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Odkształcenia szokowe w meteorytach żelaznych
skutkiem rozprężenia materii jądra małych planet
po ich kolizyjnym rozbiciu
Deformation shock in iron meteorites as a result of expansion of nuclei
small planets after their collision breakdown

Abstract: The interiors of small planets under high pressure of a few GPa formed iron-nickel core.
During slow cooling, this matter underwent crystallization into forms of small bars made of
kamacite. After breaking the planets as a result of cosmic collisions of nuclei matter has rapidly
expanded and created rapid pressure waves, which resulted in the formation of Neumann lines.

Keywords: the expansion of matter, iron-nickel core, the effect of shock, Neumann lines,
deformation twins

Wstęp

Wyniki prowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e ¿elazo belkowe powsta³o w efekcie kry-
stalizacji stopu ¿elazo-niklowego, na skutek jego bardzo powolnego stygniêcia,
rzêdu 1–10°C/mln lat (Manecki 1975, Buchwald 1975). Proces ten zachodzi³ we
wnêtrzu ma³ych planet i planetoid przy udziale wysokiego ciœnienia, które dla pla-
net jest rzêdu od kilku do kilkudziesiêciu GPa (Seligman 1993).

Meteoryty ¿elazne, utworzone ze stopu FeNi, pochodz¹ z j¹der tych wystyg³ych
i skrystalizowanych ma³ych planet, które póŸniej uleg³y rozbiciu na skutek kosmi-
cznych kolizji. Dowodem na to, ¿e materia j¹der planet w momencie rozbicia by³a
ju¿ zestalona, s¹ skrystalizowane beleczki kamacytu nazywane ¿elazem belkowym.

W trakcie krzepniêcia, w momencie przemiany fazy ciek³ej w sta³¹, nastêpowa³
skurcz termiczny materii, czego efektem by³o oddzielanie siê poszczególnych bele-
czek FeNi, pêkanie na gor¹co (Jasiñki 2003).

Na wytrawionych powierzchniach p³ytek meteorytów ¿elaznych ogl¹damy
granice ziaren (beleczek), a w powiêkszeniu na samych beleczkach obserwujemy
równoleg³e cienkie linie, tzw. linie Neumanna (Pilski 1999, Buchwald 1975).
Fragmenty powierzchni szlifowanych i wytrawionych oktaedrytów mieni¹ siê gr¹
œwiat³a, ukazuj¹c zró¿nicowanie mikrostruktury.
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Linie Neumanna jako zmiany szokowe

Linie Neumanna widoczne na przekrojach beleczek kamacytu s¹ to dwojakiego
rodzaju odkszta³cenia plastyczne. Cienkie, pojedyncze linie stanowi¹ zwyk³e linie
Neumanna. W jednej linii Neumanna w skrajnych przypadkach znajduje siê od
100 do 300 kolejnych przesuniêtych warstw atomowych. Odleg³oœæ pomiêdzy
liniami wynosi kilka tysiêcy warstw atomowych (Dobrzañski 2002). Dlatego linie
te widaæ ju¿ w niewielkim powiêkszeniu.

Czêœæ linii Neumanna (linie grubsze) stanowi¹ bliŸniaki odkszta³cenia. S¹ one
przedstawione i opisane w dalszej czêœci artyku³u.

Uwa¿a siê, ¿e linie Neumana s¹ zmianami szokowymi utworzonymi przy ciœnie-
niu oko³o 130–750 kb. (Heymann i in. 1966; Manecki 1975). W artykule z 1966
roku Heymann i wspó³autorzy podaj¹, ¿e w trakcie badañ fragmentów poimpakto-
wego meteorytu Canyon Diablo, pochodz¹cego z krateru Barringera ustalono, co
nastêpuje:

„Na podstawie badañ metalograficznych obserwowalne próbki zosta³y zaklasyfiko-
wane jako silnie, œrednio, i lekko zszokowane. Odkszta³cenia szokowe odpowiada³y ciœ-
nieniu �750kb, 130–750kb i <130kb.”

Autorzy artyku³u zaznaczyli tak¿e, i¿ pewne odkszta³cenia szokowe by³y przed-
ziemskie.

