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Pomiary radionuklidów kosmogenicznych
w meteorycie z Oslo i interpretacja wyników
The Oslo Meteorite Research for Cosmogenic Radionuclides
and The Interpretation of The Results

Abstract: Nondestructive high-resolution gamma spectrometry techniques were used to measure
cosmogenic radionuclides in 32.5g fragment of Oslo meteorite which fall was not observed. Five
radioisotopes with half-lives ranging from 278.1 days to 7.17�105 years have been detected. The
signals observed for 26Al, 22Na, 54Mn, 57Co and 60Co were interpreted in terms of the meteoroid
depth profiles and terrestrial age after the fall. The pre-atmospheric radius of the chondrite was
estimated to be >100 cm. Concentrations of short-lived nuclides limits the fall date before
December 2011.
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Wstęp

W swej wêdrówce dooko³a S³oñca planetki i meteoroidy nara¿one s¹ na od-
dzia³ywanie z promieniowaniem kosmicznym, którego cz¹stki wywo³uj¹ aktywacjê
pierwiastków stabilnych zamieniaj¹c je w niestabilne (promieniotwórcze). Cz¹stki
wnikaj¹ w meteoroid, wywo³uj¹c reakcje, których liczba zale¿y od g³êbokoœci wni-
kania – na pewnej g³êbokoœci wystêpuje maksimum, a nastêpnie liczba reakcji
maleje. W przypadku du¿ych planetek promieniowanie korpuskularne nie dociera
do minera³ów znajduj¹cych siê g³êboko, gdy¿ s¹ os³oniête grub¹ warstw¹ materia³u
zewnêtrznego poch³aniaj¹cego promieniowanie. Po kolizji dwóch planetek, do
której mo¿e dojœæ w Pasie Planetoid, ulegaj¹ one rozbiciu na mniejsze fragmenty,
tym samym zaczyna siê proces aktywacji powsta³ych fragmentów i jednoczeœnie
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emisja promieniowania � w ca³ej objêtoœci. Proces ten koñczy siê, gdy materia kos-
miczna dotrze do powierzchni Ziemi, na której ustaje aktywacja pierwiastków
i poziom promieniowania w meteorycie zaczyna maleæ. Odnalezienie meteorytu
bezpoœrednio po spadku i dostarczenie do laboratorium umo¿liwia natychmiasto-
wy pomiar zawartoœci kilkunastu pierwiastków krótko ¿yciowych, takich jak np.:
7Be, 22Na, 46Sc, 48V, 51Cr, 52Mn, 54Mn, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co oraz d³ugo ¿ycio-
wych, np. 26Al. Wykonuj¹c pomiary „œwie¿ego” meteorytu mo¿emy uzyskaæ bez-
cenne informacje o badanym obiekcie bez koniecznoœci jego niszczenia. Poniewa¿
najkrócej ¿yj¹ce izotopy maj¹ czasy po³owicznego zaniku rzêdu kilkudziesiêciu
minut, wykrycie ich wymaga rzeczywiœcie szybkiej reakcji, natychmiast po zaobser-
wowaniu spadku. Badania izotopowe pozwalaj¹ przede wszystkim wyznaczyæ czas
przebywania w kosmosie materii meteoroidu i zrekonstruowaæ zapis zdarzeñ,
pocz¹wszy od rozbicia planetoidy. Umo¿liwiaj¹ tak¿e oszacowaæ wielkoœæ pierwot-
nego meteoroidu, który wchodz¹c w ziemsk¹ atmosferê ulega³ procesowi ablacji, a¿
do momentu przybrania ostatecznej formy meteorytu.

