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Pomiary izotopów gamma promieniotwórczych
w trynitytach
Measurements of radioactive gamma emitters in trinitities

Abstract: Trynitite is a material in form of a glass created as a result of a nuclear explosion close to
ground. The mechanism of its formation is similar to the formation of impact glasses and tektites,
although the material usually contains trapped bubble voids, much more water and it is
radioactive. High resolution non-destructive gamma spectrometry technique was used to measure
rdionuclides in the chips of trinitities. The signals were detected for 137Cs, 152Eu, 226Ra, 241Am
and 133Ba. The most extreme concentration was found for cesium 137Cs which the specific activity
reached the level of 2317 mBq/g. Much lower values were obtained for 241Am – 722 mBq/g,
152Eu – 211 mBq/g, 226Ra – 451 mBq/g and 133Ba – 94 mBq/g.
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Wstęp

Pierwszego wybuchu bomby atomowej dokonano o œwicie 16 lipca 1945 na tere-
nie USA. Eksperymentowi nadano kryptonim Trinity (ang. „Trójca”). Odby³ siê
on w Nowym Meksyku, w okolicach miejscowoœci Alamogordo w ramach Projek-
tu Manhattan4. Dzieñ ten sta³ siê pocz¹tkiem tzw. „ery atomowej”.

£adunek zdetonowany w ramach testu Trinity mia³ konstrukcjê identyczn¹ jak
ten zdetonowany póŸniej w Nagasaki („fat man”). Podkrytyczna masa plutonu
otoczona by³a materia³em wybuchowym. Jego detonacja spowodowa³a implozjê
plutonu, a w jej rezultacie – osi¹gniêcie masy krytycznej i reakcjê ³añcuchow¹.
Energiê wybuchu oszacowano na ok. 20 kiloton TNT, a powsta³y krater mia³
ponad 300 metrów œrednicy. Po wybuchu zauwa¿ono drobne kawa³ki szkliwa
w miejscu eksplozji. Mechanizm jego powstania móg³ byæ bliŸniaczy do tego,
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który powoduje powstanie naturalnych szkliw impaktowych (Hermes i Strickfa-
den 2005, Brachaniec i in. 2015). Temperatura potrzebna do ich wytworzenia
z piasku musia³a przekroczyæ 1470 stopni Celsjusza. Szkliwo to nazwano trynity-
tem od kryptonimu eksperymentu Trinity.

Badania trynitytów mog¹ wyjaœniæ sposób inkorporacji izotopów do ich wnê-
trza i dziêki temu pomóc w wyjaœnieniu mechanizmu powstawania szkliwa impa-
ktowgo. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy przypuszczaæ, ¿e za powstawa-
nie szkliwa i trynitytów mog¹ odpowiadaæ te same lub zbli¿one do siebie procesy
fizyczne. W pracy interesowa³y nas tak¿e badania pod k¹tem nara¿enia kolekcjo-
nera na promieniowanie i tê czêœæ tu prezentujemy.

Opis fizyczny
Definicja jak¹ podano pierwszy raz po ich odkryciu, która stosowana jest do dziœ
brzmi nastêpuj¹co: trynityt – stopiony piasek powsta³y po wybuchu ³adunku
nuklearnego maj¹cy po zastygniêciu postaæ szklistych kilkucentymetrowych niere-
gularnych kamyków. Charakteryzuje siê zauwa¿aln¹ radioaktywnoœci¹ – typowe
pojedyncze bry³ki wywo³ywa³y ekspozycjê poni¿ej jednego milirentgena na godzi-
nê, co w przybli¿eniu odpowiada dawce 1 µSv/h (Kay 2008; Wikipedia) (dawka
skuteczna, bo o ni¹ chodzi wyra¿a iloœæ energii ró¿nego rodzaju promieniowania
jonizuj¹cego poch³oniêt¹ przez ró¿ne tkanki). W wyniku wybuchu j¹drowego,
szkliwo zosta³o zanieczyszczone domieszkami pierwiastków promieniotwórczych
i nadal mo¿e zawieraæ pierwiastki promieniotwórcze powsta³e podczas wybuchu:
� transuranowce, powstaj¹ce wówczas kiedy po wychwycie neutronu nie

nast¹pi rozszczepienie, np. izotopy ameryku 241Am, 243Am,
� produkty rozszczepienia, np izotopy cezu (137Cs i 134Cs), izotopy europu

(152Eu, 154Eu i 155Eu), baru (133Ba) czy strontu (90Sr),
� produkty aktywacji neutronowej, np. izotopy kobaltu (59Co, 60Co),
� produkty spontanicznego rozpadu materia³u j¹drowego wchodz¹cego w sk³ad

bomby, np. izotop radu 226Ra, element szeregu uranowego (238U pe³ni³
w bombie „fat man” rolê masywnego reflektora (Kubowski 2008)).

