
III. Pomiary składu izotopowego CO2 z emisji glebowej.

Zespół: K.Różański, Z.Gorczyca, T.Kuc PL9901043

Finansowanie: Badania statutowe

Skonstruowano i wykonanano testowy egzemplarz próbnika polowego. Zakończono wstępne prace nad
systemem pomiaru radiowęgla w małych próbkach. Wyniki przedstawiono na XVI Konferencji
Radiowęglowej w Groningen, Holandia.

IV. Datowanie profili torfów metodą Pb-210. 111 III |||||||]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zespół: P.Wachniew PL9901044

Finansowanie: badania statutowe

Prowadzone badania są związane z wykorzystaniem torfów do określenia zanieczyszczenia środowiska
metalami ciężkimi w przeszłości. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z Zakładem Analiz
Radiometrycznych WFiTJ AGH oraz Instytutem Atomowym Uniwerstetu w Wiedniu.

V. Badania nad izotopowymi efektami kinetycznymi w procesie wytrącania CaCO3.

= Zespół: M.Duliński

H H Finansowanie: Prace własne, grant KBN, NFOŚ i GW

= g Badania te mają na celu określenie zależności izotopowych w procesie wytrącania CaCO3 w różnych
^ ^ i - warunkach naturalnych. Wykonano pomiary składu izotopowego tlenu w silnie zgazowanych wodach
^ ^ § karpackich (źródła nie ujęte) oraz stowarzyszonych z nimi osadach, które wraz z mierzoną temperaturą
^ ^ ^ wody wskazały na brak równowagi izotopowej w badanych układach. Przy użyciu specjalnie
^ = o. skonstruowanych dwukomorowych pojemników dokonano poboru prób wód leczniczych Krynicy,
= = Żegiestowa i Złockiego w celu określenia składu izotopowego węgla. Przeprowadzone analizy wstępne
^ = sugerują zróżnicowany skład izotopowy węgla w złożowym CO2, jednakże mieszczący się w obszarze

wrtości spodziewanych dla CO? pochodzenia metamorficznego.

VI. Badania izotopowe dla celów hydrogeologii.

s Zespół: T.FIorkowski, K.Różański.J.Grabczak, T.Kuc, M.Duliński, A.Zuber

§ H CD Finansowanie: Badania statutowe, zlecenia zewnętrzne.

5 ° Publikacje: [1,2,13,14]
= o
^ = O) a).Kontynuowano 22-letni monitoring izotopowy (tiyt, izotopy trwałe wodoru i tlenu) opadów
I H 3 atmosferycznych ze stacji meteorologicznej Kraków-Balice. Wyniki pomiarów są wykorzystywane w kraju,
^ g G- a także wraz z podstawowymi danymi meteorogicznymi są przekazywane do banku danych
^ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

b).Uruchomiono nowy system wzbogacania izotopowego próbek wody dla pomiarów stężenia trytu
składający sie z zestawu cel elektrolitycznych (500 ml), systemu chłodzenia wraz ze stabilizacją
temperatury, stabilizowanego zasilacza, elektronicznego układu pomiaru ładunku wraz z automatycznym
wyłączaniem.

c).Kontynuowano prace w zakresie zastosowania izotopów (wodoru, tlenu i węgla) w badaniach
hydrogeologicznych we współpracy z różnymi instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi,
usługowymi oraz eksploatacyjnymi (kopalnie w liczbie ok.20, do najważniejszych należą UMK Toruń,
UMCS Lublin, PAN Kraków, PAN Warszawa, GIG-Katowice, Przedsiębiorstwa Geologiczne Gdańsk i
Kraków, Kopalnie Soli w Wieliczce i Kłodawie - ponad 20-letnia współpraca i in.). Badania m.in.
pochodzenia i wieku wód słodkich, mineralno-leczniczych oraz termalnych obejmowały praktycznie
obszar całego kraju. Najintensywniejsze rozpoznanie prowadzono dla Pobrzerza Zachodniego Bałtyku, na
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