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Abstract: Radioactive cobalt isotope 60Co is produced in neutron activation process of stable
isotope 59Co by neutron capture reaction 59Co(n,g)60Co, in solar wind charge exchange
60Ni(n,p)60Co or in spallation process 62Ni(n,p2n)60Co. These processes are responsible for
isotope 60Co production either in nuclear reactor on Earth or beyond – in stars and in meteorites
(induced by cosmic rays). In this work the results of 60Co measurements in metal sources by
gamma spectrometry laboratory are presented. A metal reference radioactive standards made up of
steel cast with discs shaped geometries and different diameters have been tested in gamma-ray
spectrometry measurement system. The reference activity concentrations of 60Co were in the range
of (0.291±0.010) Bq·g–1 to (1.544±0.030) Bq·g–1. The mean minimal detectable activities (MDA)
obtained by series of the 6 to 18 hours lasting measurements of described above standards with
HPGe detectors carried out in NCBJ OR POLATOM were in the range of 6.1 mBq·g–1 to
8.5 mBq·g–1. The results correspond to the values of 60Co activity concentration measured in the
iron meteorites with young terrestrial ages.
Keywords: Co-60, cast steel, contamination, gamma spectrometry, cosmogenic nuclides, iron
meteorites

Wstęp
Wszystkie nuklidy kosmogeniczne rejestrowane w próbkach naturalnych zosta³y
wytworzone w strumieniach cz¹stek otaczaj¹cych Ziemiê, planety, planetoidy
i meteoroidy. Strumienie te stanowi¹ promieniowanie korpuskularne pochodz¹ce
ze S³oñca (protony 98% i cz¹stki a 2%) oraz z centrum Galaktyki (protony 87%,
cz¹stki a 11% oraz cz¹stki ciê¿sze 1% i elektrony 1%). Promieniowanie kosmiczne
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sk³ada siê tak¿e z cz¹stek wtórnych powstaj¹cych w wyniku oddzia³ywania strumieni z gazem i py³em (protony i neutrony). W takich oddzia³ywaniach powstaj¹
te¿ ciê¿sze izotopy. G³ównym kana³em produkcji kobaltu 60Co, zarówno naturalnego jak i sztucznego (w reaktorach j¹drowych), jest wychwyt neutronu w stabilnym izotopie kobaltu 59Co(n,g)60Co. W przypadku reakcji z udzia³em meteoroidów, w których kobalt jest trzecim pod wzglêdem obfitoœci metalicznym sk³adnikiem (w stopie Fe-Ni) reakcje zachodz¹ ze stosunkowo wysokim prawdopodobieñstwem. Jedna z wa¿nych metod produkcji w przypadku „naœwietlenia” materia³u
tarczy cz¹stkami wysokoenergetycznymi to reakcja wymiany ³adunkowej
60
Ni(n,p)60Co oraz reakcja spallacji 62Ni(n,p2n)60Co z prawdopodobieñstwem
wyst¹pienia na poziomie 10–20%. Reakcje te podobnie jak wychwyt neutronu
zachodz¹ czêœciej w meteorytach ¿elaznych ni¿ w kamiennych. Reakcje spallacji dla
ma³ych meteoroidów s¹ reakcjami dominuj¹cymi (Spergel et al., 1986). Dla
du¿ych meteoroidów reakcj¹ dominuj¹c¹ jest wychwyt neutronu, a szacowana granica, w przypadku materia³u sk³adem odpowiadaj¹cym meteorytom kamiennym
typu L stanowi obiekt o œrednicy ok. 25 cm.
Ostatnim mo¿liwym kana³em produkcji izotopu 60Co jest rozpad beta d³ugo¿yciowego izotopu ¿elaza 60Fe, którego czas po³owicznego zaniku T½ wynosi
2,6·106 lat. Izotop 60Fe jest ciekawym izotopem, gdy¿ powstaje w wybuchach
supernowych i s¹dzono, i¿ odpowiada, obok aluminium 26Al (T½ = 717·103 lat),
za ogrzewanie wnêtrza planetek prowadz¹ce do ich przetapiania. Z teorii tej wycofano siê pod wp³ywem szeregu teoretycznych prac ukazuj¹cych zbyt ma³e przekroje
czynne na produkcje du¿ych iloœci tego izotopu w obszarze dostêpnych energii ale
pewnym jest, ¿e nasz Uk³ad S³oneczny zosta³ zasilony materi¹ powsta³¹ w wybuchu supernowej (Tachibana and Huss 2003, Knie et al. 2004). Do dziœ obserwuje
siê w meteorytach wystêpowanie œladowych zawartoœci 60Co pochodz¹cego z rozpadu 60Fe, który jest na bardzo niskim poziomie, rzêdu 0,1·10–7 mBq·g–1 (meteoryty kamienne). Izotop ten jest wykrywalny tylko bardzo czu³ymi analitycznymi
metodami np. jonowo-masowymi (spektrometr masowy).

