (Szurgot 2011).
Badania nasze pokazuj¹, ¿e dyfuzyjnoœæ cieplna chondrytu So³tmany w temperaturze pokojowej wynosi (1,5–1,8)´10–6 m2/s, a przewodnoœæ cieplna chondrytu
(3,9–4,5) W·m–1·K–1 (Szurgot i in. 2012).
Ro¿nicowa kalorymetria skaningowa ujawni³a dwa odwracalne przejœcia fazowe
w troilicie So³tmanów: przejœcie a/b w 423,0±0,4 K, oraz przejœcie b/g w temperaturze 596,6±1,2 K. Ciep³o przemiany fazowej a/b troilitu wynosi (2,4±0,9) J/g.
Wartoœæ œrednia ciep³a przemiany a/b umo¿liwi³a okreœlenie zawartoœci troilitu
w meteorycie So³tmany, która wed³ug naszych danych wynosi w materiale wnêtrza
meteorytu (5,6±2,1)% wagowych, a obszarze skorupy obtopieniowej jest ni¿sza
(Szurgot i in. 2012). Dane Przylibskiego i £uszczek o œrednim sk³adzie pierwiastkowym meteorytu So³tmany ujawni³y zawartoœæ siarki 2,12% wagowych (Przylibski i £uszczek 2012). Proste przeliczenie prowadzi do zawartoœci FeS 5,8% wag.,
bliskiej wartoœci 5,6% okreœlonych przez nas z pomiarów DSC chondrytu
So³tmany. Dowodzi to, ¿e ro¿nicowa kalorymetria skaningowa pozwala na precyzyjne okreœlenie zawartoœci troilitu w meteorytach.
Termometria troilitowa wykorzystana w badaniach chondrytu So³tmany wskazuje na nisk¹ temperaturê akrecji tego chondrytu. Nasze najnowsze pomiary DSC
So³tmanów ujawiaj¹, ¿e reliktowa temperatura zapisana w troilicie skorupy obtopieniowej tego chondrytu wynosi oko³o 1000oC (Szurgot i in. 2013). Tak wysoka
temperatura obszaru zewnêtrznego meteorytu jest skutkiem ogrzania aerodynamicznego podczas przelotu meteoroidu przez atmosferê ziemsk¹.
Badania w³aœciwoœci termofizycznych meteorytów s¹ kontynuowane i obejmuj¹,
podobnie jak w przypadku So³tmanów, równie¿ inne nowo odkryte ska³y pozaziemskie, takie jak chondryt L6 Braunschweig (Szurgot i in. 2014).
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