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.promotie

Schokverschijnselen in kwarts als 
bewijs voor een meteorietinslag

Deformatiestructuren in kwarts die gevormd zijn onder extreem hoge temperatuur en druk zijn 
aanwijzingen voor meteorietinslagen op aarde. Maartje Hamers van de Universiteit Utrecht doet 
onderzoek aan deze ‘schokverschijnselen’. Zij probeert door kwarts op verschillende manieren  
te onderzoeken nieuwe en minder kostbare technieken te ontwikkelen om inslagkraters te  
kunnen herkennen.

Maartje in de Rieskrater in Duitsland  |  foto Martyn Drury
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Meteorietinslagen spelen een belangrijke rol 
in de geschiedenis van de aarde. Volgens 
sommigen zijn de eerste levensvormen hier 
terechtgekomen via een meteoriet. Zeker 
één keer, aan het einde van het Krijt, is 
bijna al het aardse leven weggevaagd door 
een flinke inslag; een meteoriet heeft in 
ieder geval een grote bijdrage geleverd aan 
de extinctie.

Grote inslagen van brokken steen uit de 
ruimte, met een doorsnede van meters tot 
zelfs enkele kilometers, laten kraters als  
littekens achter op het aardoppervlak.  
De aanwezigheid van inslagkraters op aarde 
is nog niet zo gek lang algemeen geaccep-
teerd; pas in 1960 werd Meteor Crater in 
Arizona de eerste erkende aardse inslag-
krater. Daarna werden er snel meer ontdekt, 
uitgebreid bestudeerd en in kaart gebracht. 
De vernietigende kracht van meteorietin-
slagen staat definitief op de kaart sinds de 
ontdekking van enorme kraters zoals Vrede-
fort in Zuid-Afrika (oorspronkelijk ongeveer 
300 km in doorsnee en 2 miljard jaar oud) 
en Sudbury in Canada (250 km; 1,8 Ma), 
maar vooral nadat de Chicxulub krater in 
Mexico (180 km; 65 Ma) als schuldige 
werd aangewezen voor het uitsterven van  
de dinosauriërs. Inmiddels staan er 182 
bevestigde kraters in de ‘Earth Impact  
Database’ (http://www.passc.net/Earth
ImpactDatabase), waarin gegevens over alle 
inslag kraters op aarde verzameld worden. 

Schokgolf
In het veld zijn er verschillende karakteris-
tieken die erop wijzen dat een verdachte 
structuur een inslagkrater is, zoals typische 
inslaggesteenten, smelt, breccia’s, pseudo-
tachylieten en shatter cones (kegelvormige 
breukvlakken). Helaas zijn, afgezien van 
shatter cones, de meeste van deze veld-

kenmerken niet uniek en dus geen defini-
tief inslagbewijs. Hiervoor moet op kleinere 
schaal worden gezocht.
De krachten die een rol spelen bij inslagen 
zijn enorm (tot ongeveer 10 GPa wordt in 
dit onderzoeksveld bestempeld als ´lage 
druk´). De botsing met het aardoppervlak 
van een object dat zich verplaatst met  
een snelheid van tientallen kilometers per 
seconde, veroorzaakt schokgolven die zich 
radiaal verspreiden vanuit het punt van 
inslag. Gesteente verdampt, smelt en 
breekt, en grote hoeveelheden materiaal 
worden weggeslingerd, zelfs tot buiten  
de dampkring in het geval van een grote 
inslag als die van Chicxulub. De druk kan 
lokaal oplopen tot meer dan 100 GPa en 
temperaturen van 2000°C zijn niet onge-
woon. Dit alles in een tijdspanne van enke-
le seconden tot minuten. Dit zijn unieke 

omstandigheden die normaal gesproken 
niet aan het aardoppervlak voorkomen en 
ze laten dan ook unieke sporen na op de 
microscopische schaal. In verschillende 
mineralen, bijvoorbeeld kwarts, veldspaten 
en zirkonen, veroorzaakt de schokgolf ver-
anderingen in de kristalstructuur die niet 
onder andere omstandigheden kunnen  
ontstaan. Van deze mineralen is kwarts  
het meest onderzocht, omdat het veel voor-
komt aan het oppervlak, resistent is tegen 
verwering en makkelijk te bestuderen is 
met een microscoop. 

