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Osłabianie promieniowania gamma w chondrytach 
zwyczajnych

Gamma rays attenuation in ordinary chondrites

Abstract: This paper elaborates on g rays attenuation in ordinary chondrites. Highly penetrating g
radiation is emitted as a result of inelastic collisions of ultra-high energy cosmic particles with bulk 
matter, such as spacecraft hulls. Resources mined from Solar System small bodies may present an
alternative construction material for spacecraft cosmic rays shields, which explains research on
ionizing radiation attenuation in meteorites. A custom-made, shielded research workstation was
constructed to analyse ionizing radiation absorption in pulverized materials. Using the

workstation, g rays attenuation experiment was performed on pulverized ordinary chondrite –

a meteorite originating from S-type asteroid. The experiment resulted in obtaining g ray mass
attenuation coefficient of S-type chondritic asteroid matter. Obtained results were analysed and

final conclusions were formulated. Per unit mass, ordinary chondrites exhibit better g rays
attenuation properties than any radiation shielding material contemporarily used in astronautics.

Keywords: astronautics, gamma rays attenuation, cosmic rays, asteroids, ordinary chondrites,
ISRU

Wstęp

Pro mie nio wa nie kos mi czne to wyso ko e ne r ge ty czne pro mie nio wa nie joni zuj¹ce
docie raj¹ce do oko lic Ziemi z prze strzeni kos mi cz nej (Szcze nio wski 1974).

Cho cia¿ z kos mosu dociera do ziemi zarówno stru mieñ na³ado wa nych cz¹stek
jak i pro mie nio wa nie ele ktro ma g ne ty czne, to ter min „pro mie nio wa nie kos mi czne” 
odnosi siê nie mal zawsze wy³¹cznie do pro mie nio wa nia kor pu sku la r nego (CERN
2018; Space.com 2018). Wynika to z faktu, ¿e sk³adowa ele ktro ma g ne ty czna prze -
nosi poni ¿ej 1% ene r gii pie r wo t nego pro mie nio wa nia kos mi cz nego. Sk³adow¹ ele -
ktro ma g ne tyczn¹ sta nowi¹ fotony pro mie nio wa nia g o ene r giach z zakresu
107–1014 eV (Dermer 2012) Sil nie nie ela sty czne oddzia³ywa nia wyso ko e ne r ge ty cz -
nych cz¹stek pro mie nio wa nia kos mi cz nego z rela ty w nie gêstym oœro d kiem mate -
ria l nym, takim jak kad³uby poja z dów kos mi cz nych a nawet zie m ska atmo s fera,
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dopro wa dzaj¹ do kaska do wego powsta wa nia licz nych cz¹stek pro mie nio wa nia
wtó r nego, wœród któ rych istotn¹ sk³adow¹ sta nowi¹ wyso ko e ne r ge ty czne fotony
pro mie nio wa nia g (Szcze nio wski 1974; Stock 2013). Z tego powodu pro blem
ekra no wa nia wtó r nego pro mie nio wa nia g sta nowi wa¿ny aspekt ochrony radio lo -
gi cz nej w astro na u tyce.

Ze wzglê du na bar dzo wyso kie koszty trans po rtu mate ria³ów z powie rz ch ni Zie -
mi na orbi tê ziemsk¹ i poza bez po œred nie oto cze nie Zie mi, bar dzo wa¿ nym ele -
men tem roz wo ju astro na u ty ki bêdzie w przysz³oœci wyko rzy sta nie natu ra l nych
zaso bów dostê p nych w prze strze ni kos mi cz nej (ang. In Situ Reso u r ces Uti li za tion,
ISRU) (Kacz ma rzyk i in., 2018). Sto sun ko wo ³atwo dostê p nym Ÿród³em poten cja -
l nych zaso bów mog¹ staæ siê obie kty bli skie Zie mi, w tym pla ne to i dy typu S oraz
typu C (£usz czek 2018; Martínez-Jiménez i in. 2017).

