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Prace prowadzone obecnie w NZ 57 

• Udział w dwóch grantach NCBiR dla EJ 

• Dwa granty badawcze (z Ministerstwa i  

Fundacji Nauki Polskiej) 

• 5 prac doktorskich 

• Monitoring powietrza 

• Izotopy dla PET (współpraca z Voxel) 

• Akredytowane laboratorium LAP 

 



Udział w dwóch grantach NCBiR 

dla EJ 

• „Zadanie 6” – detekcja gazów szlachetnych, 

metodyka pomiarów skażeń środowiska dla EJ 

• „Zadanie 4” – rozwój metod 

radiochemicznego wydzielania nuklidów 

wytwarzanych na cyklotronie  



Granty badawcze 

• Badania procesów geochemicznych na 

Spitsbergenie z wykorzystaniem skażeń 

radioaktywnych jako znaczników (kier. Dr 

Edyta Łokas;  FNP) 

• Ni-63 i Tc-99 w bezkręgowcach z zony 

czarnobylskiej (kier. Dr Krzysztof Kleszcz; 

MNII)  



3 granty zakończone 2012 

• Pu, Am, Sr-90 w kościach mieszkańców 

Małopolski – kier. Mgr Ewa Tomankiewicz 

• Pu, Am i Sr-90 w kościach mieszkańców 

Polski północno-wschodniej – grant 

promotorski Dr Kamil Brudecki  

• Tc-99 w środowisku Polski (JWM)  



5 prac doktorskich w realizacji 

• Mgr Anna Wójcik, 4 rok ISD, rozwój ChPAA 

• Mgr Marcin Brożek, 4 rok ISD, wykorzystanie 
ciepła z wypalonego paliwa jądrowego do 
napędu pomp chłodzących  

• Mgr Magdalena Miecznik, 3 rok ISD, 
modelowanie dyfuzji skażeń ze składowiska 
odpadów 

• Mgr Paweł Janowski, 3 rok ISD, detekcja 
radioaktywnych gazów szlachetnych 

• Mgr Katarzyna Szufa, 1 rok MSD, 
radiotoksyczność elektronów Augera  



Monitoring powietrza 

• Dwie stacje poboru aerozoli, PMS,  

• Pomiary gamma spektrometryczne i Pu aerozoli 

od 1990 (trzy doktoraty) 

• Pomiar gazowej frakcji jodu (własne 

opracowanie, 2001) – jedyne w Polsce 

• Wykrycie w Polsce chmury z Fukushimy (dzień 

przed resztą systemu) 

• Unikatowe w skali kraju badania opadu  

 



Izotopy dla medycyny 

Prace od lat osiemdziesiątych (Prof. J.Mikulski, dr 

B.Petelenz z zespołem)  

• Współpraca z firmą Voxel (cyklotron medyczny 

+PET na ul. Wroclawskiej) 

 

 



Wiele tematów –co wybrać? 

 

 

 

 

 



Wiele tematów –co wybrać? 

 

 

 

 

 

… a może coś całkiem nowego? 

(Temat wystąpienia o grant „Ideas”) 



Jak dostać się do Wyspy 

Stabilności?  

 



Jak dostać się do Wyspy 

Stabilności?  

 

Z=N 

Z=0.63N 

Za mało neutronów… 



Jak dostać się do Wyspy 

Stabilności?  

 

Z=N 

Z=0.63N ? 



Jak dotrzeć od strony nadmiaru 

neutronów?  
 

• Opadanie gwiazdy neutronowej na czarną 

dziurę 

• Rozerwanie w dysku akrecyjnym na 

powierzchni Roche’a? 

• Część materii z rozerwanej gwiazdy ucieka w 

„jetach” 



Struktura dysku akrecyjnego  
 

Dysk 

Czarna dziura 

Jety 



JAK TRWAŁA JEST TAKA 

MATERIA? 

 
 

            ? 
Podstawowa cecha tej materii – wysoka gęstość 

> 1014 g/cm3, tj.  1 mm3 ma masę 1011g czyli 

105 t 
 



A może taka materia pochodzi 

jeszcze z Wielkiego Wybuchu? 

Witten, Edward. (1984). Cosmic separation of phases, Phys. Rev. D 30, 272-285: 

ekstremalnie gęsta materia zbudowana z kwarków u, d i s może być stabilna 

przy zerowym ciśnieniu (poza gwiazdą neutronową  /barionową). Stanowi 

jedną z form ciemnej materii ( halo galaktyczne) 

 

Jan Rafelski et al.., Acta Phys. Pol. Vol. 43 (2012) CUDO (Cosmic 

UltraDense Object), „Dziwadełka” 

 



Hipoteza (2004, niepublikowana):  
M.Paszkowski (ING PAN), 

J.W.Mietelski  (IFJ PAN) 

Na Ziemi istnieją ślady zderzeń z taką 

materią! 

Te ślady to KOMINY KIMBERLITOWE 

(KIMBERLITY) 



Czym są  

kimberlity? 