Planar deformation features – PDFs
Schokverschijnselen in kwarts worden 
gevonden in de krater zelf (zowel in de  
kratervloer als in breccie en puin dat is 
teruggevallen in de krater), in gesteente, 
brokstukken en puin direct naast de krater 
en zelfs in de zogenaamde ejecta blanket; 
het laagje materiaal dat is weggeblazen 
door de inslag en weer is neergedaald.  
Zo’n laagje kan zelfs wereldwijd zijn afge-
zet (zoals bijvoorbeeld bij de K/T-inslag). 
Geschokte kwarts kan dus het bewijs  
vormen dat een verdachte structuur daad-
werkelijk een inslagkrater is. Maar het kan 
ook, als het in een dun laagje met inslag-
materiaal in de stratigrafie voorkomt, het 
bewijs leveren dat er op een bepaald 
moment in de geologische geschiedenis 
een grote inslag heeft plaatsgevonden, ook 
al is de bijbehorende krater onvindbaar. 
Het is daarom van belang om geschokte 
kwarts correct te kunnen identificeren.
Afhankelijk van de druk en temperatuur  
tijdens de inslag worden verschillende feno-
menen gevonden in geschokte kwarts: onder 
andere planar fractures (microbreuken 
parallel aan bepaalde kristalvlakken), planar 
deformation features (kortweg PDFs), de 
hoge druk-polymorfen coesiet en stishoviet, 

Het wereldwijd gevonden inslaglaagje op de K/T-grens in Caravaca, Spanje

Een inslagbreccia in de Rochechouartkrater in Frankrijk
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diaplectisch glas (onder hoge druk gevorm-
de amorfe kwarts) en uiteindelijk smeltglas. 
Vooral de aanwezigheid van PDFs in kwarts 
is algemeen geaccepteerd als onomstotelijk 
bewijs voor een inslag. PDFs zijn zeer 
dunne (maximaal ±1 µm breed) microlamel-
len met een kristallografisch bepaalde  
oriëntatie. In de eerste instantie zijn het 
lamellen van amorfe kwarts, maar geholpen 
door de aanwezigheid van water rekristalli-
seren ze makkelijk door de verhoogde  
temperaturen na een inslag, of tijdens een 
eventuele latere periode van metamorfose. 
PDFs zijn dan echter nog steeds te herken-
nen aan vloeistof insluitsel, die na rekristalli-
satie achterblijven op het vlak van de lamel-
len. Het zijn dus microstructuren die ook  
op geologische tijdschalen lang herkenbaar 
blijven. Bovendien zijn ze goed te zien met 
een optische microscoop. Hierdoor zijn 
PDFs uitermate geschikt als bewijsmateriaal 
voor een krater of inslaglaagje. 

TEM en SEM
Helaas bestaan er meer soorten micro-
lamellen in kwarts. Vooral tektonische 
deformatielamellen (ook bekend als Böhm-
lamellen) kunnen in dunne doorsnede  
verwarrend veel op PDFs lijken, hoewel de 
twee typen lamellen een totaal verschillen-
de onderliggende structuur hebben en ook 
hun kristaloriëntatie over het algemeen 
verschillend is. Het komt dan ook regel-
matig voor dat verdachte structuren of 
stratigrafische niveaus ten onrechte aan 
een meteorietinslag worden toegeschreven. 
De discussies hierover kunnen hoog 
op lopen, vooral als er massa-extincties 
(zoals de Perm-Trias- en Trias-Jura- 
extincties) aan het verhaal te pas komen. 
De klassieke techniek om betrouwbaar 
onderscheid te maken tussen PDFs en  
tektonische lamellen is de transmission 
electron microscope (TEM). Met de TEM  
is het mogelijk zowel de oriëntatie van  
‘verdachte’ lamellen te meten, als op een 
hoge resolutie beelden te maken van de 

