
Keycraft Kit geologic – Meteorit [ SC199 ] 

Instructiuni 

Sa incepem sapaturile! 

Puneti blocul de ipsos pe o suprafata usor de curatat. Folositi unealta pentru sapat pentru a indeparta cu grija lutul din jurul 

obiectului. Folositi pensula pentru praf pentru a indeparta sfaramaturile. 

Ce descoperire! 

Curata lutul ramas folosind pensula pentru praf sau o carpa. Daca este necesar spalati-le cu apa. Nu va opriti aici! Aratati 

descoperirea si celorlalti! Setul include 5 tipuri de roci din spatiul cosmic. 

Continuati explorarea! Descoperiti si mai multe informatii senzationale cu ajutorul acestei brosuri. 

Vei avea nevoi de: 

• Lupa -foloseste acest instrument util pentru a vedea in detaliu descoperirea facuta 

• Bloc de ipsos si unelte pentru sapat- veti avea nevoie de ele pentru descoperi comoara din spatiul cosmic. Folositi 

si imaginile din ghid pentru a va descurca mai usor. 

• Sac de depozitare- o modalitate foarte buna depozitare si organizare a colectiei. 

Transforma-te intr-un geolog! 

Sapa si descopera comoara ascunsa din spatiul cosmic. Descopera si mai multe informatii senzationale cu ajutorul acestei 

brosuri. 

Impacite 

Impacitele se formeaza cand un asteroid sau cometa lovesc suprafata Pamantului si ca urmare a impactului se formeaza un 

crater.  Rocile din aceasta zona sunt aruncate si cad precum daramaturile.O parte din roca se va topi. Unele se topesc sub 

forma de sticla de calitate superioara, unele se contopesc intr-un bloc numit impacite, unele dintre rocile din zona pot 

prezenta un strat de sticla. In timp acest material va deveni o noua roca. Impacitele sunt un tip de roca topita diferita de 

tectite. Tectitele nu se scurg pe o distanta mare ci raman la locul unde a avut loc impactul. Anumite impacite contin bucatele 

din roca cu care s-au lovit. Uneori sfere metalice sau meteoriti metalici sunt intalniti in compozitia impacitelor. Rocile ce 

rezulta in urma impactului contin o categorie mare de materiale ce poate fi colectata. 

Brecie 

Brecie este o roca constituită din fragmente de minerale, roci colturoase si ciment.  La locul impactului rocile sunt supuse 

unor forte de impact foarte puternice, presiunii si temperaturilor. Cantitati mari de roca sunt topite, rupte, aruncate si 

amestecate.Cand roca este topita instant  prin impact de hipervelocitate, se raceste foarte rapid si nu se mai poate recristaliza 

sub forma aceleiasi roci ca mai inainte, iar in loc se formeaza un corp solid cunoscut ca sticla. 

Tectita 

Tectitele( provine din greaca, de la cuvantul tektos, care inseamna topit) sunt formatiuni verzi, maro sau gri de sticla naturala.  

Ele sunt roci terestre topite la impactul meteoritic. Desi tectitele sunt similare cu sticla vulcanica ce se intalneste pe Pamant  

(obsidian), au caracteristici fizice diferite. Initial oamenii de stiinta credeau ca sunt roci vulcanice la fel ca obsidianul. Totusi, 

cercetatorii au descoperit ca nu toate tectitele sunt negre, ci mai pot exista si galbene si verzi.  Ei au crezut ca textura lor este 

rezultatul eroziunii cauzate de apa si nisip, dar ulterior au constatat ca este rezultatul evaporarii la temperaturi ridicate. O alta 

diferenta este ca tectitele contin mai putina apa in comparatie cu obsidianul. Tectitele contin si o cantitate considerabila de 

silicon.  Conform Universitatii Texas contin intre 68 si 98 procente de silicon.  Contin si compusul lechatelierit. Obsidianul 

contine 80 % silicon, dar nu contine lechatelierit. 

Peridot 

Peridotul face parte din familia olivinelor. Olivinele sunt impartite in fayalite (bogate in fier) si forsterit (bogata in 

magneziu). Peridotul este mai apropiat de fosterite decat de fayalite, desi fierul este agentul sau de culoare. Cel mai bine 

colorat peridot are un procent sub 15 % de fier si include urme de nichel si crom care contribuie la culoarea sa. 

Grafitul 

Carbonaceous chondrite este un tip de meteorit. Asa cum o spune si numele contine carbon. Grafitul este un element polimorf 

al carbonului. Diamantul este alt polimorf. Cele 2 elemente au aceleasi proprietati chimice, dar au structuri si proprietati 

diferite.  Grafitul poate fi confundat cu molibdentiul care este un mineral cu nuante albastrui gri metalice. Totusi, 

molibdenitul este mult mai dens si are fasii gri albastrui. Cea mai mare cantitate de grafit este produsa prin metamorfismul 

materialelor organice in roca. Chiar si carbunele se poate transforma uneori in grafit. Grafitul se poate intalni si in rocile 

vulcanice sau in meteoritii fierosi sub forma de noduli. 