Zawartości 60Co w meteorytach
Wyniki pomiarów 60Co we wszystkich meteorytach zmieniaj¹ siê nie tylko w zale¿noœci od ich typu ale tak¿e od daty spadku meteorytu, gdy¿ produkcja tego izotopu, podobnie jak innych, modulowana jest 11-letniem cyklem aktywnoœci s³onecznej. Cykl ten ma szczególnie du¿e znaczenie dla krótko ¿yciowych pierwiastków,
których tempo zaniku jest mniejsze od s³onecznego cyklu. W przypadku 60Co,
którego czas po³owicznego zaniku (T½) wynosi 5,27 lat, typowe zawartoúci
otrzymane z pomiarów kilkudziesiæciu chondrytów mieszcz¹ siê w zakresie
0–2,0 mBq·g–1.
Pierwszym polskim meteorytem, który by³ badany w stosunkowo krótkim czasie po odnalezieniu i w którym wykryto izotopy kosmogeniczne by³ chondryt L5
So³tmany (obserwowany spadek 30 kwietnia 2011 roku). Badania fragmentów
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z tego meteorytu rozpoczêto w ci¹gu 12 dni. Przy sumarycznym czasie pomiaru
równym 21 dni uzyskano w laboratoriach LNGS (W³ochy) i IFJ PAN (Kraków)
limity aktywnoœci 60Co na poziomie <0,008 mBq·g–1 i <0,25 mBq·g–1. Najwiêksze
zmierzone wartoœci uzyskano dla meteorytu Jilin (0,8–4,3 mBq·g–1) i Allende (do
5,9 mBq·g–1) i pokrywaj¹ siê one z szacowanym maksymalnym tempem produkcji
60
Co (~350 atomów/min/g) w przypadków meteoroidów o œrednicach powy¿ej
1,2 metra (ca³kowita masa meteorytu Jilin to ok. 2 tony a pierwotnego meteoroidu
10 ton). Najni¿sze wartoœci wœród kamiennych uzyskano dla meteorytu Lost City,
którego spadek nast¹pi³ w minimum aktywnoœci S³oñca i wynosi³ zaledwie
(5,3±1,3)·10–3 mBq·g–1.
Zawartoœci izotopu 60Co w meteorytach ¿elaznych by³y badane rzadziej ni¿
w kamiennych, g³ównie z powodu niewielu obserwacji spadków meteorytów
¿elaznych w ostatnim stuleciu (49 wszystkich spadków z czego tylko 16 mia³o
miejsce po 1945 roku). Wyniki pomiarów tych obiektów pokazuj¹, i¿ typowe
aktywnoœci w³aœciwe 60Co w meteorytach ¿elaznych zawieraj¹ siê w zakresie od
0,0–1,0 mBq·g–1. Jednym z pierwszych meteorytów, w którym badano ten izotop
by³ Sikhote-Alin IIAB, przy którym uzyskano wartoœci w zakresie 3,3–6,5 mBq·g–1
(przeliczone na dzieñ spadku, 12 grudnia 1947). Typowe wartoœci przeliczone na
dzieñ spadków uzyskane dla meteorytów IAB to: Yardymly: 0,3–0,6 mBq·g–1,
Bogou: 0,16–0,4 mBq·g–1 i Muzzafapur: 0,17–0,4 mBq·g–1. Dla meteorytu Hoba
IVB o wieku ziemskim ok 80000 lat uzyskano wartoœci na poziomie
0,05–0,09 mBq·g–1. W tym przypadku ca³y 60Co pochodzi³ g³ównie z rozpadu 60Fe
w meteorycie.

