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Tematyka prac badawczych z obszaru zastosowań fizyki 
jądrowej:

Metody izotopowe / jądrowe / luminescencyjne / dozymetryczne 
w geologii, geofizyce, górnictwie i ochronie środowiska 

¡ Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas, kierownik: Natalia Piotrowska

¡ Pomiary radiowęglowe przy użyciu różnych technik (LSC,  AMS)

¡ Spektrometria mas lekkich izotopów stabilnych (HCNO) 

¡ Laboratorium Datowania Luminescencyjnego, kierownik: Piotr Moska

¡ Metody datowania dozymetrycznego (OSL, TL)

¡ Pomiary radioizotopowe (spektrometria a, b, g np. 137Cs, 210Pb)

Photo: Adam Walanus
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Tematyka prac badawczych z obszaru zastosowań fizyki 
jądrowej:

Metody izotopowe / jądrowe / luminescencyjne / dozymetryczne 
w geologii, geofizyce, górnictwie i ochronie środowiska 

¡ tworzenie skal czasu dla zdarzeń w historii Ziemi i człowieka

¡ badania zmian środowiska i klimatu 

¡ badania wpływu człowieka na środowisko i klimat

¡ określanie zawartości biowęgla

¡ wyniki wykorzystywane w realizacji projektów naukowych z dziedzin: 
¡ nauk o Ziemi (geologii, geomorfologii, paleogeografii, hydrogeologii) 

¡ nauk biologicznych (paleobotanika, dendrochronologia) 

¡ archeologii i antropologii 

Photo: Adam Walanus



Aparatura

¡ Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas, kierownik: Natalia Piotrowska

¡ izotopowy spektrometr masowy ISOPRIME z analizatorem elementarnym i 
systemem Multiflow,

¡ 2 stanowiska LSC ze spektrometrami typu Quantulus 1220, 

¡ 2 stanowiska spektrometrów LSC typu ICELS, 

¡ prototypowy wielokomorowy spektrometr scyntylacyjny do szybkich pomiarów 
niskich radioaktywności, 

¡ system automatycznego spalania i grafityzacji AGE-3 z analizatorem 
elementarnym, 

¡ stanowiska próżniowe i chemiczne służące do przygotowania próbek do badań 
izotopowych

¡ akceleratorowy spektrometr masowy – projekt w realizacji
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Aparatura

¡ Laboratorium Datowania Luminescencyjnego, kierownik: Piotr Moska

¡ Czytnik luminescencyjny Riso TL-DA-20, 

¡ Czytnik luminescencyjny Daybreak 1150, 

¡ 2 czytniki luminescencyjne Daybreak 2200, 

¡ kompaktowy system do wyznaczania mocy dawki μDose, 

¡ półprzewodnikowy spektrometr promieniowania alfa,

¡ 3 półprzewodnikowe spektrometry promieniowania gamma, 

¡ scyntylacyjny spektrometr promieniowania gamma, 

¡ analizator wielkości cząstek Malvern Mastersizer 2000, 

¡ stanowiska chemiczne służące do przygotowania próbek do badań
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Ø Spektrometr LSC do pomiarów niskich
aktywności 14C

Ø Analizator impulsów – pomiar wysokości,
kształtu i czasu między impulsami

Ø Aktywna redukcja tła

Ø Pomiary 214Bi/214Po z ultra-niskim tłem dla
wyznaczania aktywności 222Rn

Spektrometr LSC MultiCell



System μDOSE (http://udose.eu/mu_Dose.html) jest 
urządzeniem do pomiarów niskich radioaktywności oraz dawki 
rocznej w datowaniu dozymetrycznym osadów geologicznych i 
artefaktów archeologicznych. 

System μDOSE

http://udose.eu/mu_Dose.html


γBEAKER (http://udose.eu/gamma_Beaker.html) jest innowacyjnym 
rozwiązaniem zgłoszonym do opatentowania przez pracowników Instytutu 
Fizyki, dedykowanym precyzyjnym pomiarom niskich radioaktywności z 
wykorzystaniem wysokorozdzielczej spektrometrii promieniowania 
gamma.

Gazoszczelne zamknięcie uniemożliwia emanację 222Rn z próbki, która z 
kolei powoduje niedoszacowanie koncentracji 238U i dawki rocznej. 

Pojemniki pomiarowe gBEAKER

http://udose.eu/gamma_Beaker.html


Zmiany klimatu w MIS 3 i 2 zarejestrowane w rdzeniu 
lodowym NGRIP - czy są odzwierciedlone w osadach 
lądowych na obszarze Polski? 

Narzędzia badaczy:

+ datowanie radiowęglowe osadów z dolin rzecznych 

+ analizy statystyczne

+ analizy palinologiczne

Ciepło-zimno dawno temu



Jeleń podąża za klimatem

Zasięgi występowania jeleni w Europie zmieniały się 
wraz ze zmianami klimatu, nie tylko w kierunku 
północ-południe, ale też wschód-zachód. 

Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do 
modelowania zmian zasięgu jelenia w Europie na skutek 
przyszłych zmian klimatu.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,84426,jelen-podaza-za-klimatem.html

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,84426,jelen-podaza-za-klimatem.html


Co nowego możemy odczytać ze starych torfowisk?
Tempo akumulacji – kluczowe dla wszelkich 
rekonstrukcji! 

Odczytujemy m. in. temperaturę, zmiany hydrologiczne, 
historię hutnictwa, kierunek wiatrów…



Na zachodzie wcześniej o kilka tysięcy lat!

Badania interdyscyplinarne osadów torfowisk 
źródliskowych 

Kiedy rozmroziła się północna Polska?



• Elastycznym dopasowaniem
• Gwałtownymi zmianami
• Przebudową reżimu

Badania interdyscyplinarne osadów Jeziora 
Żabińskiego wykonane z niespotykaną 
rozdzielczością

Jak jeziora reagują na zmiany klimatu? 



Skąd się kurzyło na Oceanie Indyjskim?

Przez ostatnie 6600 
lat - z zachodu, ale
raz mocniej, raz 
słabiej…



Rozszyfrowanie 
ogólnoeuropejskich 
czasoprzestrzennych 
wzorców dynamiki 
wzrostu lasu i ich 
związków z procesami 
frakcjonowania 
izotopów węgla 
modulowanych przez 
ocieplenie klimatu

Jak rosną lasy w ocieplającym się klimacie?



Tajemnicze pochodzenie jeleni na Sardynii i Korsyce

Linia afrykańsko -
sardyńska wywodzi się
z Półwyspu Apenińskiego!



Paliwa kopalne – brak 14C! 

CO2 w powietrzu w Gliwicach 

w latach 2011-2013 miał: 

• średnio 500 lat

• co najmniej 50 lat

• czasem nawet 3000 lat

Jak stare jest powietrze w Gliwicach?



Setki meteorytów w Morasko, kiedy to się stało?

Czytnik luminescencji 
umożliwił umiejscowienie 
upadku tego meteorytu na 
skali czasu

Najprawdopodobniej 
ok. 5000 lat temu



Tell Qaramel – najstarsze miasto świata

https://www.national-geographic.pl/artykul/qaramel-najstarsze-miasto-swiata?page=1

Polsko-Syryjska Misja w Qaramel (1999–2011)
– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Syryjski Departament Starożytności

Miasto zbudowane przez społeczność zbieraczy i myśliwych:
• pięć kolistych kamiennych wież, 
• 90 domostw mieszkalnych oraz budowli gospodarczych, 
• trzy świątynie/domy zgromadzeń, 
• liczne paleniska i jamy gospodarcze.

Budowle powstawały od 
ok. 10700 lat p.n.e

Najstarsze miasto w 
historii ludzkości!

https://www.national-geographic.pl/artykul/qaramel-najstarsze-miasto-swiata?page=1


Prehistoryczne osadnictwo kultur rolniczych w Polsce

Stoki były względnie 
stabilne do czasu 
intensyfikacji rolnictwa 
w czasach 
neolitycznych

(6000-4000 lat BP)



Gwałtowne zmiany koncentracji
14C w latach 993-994 AD
spowodowane wzrostem 
aktywności Słońca

Co się działo na Słońcu?

908-1051 AD 
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¡ Pomiary izotopowe i dozymetryczne realizowane w formie prac naukowo-badawczych
¡ kilkaset analiz rocznie
¡ kilkadziesiąt jednostek krajowych i zagranicznych rocznie
¡ kilkuset naukowców korzystających z wyników badań

¡ Projekty realizowane w interdyscyplinarnej współpracy naukowej krajowej i międzynarodowej
¡ Koordynacja 2 projektów i partnerstwo w 2 innych projektach z Funduszy Ramowych UE 
¡ Udział w 7 projektach międzynarodowych finansowanych z innych źródeł
¡ 18 projektów krajowych (NCN, NCBiR) 
¡ Udział Instytutu Fizyki-CND w projekcie „Naukowo – Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii”
¡ Projekt “Centrum Metod Izotopowych CEMIZ” dofinansowany z funduszy strukturalnych UE (EFRR) – zakup spektrometru AMS

¡ Współpraca naukowa owocuje przeciętnie 20 publikacjami rocznie, przeważnie w indeksowanych czasopismach międzynarodowych

¡ Wydawanie czasopisma “Geochronometria - journal on methods and applications of absolute chronology”, indeksowanego w Web of 
Science (IF(2019)=0.902, 70 pkt MNiSW). 

¡ Organizacja międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkół letnich i czynne uczestnictwo w takich wydarzeniach

Współpraca krajowa i międzynarodowa
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Dziękuję za zaproszenie i Państwa uwagę!

Filmy promocyjne:

O całym Zakładzie: https://www.youtube.com/watch?v=0rf1eAmW2Es&t=1s

O Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas: https://www.youtube.com/watch?v=2S0visn8v5Q&t=169s

O Laboratorium Datowania Luminescencyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=m2Q62O03Fwc

https://www.youtube.com/watch?v=0rf1eAmW2Es&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2S0visn8v5Q&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=m2Q62O03Fwc