• Głębokość – nawet 

200 km )przecina całą 

skorupę do płaszcza)  

• Średnica 

zasadniczego komina 

– około  

    1 m (!) 

• Wypełnienie: materiał 

płaszcza wymieszany 

z okruchami skorupy 

(ksenolity) 



Kominy kimberlitowe 



Kominy kimberlitowe – kopalnie 

diamentów 

 



Budowa komina kimberlitowego (II) 

 



Kopalnia diamentów 

• Obecność 

diamentów 

wskazuje, że 

wypełnienie było 

szybkie, inaczej 

doszłoby do 

przejścia fazowego 

do grafitu. 



Rozmieszczenie kopalni 

diamentów 

 



Stare płyty tektoniczne 

 



Rozmieszczenie kimberlitów w Afryce 



Rozmieszczenie kimberlitów w Afryce 



Rozmieszczenie 

 w Kanadzie  

i RPA 

orangelity=kimberliy II 



Upadek Shoemacher-Levy 9 na Jowisza 

 



Journal of Petrology 45(8) © Oxford University Press 2004; all rights reserved 

Wiek 

• F.-Y. Wu et al. / Lithos 115 (2010) 205–222: 

„U–Pb isotopic data indicate that the majority of the southern Africa 

kimberlites investigated were emplaced during the Cretaceous with ages of 

88±3 to 97±6 Ma, although one sample yielded an Early Paleozoic age of 

515±6 Ma. Twelve samples from Somerset Island yielded ages ranging from 

93±4 Ma to 108±5 Ma and are contemporaneouswith other Cretaceous 

kimberlitemagmatism in central Canada (103–94 Ma). 

•Handler e al., Earth and Planetary Science Letters 15 1 ( 1997) 6 I-75: The OS 

model ages indicate at least three episodes of mantle depletion: ca. 1960 Ma, 

800-1000 Ma and < 500 Ma.  

 



Jak powstaje kimberlit? – hipoteza „igły 

magmowej” 

 



Trudności hipotezy „igły 

magmowej”: 

 

1. Co z dyssypacją energii w otaczającej 
skale? 

2. Jakie zasilanie? 

3. Materiał wypełnienia skruszony a nie 
ciekły 

4. Ksenolity w postaci np. skamieniałego 
drewna wymieszane z materiałem płaszcza 



Jak powstaje kimberlit (alternatywnie)– 

tzw. Verneshot ? 

Przedarcie się gazów z głębin 

płaszcza i wybuchowe 

uwolnienie 

Philips Morgan et al..,  

Earth and Planetary Science 

Letters 217 (2004) 263-284 



Jak powstaje kimberlit (alternatywnie)– 

tzw. Verneshot ? 

Trudności: 

Czemu taki wąski kanał? A nie spękanie 

szczelinowe? 

Czemu gaz nie wytracił energii po drodze 

(wykonując pracę)? 

 



Nasza hipoteza 

Upadek obiektu zbudowanego z materii o gęstości 
rzędu jądra atomowego  

  -penetracja skał bez wyraźnego oporu 

  -nie powstaje krater 

  -”korek plazmowy” przed „pociskiem” 

  -reakcje jądrowe (fuzja?) – neutrony (!) 

  -fala uderzeniowa 

Powstaje kanał przelotu przez który wydostają się 
sprężone gazy obrywając materiał ze ścian 



 Naddźwiękowa fala 

uderzeniowa  

• Prędkość dźwięku  w skale ~8 km/s 

 

 

   



Energetyczny aspekt procesu 

• Energia potrzebna do rozgrzania do ok. 1 mln K tunelu o 

powierzchni 1 m2 na wskroś Ziemi jest rzędu 1020J (20 Gt 

TNT) 

• Energia potrzebna do rozgrzania do 2000 K  250 km skał 

skorupy w podobnym tunelu jest rzędu 1015J (0.5 Mt TNT) 

• Energia kinetyczna 1 mm3 obiektu o gęstości jądra 

atomowego (masa 105t)  przy prędkości ok. 4,5 km/s 

wystarcza do przebicia samej skorupy a przy prędkości ok. 

1000 km/s do rozgrzania tunelu wskroś Ziemi do 1 mln. K 

• Dodatkowa energia uwolnionych gazów - poszerzenie 

tunelu i utworzenie lejka wlotowego  



Cechy wyjaśnione: 

• Pionowość (tylko pionowy komin nie 
zasklepi się pod wpływem ciśnienia skał) 

• Mała średnica i wielka (na wskroś skorupy 
Ziemi a może na wskroś globu?) głębokość 

• Wypełnienie mieszane: gruz z płaszcza i ze 
skał powierzchniowych (xenolity) 

• Co ze stosunkami izotopowymi? 

• Rozmieszczenie na Ziemi (?) 

 



Czy to jest hipoteza naukowa? 