Znanych jest kilka odmian trynitytu, ró¿ni¹cych siê od siebie barw¹. Najbar-
dziej popularne s¹ trynityty w kolorze zielonym, których g³ównym sk³adnikiem s¹
zwi¹zki ¿elaza. Rzadziej spotykany jest trynityt o barwie czerwonej, spowodowanej
zawartoœci¹ ¿elaza z domieszkami miedzi (Eby et al. 2015). Bardzo rzadkie s¹ nato-
miast trynityty czarne (Eby et al. 2010).

Trochę historii
Za Wikipedi¹: W 1952 roku okolica tzw. punktu „zero” zosta³a wyrównana spy-

chaczami, a pozosta³e trynityty zebrane. W 1965 roku rz¹d USA wpisa³ miejsce pier-
wszego wybuchu atomowego na listê narodowych pomników historycznych. W punkcie
„zero” wzniesiono obelisk z miejscowej lawy. Teren nadal pozostaje zamkniêty, ale
dwa razy w roku, w pierwsz¹ sobotê kwietnia oraz paŸdziernika organizowane s¹ dni
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otwarte dla publicznoœci. Promieniowanie w miejscu eksplozji nadal dziesiêciokrotnie
przekracza naturalne t³o.

Za Wikipedi¹: W latach czterdziestych i na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XX wie-
ku trynityt by³ sprzedawany kolekcjonerom minera³ów, ale w 1952 roku amerykañska
Komisja Energii Atomowej nakaza³a usuniêcie z poligonów utworzonych podczas
doœwiadczeñ atomowych warstw tego materia³u i zakaza³a przechowywania go przez
osoby prywatne.

W Polsce podobne zakazy nie obowi¹zuj¹ ale zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizuj¹cego (z dn.
18.I.2005) dawka graniczna dla osób z ogó³u ludnoœci wynosi 1 mSv/rok. Pozwala
to uzmys³owiæ sobie dlaczego w USA zakazano handlu i posiadania trynitytów.

Za Wikipedi¹: W roku 2005 opublikowano teoriê, wed³ug której trynityt móg³
nie byæ efektem stopienia i po³¹czenia siê ze sob¹ ziaren piasku znajduj¹cych siê
na obrze¿ach kuli gor¹ca (ang. fireball) utworzonej przez wybuch j¹drowy, ale raczej
wessania tego piasku do wnêtrza kuli, sk¹d opad³ w postaci ciek³ej, jako deszcz
(Kay 2008).

Trynityty a szkliwo impaktowe

Trynityty s¹ chêtnie kolekcjonowane przez mi³oœników meteorytów, gdy¿ pod
wzglêdem fizycznym s¹ podobne do szkliwa impaktowego. Powsta³y z materia³u
pod³o¿a (tarczy) i zwieraj¹ fragmenty pocisku – bomby oraz fragmenty urz¹dzenia
detonuj¹cego. Analogiczne lecz nieliczne szk³a impaktowe znajdowane wokó³ wiê-
kszych kraterów uderzeniowych tak¿e zawieraj¹ pozosta³oœci „pocisku” czyli frag-
menty meteorytów. Podobnie jak impaktyty, trynityty mog¹ zawieraæ pewn¹ iloœæ
uwiêzionych wewn¹trz pêcherzyków powietrza, niektóre nawet do 30% objêtoœci.
Czêœæ trynitytów mog³a powstaæ w zastygaj¹cych pó³p³ynnych skupiskach na zie-
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Rys. 1. Typowy wygląd trynitytu o zielonej barwie (fot. Wikipedia, CC BY 3.0).



