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Polacy tworzą trójwymiarowy model litosfery
W Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk trwają badania nad stworzeniem
trójwymiarowego modelu litosfery obszaru Polski. Stworzenie trójwymiarowego modelu

Ziemi może pomóc w znalezieniu nowych złóż surowców. Stworzony model cyfrowy będzie
pokazywał rozkład prędkości sejsmicznych i będzie pomocny w określeniu potencjału
występowania ropy naftowej i gazu, w tym gazu z łupków. Obecnie w Polsce znajduje się 86
złóż ropy naftowej i 293 złoża gazu, wykonano też ponad 70 odwiertów rozpoznawczych
w poszukiwaniu gazu łupkowego.
– Ideą jest rozpoznanie trójwymiarowej budowy ziemi w rejonie Polski i najbliższych okolic, dosyć
głęboko, bo całej litosfery, również górnego płaszcza. Choć prawdopodobnie nie będziemy nigdy
w stanie dotrzeć do tych głębokości, to zrozumienie geodynamiki takiego regionu jest niezwykle
ważne w celu zrozumienia procesów geodynamicznych, które się toczyły, co może wpływać na
potencjał naftowy. Możemy szukać złóż ropy i gazu, ewentualnie wskazać miejsca perspektywiczne
do poszukiwania tych surowców – tłumaczy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje
dr hab. Mariusz Majdański, dyrektor naukowy Instytutu Geofizyki PAN.
W Instytucie Geofizyki PAN prowadzony jest projekt „Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski
z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów pola falowego”. Celem projektu jest dokładne rozpoznanie
budowy ziemi do głębokości ok. 60 km w obszarze Polski i jej otoczenia.
Badanie odbywa się poprzez sztucznie wygenerowane, niewielkie wstrząsy sejsmiczne, które można
obserwować w różnych odległościach na stacjach sejsmicznych, a dzięki temu obliczyć prędkości fal
sejsmicznych na różnych głębokościach w geometrii trójwymiarowej. Precyzyjne określenie
procesów geodynamicznych pozwoli z dużym prawdopodobieństwem określić potencjał
występowania złóż surowców.
– Na szczęście Polska nie jest terenem sejsmicznym. Chodzi jednak o to, aby zrozumieć budowę.
Nasze metody sejsmiczne służą do pomiarów aktywnych, sami robimy trzęsienia ziemi, mierzymy je
i dzięki temu rozpoznajemy strukturę ziemi. Aby modelować coś geodynamicznie, najpierw musimy
zrozumieć, jak jest to zbudowane. W tym momencie tego nie wiemy, szczególnie na dużych
głębokościach, dlatego potrzebujemy rozpoznać tę strukturę – tłumaczy Mariusz Majdański.
Jak podkreśla ekspert, rozpoznanie struktury Ziemi jest niezwykle ważne w wielu dziedzinach badań.
Takie dane pozwalają poznać głębsze struktury Ziemi ze znacznie większą dokładnością, w tym
budowę płaszcza ziemskiego na głębokościach setek kilometrów. Dokładna wiedza o strukturze
Ziemi pozwoli też precyzyjnie lokalizować wstrząsy sejsmiczne.
– Nasze badania są bezpośrednio używane przez firmy naftowe jako modele referencyjne, czyli
modele prędkości, bez których trudno jest firmom naftowym prawidłowo rozpoznać złoża. Drugie
zastosowanie to bezpieczeństwo geofizyczne, np. obiektów krytycznych typu elektrownia atomowa.
Nasze modele również pozwalają oszacować hazard sejsmiczny dla takich obiektów – mówi dr hab.
Mariusz Majdański.
W Polsce, jak wynika z danych Państwowego Instytutu Geologicznego, na koniec 2016 roku istniały
293 złoża gazu ziemnego i 86 złóż ropy naftowej. Ministerstwo Środowiska podaje, że na koniec
września 2017 roku przyznano łącznie 20 koncesji na poszukiwanie węglowodorów ze złóż
niekonwencjonalnych, uwzględniających gaz łupkowy. Wykonano łącznie 72 odwierty rozpoznawcze.
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Chemia powierzchniowa między grafenem a
cieczami
Grafen, pojedyncza warstwa atomów węgla, jest atrakcyjnym materiałem na elektrody do
superkondensatorów ze względu na dużą powierzchnię i wysoką przewodność elektroniki.
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Dieta śródziemnomorska pomocna w
osteoporozie
Dieta typu śródziemnomorskiego może zmniejszyć utratę masy kostnej u osób z osteoporozą.
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Polacy opracowali innowacyjną metodę
pozyskiwania metali
Polscy naukowcy opracowują innowacyjną technologię pozyskiwania metali ziem rzadkich, które
wydobywać będzie można także w Polsce.
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Coraz mniej tlenu w wodach Bałtyku
Problem niedoboru tlenu w wodach Morza Bałtyckiego, zwłaszcza u jego wybrzeży, nasilił się w
ostatnim stuleciu w rozmiarach bezprecedensowych w ciągu ostatnich 1500 lat.
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Lekkie, porowate materiały o wielu
zastosowaniach
Finansowany ze środków UE projekt NanoGrow pomaga w pełni wykorzystać potencjał
zaawansowanych materiałów.
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Mózg unikalny jak odcisk palca
Każdy człowiek ma indywidualną anatomię mózgu. Różnice zależą od genów i życiowych
doświadczeń, nawet tych krótkotrwałych.
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Aplikacja przeznaczona do badań
przesiewowych
Naukowcy opracowali oparte na aparacie fotograficznym narzędzie na smartfony, umożliwiające
natychmiastowe badanie przesiewowe w kierunku nowotworu okrężnicy.
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Odkryto nowe geny raka
Nowa metoda analizy pozwoliła zidentyfikować kolejne mutacje genów sprzyjające nowotworom na
podstawie powszechnie dostępnych danych genetycznych.
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