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Od czasu kiedy po raz pierwszy pod koniec XVIII wieku Martin Klaproth (1743
-1817) wykonał analizę chemiczną terakoty pochodzącej z willi Tyberiusza na
Capri w badaniach dzieł sztuki i obiektów archeologicznych są stosowane i roz-
wijane coraz bardziej czułe, wzajemnie uzupełniające się metody fizykochemicz-
ne. Poprzestanie jedynie na ocenach stylistycznych i ikonograficznych jest często
bardzo złudne i nie wystarczające, czego przykładem jest historia Han van Me-
egerena - najsłynniejszego fałszerza w XX wieku, który w okresie międzywojen-
nym tak doskonale podrabiał obrazy XVII-wiecznych mistrzów holenderskich, że
wprowadził w błąd nawet największe autorytety w tej dziedzinie. Badania techno-
logiczne, techniki wykonania, występowania objawów starzenia i metody określa-
nia wieku obiektów są wykonywane po pierwsze w celu ustalenia autentyczności
dzieł sztuki, po drugie w celu uzyskania informacji o technologii i technice stoso-
wanej przez warsztat danego mistrza, po trzecie dają odpowiedź na pytanie jakie
optymalne techniki konserwatorskie należy zastosować podczas renowacji i kon-
serwacji danego obiektu. Natomiast w przypadku obiektów archeologicznych na
podstawie tych badań archeolodzy mogą znaleźć odpowiedź na podstawowe
nurtujące ich pytania: gdzie?, kiedy?, jak? i z jakiego materiału?

Techniki jądrowe ze względu na wysoką czułość i możliwość odkrywania tego
co niewidoczne gołym okiem od dawna zajmują znacząca pozycję w identyfikacji
dzieł sztuki. Metody te można ogólnie podzielić na trzy kategorie. Pierwsza obej-
muje wszystkie techniki radiograficzne, takie jak: rentgenografia, kseroradiografia,
tomografia komputerowa, autoradiografia indukowana neutronami termicznymi,
autoelektronografia indukowana promieniami X, gamma radiografia i neutrono-
grafia. Dają one możliwość uzyskania informacji o wewnętrznej budowie obiektu,
nie wymagają pobierania próbek z obiektu i w tym sensie są metodami niede-
strukcyjnymi. Informacje te stanowią często podstawowe dane o całym obiekcie,
które mogą być uzupełniane wynikami badań przeprowadzonych innymi metoda-
mi. Do drugiej kategorii zaliczają się wszystkie techniki analityczne stosujące
techniki jądrowe, które pozwalają oznaczać pierwiastki śladowe znajdujące się w
badanych obiektach. Umożliwia to identyfikację źródła obiektu przez obserwację
podobieństw w składzie chemicznym przy założeniu, że materiały tego samego
rodzaju, ale pochodzące z różnych źródeł, powinny mieć inną zawartość pier-
wiastków śladowych. Stężenie tych pierwiastków (tzw. finger print - „odcisk pal-
ca") w danym obiekcie zależy nie tylko od miejsca pobrania materiału, lecz rów-
nież od procesu technologicznego stosowanego przy jego wytworzeniu. Do tego
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celu stosuje się głównie dwie metody: neutronową analizę aktywacyjną oraz rent-
genowską analizę fluorescencyjną. Inną metodą, która pozwala ocenić źródło
pochodzenia materiałów jest analiza stosunków izotopowych izotopów stabilnych
obecnych w materiale artystycznym i w domniemanym jego surowcu wyjściowym.
W trzeciej kategorii znajdują się techniki wykorzystujące promieniowanie jonizują-
ce bezpośrednio w praktyce konserwatorskiej: radiacyjna dezynfekcja i radiacyjna
konsolidacja. Radiacyjna dezynfekcja polega na niszczeniu za pomocą promie-
niowania jonizującego bakterii, pleśni, grzybów, owadów znajdujących się w
obiektach. Natomiast radiacyjna konsolidacja wykorzystuje energię promieniowa-
nia jonizującego do utwardzania ciekłego składnika, którym nasycono konserwo-
wany obiekt. Zabieg ten utrwala strukturę obiektu i zabezpiecza przed daiszą
destrukcją.