Poniewa¿ zmiany szokowe w meteorytach ¿elaznych wystêpuj¹ dosyæ powszech-
nie (Jastrzêbska 2009), przyjmuje siê, ¿e linie Neumana s¹ zmianami szokowymi
zwi¹zanymi ze zderzeniami cia³ w przestrzeni kosmicznej.
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Fot. 1. Widok linii Neumanna ujawnionych przez trawienie w meteorycie Mount Joy
(źródło: www.meteoritenhaus.de/img/Mount_Joy_2_1.jpg)



Fakt, ¿e prawie wszystkie meteoryty s¹ zszokowane oraz fakt, ¿e nie wszystkie
meteoryty mia³y „twarde l¹dowanie” (impakt), pozwala³ wysnuæ wniosek, ¿e znie-
kszta³cenia szokowe w postaci linii Neumanna s¹ przedziemskie, tzn. utworzy³y siê
przed spadkiem meteoroidu na powierzchniê naszej planety (Uhlig 1955). Pogl¹dy
takie utrwali³y siê po wielu publikacjach naukowych pocz¹wszy od po³owy ubieg-
³ego wieku. Taka argumentacja, zdaniem autora, nie wyczerpuje ca³ego zagad-
nienia.

Przypomnijmy, ¿e linie Neumanna powsta³y wewn¹trz kryszta³ów kamacytu
i biegn¹ najczêœciej zgodnie z trzema kierunkami krystalograficznymi. Œwiadczy to
o tym, ¿e zosta³o roz³adowane wewnêtrzne naprê¿enie. Naprê¿enia powoduj¹ce
powstawanie linii Neumanna mog³y siê pojawiæ ju¿ w trakcie pierwotnego stygniê-
cia. Proces taki, maj¹cy charakter skurczu termicznego, musia³ nastêpowaæ ju¿ po
przejœciu z temperatury krystalizacji do temperatury ni¿szej, tak¿e do temperatury
poni¿ej 0°C, jaka panuje w przestrzeni kosmicznej.

Informacje o liniach Neumanna powstaj¹cych w skrystalizowanym ¿elazie, tak-
¿e w warunkach ziemskich (Jastrzêbska 2009), pochodz¹ z opisów badañ laborato-
ryjnych w bardzo niskich temperaturach. W efekcie takiego szybkiego sch³odzenia
metalu zachodzi skurcz temperaturowy, powoduj¹cy powstanie linii Neumanna,
ale w ma³ych iloœciach.

Proces pierwotnego stygniêcia w j¹drach ma³ych planet nie móg³ powodowaæ
powstawania du¿ej iloœci linii Neumanna, poniewa¿ powolny proces stygniêcia
niwelowa³ wystêpowanie wiêkszych naprê¿eñ w czasie krzepniêcia metalu. W trak-
cie stygniêcia wielkoœæ skurczu termicznego zale¿na by³a od wspó³czynnika rozsze-
rzalnoœci liniowej �, który dla metali jest liczony w u³amkowej czêœci promila –
cytat: (np. dla stali wynosi 0,0000110 K–1).2

Wczeœniej stwierdziliœmy, ¿e odkszta³cenia szokowe s¹ powszechne i najprawdo-
podobniej przedziemskie, ale czy zasadniczym powodem ich powstawania na pew-
no by³y zderzenia w przestrzeni kosmicznej?

Mo¿na podejrzewaæ, ¿e przyczyn¹ powstania efektów szokowych mog³o
byæ rozprê¿enie uprzednio œcieœnionej materii.

Za mo¿liwoœci¹ powstania efektów szokowych w trakcie rozprê¿enia œcieœnionej
materii j¹der ma³ych planet i planetoid, przemawia kilka argumentów.
� Rozprê¿eniu mo¿na przypisaæ doœæ luŸn¹ strukturê niektórych meteorytów

¿elaznych, które w efekcie ³atwo siê rozpadaj¹ wzd³u¿ granic kryszta³ów. Kry-
szta³y kamacytu s¹ bardzo s³abo ze sob¹ z³¹czone, np. w meteorycie Sikhote-
-Alin. (inf. ustna Pilski A.S.)

� Kolizje planet i planetoid, generowa³y powstanie zmian szokowych tylko
w pewnych obszarach ich j¹der. Mam tu na myœli takie zmiany, jak deforma-
cje plastyczne (strefy zgniotu) polegaj¹ce na trwa³ej deformacji, a nie tylko
zmiany w strukturze krystalicznej.