Zdo l noœæ mate rii kos mi cz nej do os³abia nia pie r wo t ne go i wtó r ne go pro mie nio -
wa nia kos mi cz ne go pozo sta je wci¹¿ zagad nie niem s³abo pozna nym. Rezu l ta ty
badañ prze pro wa dzo nych przez (Mil ler i in. 2009) dowodz¹, ¿e na jed no stkê
gêsto œci powie rz ch nio wej, ksiê ¿y co wy rego lit posia da bar dzo podobn¹ zdo l noœæ do 
hamo wa nia ciê ¿ kich jonów jak alu mi nium, któ re jest powszech nie sto so wa nym
mate ria³em kon stru kcy j nym i os³ono wym w astro na u ty ce. Zale d wie 27 g/cm2

(ok. 20 cm gru bo œci) ksiê ¿y co we go grun tu wysta r cza do ca³kowi te go zatrzy ma nia
wi¹zki jonów 10 B o ene r gii 400 MeV/nukle on. Prze pro wa dzo ne pomia ry nie
uwz glêd nia³y jed nak wtó r ne go pro mie nio wa nia neu tro no we go, tote¿ kwe stia wy -
ma ga nej gru bo œci rego li to wej os³ony przed pro mie nio wa niem kos mi cz nym pozo -
sta je otwa r ta. Zagad nie nie poch³ania nia pro mie nio wa nia kos mi cz ne go przez chon -
dry ty wêgli ste zosta³o teo re ty cz nie opi sa ne przez (Pohl i in. 2017). Wyko rzy stuj¹c
for mu³ê Bet he go okre œli li oni zdo l noœæ hamo wa nia wyso ko e ne r ge ty cz nych pro to -
nów w mate ria le buduj¹cym dwa typy chon dry tów wêgli s tych. Doszli oni do
wnio sku, ¿e dla hamo wa nia pro to nów o ene r giach z zakre su 10 MeV–10 GeV,
ana li zo wa ny mate ria³ posia da w³aœci wo œci lep sze ni¿ alu mi nium.

Jed nak a¿ do tej pory nie wyko nano i nie opu b li ko wano ¿ad nych badañ doty -
cz¹cych poch³ania nia pro mie nio wa nia g w mate rii chon dry to wej. Ninie j sza praca
opi suje pierwsz¹ eks pe ry men taln¹ ana lizê tego zagad nie nia.

Metoda badawcza i eksperyment

Cel badania

Celem bada nia by³o empi ry cz ne okre œle nie war to œci m/r, maso we go wspó³czyn ni -

ka os³abia nia pro mie nio wa nia g dla mate rii chon dry to wej buduj¹cej pla ne to i dy
typu S i porów na nie uzy ska nych wyni ków z war to œci¹ wyzna czon¹ teo re ty cz nie.

Materiał do badań

Bada ny mate ria³ pocho dzi z dwóch chon dry tów zwy cza j nych Nor t hwest Afri ca,
któ re nie zosta³y pod da ne ofi cja l nej kla sy fi ka cji. Oka zy zosta³y zaku pio ne
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w 2009 r. Na gie³dzie mete o ry tów w mie j s co wo œci Erfo ud w Maro ku, a po spro -
wa dze niu do Pol ski wesz³y w sk³ad kole kcji auto ra. Prze pro wa dzo na ana li za
makro sko po wa suge ru je, ¿e s¹ to chon dry ty zwy cza j ne, któ rych w³asno œci zesta -
wio no w tabe li 1.

Oba mete o ryty roz dro b niono mecha ni cz nie, uzy skuj¹c jed no lity, pyla sty mate -
ria³, któ rego 100% prze cho dzi³o przez sito 125 mm, a 60% prze cho dzi³o tak¿e
przez sito 63 mm.