mi. Dlatego trynityty s¹ czêsto g³adkie i b³yszcz¹ce z jednej (górnej) strony, tej
ustawionej w stronê wybuchu a z drugiej (dolnej) maj¹ nierówn¹ „kaszkowat¹”
powierzchniê odpowiadaj¹c¹ pierwotnie zestalonemu szkliwu. Odkryte niedawno
w okolicach eksperymentu Trynity ma³e szkliste sferule o œrednicy <2 mm przypo-
minaj¹ wytwarzane przez impaktowe topnienie szokowe kuleczki, które znaleziono
w osadach granicznych kredy i paleogenu (tzw. warstwa K/T). Porównanie sk³adu
trynitytów, szkliwa impaktowego i wybranych tektytów przedstawia tabela 1.
Oczywiœcie zawartoœci poszczególnych pierwiastków w kolumnach zmieniaj¹ siê
wraz ze zmianami sk³adu pierwiastkowego pod³o¿a, które uleg³o przetopieniu.

Metody badań

Próbki w postaci fragmentów szkliwa umieszczone w naczynkach pomiarowych
o pojemnoœci 10 ml wype³niaj¹cych je do poziomu ok. 5 ml zmierzono stosuj¹c
spektrometriê gamma w dwóch uk³adach pomiarowych z detektorami o wysokiej
czystoœci germanu HPGe ch³odzonymi ciek³ym azotem. Zastosowane detektory
GX1520 i GX2018 charakteryzowa³y siê wysok¹ energetyczn¹ zdolnoœci¹ roz-
dzielcz¹ i wzglêdn¹ wydajnoœci¹ w linii 1332 keV odpowiednio 15%
i 20%. Detektory te pracowa³y z uk³adami DSA-1000 i DSA-2000, które realizo-
wa³y cyfrow¹ obróbkê sygna³u oraz akwizycjê danych. Analizê przeprowadzono
z zastosowaniem oprogramowania Genie 2000 firmy Canberra. Wydajnoœæ i kali-
bracjê energii w zakresie 36-1836 keV dla obu uk³adów przeprowadzono ze stan-
dardowymi Ÿród³ami multi-gamma przygotowanymi z radioaktywnych roztworów
241Am, 57Co, 109Cd, 113Sn, 137Cs, 54Mn, 65Zn, 60Co i 88Y scharakteryzowanymi stan-
dardowymi metodami absolutnymi w Laboratorium Wzorców Radioaktywnoœci
OR POLATOM NCBJ (Tymiñski i in. 2013). Pomiary wykonano umieszczaj¹c
naczynia w uniwersalnej podstawce, zamocowanej w odleg³oœci 2,5 cm od czo³a
detektora. Ze wzglêdu na niski poziom zliczeñ czas akwizycji ustalono na 10 oraz
52 godziny. W celu zmniejszenia niepewnoœci pomiarowych, zwi¹zanych tak¿e
z niejednorodnoœci¹ materia³u badanego, wykonano klika serii pomiarów. Obli-
czenia aktywnoœci zosta³y skorygowane na rozpadu nuklidów w czasie pomiaru,
samo poch³anianie oraz na sumy koincydencyjne. Aby zminimalizowaæ zliczania
z t³a oba spektrometry zosta³y umieszczone w ca³kowicie ekranowanych os³onach
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Tabela 1. Wyniki analizy SEM wybranych pierwiastków w trynitytach, szkliwie impaktowym i tektytach.

Pierwiastek wt% Trynityty Szkliwo impaktowe
Tektyty

Mołdawity Indochinity

Al 2,9 14,7÷15,3 10,5 13,6

Si 82,8 62÷65 79,1 73,0

K 5,7 3,3÷3,7 3,3 2,4

Ca 6,2 3,5÷3,8 2,2 1,9

Fe 1,3 2,4÷3,8 0,3 4,7



zbudowanych z cegie³ o³owianych o gruboœci 50 mm oraz z 1 mm dodatkowej
wewnêtrznej warstwy wykonanej z miedzi i cynku eliminuj¹cej rentgenowskie t³o
z o³owianych cegie³ (Tymiñski i in. 2016, 2017). Widma promieniowania gamma
zbierano w kilku seriach w ci¹gu kilkunastu tygodni. Jedno z widm pomiarowych
z oznaczonymi izotopami zosta³o zaprezentowane na rysunku 2. Dodatkowo
zaznaczono najwiêksz¹ liniê t³a pochodz¹c¹ z rozpadu 40K.