Badania

Maj¹c do dyspozycji fragmenty meteorytu z Oslo, odnalezione przez Sekcjê Mete-
orytow¹ Pracowni Komet i Meteorów, otrzymaliœmy unikatow¹ mo¿liwoœæ spraw-
dzenia zawartoœci izotopów promieniotwórczych oraz oszacowania wieku ziem-
skiego okazu, gdy¿ dot¹d nie ustalono daty jego spadku. Fragment chondrytu zwy-
czajnego z Oslo o wadze 32,5 g (fot. 1) przebadano pod k¹tem zawartoœci izoto-
pów promieniotwórczych. Pomiary przeprowadzono przy u¿yciu dwóch detekto-
rów HPGe, umieszczonych w os³onach niskot³owych z o³owiu miedzi i cynku
o gruboœci 60 mm. Promieniowanie � by³o rejestrowane za pomoc¹ analizatora
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Fot. 1. Badany fragment meteorytu z Oslo in-situ, m = 32,5 g (fot. T. Kubalczak).



widm DSA1000 z oprogramowaniem Genie2000 firmy Canberra. Wydajnoœæ
wzglêdna detektorów wynosi³a 30% oraz 15%, a energetyczna zdolnoœæ rozdziel-
cza, zdefiniowana jako FWHM dla linii 1,33 MeV, odpowiednio 1,8 i 2,0 keV.
Parametry pracy uzyskano dziêki utrzymywaniu kryszta³u germanu w niskiej tem-
peraturze ciek³ego azotu (–195,8°C). Zastosowane detektory zosta³y wywzorco-
wane seri¹ roztworów promieniotwórczych o objêtoœci 1 ml oraz seri¹ Ÿróde³ pun-
ktowych: 59Am, 57Co, 109Cd, 51Cr, 113Sn, 137Cs, 54Mn, 65Zn 60Co, 88Y. Poprawkê na
wydajnoœæ, wynikaj¹c¹ z ró¿nych geometrii wzorcowanych i pomiarowych, okre-
œlono za pomoc¹ symulacji Monte Carlo. W symulacjach wykorzystano program
ETNA, w którym Ÿród³o promieniotwórcze stanowi³a wzorcowa objêtoœæ o gêsto-
œci 3,3 g/cm3 i jednorodnym rozk³adzie izotopów, wymiarami zbli¿ona do mierzo-
nego meteorytu.

W okresie od 27.03.2012 do 30.05.2012 r. wykonano dwie serie pomiarów
widma gamma meteorytu z Oslo oraz referencyjnego t³a w niskot³owych o³owia-
nych komorach pomiarowych. Czas pomiarów pierwszej serii wyniós³ 60 godzin,
a drugiej 200 godzin. Rezultaty przedstawiono w tabeli 1, w której umieszczono
tak¿e analogiczne wyniki uzyskane dla kilku meteorytów, zebranych bezpoœrednio
po spadku. W przypadku meteorytu Oslo nie przeliczono otrzymanych wartoœci
na datê spadku, we wszystkich pozosta³ych przypadkach takie kalkulacje zosta³y
wykonane. Analiza uzyskanego widma (rys. 1) nie wykaza³a obecnoœci izotopów
o najkrótszym czasie ¿ycia. Brak detekcji wanadu 48V mo¿na wyt³umaczyæ krótkim
po³owicznym czasem zaniku T1/2 wynosz¹cym ok. 16 dni oraz niskimi pocz¹tko-
wymi œrednimi stê¿eniami izotopu (uzyskanymi dla innych chondrytów) przy
MDA (minimalna aktywnoœæ wykrycia izotopu) na poziomie bekerela. Podobnie
jest ze 46Sc, którego tempo produkcji w meteoroidzie utrzymuje siê na niskim
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Rys. 1. Uzyskane widmo promieniowania � meteorytu Oslo (czas pomiaru 200 godzin), oznaczono linie
emisyjne wybranych izotopów.