2. METODY RADIOGRAFICZNE

Techniki te obejmują badanie obiektów wykorzystując promieniowanie X, beta,
gamma i neutrony. Wiązka zastosowanego promieniowania przechodzi przez
obiekt i jest rejestrowana przez materiał fotograficzny. Obraz powstaje wskutek
różnego rodzaju oddziaływań promieniowania z materią. Zastosowanie błon foto-
graficznych jest najstarszą formą rejestracji, wyróżnia się spośród innych trwało-
ścią i jakością. Ponadto napromieniowanie obiektu może być źródłem wtórnej
emisji tego samego lub innego promieniowania, dostarczającym nowych informa-
cji o obiekcie.

2.1. Rentgenografia

Minęło 100 lat od wykonania pierwszego zdjęcia rentgenowskiego malowidła.
W Polsce po raz pierwszy zastosowano tę metodę już w latach 1923-1924, kiedy
podjęto w jednym ze szpitali próby prześwietlania obrazów [1]. Obecnie promienie
X są rutynowo stosowane do badania różnorodnych dzieł sztuki, takich jak:
obiekty z papieru i drewna, malowidła, ceramika, metal itp. W przypadku malowi-
deł rentgenografia jest podstawowym i powszechnie stosowanym badaniem po-
przedzającym wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie. Rentgenogram może
ujawnić zmiany kompozycyjne obrazu, jeżeli zostały one wykonane farbami za-
wierającymi pigmenty pochłaniające promieniowanie X, takimi jak: żółta cynowo-
ołowiowa, cynober, biel ołowiowa itp. Rejestruje również stan zachowania dzieła
dzięki odmiennej absorpcji materiałów oryginalnych i wtórnych [2]. Jednak w
przypadku wystąpienia w malowidle bieli ołowiowej w zaprawie, a zdarza się to
często, zdjęcie rentgenowskie nie dostarcza żadnej informacji o cienkich war-
stwach słabo absorbujących promienie X.
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2.2. Tomografia komputerowa

Komputerowa tomografia rtg jest metodą badawczą pozwalającą na otrzyma-
nie obrazu rozkładu absorpcji przekroju poprzecznego obiektu. Na podstawie
zbioru ciągów sygnałów detektorów i przy zastosowaniu odpowiedniego algoryt-
mu możliwe jest odtworzenie kształtu przekroju (plastra) obiektu, przez który
przechodziła wiązka, oraz odtworzenie rozkładu absorpcji promieniowania w
płaszczyźnie plastra. Metoda ta daje szczególne korzyści w przypadku obiektów
przestrzennych, np. rzeźb, gdzie „klasyczne prześwietlenie" daje obraz suma-
ryczny często nieczytelny i trudny do interpretacji. W Polsce metodę tę zastoso-
wano w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie [3] do badania rozkładu
materiału impregnującego w strukturze rzeźby.

2.3. Gamma radiografia

Promieniowanie gamma wykorzystuje się do badania in situ dużych obiektów,
takich jak rzeźba monumentalna z kamienia czy metalu, stiuk. Jako źródło pro-
mieniowania gamma najszersze zastosowanie znalazły dwa radioizotopy 137Cs i
60Co o energii promieniowania gamma 661, 1173 i 1333 keV. W roku 1959 wyko-
nano badania radiograficzne drzwi gnieźnieńskich [4] wykorzystując jako źródło
promieniowania gamma 137Cs. Badania te umożliwiły odtworzenie technologii
drzwi i pozwoliły stwierdzić, że prawe skrzydło zostało odlane w częściach, a lewe
- w całości. Różna technologia wykonania skrzydeł drzwi, różne ich wymiary,
różny skład chemiczny materiału w każdym ze skrzydeł, jak również różna techni-
ka i styl wykonania płaskorzeźb nasunęły przypuszczenie o wykonaniu skrzydła
lewego w okresie późniejszym niż skrzydła prawego.

2.4. Autoradiografia indukowana neutronami termicznymi

Metoda ta polega na napromienianiu obrazu wiązką neutronów termicznych w
reaktorze jądrowym, co powoduje przekształcenie się pierwiastków w izotopy
emitujące promieniowanie beta i gamma. Promieniowanie to rejestruje się na
kliszach rentgenowskich naświetlając je w określonych odstępach czasu. Badania
uzupełnia się pomiarami spektrometrycznymi promieniowania gamma emitowa-
nego przez radioizotopy obecne w pigmentach użytych przez artystę.