Stanowisko badawcze

Prze pro wa dze nie bada nia wyma ga³o u¿y cia Ÿród³a pro mie nio wa nia g w posta ci izo -
to pu pro mie nio twó r cze go. W celu ogra ni cze nia daw ki pro mie nio wa nia joni zu -
j¹cego przy j mo wa nej przez wyko nuj¹cych bada nia, posta no wio no utwo rzyæ sta no -
wi sko bada w cze z gru bo œcien nych rur sta lo wych, a prze strzeñ miê dzy nimi wy -
pe³ niæ ciê ¿ kim beto nem os³ono wym o auto rskiej rece p tu rze. Wago wy sk³ad mie -
szan ki to: 65% stal, 12% o³ów, 11% pia sek, 8% cement portlan dz ki, 4% woda
oraz 0,01% pla sty fi ka tor. Wyko na ne sta no wi sko ma postaæ wal ca o wyso ko œci
205 mm i œred ni cy zew nê trz nej 225 mm, z 70 mm wewnê trz nym kana³em na
Ÿród³o pro mie nio twó r cze i zaso b nik na ana li zo wa ny mate ria³ (rys. 1). Ca³kowi ta
masa sta no wi ska wynios³a 33,79 kg, a jego œred nia gêstoœæ 5,31 g/cm3.
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Tabela 1. Wyniki analizy makroskopowej badanych meteorytów.

Typ chondrytu

zwyczajnego

Stopień

zwietrzenia

Masa 

[g]

Objętość 

[cm3]

Gęstość objętościowa 

[g/cm3]

H5 lub H6 W1-W2 438,2±0,1 118±1 3,71±0,03

L6 W3-W4 383,1±0,1 114±1 3,36±0,03

Ryc. 1. Ekra no wane sta no wi sko bada w cze do

ana liz pochłania nia pro mie nio wa nia joni zu ją ce -

go w mate riałach syp kich.



Ana lizê sitow¹ roz dro b nio nego mate ria³u oraz budowê sta no wi ska bada w czego
doko nano na Wydziale Budo w ni c twa, In¿y nie rii Œrodo wi ska i Archi te ktury  Poli -
techniki Rze szo wskiej.

Źródło promieniotwórcze

Jako Ÿród³o pro mie nio wa nia g u¿y to izo to pu koba l tu 60Co o akty w no œci
37,84±0,73 kBq, emi tuj¹cego foto ny o ene r gii maksy ma l nej 1,332 MeV
(POLATOM 2017).

Przebieg badania

Opi sa ny ni¿ej eks pe ry ment prze pro wa dzo no w Pra co w ni Moni to rin gu i Dete kcji
Mate ria³ów Radio akty w nych na Wydzia le Mate ma ty cz no - Przy rod ni czym Uni we r -
sy te tu Rze szo wskie go.

Idea pro wa dzo ne go bada nia pole ga³a na przes³ania niu Ÿród³a pro mie nio wa nia g
coraz to gru b szy mi war stwa mi bada ne go mate ria³u (absor ben tu) i na reje stra cji
inten sy w no œci pro mie nio wa nia za warstw¹ absor ben tu, przy pomo cy licz ni ka
 Geigera -Müllera zamon to wa ne go w prze mys³owym licz ni ku ska ¿eñ radio akty w -
nych Eko-C (licz nik Gei ge ra - Mil le ra fir my Polon -E ko lab) o dok³adno œci pomia ru
0,1 zli czeñ na sekun dê (z ang. count per second [cps]).

Przed przyst¹pie niem do wyko ny wa nia pomia rów licz nik cz¹stek pozo stawa³
w³¹czony przez oko³o 15 minut, co mia³o zape w niæ osi¹gniê cie pra wid³owych, sta -
bi l nych para me trów robo czych urz¹dze nia. Eks pe ry ment roz po czêto od wyko na -
nia dzie siê ciu pomia rów natê ¿e nia pro mie nio wa nia t³a w labo ra to rium. Licz nik
G-M usta wiano na szczy cie sta no wi ska, cen tra l nie i bez po œred nio nad kana³em, na 
dnie któ rego zna j dowa³o siê Ÿród³o pro mie nio twó r cze. Wyniki serii pomia rów
z pustym zaso b ni kiem wyko rzy stano w obli cze niach jako war toœæ refe ren cyjn¹ n0.
Dal szych serii pomia rów natê ¿e nia pro mie nio wa nia doko ny wano dosy puj¹c do
zaso b nika kole jne porcje spro sz ko wa nego chon drytu. Ka¿d¹ porcjê mate ria³u czte -
ro kro t nie wa¿ono przed wsy pa niem do zaso b nika. Po wsy pa niu ka¿ dej porcji,
mate ria³ ubi jano w zaso b niku, a powie rz ch niê pró bki wyrów ny wano. Przed umie -
sz cze niem zaso b nika w kanale sta no wi ska bada w czego, mie rzono ró¿ nicê wyso ko -
œci pró bki i zaso b nika. Na tej pod sta wie okre œlano póŸ niej wyso koœæ i objê toœæ
pró bki. Pomia rów ró¿ nicy wyso ko œci doko ny wano za pomoc¹ suw miarki, w czte -
rech pun ktach le¿¹cych na obwo dzie zaso b nika. W ka¿ dej serii pomia ro wej doko -
ny wano dzie siê ciu pomia rów natê ¿e nia pro mie nio wa nia, z któ rych ka¿dy trwa³
200 sekund. Licz nik podawa³ war toœæ uœre d nion¹ z ca³ego czasu pomiaru.