� Kryszta³y FeNi tworz¹ce j¹dro planety s¹ du¿o bardziej plastyczne od ska³
krzemianowych jej p³aszcza, wiêc z tego powodu uderzeniowa fala szokowa
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w meteoroidzie ¿elaznym szybko ulega³a rozproszeniu i wyt³umieniu. Zasiêg
zmian szokowych powinien byæ niewielki.

� Fragmenty rozbitych j¹der ma³ych planet ulega³y w przestrzeni kosmicznej
odœrodkowemu odrzuceniu. Poszczególne czêœci, oprócz sporadycznych kon-
taktów, ju¿ wiêcej siê w przestrzeni raczej „nie spotyka³y” – nie zderza³y.

� Bior¹c pod uwagê dzia³anie fali uderzeniowej, nie rozpatrujemy zagadnienia
roz³adowania naprê¿eñ jedynie wzd³u¿ œcian kryszta³ów, gdzie si³y wi¹¿¹ce
struktury s¹ najmniejsze, ale równie¿ rozpatrujemy naprê¿enia w wewnêtrznej
strukturze wi¹zañ w obrêbie kryszta³u – wewn¹trz beleczek kamacytu.

� Mo¿na przyj¹æ, ¿e wartoœæ ciœnienia 130 kb, zosta³a zapo¿yczona z badañ
laboratoryjnych rozci¹gania ró¿nych metali i ich stopów (w postaci monokry-
szta³u).Wartoœæ ta wynosi 13000 MPa, (czyli 130 kb). Ciœnienie to jest 103

razy wiêksze, ni¿ potrzebne do przemieszczeñ warstw atomów przy próbie
zrywania ¿elaza w laboratorium.3

� Materia metaliczna w j¹drze ma³ych planet jest stopem FeNi z niewielkimi
domieszkami innych pierwiastków, wykrystalizowanym pod wielkim ciœnie-
niem H.H. Uhlig (1955).

� Z metalurgii wiadomo, ¿e domieszki innych pierwiastków stanowi¹ tzw.
umocnienie roztworowe, które stanowi dodatkowe utrudnienie dla przesuniê-
cia atomów w sieci.

Po analizie przedstawionych argumentów nasuwa siê wniosek, ¿e odkszta³cenia-
mi przedziemskimi mog³y byæ te odkszta³cenia, które powsta³y na skutek od-
dzia³ywania fali ciœnienia o wartoœci oko³o 130 kb. Takie wartoœci ciœnienia fal pro-
wadz¹ do powstania bliŸniakowania mechanicznego w materii pozaziemskiego
¿elazo-niklu, tj. materia³u, który mo¿na porównaæ do monokryszta³u ¿elaza „umo-
cnionego” domieszkami innych pierwiastków.

Wed³ug przedstawionej tu hipotezy, powodem tych odkszta³ceñ mog³y byæ nie
tylko zderzenia, ale tak¿e proces rozprê¿enia materii j¹der planet po ich rozbiciu.
Rozprê¿enie materii powodowa³o gwa³towne powiêkszenie przyrostu jej objêtoœci,
a tym samym powodowa³o przejœcie gwa³townej fali energii.

Poślizg w ujęciu graficznym

Czynnik, który umo¿liwia³ póŸniejszy poœlizg wzd³u¿ p³aszczyzn sieci atomowej
móg³ powstaæ ju¿ w momencie krystalizacji roztworu ¿elazo-niklu w kryszta³ach
kamacytu, w wyniku niekoherencji granicy miêdzyfazowej (Jasiñski 2011). Do-
mieszki pierwiastków innych metali poprzez umocnienie roztworowe wp³ywa³y na
wytrzyma³oœæ poprzez stabilizowanie mikrostruktury.

Ponadto, na wytrzyma³oœæ struktury mia³a wp³yw budowa samej atomowej sieci
krystalicznej Fe� w stopie FeNi w kryszta³ach kamacytu.