poziomie. Du¿a zawartoœæ izotopów 51Cr dla wiêkszoœci chondrytów nie zosta³a
potwierdzona w przypadku brekcji Ghopij (L3-5) a wstêpne analizy meteorytu
z Oslo pokaza³y, i¿ jest to brekcja (najprawdopodobniej H3-4), wiec tak¿e chrom
nie by³ dobrym wskaŸnikiem do zastosowania w analizach. Z tego samego powodu
nie uda³o siê zidentyfikowaæ 56Co (czas po³owicznego zaniku T1/2 wynosi
77,2 dni). Jak wynika z zestawienia w tabeli 1, jedynie izotop berylu 7Be umo¿li-
wia oszacowanie w przybli¿eniu wieku ziemskiego meteorytu, gdy¿ jego zawartoœæ
we wszystkich badanych okazach zawsze osi¹ga³a du¿e wartoœci. W przypadku
wymienionej brekcji wartoœæ ta utrzymywa³a siê na mierzalnym poziomie
31±2 dpm/kg. Jako, ¿e nie uda³o siê uzyskaæ sygna³u od tego izotopu mo¿emy
domniemywaæ, i¿ uleg³ on rozpadowi do poziomu niewykrywalnego stosowanymi
technikami. Zak³adaj¹c jego nisk¹ pocz¹tkow¹ zawartoœæ mo¿emy oszacowaæ, i¿
meteoryt znaleziony w Oslo zalega³ na Ziemi co najmniej 3 okresy po³owicznego
zaniku 7Be, tj. ok. 150 dni. Szacowanie to potwierdza otrzymana zawartoœæ 54Mn
(24±8 dpm/kg), natomiast wydaje siê byæ zani¿one dla izotopów 22Na i 57Co.
Zawartoœci tych radionuklidów wskazuj¹ na kilkunastomiesiêczne przebywanie na
Ziemi lub na bardzo niskie pocz¹tkowe ich stê¿enia w meteorycie. W tym miejscu
nale¿y podkreœliæ, i¿ otrzymane wyniki wykluczaj¹ mo¿liwoœæ uto¿samienia daty
spadku z dat¹ przelotu bardzo jasnego bolidu, który by³ obserwowany 1 marca
2012 roku z terenów Oslo i okolicy.

Ciekaw¹ anomali¹ jest niska zawartoœæ d³ugo ¿yciowego 26Al. Mo¿e to sugero-
waæ bardzo krótki czas przebywania w kosmosie meteorytu Oslo (tzw. exposure
age), co oznacza³o by, i¿ planetka, z której zosta³ wybity, uleg³a katastrofie stosun-
kowo niedawno. Wynik ten mo¿e tak¿e wskazywaæ na du¿¹ masê wejœciowa mete-
oroidu, z którego pochodz¹ meteoryty. Potwierdza to zawartoœæ 60Co w meteory-
cie. Oszacowane modelem teoretycznym rozmiary wskazuj¹ na meteoroid o œred-
nicy co najmniej 100 cm (rys. 2), natomiast ca³kowita masa dotychczas odnalezio-
nych fragmentów odpowiada kosmicznemu cia³u o œrednicy ok. 40 cm. Byæ mo¿e
jeszcze nie wszystkie meteoryty z tego spadku zosta³y odnalezione.
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Tabela 1. Zawartości wybranych izotopów przeliczone na datę spadku danego meteorytu.

Meteoryt

Zawartość izotopu (dpm/kg), T1/2

7Be
53,2 d

22Na
2,60 y

26Al
7,17�105 y

46Sc
83,8 d

48V
15,97 d

51Cr
27,2 d

54Mn
312,1 d

56Co
77,2 d

57Co
278,1 d

60Co
5,27 y

Louisville L6 85 106±4 67±2 12±1 23±2 97±11 104±6 8±1 15±2 3±1

Innisfree LL5 156 69±1 105±4 9±1 24±2 108±14 96±3 12±3 8±2 <1,2

Canon City H5 104 72±2 47±2 9±1 23±3 132±28 77±4 11±3 9±1 1±0,6

Torino H6 59±6 80±1 54±1 10±2 21±2 76±7 121±2 8±1 16±1 2,8±0,3

Ghopij L3-5
brekcja

31±2 44±1 40±1 3±0,1 5±0,3 28±4 30±0,3 3±0,1 2,6±0,1 <0,48

Oslo H3-4*)

brekcja
– 22±9 13±9 – – – 24±8 – 5 ±3 11±7

*) W przypadku Oslo zawartości izotopów podano na dzień 15.04.2012 r. Wstępna klasyfikacja meteorytu wskazu-
je na zbrekcjonowany typ H3-4.