War to œci maksy ma l nych nie pe w no œci pomia rów obli czono wyko rzy stuj¹c
metodê ró¿ ni czki zupe³nej.
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Wyniki

Gęstość objętościowa

Po wsy pa niu ka¿ dej porcji mate ria³u do zaso b nika pró bkê zagê sz czano, a jej powie -
rz ch niê wyrów ny wano, co mia³o umo ¿ li wiæ zmie sz cze nie mo¿ li wie naj wiê kszej
masy ana li zo wa nego mate ria³u w zaso b niku oraz zwiê kszyæ dok³adnoœæ pomiaru
wyso ko œci pró bki.

Dopro wa dza³o to do sto p nio we go wzro stu œred nie go zagê sz cze nia pró b ki w tra -
kcie bada nia, co uwi do cz nio no na wykre sie (ryc. 2).

Przed sta wione war to œci to œred nia gêstoœæ objê to œciowa, nale¿y spo dzie waæ siê,
¿e gêstoœæ mate ria³u na dnie zaso b nika by³a zauwa ¿a l nie wiê ksza ni¿ w jego gór nej
czê œci.

Liczba zliczeń kwantów g

Wraz ze sto p nio wym zwiê ksza niem siê masy pró b ki w kole j nych seriach pomia -
rów, noto wa no wyra Ÿ ne spa d ki licz by zli czeñ cz¹stek w dete kto rze. Ponie wa¿
sukce sy w ne zagê sz cza nie mate ria³u spra wi³o, ¿e w tra kcie bada nia rozk³ad masy na
wyso ko œci pró b ki by³ nie jed no li ty, uzna no za zasad ne przed sta wie nie licz by reje -
stro wa nych cz¹stek w fun kcji masy pró b ki, a nie w fun kcji jej wyso ko œci.

Na rycinie 3 wido cz ny jest spa dek natê ¿e nia pro mie nio wa nia wraz ze wzro stem
masy absor ben tu. Zja wi sko ma cha ra kter nie li nio wy, co wyni ka z eks po nen cja l ne -
go cha ra kte ru os³abia nia pro mie nio wa nia oœro d kach mate ria l nych.
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Ryc. 2. Gęstość obję to ściowa pró bki w fun kcji jej wyso ko ści.



Analiza wyników

Masowy współczynnik absorbcji i utwardzanie promieniowania

Na pod sta wie wyni ków prze pro wa dzo nych pomia rów obli czo no war to œci maso we -

go wspó³czyn ni ka os³abia nia pro mie nio wa nia m/r wg (Wase da i in. 2011). Wyni ki 
te zesta wio no na ryci nie 4.

Zauwa ¿yæ tu mo¿ na powo l ny spa dek war to œci wspó³czyn ni ka m/r wraz ze wzro -
stem masy pró b ki, od war to œci 5,85·10–2 do 5,29·10–2 cm2/g. Obse r wo wa ny spa -
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Ryc. 3. Liczba zli czeń netto w fun kcji masy pró bki. (zare je stro wane war to ści pomnie j szono o loka lne pro -

mie nio wa nie tła).