Autoradiografia neutronowa jest niedestrukcyjną metodą stosowaną w bada-
niach obrazów. Pozwala stwierdzić obecność i lokalizację kilkunastu pierwiastków
wchodzących w skład pigmentów i spoiw malarskich dzięki czemu można ustalić
rodzaj użytych farb i odczytać na autoradiogramie przebieg pędzla w głębszych,
niewidocznych warstwach malowidła. Uzupełnia nowymi informacjami bardzo
skąpe w treści zdjęcia rentgenowskie.

Autoradiografię neutronową po raz pierwszy zastosowano w Brookhaven Na-
tional Laboratory (BNL) [5], a od połowy lat osiemdziesiątych stosowana jest w
Hahn-Meitner Institut w Berlinie [6]. W roku 1998 zespół pod kierownictwem dra
Krzysztofa Pytla skonstruował stanowisko do autoradiografii neutronowej w re-
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aktorze jądrowym MARIA w Świerku k. Warszawy. Było to możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu Komitetu Badań Naukowych (KBN) w ramach projektu celowego
1 H01E 001 96 C/3009. Po raz pierwszy w Polsce metodę tę zastosowano do
badania sześciu wybranych obrazów szkoły weneckiej. W tabeli przedstawiono
listę najczęściej występujących w malarstwie weneckim pigmentów, informację o
związanych z nimi pierwiastkach chemicznych oraz charakterystykę powstających
w wyniku reakcji jądrowej typu (n,y) radioizotopów.

Tabela. Pierwiastki charakterystyczne dla najczęściej występujących pigmentów.
Pierwiastek

Mangan

Miedź

Potas

Sód

Arsen

Antymon

Fosfor

Rtęć

Kobalt

Pigment

umbra,
ochra,

malachit,
azuryt

smalta,
kleje

kleje, ole-
je, płótno,
ultramary-
na

smalta,
realgar,
aurypig-
ment

żółta ne-
apolitań-
ska

czerń sło-
niowa

vermilion
(cynober)

smalta,
szkła

Radio-
izotop

powsta-
jący w
reakcji

(n,Y)
5 6 Mn

6 4 Cu

4 2 K

2 4 Na

7 6As

1 2 2Sb
1 2 4Sb

32p

2 0 3 Hg

6 0Co

Półokres
rozpadu

2,6 godz.

12,8
godz.

12,5
godz.

15 godz.

26,5
godz.

2,8 dnia

60 dni

14,2 dnia

47 dni

5,26 lat

Średnia
energia

promienio-
wania (3

1,84 MeV

0,57 MeV

3,27 MeV

1,39 MeV

2,55 MeV

1,5 MeV

1,02 MeV

1,4 MeV

0,21 MeV

0,31 MeV

Okres wystę-
powania naj-

większego za-
czernienia kli-

szy rtg

0-24 godz.

1-3 dni

1-3 dni

1-3 dni

2-8 dni

2-10 dni

powyżej 20 dni

8-30 dni

powyżej

20 dni

powyżej 20 dni

Interesujące wyniki uzyskano podczas badania obrazu „Portret weneckiego admi-
rała" Jacopo Tinttoretta (1518-1595) (fot.1). Zdjęcie rentgenowskie obrazu Tinto-
retta (fot.2) uwidacznia pod wierzchnim wizerunkiem admirała portret innego
mężczyzny w ubraniu z białym prostym kołnierzem i w berecie [7-9], natomiast
autoradiogram ukazuje dalsze szczegóły zamalowanego pierwotnego portretu
(fot.3). Przedstawiony przykład w znakomity sposób ilustruje możliwości tej tech-
niki. Jedyną wadą tej metody badawczej jest wysoki koszt analizy.
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Fot.1. „Portret weneckiego admirała" Jacopo Tintoretto - obraz przed konserwacją.

Fot.2. „Portret weneckiego admirała" Jacopo Tintoretto - rentgenogram.