Uruchomienie dyslokacji (poœlizgu) nastêpuje w tym systemie poœlizgu, w którym
naprê¿enie œcinaj¹ce � osi¹gnie minimaln¹ wartoœæ – krytyczne naprê¿enie styczne �kr.
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(krytyczne). W sieci Fe� (sieæ RPC), nie ma p³aszczyzn o zwartym u³o¿eniu atomów
jak p³aszczyzny w sieci Fe-� (sieæ RSC). Mniejsza gêstoœæ u³o¿enia atomów w p³aszczy-
znach sprawia, ¿e naprê¿nie krytyczne �kr. jest du¿e. Naprê¿enie �kr w monokrysztale
Fe� , w temperaturze pokojowej wynosi oko³o 15 Mpa. (…)Naprê¿enie teoretyczne �

potrzebne do zrealizowania poœlizgu przy nieobecnoœci dyslokacji, czyli przy za³o¿eniu
przezwyciê¿enia si³y wi¹zañ atomowych na ca³ej p³aszczyŸnie poœlizgu, jest 102–104

razy wiêksze od powy¿szego naprê¿enia krytycznego.4

Bliźniaki odkształcenia w ujęciu graficznym
Za przyk³ad pos³u¿y opis z pracy: Odkszta³cenie-i-rekrystalizacja-metali5

Cytat: Po wyczerpaniu mo¿liwoœci poœlizgu (zablokowanie dyslokacji) odkszta³cenie
monokryszta³u realizuje siê poprzez bliŸniakowanie. BliŸniakowanie wymaga znacz-
nie wiêkszych naprê¿eñ ni¿ poœlizg, dlatego zachodzi w drugiej kolejnoœci. BliŸniako-
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Rys. 1. Schemat odkształcenia plastycznego monokryształu przez poślizg
(źródło: www.im.mif.pg.gda.pl/.../PIM_07_Odksztalcenie_i_rekrystalizacja_metali) (grafika poślizgu wg
Dobrzański 2002).

Rys. 2. Schemat odkształcenia plastycznego monokryształu przez bliźniakowanie (źródło:
www.im.mif.pg.gda.pl/.../PIM_07_Odksztalcenie_i_rekrystalizacja_metali) (grafika linii Neumanna
w postaci bliźniaków wg Dobrzański 2002).

4 http://www.im.mif.pg.gda.pl/.../PIM_07_Odksztalcenie_i_rekrystalizacja_metali
5 http://www.im.mif.pg.gda.pl/.../PIM_07_Odksztalcenie_i_rekrystalizacja_metali; s. 15, 16



wanie wystêpuje przede wszystkim w kryszta³ach, które maj¹ mniejsz¹ liczbê systemów
poœlizgu od sieci Fe-� i w kryszta³ach o sieci (Fe� ), w których naprê¿enia krytyczne
poœlizgu s¹ wiêksze ze wzglêdu na brak p³aszczyzn zwarcie wype³nionych atomami, jak
w Fe-� (…). BliŸniak jest segmentem kryszta³u sk³adaj¹cym siê z przesuniêtych po
sobie warstw. Dwie skrajne p³aszczyzny ograniczaj¹ce bliŸniak nazywane s¹ p³aszczyz-
nami bliŸniakowania. BliŸniak ma strukturê sieci (u³o¿enie atomów), bêd¹c¹ lustrza-
nym odbiciem wzglêdem p³aszczyzny bliŸniakowania struktury nieodkszta³conej czêœci
kryszta³u.

Ciśnienie w jądrze planety. Obliczenia wielkości rozprężenia
jako przyrostu objętości

Cia³a niebieskie w postaci skalistych, ma³ych planet maj¹ œrednicê wynosz¹c¹
900–2300 km. W trakcie ich formowania we wnêtrzach by³o wystarczaj¹ce ciœnie-
nie i temperatura, aby znajduj¹ca siê tam materia uleg³a stopieniu i zró¿nicowaniu
(odmieszaniu). Cia³a te osi¹ga³y równowagê hydrostatyczn¹ i kulisty kszta³t po
przekroczeniu œrednicy 900 km (Brown 2011).

W trakcie formowania planety, materia j¹dra na skutek grawitacji by³a poddana
wystarczaj¹cemu ciœnieniu, aby roztopione j¹dro w jej centrum uleg³o izometrycz-
nemu œcieœnieniu. W samym j¹drze panowa³o najwiêksze ciœnienie, natomiast
mniejsze w p³ytszych warstwach planety.
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Rys. 3. Rysunki i zdjęcia odkształcenia plastycznego monokryształów (Dobrzański 2002).