Ryc. 4. Maso wy współczyn nik abso r pcji w fun kcji całkowi tej masy pró b ki.



dek wyda je siê byæ efe ktem tzw. utwar dza nia pro mie nio wa nia. Wyni ka on z faktu, 
i¿ foto ny g emi to wa ne przez zasto so wa ny w tym eks pe ry men cie radio izo top 60Co
nie s¹ mono ene r ge ty cz ne. Zatem ana li zo wa na pró b ka pene tro wa na jest przez foto -
ny o zró ¿ ni co wa nych ene r giach. Foto ny o mnie j szych ene r giach s¹ absor bo wa ne
sil niej ni¿ foto ny wyso ko e ne r ge ty cz ne, tote¿ wraz ze wzro stem pene tro wa nej masy
pró b ki, w spe ktrum ene r ge ty cz nym pro mie nio wa nia zaczy naj¹ coraz bar dziej do -
mi no waæ foto ny o naj wy ¿szych ene r giach. Inny mi s³owy, bada ny mate ria³ dzia³a
jak filtr, prze pu sz czaj¹cy w zna cz nym sto p niu tyl ko naj twar d sze pro mie nio wa nie g, 
st¹d te¿ nazwa tego zja wi ska. Maso wy wspó³czyn nik poch³ania nia pro mie nio wa nia 
dla wszy stkich pie r wia stków, spa da wraz ze wzro stem ene r gii foto nów (NIST
2018), co wyja œ nia ten den cjê widoczn¹ na wykre sie (ryc. 4).

Obliczenie masowego współczynnika pochłaniania promieniowania g

Znaj¹c sk³ad che mi cz ny mate ria³u, ist nie je mo¿ li woœæ obli cze nia jego maso we go

wspó³czyn ni ka poch³ania nia pro mie nio wa nia X lub g o okre œlo nej ene r gii. Pro ce -
du rê tak¹ omó wio no w (Wase da i in. 2011). Korzy staj¹c z tej pro ce du ry, obli czo -
no wspó³czyn ni ki mmmm/ñ dla chon dry tu zwy cza j ne go typu H oraz dla typu L,
dla rego li tu z ksie zy co wych wyzyn, dla oczy sz czo ne go pia sku kwa r co we go oraz dla
polie ty le nu. Usre d nio ne zawa r to s ci naj wa z nie j szych pie r wia stków dla obu typów
chon dry tów zwy cza j nych przy go to wa no na pod sta wie (Was son i Kal le me yn
1988). Dane o skla dzie skal z ksie zy co wych wyzyn zacze r p nie to z (Papi ke i in.

1991). War to s ci m/r dla poszcze gó l nych pie r wia stków pocho dza z bazy NIST

(NIST 2018). Ene r gie foto nów, dla jakich obli czo no m/r dobra no na pod sta wie

spe cy fi ka cji radio izo to pu 60Co (POLATOM 2017). Zesta wie nie war to œci m/r teo -
re ty cz nych i otrzy ma nych z eks pe ry men tu dla chon dry tów zwy cza j nych przed sta -
wio no w tabe li 2.

Zauwa ¿yæ nale ¿y, ¿e war to œci m/r okre œlo ne na pod sta wie prze pro wa dzo ne go
eks pe ry men tu oka za³y siê byæ bar dzo bli skie war to œciom prze wi dy wa nym na pod -
sta wie obli czeñ.
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Tabela 2. Zestawienie wartości teoretycznych i doświadczalnych masowych współczynników pochła -

niania promieniowania g w materiale chondrytowym typu H oraz L.

Opis Typ chondrytu zwyczajnego m/r 10–2 [cm2/g]

