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Trynityt – wstępne dane SEM oraz XRD
szkliwa nuklearnego z USA
Preliminary SEM and XRD investigation on nuclear trinitite from USA

Abstract: Trinitite is a glass produced as a result of a nuclear explosion. The characteristic feature
of the investigated material are bubbles and presence of incompletely melted quartz grains.
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Trynityt jest produktem procesów metamorfizmu szokowego, który jest wywo³any
dzia³alnoœci¹ antropogeniczn¹. Ten typ materia³u jest szkliwem powsta³ym na sku-
tek wybuchu j¹drowego. Mechanizm jego powstania jest bliŸniaczy do tego, który
powoduje powstanie naturalnych tektytów (Hermes i Strickfaden 2005). Trynityt
jest nazywany równie¿ szkliwem Alamogordo. Powsta³ on podczas testu bomby
atomowej Trinity 16 lipca 1945 roku, w pobli¿u Alamogordo w Nowym Meksy-
ku. Utworzony na skutek eksplozji krater mia³ œrednicê ok. 300 m i g³êbokoœæ
3 m, natomiast grzyb atomowy osi¹gn¹³ wysokoœæ ok. 12 km. Obecnie jego radio-
aktywnoœæ nie stwarza zagro¿enia dla zdrowia ludzkiego (Eby i in. 2010). Szkliwo
mo¿na by³o zbieraæ do roku 1953, kiedy to Komisja do Spraw Energii Atomowej
Stanów Zjednoczonych zabroni³a dalszego zbierania materia³u z miejsca wybuchu.
Podobne szkliwa mo¿na znaleŸæ tak¿e w innych miejscach testów j¹drowych.

Materiał i metodologia

Do badañ u¿yto trynitytu o wadze 0,82 g (fig. 1). Zdjêcia BSE badanego trynitytu
zosta³y wykonane za pomoc¹ skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
Philips XL30 ESEM/TMP. W celu zastosowania analizy XRD próbkê trynitytu
ucierano w moŸdzierzu agatowym, po czym proszek naniesiono na kr¹¿ek z krze-
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mu bezodbiciowego (zero backgroundholder). Preparat umieszczono w zmieniaczu
dyfraktometru w celu wykonania analiz metod¹ proszkowej dyfrakcji rentgeno-
wskiej (XRD). Warunki analityczne ustalono poprzez wykonanie wstêpnej analizy
korzystaj¹c z dyfraktometru rentgenowskiego firmy PANalytical, model
PW3040/60, pracuj¹cego w geometrii Theta-Theta. Parametry generatora
wynosi³y 40 kV i 30 mA, wi¹zka promieniowania by³a emitowana z lampy rentge-
nowskiej z anod¹ miedziow¹, któr¹ poddano monochromatyzacji przez absorpcjê
filtrem Ni (usuniêcie wp³ywu sk³adowej K�). D³ugoœæ fali promieniowania dla
anody Cu wynosi dla sk³adowej K�1 = 1,540598 Å. Wp³yw sk³adowej K�2 usu-
niêto w programie komputerowym HS+. Ze wzglêdu na obecnoœæ w badanych
próbkach fazy amorficznej dostosowano warunki pomiarowe tak, aby uzyskaæ
istotne dla obliczeñ i interpretacji refleksy od faz krystalicznych. Analizy przepro-
wadzono dla sta³ej czasowej równej 600 sekund, przy czym zastosowano krok prze-
suwu równy 0,01°2�, w zakresie od 2,5–65°2�. Powy¿sze analizy wykonano na
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego.

Wyniki, dyskusja i wnioski

Jedynymi fazami krystalicznymi w badanej próbce s¹ kwarc oraz skalenie: albit
oraz mikroklin. W trakcie detonacji bomby, stopieniu uleg³y ska³y pod³o¿a, które
by³y reprezentowane przez arkozowe piaski oraz piaski wydm pokrywaj¹cych
pustyniê w okolicy miejsca „ground zero” (Eby i in. 2010). G³ówne sk³adnik pia-
sków arkozowych to: kwarc, mikroklin, albit, muskowit oraz aktynolit. Dodatko-
wym sk³adnikiem s¹ domieszki drobnych fragmentów innych ska³. Natomiast
g³ównym sk³adnikiem piasków wydmowych jest kwarc.

Badany trynityt ma barwê zielono-szar¹ i jest kruchy. Jego cech¹ charaktery-
styczn¹ jest du¿a porowatoœæ, widoczna zarówno makroskopowo, jak i na zdjêciach
BSE (fig. 2), wynikaj¹ca z du¿ej liczby pêcherzyków pogazowych.
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Fig. 1. Przykładowy trynityt z widoczną porowatą strukturą. Wielkość okazu to 2 cm.



Analiza XRD wykaza³a (fig. 3), ¿e g³ówn¹ faz¹ w próbce jest substancja amorfi-
czna, szkliwo, zaznaczaj¹ce siê na dyfraktogramie „garbem”, który ujawnia swoj¹
obecnoœæ w zakresie od 15 do 38°2�. Ponadto, dobrze widoczne s¹ ostre, intensy-
wne refleksy pochodz¹ce g³ównie od kwarcu (odmiana �). Œwiadczy to o nieca³ko-
witym przetopieniu ziaren kwarcu w piasku pod³o¿a w momencie wybuchu bom-
by. W znacznej mierze natomiast przetopieniu uleg³y dalsze fazy krystaliczne. Prze-
topienie g³ównie skaleni, muskowitu oraz aktynolitu spowodowa³o, ¿e na dyfrak-
togramie nie obserwujemy tak intensywnych refleksów jak w przypadku kwarcu.
Enigmatyczny pozostaje refleks ~3,06 Å, który mo¿e pochodziæ od kalcytu.

Podczas lotu szkliwo przybiera³o najczêœciej kszta³t kulisty b¹dŸ elipsoidalny.
W zale¿noœci od osadu z jakiego powsta³y, wyró¿niono kilka rodzajów trynitytów
(Eby i in. 2010). Najbardziej rozpowszechnion¹ odmian¹ jest typ zielony. Rzadszy
jest kolor czerwony, którego barwa jest zwi¹zana z zawartoœci¹ miedzi. MiedŸ
zosta³a w³¹czona do struktury tektytu z kabli i urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w strefie
wybuchu. Ten rodzaj szkliwa zawiera w swej strukturze tak¿e chondry metaliczne,
które s¹ wzbogacone w: o³ów, ¿elazo i miedŸ. Najrzadsz¹ odmian¹ trynitytu jest
jego czarna lub prawie czarna forma, któr¹ cechuje wysoka zawartoœæ ¿elaza. Spo-
tykane s¹ równie¿ tzw. per³y, które zbudowane s¹ z krzemionki zastyg³ej jeszcze
podczas lotu. Maj¹ one formê kulist¹.
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Fig. 2. Zdjęcie BSE ukazujące przełam trynitytu z licznymi pęcherzykami.
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Fig. 3. Wyniki analizy XRD badanego trynitytu.