Rozprê¿enie materii mo¿na opisaæ jako proces, który skutkuje zwiêkszeniem
objêtoœci po wyeliminowaniu przyczyny kompresji – ciœnienia. W uproszczeniu,
po rozbiciu planety i uwolnieniu jej œcieœnionego j¹dra, jego wymiary w dynamicz-
ny sposób siê zwiêkszy³y. Na skutek rozprê¿enia i tym samym przejœcia gwa³townej
fali uderzeniowej w materii ¿elazo-niklu, w pewnych p³aszczyznach struktury kry-
stalicznej, nast¹pi³a szokowa przemiana. Chc¹c obliczyæ przyrost objêtoœci rozprê-
¿anego cia³a rozwa¿ano cia³o o wielkoœci ma³ej planety.

Dla oszacowania wartoœci ciœnienia wewn¹trz przyk³adowej ma³ej skalistej plane-
ty, o budowie podobnej do Ziemi (Kerr 2005), tzn. planety skalistej o œredniej
gêstoœci oko³o 5,5 g/cm3 z j¹drem ze stopu Fe-Ni, przyjêto œrednicê 1500 km.
W wyniku rozbicia takiej planety, œrednica j¹dra zwiêkszy³a siê o wielkoœæ zale¿n¹
od wspó³czynnika sprê¿ystoœci materia³u, z którego by³o ono zbudowane. Do obli-
czeñ przyjêto wartoœæ wspó³czynnika sprê¿ystoœci ¿elaza K6, równ¹ 160 GPa. Precy-
zyjne wyliczenia wymaga³yby znajomoœci sk³adu materii wnêtrza planety i rozk³ad
poszczególnych stref. Wed³ug przyjêtego z literatury (Kerr 2005), prostego modelu,
Ziemia sk³ada siê z krzemianowej skorupy i p³aszcza, oraz ¿elazo-niklowego j¹dra.
Wielkoœæ kontrakcji na granicy j¹dro-p³aszcz bêdzie mniejsza ni¿ we wnêtrzu j¹dra.

Przy za³o¿onej wczeœniej wielkoœci ma³ej planety, ograniczymy siê do oszacowa-
nia wartoœæ ciœnienia, jakie panuje w samym œrodku jej j¹dra.

Mo¿emy w tym celu pos³u¿yæ siê formu³¹, która pozwala w sposób orientacyjny
obliczyæ jego wartoœæ (Seligman 1993) P ~ g2 (wartoœæ ciœnienia wewnêtrznego jest
proporcjonalna do kwadratu wartoœci przyspieszenia na powierzchni), gdzie: war-
toœæ przyspieszenia na powierzchni (dla Ziemi to wartoœæ przyspieszenia ziem-
skiego g = 9,81 m/s2).

W celu wyliczenia wartoœci przyspieszenia na powierzchni ma³ej planety mo¿e-
my spróbowaæ oszacowaæ tê wartoœæ. Wartoœæ przyspieszenia g na powierzchni
wyra¿a siê wzorem:

g = G M/r2 (1)

gdzie: M – masa cia³a w kg, G – sta³a grawitacji, jednostka w m3/kg·s2, g – przy-
spieszenie na powierzchni cia³a w m/s2, r – promieñ cia³a w km.

Przyjmuj¹c uproszczone wyliczenia, przypomnijmy, ¿e gêstoœæ cia³a �:

� = M/V (2)

gdzie: M – masa cia³a w kg, V – objêtoœæ cia³a w km3.
Wstawiaj¹c zale¿noœæ (2) do wzoru (1) i zak³adaj¹c, ¿e ma³a planeta jest kul¹,

a wiêc jej objêtoœæ V wynosi:

V = 4/3	r3 (3)

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 7, 2016

Jan Specht 129

6 Wikipedia: Wspó³czynnik sprê¿ystoœci objêtoœciowej (K) – wielkoœæ opisuj¹ca odpornoœæ cia³a
na zmianê objêtoœci, gdy jest ono poddane kompresji izometrycznej (jednolitej w ka¿dym kierunku).
Miara ta jest zdefiniowana jako ciœnienie potrzebne do uzyskania okreœlonego zmniejszenia objêtoœci.
Przyk³adem niech bêdzie armatnia kula ¿elazna, jej wspó³czynnik sprê¿ystoœci 160 GPa (gigapaskal),
co znaczy, ¿e do zmniejszenia jej objêtoœci o 0,5% potrzebne jest ciœnienie 0,005×160 GPa =
0,8 GPa.



otrzymujemy:
g = 4/3	Gr� (4)

Poniewa¿ do zilustrowania przyjêliœmy model ma³ej planety typu skalistego,
o tej samej œredniej gêstoœci co Ziemia, wiêc aby obliczyæ wartoœæ przyspieszenia na
jej powierzchni g’ wystarczy skorzystaæ z równania:

g’ = g r’/RZ (5)

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie w m/s2, r’ – promieñ planety w km, RZ – pro-
mieñ Ziemi w km.