Fot.3. „Portret weneckiego admirała" Jacopo Tintoretto - pierwszy autoradiogram
(ekspozycja 3 godziny po napromienieniu w reaktorze).
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3. INSTRUMENTALNA NEUTRONOWA ANALIZA
AKTYWACYJNA

Metoda analizy aktywacyjnej jest jedną ze współczesnych instrumentalnych
metod analitycznych. Stała się ona od 1950 roku ważną techniką stosowaną ruty-
nowo w setkach laboratoriów do analizy pierwiastków śladowych na poziomie
ppm i mniejszym w szerokim zakresie materiałów. W latach pięćdziesiątych nie
było technik, które mogłyby z nią konkurować. Dzisiaj są dostępne inne metody o
podobnej czułości. Jednak neutronowa analiza aktywacyjna ciągle oferuje nowe
możliwości dzięki rozwojowi elektroniki, a tym samym stosowaniu coraz to now-
szych rozwiązań aparaturowych. Prowadzi to do zwiększenia precyzji, dokładno-
ści i wykrywalności.

Podstawowe zasady analizy aktywacyjnej są względnie proste. Skład pier-
wiastkowy próbki - jakościowy i ilościowy - oznacza się poprzez napromienianie
badanej próbki neutronami termicznymi w reaktorze jądrowym, w wyniku czego
powstają radioaktywne izotopy pierwiastków obecnych w próbce. Radioizotopy te
mogą być identyfikowane na podstawie własności emitowanego promieniowania
gamma, takich jak: energia promieniowania, natężenie promieniowania oraz pół-
okres rozpadu charakterystyczny dla każdego radioizotopu. Badanie charaktery-
stycznych widm promieniowania gamma emitowanego przez radioizotopy prze-
prowadza się metodą analizy spektrometrycznej.

Neutronowa analiza aktywacyjna oferuje możliwość jednoczesnego oznacza-
nia kilkudziesięciu pierwiastków w próbce o masie rzędu 0,5 mg z dużą czułością
i wysoką powtarzalnością. Niebagatelną rolę odgrywa również fakt, że pierwiastki
będące głównymi składnikami bieli ołowiowej oraz gliny, kaolinu, alabastru, mar-
muru albo są nieczułe na reakcje jądrowe typu (n,y) z neutronami termicznymi,
albo w wyniku tej reakcji powstają krótkożyciowe radioizotopy [10-12].

Pionierem w systematycznym stosowaniu analizy aktywacyjnej w archeolo-
gicznych badaniach proweniencji był Zakład Chemii w Brookhaven National Labo-
ratory. Pierwsze prace dotyczyły ustalenia pochodzenia wyrobów garncarskich z
basenu Morza Śródziemnego [13]. Obecnie analiza aktywacyjna jest nadal sto-
sowana w badaniu wielu materiałów, takich jak: pigmenty, ceramika, kruszce,
stopy miedzi, marmur, alabaster, piaskowiec. W Instytucie Chemii i Techniki Ją-
drowej (IChTJ) są prowadzone prace głównie nad malarstwem tablicowym i
przedmiotami pochodzenia archeologicznego.

3.1. Malarstwo

Dotychczas przeprowadzono wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krako-
wie, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu badania nad:
• polskim malarstwem tablicowym ze szkoły krakowsko-sądeckiej i małopolskiej

z okresu od XV do XVII wieku, głównie z Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie
[8-10, 14-16];
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• malarstwem ze szkoły śląskiej z XV i XVI wieku ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Warszawie i Wrocławiu [8, 9, 16];

• malarstwem niderlandzkim i niemieckim z XVI wieku z tzw. Kolekcji Lanc-
korońskich ze zbiorów Zamku Warszawskiego [9];

• malarstwem weneckim (XV-XVIII w.) ze zbiorów Muzeum Narodowego w
Warszawie [7-9].

Badania te dotyczyły oznaczania pierwiastków śladowych w bieli ołowiowej i za-
prawach kredowych. Ich celem była odpowiedź na pytanie czy wzór rozkładu
pierwiastków śladowych jest charakterystyczny i unikatowy dla badanego obiektu
czy też jest powtórką rozkładu spotykanego w materiałach stosowanych w innym
ważnym warsztacie europejskim, pod oddziaływaniem którego mógł pozostawać
mistrz określonego malowidła.