Wartość obliczona dla fotonów g 1 MeV H 6,247

L 6,267

Wartość obliczona dla fotonów g 1,25 MeV H 5,609

L 5,623

Wartość obliczona dla fotonów g 1,5 MeV H 5,087

L 5,103

Wartość minimalna z pomiarów H+L 5,285±9,32·10–2

Wartość średnia z pomiarów H+L 5,587

Wartość maksymalna z pomiarów H+L 5,850±4,31·10–1



Porównanie własności absorpcyjnych wybranych materiałów

Naj wa ¿ nie j szym rezu l ta tem prze pro wa dzo ne go eks pe ry men tu jest wyzna cze nie
mia ro da j nej war to œci maso we go wspó³czyn ni ka poch³ania nia pro mie nio wa nia g
w mate ria le chon dry to wym, z jakie go zbu do wa ne s¹ pla ne to i dy typu S. Ze wzglê -
du na spa d kow¹ ten den cjê war to œci mmmm/ñ wraz z gru bo œci¹ pró b ki, wyni -
kaj¹c¹ ze zja wi ska utwar dza nia pro mie nio wa nia, jako war toœæ wyj œciow¹ do
 dalszych roz wa ¿añ przy jê to naj mniejsz¹ z wyzna czo nych war to œci, tj.
5,285·10–2 cm2/g. Zna jo moœæ war to œci m/r umo ¿ li wia obli cze nie linio we go
wspó³ czyn nika poch³ania nia m oraz gru bo œci war stwy po³owi¹cej HVL (ang.  Half -
-Value Lay er) dla dowo l nej gêsto œci mate ria³u (Wase da i in. 2011).

War to œci mmmm oraz HVL obli czono dla trzech gêsto œci mate ria³u: 1,75 g/cm3

i 2,85 g/cm3, co odpo wiada œred niej gêsto œci dwóch sk³adni ków pla ne to idy Ito -
kawa (Lowry i in. 2014) oraz 3,71 g/cm3, co sta nowi³o gêstoœæ jed nego z bada nych 
mete o ry tów przed roz dro b nie niem. Obli cze nia wyko nano te¿ dla innych mate -
ria³ów, w tym dla luŸ nego i zagê sz czo nego rego litu ksiê ¿y co wego. Ze wzglêdu na
ogra ni czon¹ roz dzie l czoœæ danych dostê p nych w bazie NIST, war to œci m/r dla
foto nów o ene r gii 1,332 MeV inter po lo wano liniowo na pod sta wie war to œci m/r
dla 1,25 MeV i 1,50 MeV. Obli czone war to œci zesta wiono w tabeli 3 wraz z odpo -
wied nimi war to œciami obli czo nymi dla innych wybra nych sub stan cji.

Za pod sta wo we mate ria³y porów na w cze uzna no alu mi nium oraz HDPE, jako,
¿e te w³aœnie mate ria³y sto so wa ne s¹ obe c nie powszech nie w astro na u ty ce, pe³ni¹c
jed no cze œ nie fun kcje mate ria³ów os³ono wych (Sha vers i in. 2004). Przy gêsto œci
2,85 g/cm3 mate ria³ chon dry to wy posia da nie co wy¿szy wspó³czyn nik mmmm ni¿
alu mi nium (odpo wie d nio 1,51±2,65·10–3 cm–1 i 1,35 cm–1). Oba te mate ria³y
maj¹ kil ku kro t nie wy¿szy wspó³czyn nik m ni¿ HDPE (4,97·10-2cm–1). O ile jed nak 
alu mi nium nie mo¿e posia daæ gêsto œci objê to œcio wej wy¿szej ni¿ ~2,7g/cm3, to
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Tabela 3. Absorpcyjne własności wybranych materiałów dla promieniowania g 1,332 MeV.

Materiał

Gęstość

objętościowa

Liniowy

współczynnik

absorbcji 

Grubość warstwy

połowiącej

Gęstość

powierzchniowa 

r [g/cm3] m [cm–1] HVL [cm] rHVL [g/cm2]