microstructuur van de lamellen. Samen 
geeft dat een betrouwbaar bewijs voor 
schokdeformatie. Omdat TEM-werk duur 
en arbeidsintensief is en de grootte van 
een monster zeer beperkt is (zo’n tien bij 
tien micron), zou een alternatieve methode 
om PDFs op een betrouwbare manier te 
identificeren en karakteriseren welkom 
zijn. De scanning electron microscope 
(SEM) is een geschikte kandidaat. Hierin 
kunnen standaard formaat slijpplaatjes 
bekeken worden en SEMs zijn tegenwoor-
dig voor de meeste onderzoeksgroepen 
beschikbaar. Met name cathodolumines-
centie in de SEM (SEM-CL) blijkt een 
goede methode te zijn om PDFs te  
identificeren.

Rood CL-signaal
CL maakt gebruik van het feit dat een 
materiaal zichtbaar licht gaat uitzenden 
onder invloed van een elektronenbundel. 
Dit signaal kan interne structuren in een 
mineraal weergeven die niet op een andere 
manier te zien zijn. Puur op basis van 
SEM-CL plaatjes is het onderscheid tussen 
PDFs en tektonische deformatielamellen 
goed te maken. Bovendien blijken er twee 
typen PDFs te bestaan: een deel geeft een 
rood CL-signaal en een deel geeft geen CL-
signaal. Dit heeft vermoedelijk te maken 
met de mate van rekristallisatie: rode PDFs 
worden gevonden in zowel jonge als oude 
kraters; donkere PDFs alleen in relatief 
jonge kraters zoals El’Gygytgyn (± 3,5 Ma), 
Ries (± 15 Ma) en Popigai (± 35 Ma). 
Bovendien komen ook PDFs voor met 
gedeeltelijk een rode en gedeeltelijk geen 
CL-emissie, wat zou kunnen wijzen op 
gedeeltelijke rekristallisatie. Een andere 
mogelijkheid is dat er verschil is in de 
omstandigheden waaronder de PDFs 
gevormd zijn: rode bij (relatief) lage,  
donkere bij hogere druk en temperatuur. 
Om uitsluitsel te geven zullen de verschil-
lende typen PDFs uit verschillende kraters 
in de TEM bestudeerd worden, zodat dui-

delijk wordt waar het CL-signaal vandaan 
komt en of er in één van de twee typen 
amorf materiaal (‘verse’ PDFs) gevonden 
kan worden. De vergelijking van SEM-CL 
met de beproefde TEM-methoden zal de 
identificatie van PDFs met SEM-CL boven-
dien betrouwbaarder maken.
De SEM-CL techniek zal later dit jaar wor-
den toegepast op controversiële geschokte 
kwartsen die gevonden zijn rond de Perm-
Triasgrens en de Trias-Juragrens. Hopelijk 
wordt dan duidelijk of ook bij deze massa-
extincties meteorietinslagen een rol heb-
ben gespeeld. Het is fascinerend dat op 
bijna de kleinst mogelijke schaal denkbaar 
antwoorden te vinden zijn op vragen over 
zulke grootschalige processen als meteo-
rietinslagen en het massaal uitsterven van 
leven op aarde. 
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Een geschokte kwartskorrel uit de Rieskrater in 
Duitsland (lichtmicroscoop, crossed polars)

Kwarts uit de Belgische Ardennen met tektoni-
sche deformatielamellen (de NE-ZW georiën-
teerde structuren; de horizontale blauwe streep 
is een met epoxy gevulde barst) (SEM-CL)

Kwarts uit de Rieskrater met PDFs (twee oriën-
taties), rode CL emissie (SEM-CL)

Kwarts uit de Rieskrater met PDFs (tenminste 
vier oriëntaties), geen CL emissie (SEM-CL)