Podsumowanie

Na uzyskane rezultaty mia³y wp³yw przede wszystkim dwa czynniki: czas pomiaru
oraz krzywa wydajnoœci detektorów, otrzymana z zastosowaniem symulacji ideali-
zuj¹cych warunki pomiaru. O ile czas pomiaru uda³o siê odpowiednio wyd³u¿yæ
osi¹gaj¹c niskie wartoœci MDA to konsekwencj¹ uproszczenia symulacji s¹ wyniki
obarczone du¿ymi niepewnoœciami. Poniewa¿ nie jest znana data spadku meteory-
tu Oslo oraz zastosowano uproszczon¹ symulacjê MC, wyniki te nie s¹ zwalidowa-
ne. Wartoœci zliczeñ promieniowania � emitowanego z meteorytu Oslo nie uwz-
glêdniaj¹ tak¿e sk³adu mineralnego meteorytu, który wp³ywa na wartoœæ promie-
niowania. Dla ró¿nych typów chondrytów (H, L i LL) stosuje siê inne poprawki
uwzglêdniaj¹ce poch³anianie promieniowania wewn¹trz meteorytu. Na obecnym
etapie badañ nie uwzglêdniono tak¿e sk³adu pierwiastkowego meteorytu – kon-
centracja pierwiastka tarczowego w meteorycie ma istotny wp³yw na wynik (np.
dla 54Mn istotna jest zawartoœæ Fe). Taka normalizacja niezbêdna jest do popra-
wnego okreœlenia rozmiarów cia³a przed wejœciem w atmosferê. Przy porównaniu
zawartoœci pierwiastków promieniotwórczych w Oslo z wynikami uzyskanymi dla
innych meteorytów nie zastosowano poprawki wynikaj¹cej z normalizacji nukli-
dów do aktualnej aktywnoœci S³oñca, którego strumieñ modulowany 11-letnim
cyklem jest g³ównym czynnikiem aktywuj¹cym meteoryty.

Wy¿ej wymienione poprawki mog¹ zmieniæ nieznacznie ostateczne wyniki, jed-
nak g³ównym przyczynkiem poprawy ich jakoœci bêdzie wywzorcowanie obu dete-
ktorów wzorcem typu mock, czyli Ÿród³em promieniowania o analogicznym sk³a-
dzie i geometrii jak badany meteoryt. Znana aktywnoœæ promieniotwórcza mock’a
pozwoli wyznaczyæ krzyw¹ wydajnoœci uk³adu pomiarowego poprzez porównanie
uzyskanego wyniku pomiaru do aktywnoœci rzeczywistej. Prace takie po³¹czone
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Rys. 2. Tempo produkcji 26Al w chondrytach typu H (górny panel) oraz chondrytach węglistych C (dolny
panel) dla meteoroidów o promieniu pomiędzy 10–120 cm (lewy panel) oraz 120–500 cm (prawy panel).



z badaniami sk³adu elementarnego w obrêbie struktur krystalicznych zosta³y ju¿
rozpoczête. Fragment meteorytu z Oslo jest aktualnie analizowany za pomoc¹
mikroskopu skaningowego SEM (fot. 2) z wykorzystaniem detekcji EDS, co umo-
¿liwi odczytanie intensywnoœci charakterystycznego promieniowania rentgenow-
skiego i tym samym okreœlenia sk³adu pierwiastkowego fragmentu meteorytu.
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Fot. 2. Obraz SEM fragmentu meteorytu Oslo.