• Tłumaczy wszystkie znane cechy zjawiska 

• Nie jest sprzeczne z obserwacjami 

• Falsyfikowalność – jeśli były neutrony to zmieniły 

abundancję dzięki aktywacji – pozostaną 

nietypowe stosunki izotopowe 

• Powinny być zmiany struktur wskazujące na 

działanie fali uderzeniowej (niespecyficzne…) 

  



Znane problemy ze stosunkami izotopowymi dla 

kimberlitów 

• Szereg prac sygnalizuje problemy, np.: 

„Their 87Sr/86Sr ratios are generally between 0.704 and 0.706 but a value of 0.713 was found 

in one sample. They show a surprisingly large spread in lead isotope ratios (206Pb/204Pb: 

17.5-20 208Pb/204Pb: 37.3-39.4). The isotopic patterns of the xenolithic material and of 

the kimberlites and autoliths are considered to provide a strong indication that the upper 

mantle beneath Southern Africa is isotopically heterogeneous on a regional scale” 

Kramers, J. D. Earth and Planetary Science Letters, Volume 34, Issue 3, p. 419-431. 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Kramers,+J&fullauthor=Kramers,%20J.%20D.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Kramers,+J&fullauthor=Kramers,%20J.%20D.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Kramers,+J&fullauthor=Kramers,%20J.%20D.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Kramers,+J&fullauthor=Kramers,%20J.%20D.&charset=UTF-8&db_key=AST
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Kramers,+J&fullauthor=Kramers,%20J.%20D.&charset=UTF-8&db_key=AST


(a) εNd versus 87Sr/86Sri for Group I (black circles), Transitional (grey circles) 
and Group II kimberlites (open circles),  

NOWELL G M et al. J. Petrology 2004;45:1583-1612 

Journal of Petrology 45(8) © Oxford University Press 2004; all rights reserved 



(a) ΔεHfi–εNdi for Group I, Group II and Transitional kimberlites from Southern Africa 
(symbols as in Fig. 

NOWELL G M et al. J. Petrology 2004;45:1583-1612 

Journal of Petrology 45(8) © Oxford University Press 2004; all rights reserved 



Czy takie penetracje mogą się 

zdarzyć? 
• Zagadkowe linearne źródło fali sejsmicznej przecinające Ziemię:  

Teplitz V.L., Kazanas D. & Herrin E.T.  (2005). Double header: (1) Quark 
Nugget; (2) Quinton Radiation, New Astronomy Reviews 49, p. 119-124.( 
Proceedings Sources and Detection of Dark Matter and Dark Energy in the 
Universe, 6th UCLA Symposium on Sources and Detection of Dark Matter 
and Dark Energy in the Universe, Marina del Rey, USA, 18–20 February 

2004, również David P. Anderson, Eugene T. Herrin, Vigdor L. Teplitz 
and Ileana M. Tibuleac w astro-ph/0205089 (May 2002) Unexplained 
Sets of Seismographic Station Reports and A Set Consistent with a 
Quark Nugget Passage 

Projekt NASA wykorzystania Księżyca lub Marsa jako tarcz do 
detekcji takich przejść 

• Katastrofa tunguska??? 

• Vela incident, 22.09.1979 ??? 

 

 

 

http://eprintweb.org/S/authors/All/A/D_Anderson
http://eprintweb.org/S/authors/All/H/E_Herrin
http://eprintweb.org/S/authors/All/T/V_Teplitz
http://eprintweb.org/S/authors/All/T/I_Tibuleac


Czy takie penetracje mogą się 

zdarzyć? - cd 
astro-ph/0205089 (May 2002): 
„Massive nuggets of such dense matter, if they exist, may pass through the Earth and be 

detectable by the seismic signals they generate (de Rujula and Glashow, 1984).  

With this motivation we investigated over 1 million seismic data reports to the U.S. 
Geological Survey for the years 1990-1993 not associated with epicentral sources. … 

 in spite of a very small a priori probability from random reports, we found one set of 
reports with arrival times and other features appropriate to signals from an epilinear 
source. This event has the properties predicted for the passage of a nugget of strange 
quark matter (SQM) through the earth, although there is no direct confirmation from 
other phenomenologies”  

(24 Nov 1993) 

http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/sqm/sqm_bssa.pdf 

de Rujula, A. and S.L. Glashow (1984). Nuclearites - a novel form of cosmic radiation, 

Nature (London) 312, 734-737 

Herrin, E.T. and V.L. Teplitz (1996). Seismic detection of nuclearites, 

Phys. Rev. D 53, 6762-6770 

 

 

http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/sqm/sqm_bssa.pdf
http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/sqm/sqm_bssa.pdf
http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/sqm/sqm_bssa.pdf


Planowane badania  
współpraca autorów z dr hab. Robertem Anczkiewiczem 

(ING PAN) 

• Sampling: 

 



Pomiary – MC ICP MS 
spektrometria mas,  (ING PAN), analizy radioktywności, analizy struktury 



Wnioski 

• Próba uzyskania grantu (Ideas) upadła 

• Na razie nie przyjęto nam nigdzie do druku 

• Hipoteza ryzykowna, ale spróbujemy 

zweryfikować w ograniczonym zakresie 

badań przy ograniczonym finansowaniu 

• Organizujemy próbki… 

 

 



Dziękuję za uwagę… 

? 

 