Wyniki i ich analiza

Wyniki pomiarów zawartoœci izotopów g-promieniotwórczych w analizowanych
próbkach wraz zestawieniem wyników analiz próbek uzyskanych z innych lokaliza-
cji5 t.j. Reggane (próby francuskie) i Semipalatinsk (próby radzieckie), umiesz-
czono w tabeli 2. W tabeli umieszczono tak¿e wyniki analiz trynitytów przeprowa-
dzone w innych laboratoriach (ozn. Trinity 1, Trinity 2). Z przedstawionych
pomiarów wynika, i¿ wiêkszy transfer zanieczyszczeñ �-promieniotwórczych do
œrodowiska pojawi³ siê w próbach radzieckich i francuskich ni¿ w eksperymencie
Trynity. W szkliwach zebranych w Semipalatinsku zawartoœci 137Cs osi¹gnê³y zna-
czne wartoœci, na poziomie 48,2 Bq·g–1. W trynitytach z Reggane najwiêksze wska-
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Rys. 1. Widmo � zmierzone na detektorze HPGe GX2018 z opisanymi radionuklidami pochodzącymi
z fragmentów trynitytów.

5 https://www.hscott.net/analyzing-trinitite-a- radioactive-piece-of-nuclear-history/



zania uzyskano przy oznaczaniu ameryku 241Am, którego koncentracja osi¹gnê³a
wartoœci na poziomie 23,8 Bq·g–1.

Wyniki pomiarów aktywnoœci w³aœciwych próbek mierzonych w OR
POLATOM (ozn. Trinity 3a, 3b) zawiera³y siê w relatywnie niskich granicach od
0,17 Bq·g–1 dla europu 152Eu do 2,32 Bq·g–1 dla cezu 137Cs. W próbkach tych nie
wykryto 60Co, którego czas po³owicznego rozpadu jest stosunkowo krótki i wynosi
5,271 lat. Dla tego izotopu wyznaczono minimalny poziom detekcji MDA (ang.
Minimal Detectable Activity, ozn. *) w tebeli 2) na poziomie <10 mBq·g–1 co jest
zgodne z innymi pomiarami próbek z tej lokalizacji. Stosuj¹c d³u¿sze czasy pomia-
rowe lub mierz¹c wiêksze próbki mo¿na osi¹gn¹æ ni¿sze wartoœci MDA jednak¿e
uzyskane wartoœci nie powinny znacznie siê zmieniæ.

Wykryta przez nas podwy¿szona zawartoœæ izotopu, którego najprawdopodob-
niej nie badano wczeœniej w ¿adnej z wymienionych lokalizacji dotyczy³a 226Ra.
W naszych pomiarach zawartoœci tego izotopu w trynitytach osi¹ga³y poziom
400–450 mBq·g–1 i by³y ok dwukrotnie wy¿sze od zmierzonych zawartoœci 152Eu:
170–210 mBq·g–1. Najni¿sze koncentracje uzyskano dla 133Ba, które nie przekro-
czy³y 94 mBq·g–1.

Wybrane czasy pomiarowe 10 i 52 godzin gwarantowa³y uzyskanie niepewnoœci
na poziomie 2,5–4,0%. Czas martwy pierwszej serii mieœci³ siê w zakresie
0,03–0,04%. Aktywnoœæ mierzonych izotopów obliczono na podstawie charakte-
rystycznych emisji gamma. G³ówny przyczynek do niepewnoœci pochodzi ze Ÿróde³
standardowych multi-gamma (0,5–1,1%) stosowanych przy kalibracji spektrome-
tru, dopasowania krzywej wydajnoœci (1,9–2,5%) i wyznaczania powierzchni piku
(0,8–2,0%).

Podsumowanie

Nieniszcz¹ca technika spektrometrii gamma o wysokiej energetycznej zdolnoœci
rozdzielczej zosta³a wykorzystana do pomiaru radionuklidów we fragmentach try-
nitytów. Pomiary trynitytów potwierdzi³y obecnoœæ takich izotopów jak 137Cs,
152Eu, 226Ra, 241Am i 133Ba. Najwiêksze koncentracje stwierdzono dla cezu 137Cs
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Tabela 2. Aktywności właściwe izotopów zidentyfikowanych w próbkach trynitytów pochodzących
z różnych lokalizacji na Ziemi (aktywność na dzień 01.06.2017 r.).