Polietylen HDPE 0,96 4,97·10–2 13,94 13,38

Aluminium 2,7 1,35·10–1 5,13 13,85

Żelazo 7,87 3,84·10–1 1,80 14,20

Ołów 11,3 5,90·10–1 1,17 13,27

Wolfram 19,3 9,65·10–1 0,72 13,86

Materiał chondrytowy 1,75 9,24·10–2±1,63·10–3 7,50±1,32·10–1 13,12±2,31·10–1

Materiał chondrytowy 2,85 1,51·10–1±2,65·10–3 4,60±8,10·10–2 13,12±2,31·10–1

Materiał chondrytowy 3,71 1,95·10–1±3,44·10–3 3,55±6,24·10–2 13,12±2,31·10–1

Piasek kwarcowy 1,5 7,85·10–2±1,38·10–3 8,83±1,55·10–1 13,24±2,33·10–1

Regolit księżycowy 1,5 7,72·10–2 8,98 13,47

Regolit księżycowy 2 1,03·10–1 6,74 13,47



gêstoœæ lite go chon dry tu typu H wyno si³a 3,71 g/cm3. Przy takiej gêsto œci, linio wy
wspó³czyn nik poch³ania nia pro mie nio wa nia g dla chon dry tu wyno si ju¿
1,95·10–1±3,44·10–3 cm–1, czy li nie mal czte ro kro t nie wiê cej ni¿ HDPE i 1,5 razy
wiê cej ni¿ alu mi nium. Gru bo œci HVL wynosz¹ tu pra wie 14 cm dla HDPE, nie co
ponad 5 cm dla alu mi nium i zale d wie 3,55±6,24·10–2 cm lite go chon dry tu. Jak
zatem wyra Ÿ nie widaæ, chon dry to we os³ony przed pro mie nio wa niem g mog¹ zape -
w niaæ lepsz¹ ochro nê ni¿ obe c nie sto so wa ne mate ria³y. Mo¿ li wo œci takie ofe ruj¹
zw³asz cza pla ne to i dy zbu do wa ne z litych ska³. Jed nak nawet przy maksy ma l nej
gêsto œci, mate ria³ chon dry to wy zna cz nie s³abiej poch³ania pro mie nio wa nie g ni¿
dedy ko wa ne do tego mate ria³y sto so wa ne na Zie mi. O³ów posia da trzy razy wiê -
kszy wspó³czyn nik mmmm ni¿ lity chon dryt, a wol fram piêæ razy wiê kszy. Ana lo -
gi cz nie maj¹ siê do sie bie gru bo œci HVL: aby zmnie j szyæ inten sy w noœæ pro mie nio -
wa nia g o po³owê potrze ba zasto so waæ war stwê lite go chon dry tu o gru bo œci
3,55±6,24·10–2 cm, 1,17 cm o³owiu, a zale d wie 0,72 cm wol fra mu. Mate ria³y te
nie wystê puj¹ jed nak w kos mo sie w takiej obfi to œci jak mate ria³ chon dry to wy, któ -
re go zaso by s¹ pra kty cz nie nie ogra ni czo ne. Bar dzo podo b nie nato miast przed sta -
wiaj¹ siê w³asno œci abso r pcy j ne natu ra l nych mate ria³ów mine ra l nych pocho -
dz¹cych z Zie mi, Ksiê ¿y ca i pla ne to id. Przy gêsto œci 1,5 g/cm3 pia sek kwa r co wy
i rego lit ksiê ¿y co wy maj¹ war to œci m odpo wie d nio 7,85·10–2±1,38·10–3 oraz
7,72·10–2 cm–1, pod czas gdy nie wie le gêst szy chon dryt (1,75 g/cm3) odzna cza siê
war to œci¹ m równ¹ 9,24·10–2±1,63·10–3 cm–1. War to œci ich HVL s¹ bar dzo zbli ¿o -
ne i nie ró¿ ni¹ siê o wiê cej ni¿ 14 mm. Ró¿ ni ce we w³asno œciach mate ria³ów zacie -
raj¹ siê gdy obli czy siê gêsto œci powie rz ch nio we ich warstw pó³ch³onnych, czy li ilo -
czyn ich gêsto œci i gru bo œci warstw pó³ch³onnych. Naj ko rzy st niejsz¹, czy li naj -
mniejsz¹ war to œci¹ rHVL cechu je siê tu mate ria³ chon dry to wy posia daj¹cy gêstoœæ
powie rz ch niow¹ war stwy pó³ch³onnej 13,12±2,31·10–1 g/cm2. Naj mniej efe kty w -
ne oka zuj¹ siê pod tym wzglê dem: alu mi nium, wol fram i ¿ela zo posia daj¹ce odpo -
wie d nio 105,5%, 105,7% i 108,2% war to œci jak dla chon dry tu. W warun kach zie -
m skich, ogra ni czo na kuba tu ra pomie sz czeñ spra wia, ¿e przy wybo rze mate ria³ów
os³ono wych wybór pada na te, któ re dziê ki wyso kiej gêsto œci nie zaj muj¹ du¿o
objê to œci na jed no stkê masy. Jed nak w prze strze ni kos mi cz nej zni kaj¹ ogra ni cze nia 
prze strzen ne, a pro ble mem sta je siê masa, któ ra decy du je o zu¿y ciu pali wa do
wyko ny wa nia mane w rów orbi ta l nych.