Planeta skalista o promieniu r’ = 750 km bêdzie zatem mia³a wartoœæ przyspie-
szenia na powierzchni równ¹:

g’ = 9,8 � 750 / 6300 = 1,17 m/s2 (6)

Przyjmuj¹c wartoœæ ciœnienia wewn¹trz Ziemi równ¹ 360 GPa (Alfè i in. 2002)
i podstawiaj¹c do wzoru (7) wartoœæ g’ otrzyman¹ z równania (6), otrzymujemy
wartoœæ ciœnienia P’, panuj¹cego wewn¹trz j¹dra planety o za³o¿onej œrednicy
1500 km:

P’ = P (g’/ g) 2 = 360 (1,17 / 9,8)2 = 0,0142 � 360 = 5 GPa (7)

gdzie: P’ – wartoœæ ciœnienia panuj¹cego wewn¹trz j¹dra planety w GPa, P – ciœ-
nienia panuj¹cego wewn¹trz Ziemi w GPa, g’ – wartoœæ przyspieszenia na jej
powierzchni w m/s2, g – przyspieszenie ziemskie w m/s2.

Jeœli przyj¹æ, ¿e wspó³czynnik sprê¿ystoœci K ¿elaza jest równy 160 GPa, to
chc¹c, przy za³o¿onej œrednicy 1500 km naszej hipotetycznej planety, wyliczyæ ciœ-
nienie panuj¹ce wewn¹trz j¹dra, musimy w tym celu podzieliæ otrzymane ze wzoru
nr 7: 5 GPa/160 GPa – co daje wynik 3,125%. Oznacza to, ¿e materia ¿elazo-ni-
klu dozna³a pod wp³ywem ciœnienia kontrakcji (zmniejszenia wymiaru objêtoœci)
o oko³o 3%. Dok³adniejsze obliczenia powinny uwzglêdniæ mechaniczne w³aœci-
woœci meteorytów ¿elaznych (np. Petrovic 2001), a wiêc mechaniczne w³aœciwoœci
¿elazo-niklu nie czystego ¿elaza czy stali.

Jak wynika z przedstawionych szacunkowych obliczeñ, we wnêtrzach ma³ych
skalistych planet panuje ciœnienie zdolne zmniejszyæ rozmiary takiego cia³a nawet
o kilka procent. Dla przyk³adu, w planecie Mars (Seligman 1993), materia central-
nego obszaru j¹dra jest œciœniêta o oko³o 25%.

Fale energii

W celu wyobra¿enia sobie istoty przedstawionej tutaj hipotezy, ¿e rozprê¿enie
mo¿e byæ jednym z g³ównych powodów odkszta³ceñ szokowych, musimy sobie
uœwiadomiæ, w jaki sposób szybkie rozprê¿enie mocno œciœniêtej materii krystalicz-
nej ¿elazo-niklu musia³o spowodowaæ przejœcie fali uderzeniowej. Nast¹pi³a
gwa³towna przemiana termodynamiczna w materii. Energia tej fali by³a potrzebna
do przezwyciê¿enia si³ wi¹zañ atomowych w ca³ych p³aszczyznach kryszta³ów
¿elaza w wielu kierunkach.
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Pomocny mo¿e byæ cytat dotycz¹cy fali uderzeniowej w cia³ach sta³ych (Ciep-
liñski i in 1994), „Przejœcie fali uderzeniowej przez cia³o sta³e powoduje zmiany
w stanie fizycznym materia³u. Mo¿e ona np. spowodowaæ przesuniêcia atomów, zmia-
ny poziomów energetycznych elektronów i zmieniæ bilans energii wewnêtrznej”.

W œlad za tym stwierdzeniem ³atwiej sobie wyobraziæ i zrozumieæ, ¿e powiêksze-
nie wymiarów rozprê¿onej struktury polega nie tylko na powiêkszeniu objêtoœci.
Na skutek termodynamicznej przemiany zmienia siê energia ca³ego uk³adu. Ozna-
cza to, ¿e elektrony w atomach z uwagi na zmniejszenie ciœnienia, przechodz¹ na
inny – wy¿szy poziom energetyczny.