Cel
Wszystkich publikacji dotycz¹cych pomiarów promieniotwórczego kobaltu w meteorytach ¿elaznych jest niewiele. Pierwsze próby okreœlenia zawartoœci 60Co
w meteorytach mia³y miejsce w latach 40-tych ubieg³ego wieku i wymaga³y „zu¿ycia” w badaniach niszcz¹cych materia³u o masach nawet do kilku kilogramów.
By³y to badania chromatograficzne o niskich wydajnoœciach detekcji (st¹d potrzeba du¿ych iloœci materia³u) bazuj¹ce na próbkach rozpuszczonych w kwasach.
W naszej pracy kierowaliœmy siê postulatem ³atwego uzyskania informacji o zawartoœci 60Co w meteorycie ¿elaznym za pomoc¹ standardowej metody nieniszcz¹cej
jak¹ jest spektrometria gamma. Poniewa¿ prawdopodobieñstwo spadku meteorytu
¿elaznego jest bardzo niskie a tym samym dostêp do „œwie¿ego”, o bardzo krótkim
wieku ziemskim, jest wysoce ograniczony, zdecydowano siê na przeprowadzenie
eksperymentu z wykorzystaniem promieniotwórczych wzorców stalowych o niskiej
aktywnoœci izotopu 60Co. Pomiar takiej próbki gwarantowa³ uzyskanie minimalnej
aktywnoœci (MDA) pozwalaj¹cej na detekcje izotopu 60Co w metalicznej matrycy
o wysokiej gêstoœci (analog meteorytu ¿elaznego) w standardowym uk³adzie pomiarowym z detektorem HPGe.
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Stalowe wzorce zawierające 60Co
W pracy wykorzystano wzorce stalowe o gruboœci 10 mm i geometriach walcowych (dyski) o dwóch œrednicach: F = 80 mm oraz F = 35 mm. Pierwszy rodzaj
wzorców F = 80 mm sk³adem odpowiada³ tzw. stali szarej i stanowi³ produkt
zawieraj¹cy wêgiel w stanie wolnym w postaci grafitu (DIN1691 GG25). Wzorce
te zosta³y wyprodukowane metod¹ horyzontalnego odlewania odœrodkowego roztopionej surówki z domieszk¹ 60Co o znanej aktywnoœci promieniotwórczej oraz
aktywowanego w reaktorze j¹drowym drutu srebrnego zawieraj¹cego nieznan¹
iloœæ 110mAg. Materia³ ten zosta³ wyprodukowany w czeskiej firmie VUHZ specjalizuj¹cej siê w odlewach stalowych.
Drugi rodzaj wzorców stanowi³y dyski o œrednicy F = 35 mm (fot. 1), które
zosta³y wyprodukowane zarówno ze stali ska¿onej 60Co dostarczonej przez koncern
Siempelkamp (S355 J0C), jak równie¿ analogiczn¹ wymienion¹ wczeœniej metod¹
w firmie VUHZ.

Fot. 1. Wzorce stalowe o średnicach 35,0 mm i grubości 10,0 mm – nr 11 Siempelkamp (lewy) oraz nr 12
VUHZ (prawy).

Wszystkie wzorce przesz³y testy homogenicznoœci oraz przebadano ich dok³adny
sk³ad chemiczny metodami XRF oraz GDOS (tab. 1). Wyniki aktywnoœci promieniotwórczej wyznaczono na podstawie miêdzy laboratoryjnego porównania aktywnoœci promieniotwórczej.

Metodologia
Pomiary zawartoœci 60Co wykonano w Laboratorium Wzorców Radioaktywnoœci
mieszcz¹cym siê w Oœrodku Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum
Badañ J¹drowych w Otwocku-Œwierku pod Warszaw¹. W pracy zastosowano nieniszcz¹c¹ metodê spektrometrii gamma z zastosowaniem detektorów germanowych HPGe o wysokiej energetycznej zdolnoœci rozdzielczej i relatywnej wydajnoœci w linii 1332 keV – 15% oraz 20%. Wyniki analizowano w powi¹zaniu z metodami Monte Carlo pozwalaj¹cymi na obliczenie poprawek wydajnoœci zwi¹zanych
z koincydencyjnym sumowaniem siê pików gamma. Metody MC stosowane s¹
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Tabela 1. Skład pierwiastkowy stali do wzorców aktywności promieniowania
firmy Siempelkamp oraz VUHZ.
Skład stali: Wt (%)
Pierwiastek

1)
2)

Stal Siempelkamp 1)

Stal VUHZ 2)

Fe

95,6300 (16)

98,623

C

3,1 (1)

0,16

Mn

0,3500 (5)

0,3
0,21

Si

0,3400 (5)

Cr

0,1900 (5)

0,2

Ni

0,1100 (7)

0,16

Cu

0,1100 (4)

0,2
0,049

S

0,0575 (5)

Zn

0,0380 (5)

Mo

0,0210 (0)

0,03

P

0,0160 (5)

0,018

Co

0,0122 (1)

0,01

Al

0,0110 (14)

0,04

Sn

0,0056 (4)

Pb

0,0048 (0)

V

0,0039 (0)

Nb

0,19 (0)

CIEMAT, met. XRF, C ozn. przez spalanie, Fe ozn. z różnicy.
Analizy VUHZ met. GDOS, żelazo Fe ozn. z różnicy.