Wnioski

Na pod sta wie opi sa nego w tym arty kule eks pe ry mentu wyzna czono war toœæ maso -

wego wspó³czyn nika poch³ania nia pro mie nio wa nia g emi to wa nego przez pro mie -
nio twó r czy izo top koba ltu 60Co, dla mate ria³u pochodz¹cego z dwóch chon dry tów 

zwy cza j nych. Wyzna czona doœwia d cza l nie war toœæ m/ñ pozo staje w wyso kiej zgod -
no œci z wyni kiem otrzy ma nym z obli czeñ teo re ty cz nych. Uzy skane rezu l taty
œwiadcz¹ o dobrej spó j no œci teo rii z rze czy wi sto œci¹ jak rów nie¿ o wyso kiej jako œci
prze pro wa dzo nych badañ. Doko nana wy¿ej ana liza wyka zuje wysok¹ efe kty w noœæ
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mate ria³u chon dry to wego jako poten cja l nego budu lca os³on przed pro mie nio wa -

niem g. Posia daj¹c te same para me try abso r pcy j no œci pro mie nio wa nia g, os³ona
chon dry towa bêdzie o 5% l¿e j sza od alu mi nio wej i o 8% l¿e j sza od sta lo wej, co
bêdzie siê przek³adaæ na zna czne osz czêd no œci lub powiê kszy mo¿ li wo œci ope ra cy -
jne poja z dów kos mi cz nych.

Streszczenie

W ninie j szej pracy poru szono zagad nie nie poch³ania nia pro mie nio wa nia g w mate riale buduj¹cym
mete o ryty nale¿¹ce do grupy chon dry tów zwy cza j nych, które pochodz¹ z pla ne toid typu S. Wysoce

prze ni kliwe pro mie nio wa nie g powstaje w prze strzeni kos mi cz nej m.in. jako efekt oddzia³ywa nia
pie r wo t nego pro mie nio wa nia kos mi cz nego z oœro d kami mate ria l nymi. Mate ria³ pozy skany
z ma³ych cia³ Uk³adu S³one cz nego mo¿e sta no wiæ alte r na ty wny budu lec ciê ¿ kich os³on radia cy j nych 
sta t ków kos mi cz nych, co uza sad nia pro wa dze nie badañ nad poch³ania niem pro mie nio wa nia joni -
zuj¹cego w mete o ry tach. Opi sano tu eks pe ry ment, do celów któ rego wyko nano auto rskiej kon stru -
kcji sta no wi sko bada w cze do ana lizy poch³ania nia pro mie nio wa nia joni zuj¹cego w mate ria³ach syp -
kich. Przy pomocy tego sta no wi ska, wyko rzy stuj¹c radio akty wny izo top 60Co, okre œlono masowy

wspó³czyn nik absor b cji pro mie nio wa nia g w spro sz ko wa nym chon dry cie zwy cza j nym, a otrzy many
wynik porów nano z war to œci¹ obli czon¹ teo re ty cz nie. W pracy prze pro wa dzono szczegó³ow¹ ana lizê 
uzy ska nych wyni ków i sfo rmu³owano wnio ski p³yn¹ce z prze pro wa dzo nego eks pe ry mentu. Na jed -

no stkê masy, chon dryty zwy cza jne lepiej os³abiaj¹ pro mie nio wa nie g ni¿ jakie ko l wiek mate ria³y
os³o nowe sto so wane obe c nie w astro na u tyce.
S³owa klu czowe: Astro na u tyka, os³abia nie pro mie nio wa nia gamma, pro mie nio wa nie kos mi czne,
chon dryty zwy cza jne, ISRU
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