W zwi¹zku z tym zmienia siê tak¿e uk³ad atomów w sieci wszystkich kryszta³ów
¿elazo-niklu. Przemiana taka poci¹ga za sob¹ ca³y szereg spontanicznych przesu-
niêæ warstw atomów do momentu zrównowa¿enia naprê¿eñ.

W ksi¹¿ce „Ewolucja fizyki” (Einstein i Infeld 1938) przedstawiaj¹ tego typu
zagadnienie nastêpuj¹co: „Obserwowany ruch fali jest ruchem samej materii, ale te¿
przede wszystkim zmian¹ stanu materii. Aby lepiej zrozumieæ mechanizm fali, rozwa-
¿my znów wyidealizowane doœwiadczenie. Przypuœæmy, ¿e du¿y obszar przestrzeni jest
wype³niony wod¹, powietrzem lub jakimœ innym „oœrodkiem”. Gdzieœ w œrodku znaj-
duje siê kula. Na pocz¹tku doœwiadczenia nie ma ¿adnego ruchu. Nagle kula zaczyna
rytmicznie oddychaæ, rozszerzaj¹c siê i kurcz¹c, ale zachowuj¹c swój kulisty kszta³t. Co
zajdzie w oœrodku? Rozpocznijmy od chwili, gdy kula zaczyna siê rozszerzaæ. Cz¹stecz-
ki oœrodka pozostaj¹ce w bezpoœrednim s¹siedztwie kuli zostaj¹ odepchniête, tak ¿e
gêstoœæ kulistej warstwy wody lub powietrza wzrasta ponad sw¹ normaln¹ wartoœæ.
Podobnie gdy kula siê kurczy, gêstoœæ tej bezpoœrednio otaczaj¹cej j¹ warstwy oœrodka
bêdzie mala³a. Te zmiany gêstoœci rozchodz¹ siê po ca³ym oœrodku. Cz¹stki, z których
sk³ada siê oœrodek, wykonuj¹ tylko ma³e drgania, ale ca³y ruch jest ruchem postêpuj¹cej
fali. Zasadnicz¹ nowoœci¹ jest tutaj to, ¿e po raz pierwszy rozwa¿amy ruch nie materii,
lecz energii w niej siê rozchodz¹cej”.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono argumenty œwiadcz¹ce za tym, ¿e powodem powstania
efektów szokowych w postaci linii Neumanna i bliŸniaków odkszta³cenia, móg³
byæ proces gwa³townego rozprê¿enia œcieœnionej materii ¿elaznego j¹dra planety po
jej rozbiciu. Mog³y to byæ fale energii w procesie rozprê¿enia, a nie tylko fale ciœ-
nienia przy kolizjach.

Warto dodaæ, ¿e zaprezentowana hipoteza nie jest sprzeczna z dotychczasowymi
pogl¹dami przyjmowanymi w literaturze. Jest to propozycja, która mo¿e uzupe³niæ
wachlarz mo¿liwych przyczyn powstawania odkszta³ceñ i deformacji materii skry-
stalizowanego stopu FeNi j¹der rozbitych planet.

W ujêciu ogólnym opisywana fala energii musia³a pozostawiæ jakiœ œlad. Ruch
tej gwa³townej fali energii, pozwala³ w skali masowej przesuwaæ ca³e warstwy ato-
mów. Na tej podstawie obserwowane struktury w meteorytach ¿elaznych mog¹
byæ t³umaczone przez mechanizm rozprê¿enia, a nie tylko przez zderzenia w prze-
strzeni.
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Streszczenie
We wnêtrzach ma³ych planet, w warunkach wysokiego ciœnienia, rzêdu kilku GPa, powsta³y ¿elazo-
niklowe j¹dra. W trakcie powolnego wych³adzania materia ta ulega³a krystalizacji do postaci bele-
czek kamacytu. Po rozbiciu planet na skutek kosmicznych kolizji, materia j¹der ulega³a gwa³towne-
mu rozprê¿eniu. Powsta³y gwa³towne fale ciœnienia, które tak¿e mog¹ wyjaœniæ zniekszta³cenia szo-
kowe w postaci linii Neumanna lokalizuj¹cych bliŸniaki odkszta³cenia.
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