Nr Lokalizacja Co-60 Ba-133 Cs-137 Eu-152 Am-241 Ra-226

Aktywności właściwe [mBq/g] – dane literaturowe

1 Trinity 1 5,6 66 5178 1867 1641 –

2 Trinity 2 4,0 86 22925 611 3670 –

3 Reggane 115 – 24100 – 23830 –

4 Semipalatinsk 287 – 48200 – 516 –

Aktywności właściwe [mBq/g] – pomiary w NCBJ OR POLATOM

5 Trinity 3a 10*) 75 2286 170 722 451

6 Trinity 3b 10*) 94 2317 211 717 403



oraz 241Am. Dawki od tych dwóch izotopów s¹ niskie w porównaniu z normami
bezpieczeñstwa i nie stanowi¹ zagro¿enia dla cz³owieka. Jednak¿e bior¹c pod uwa-
gê fakt, i¿ 241Am jest równie¿ emiterem cz¹stek alfa zalecana jest ostro¿noœæ w bez-
poœrednim kontakcie. Zasada pracy z preparatami promieniotwórczymi zawsze jest
taka aby minimalizowaæ nara¿enie, a wch³oniêcia emiterów alfa drog¹ pokarmow¹
lub oddechow¹ mog¹ byæ szczególnie niebezpieczne.

Uzyskane w pracy wartoœci aktywnoœci promieniotwórczych porównano z wyni-
kami pomiarów przeprowadzonych w innych laboratoriach. Jak widaæ z tabeli 2
rozbie¿noœci s¹ znaczne w zale¿noœci od lokalizacji poboru próbek trynitytów.
Wi¹¿e siê to z ró¿n¹ dystrybucj¹ promieniotwórczych zanieczyszczeñ w poszczegól-
nych próbach. W przypadku izotopów krótko ¿yciowych jak np. 60Co zwiêkszone
zawartoœci mówi¹ o krótszym czasie jaki min¹³ od ostatnich prób j¹drowych. Rela-
tywnie wysokie zawartoœci 241Am w próbkach z Reggane sugeruj¹ aby unikaæ kole-
kcjonowania trynitytów z tego miejsca, a je¿eli ju¿ takie próbki mamy to nale¿y
przetrzymywaæ je z zachowaniem szczególnej ostro¿noœci, (np. w zamkniêtych
pojemnikach). Œrednia sumaryczna dawka od trynitytów z tej lokalizacji mo¿e byæ
nawet ponad 7-krotnie wiêksza od najwiêkszych wskazañ pochodz¹cych od mate-
ria³u z lokalizacji testu Trynity.

Zmierzone zawartoœci 226Ra, który wystêpuje tak¿e w warunkach naturalnych
mo¿na odnieœæ do przeciêtnej zawartoœci tego radioizotopu w skorupie ziemskiej,
która wynosi oko³o 30 mBq/g a w ska³ach zwykle waha siê w granicach
10–100 mBq/g (Hrynkiewicz 2001, Przylibski 2005). Przeprowadzone badania
wyraŸnie pokazuj¹, i¿ ten naturalnie wystêpuj¹cy na Ziemi radionuklid, w trynity-
tach wystêpuje w stê¿eniach kilkunastokrotnie wiêkszych. Tak du¿e zawartoœci
226Ra maj¹ znaczenie w przypadku wch³oniêæ do p³uc jego pochodnych np. gazo-
wego 222Rn. Izotop ten uwalniaj¹c siê z porowatego szkliwa mo¿e staæ siê Ÿród³em
kolejnych, wyj¹tkowo szkodliwych dla zdrowia wysokoaktywnych -promienio-
twórczych izotopów Po, Bi i Pb, które tak¿e chêtnie osadzaj¹ siê w naszych
p³ucach, zw³aszcza jeœli trynityty le¿¹ na pó³kach pomieszczeñ, w których przeby-
waj¹ osoby pal¹ce. Dym papierosowy dostarczaj¹c aerozoli, do których szczególnie
chêtnie przy³¹czaj¹ siê te promieniotwórcze izotopy metali w powietrzu, mo¿e byæ
póŸniej wdychany przez osoby przebywaj¹ce w takiej atmosferze i tym samym staæ
siê jeszcze wiêkszym zagro¿eniem dla zdrowia.
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