Z porównania uzyskanych zbiorów danych dla malarstwa szkoły małopolskiej i
śląskiej wynika, że mistrzowie tworzący w ich kręgu stosowali biel ołowiową po-
chodzącą z różnych źródeł. Dla warsztatu szkoły małopolskiej bardzo charaktery-
styczne jest wysokie stężenie cynku, które utrzymuje się na stałym poziomie kil-
kudziesięciu ppm i jest wyższe niż w malowidłach szkoły śląskiej. Rozkład pier-
wiastków śladowych w przypadku szkoły śląskiej jest bardziej zbliżony do rozkła-
du uzyskanego dla malowideł niderlandzkich i niemieckich. Należy domniemy-
wać, że w przypadku szkoły małopolskiej ołów pozyskiwano z miejscowych złóż
z rejonu Olkusza.

Badania nad malarstwem weneckim przeprowadzono w związku z prezento-
waną w 1999 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawą „Serenissima.
Światło Wenecji", przedstawiającą najwybitniejsze obrazy szkoły weneckiej z tej
kolekcji w świetle najnowszych badań technologicznych i konserwatorskich [7].
Poziom zanieczyszczenia srebrem jest prawie taki sam dla wszystkich analizo-
wanych obrazów, z wyjątkiem próbek, które były zanieczyszczone innym pig-
mentem. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że badane
próbki bieli ołowiowej pobrane z obrazów szkoły weneckiej (XV-XVIII w.) są do
siebie podobne. Wyniki analiz potwierdziły zależność, że biel stosowana w malar-
stwie weneckim charakteryzuje się niższym stężeniem srebra niż biel stosowana
w północnej Europie [8, 9].

3.2. Rzeźba

Podjęto próbę ustalenia pochodzenia cennej XIV-wiecznej rzeźby alabastrowej
„Madonny Jackowej". W tym celu analizowano alabaster pochodzący ze złóż
krakowsko-lwowskich oraz porównano zawartość pierwiastków śladowych w
rzeźbie i próbkach alabastru z kopalń. Wyniki tych analiz wykluczyły jedną z hi-
potez historyków sztuki dotyczącą pochodzenia rzeźby, mianowicie, że została
wykonana z alabastru wydobywanego w tym rejonie Polski oraz pozwoliły na
odtworzenie pierwotnych warstw polichromii [12]. Przedmiotem dotychczasowych
badań był również alabastrowy ołtarzyk „Ukrzyżowanie Chrystusa" z XVII wieku z
klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie nieznanego autorstwa, alabastrowa płasko-
rzeźba „Caritas" z początku XVII wieku z Muzeum Narodowego w Gdańsku rów-
nież nieznanej proweniencji oraz marmurowa płaskorzeźba z sarkofagu przed-
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stawiająca amorki wykonujące zbroję z II wieku z Muzeum Czartoryskich w Kra-
kowie. Stwierdzono znaczne różnice w rozkładzie pierwiastków śladowych za-
równo w przebadanych rzeźbach, jak i złożach alabastrowych pochodzących z
różnych okresów geologicznych. Materiały z badanych rzeźb nie pochodzą z
przebadanych złóż co ogranicza liczbę hipotez na temat miejsca powstania tych
dzieł. W przypadku marmurowej płaskorzeźby wyniki potwierdziły obecność uzu-
pełnień obiektu polskim marmurem [17]. Prace te wykonano wspólnie z ASP w
Krakowie.

3.3. Archeologia

Głównym celem analizy pierwiastków śladowych w badaniach przedmiotów
pochodzenia archeologicznego jest ustalenie procesu powstawania danego
dzieła lub wyrobu codziennego użytku, miejsca jego wykonania oraz identyfikacja
materiału, z którego został wykonany. Możliwe jest również ustalenie powiązań
handlowych pomiędzy różnymi ośrodkami.

