Makroskopické projevy ultrazvukového šoku v křemeni Českého kráteru
Petr Rajlich
Jihočeské muzeum Českých Budějovicích

Otevřený kongres České
a Slovenské
geologické společnosti
Moninec 2011

O

mm

Bíle lamelovaný křišťál je možné nalézt jako uchované části
budinovaných křemenných žil na nesčetných místech v Českém
masívu. Příklad křemenné žíly Břehy u Týna nad Vltavou
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Tloušťka lamel (bílých rovin) je korelována s jejich vzdáleností (zlomky
mm až dm). Lamely vytvářejí různé systémy od jednoho až po více
navzájem se křížících soustav různě mocných a různě vzdálených
rovin. Bylo pozorováno až 8 řádů rovin

Při křížení souboru mladších příčných
lamel lze často pozorovat vymizení
pásmovitých úseků starších lamel a na těchto
místech (v prostoru mimo nově
vytvořené lamely), se tak opět objevuje
křišťál či záhněda. V oblasti nově
vytvořených lamel zůstanou zachovány
stopy lamel starších.
Při křížení lamel nedochází k přetváření
či posunu starších pásem.

Lamely představují různě mocné a různě vzdálené rovinné tvary
nahromadění drobných dutinek uvnitř křišťálů. V některých
pásmech je viditelné pravidelné (starší) přímkovité vnitřní
uspořádání kaveren
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Pásma kaveren v křišťálu
nejsou přírůstková se
Ultrazvuk
zachycenými roztoky (nejsou krystalovými plochami:
Po vyloučení přírůstkových zón a vyhojení prasklin jako důvodu vzniku
křížení až 8mi ploch). Podle zavedených kritérií
pásem s drobnými kavernami zbývá působení ultrazvuku. Přitom
(Zachariáš 2000) odpovídají druhotným uzavřeninám. probíhají současně dva jevy. Je to ultrazvuková kavitace a ultrazvukové
Nejedná se ale rovněž o vyhojené praskliny. Okolní
rozpouštění bublin či uzavírání drobných kaveren. Pod pojmem
křemen vykazuje stejnoměrnou undulozitu, podél pásma ultrazvukový šok si tak představujeme průchod ultrazvukových vln. Je
kaveren neproběhl tektonický pohyb - otáčení, fotografie zaznamenán v křemeni v podobě křišťálu (ultrazvukové rozpouštění
bublin), dále v podobě bílých pravidelných pásem – lamel v křišťálu
vlevo nahoře. Tektonické porušení vzniklo později jak
(ultrazvuková kavitace), v podobě spojování drobnějších zrn do velkých
ukazují undulózní pásy na fotografii vlevo. Mladší
bloků (ultrazvukové svařování), tvorbou záhnědy a růženínu, odrazem
(ozvěnou) vln, a v neposlední míře i tvorbou štěpnosti v křemeni, tj.
praskliny splňují kritéria šokového křemene tj.
tvorbou PDF tzv. šokového křemene, který je znám z meteoritických
krystalografickou orientaci a rozestup menší než 1 µ
kráterů. Energie ultrazvukového šoku byla v Českém kráteru v prvním
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okamžiku natolik silná (40 Gpa), že se křemen při průchodu vlny choval
jako kapalina (podmínka pro kavitaci) . Útvary v “ozvučeném“ křemeni jsou zhmotněním jevů
známých z technické zkušenosti. Průchod ultrazvukových vln kapalinou představuje postupné
střídání oblasti (pásem)stlačení, která jsou následovana pásmy roztažení (zředění). Stlačení
ať už v kapalině či v křemeni doprovází hroucení malých bublinek. V křemeni tyto bublinky
vytvářejí bílé zakalení běžného křemene nazývaného mléčným. Zhroucením a vymizením
droboulinkých bublinek vznikne tzv. šokový křišťál. Vlna roztažení vyvolá naopak tvorbu
droboulinkých vakuových trhlinek, jejich husté nahloučení se projeví jaké bílá pásma (lamely).
Hroucení (vymizení) drobných plynokapalných uzavřenin bylo popsáno v křemenných zrnkách
pískovce Coccomino v závislosti na vzdálenosti od středu Meteoritického kráteru v Arizoně
(USA). Ultrazvukovým „vyčištěním“ původního mléčného křemene od bublinek tak vznikl v
horninách šokový křišťál a ultrazvukovou kavitací se vytvořila bílá pásma – lamely v křemeni.
Společný výskyt křišťálu pohromadě s pásmy ultrazvukových vakuových trhlinek (stopy
vlnoploch) je dokladem vysoceenergetických pochodů při vzniku Českého kráteru.