tak¿e w przy braku dostêpnych wzorcowañ przy szczególnych pomiarowych geometriach, np. do Ÿróde³ o wysokich gêstoœciach (du¿y efekt samo-poch³aniania
promieniowania w matrycy). W naszym przypadku wykonano szereg wzorcowañ
z zastosowaniem matryc stalowych o ró¿nych gruboœciach (1,0–3,0 mm) i œrednicach odpowiadaj¹cych próbkom pomiarowym, przek³adanych Ÿród³ami powierzchniowymi na foliach (tworz¹cych tzw. „sandwich”: matryca – Ÿród³o – matryca).
Uœrednienie wzorcowañ w ró¿nych konfiguracjach stalowych matryc, o sumarycznej gruboœci mierzonych dysków, pozwoli³o wyznaczyæ wydajnoœæ detektorów
w geometrii odpowiadaj¹cej warunkom pomiarowym. Do wzorcowañ zastosowano Ÿród³a powierzchniowe na folii mylar zawieraj¹ce zestaw izotopów o znanych
aktywnoœciach: 241Am, 57Co, 109Cd, 113Sn, 137Cs, 54Mn, 65Zn oraz 60Co. Pomiary
wykonywano w czasie 6–18 godzin umieszczaj¹c Ÿród³a stalowe w odleg³oœci 20,0
mm nad g³owic¹ detektora w celu polepszenia jakoœci wyników (minimalizacja
koincydencji przy wci¹¿ stosunkowo dobrym sygnale).

Wyniki
Wyniki pomiarów zawartoœci 60Co w analizowanych próbkach przedstawia
tabela 2. Aktywnoœci w³aœciwe próbek zawiera³y siê w przedziale od 291 mBq·g–1
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do 1544 mBq·g–1. Wybrane czasy pomiarowe 6, 10 i 18 godzin gwarantowa³y uzyskanie niepewnoœci na poziomie 1,9–3,4%. Uzyskane wartoœci porównano do
wyników pomiarów przeprowadzonych w innych laboratoriach. Wszystkie wyniki
nie odbiegaj¹ od wartoœci referencyjnych w granicach uzyskanych niepewnoœci
pomiarowych.
Najwa¿niejsze, z punktu widzenia mo¿liwoœci pomiarów meteorytów ¿elaznych
za pomoc¹ standardowych metod spektrometrii gamma, by³y analizy okreœlaj¹ce
zdolnoœæ do wyznaczenia minimalnej aktywnoœci promieniotwórczej (MDA).
Analizy przeprowadzone programem GENIE2000 pokaza³y zgodnie z oczekiwaniami siln¹ zale¿noœæ od czasu pomiaru jak równie¿ masy (objêtoœci) próbki. Wartoœci uzyskane z zastosowaniem detektorów HPGe zawiera³y siê w przedziale
od 6,1 mBq·g–1 do 8,5 mBq·g–1. Wynik ten odpowiada zawartoœci 60Co w „œwie¿ych”, (o krótkim wieku ziemskim), meteorytach ¿elaznych, które spad³y w okresie
maksymalnej aktywnoœci S³onecznej (dla meteorytu Sikhote Alin uzyskano
3,3–6,5 mBq·g–1). Najlepszy wynik (6,1 mBq·g–1) poœród mniejszych próbek
(F = 35 mm, 75,4 g) uzyskano dla czasu pomiaru 18 godzin. Analogiczny wynik
otrzymano przy 10 godzinnym czasie pomiaru próbek o wiêkszej masie
(F = 80 mm, 362,4 g). Stosuj¹c d³u¿sze czasy pomiarowe i wiêksze próbki mo¿na
osi¹gn¹æ ni¿sze wartoœci MDA. W naszym przypadku rozwi¹zania takiego nie brano pod uwagê, gdy¿ dysponowaliœmy ograniczonym czasowo dostêpem do detektorów HPGe a same prace prowadzone by³y w ramach zaplanowanych wczeœniej
badañ.
Tabela 2. Wyniki pomiarów zawartości
Nr próbki

Średnica
[mm]

60

Co w analizowanych próbkach.

Masa próbki
[g]

Aktywność
[mBq/g]

Niepewność
[mBq/g]

MDA
[mBq/g]

Czas pomiaru
[godz.]

Wymiary dysku: F = 80x10 mm
02

80,00

361,96

308

11

6,2

10

07

79,95

362,36

293

10

6,1

10

10

80,00

363,03

291

10

7,9

6

Wymiary dysku: F = 35x10 mm
11

35,05

75,41

1544

30

6,1

18

13

34,80

69,82

1129

25

8,5

10
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