Przedmiotem badań były:
• wypełnienia sarkofagów mumii egipskich z Muzeum Archeologicznego w Kra-

kowie pochodzących z okresu XXI Dynastii, z okresu ptolomejskiego i z okre-
su rzymskiego [11, 16, 18];

• ceramika chińska z XII wieku i tajlandzka z XIV wieku z rejonu Sawankhalok
ze zbiorów Muzeum Narodowego oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
[11,16];

• starożytne zabytki srebrne i złote ze zbiorów Działu Epoki Żelaza Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego w Warszawie datowane na I wiek p.n.e. [19];

• zabytki z epoki rzymskiej (I w. p.n.e) - fragmenty biżuterii wykonanej ze stopów
miedzi, oraz formy odlewnicze (wiek ?) do wyrobów z cyny.
Analiza pierwiastków śladowych wypełnień sarkofagów mumii egipskich jest

ważnym źródłem informacji o historii i genezie powstania danego sarkofagu. Stę-
żenie oznaczonych pierwiastków śladowych dla trzech obiektów (XXI Dynastia,
sarkofagi z okresu ptolomejskiego) jest podobne, natomiast sarkofag rzymski
wykazuje zdecydowane różnice w zawartości żelaza, arsenu, kobaltu, niklu, ter-
bu, hafnu i złota. Zebrane wyniki stanowią wstęp do utworzenia bazy danych,
która umożliwi porównywanie stosowanych w starożytnym Egipcie materiałów
[16].

Badania nad ceramiką chińską i tajlandzka mają na celu rozwiązanie problemu
autentyczności danego obiektu. Obie dość liczne kolekcje w Muzeum Narodowym
oraz Muzeum Azji i Pacyfiku są obecnie opracowywane z wykorzystaniem meto-
dy INAA i XRF w celu określenia składu pierwiastkowego ceramiki i odpowiedzi
na pytanie czy naczynia charakteryzujące się jednakowymi cechami stylistycznymi
pochodziły z jednego lub więcej warsztatów skupionych na tym obszarze [11, 18].

Badania starożytnych zabytków srebrnych i złotych prowadzone wspólnie z
Państwowym Muzeum Archeologii w Warszawie mają na celu uzyskanie informa-
cji, które w toku dalszych studiów pozwoliłyby na badania nad starożytnymi tech-
nologiami i technikami złotniczymi, lokalizacją i zasięgiem działania warsztatów
złotniczych, powstaniem i adaptacją stylów zdobniczych oraz powiązaniami han-
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dlowymi wewnątrz tzw. Barbaricum i związkami z Imperium Rzymskim. Wyniki
kilku wykonanych analiz wskazują na możliwość pozyskiwania kruszcu przez
starożytnych jubilerów ze (miejscowych?) złóż rodzimych - samorodków, co sta-
wia w zupełnie nowym świetle zagadnienie dawnej metalurgii srebra i złota na
terenie Polski [19].

4. RENTGENOWSKA ANALIZA FLUORESCENCYJNA

Rentgenowska analiza fluorescencyjna jest metodą niedestrukcyjną przepro-
wadzaną in situ i ze względu na technikę pomiaru z powodzeniem może być sto-
sowana do oznaczania składu pierwiastkowego badanych obiektów. Metoda ta
jest oparta na wzbudzeniu promieniowania charakterystycznego pierwiastków za
pomocą źródeł radioizotopowych lub lampy rentgenowskiej. Rejestrację widma
promieniowania charakterystycznego przeprowadza się za pomocą zestawu
spektrometrycznego z detektorem półprzewodnikowym Si(Li) w zakresie energii
od 2 do 25 keV oraz planarnym detektorem HPGe w zakresie energii powyżej 25
keV. Metoda ta może być stosowana do:
• analizy powierzchniowej służącej identyfikacji pigmentów;
• analizy objętościowej - oznaczanie pierwiastków śladowych jako geochemicz-

nych wskaźników służących do określania pochodzenia danego obiektu (szkło,
próbki geologiczne, papier, monety, metale, rzeźby, klejnoty).

Ponadto istnieje możliwość wykonywania niedestrukcyjnych analiz przenośnymi
(mobilnymi) przyrządami, Jednocześnie można oznaczyć około 20 pierwiastków.

XRF podobnie jak INAA jest od dawna wykorzystywana w badaniu dzieł sztuki
i przedmiotów pochodzenia archeologicznego. Jest stosowana głównie w tych
przypadkach, gdzie pobieranie próbek jest niemożliwe ze względu na charakter
obiektu lub też rodzaj materiału, z którego jest wykonany, wyklucza zastosowanie
INAA. Obecnie w badaniu dzieł sztuki oprócz najprostszej fluorescencji rentge-
nowskiej znalazły zastosowanie również bardziej zaawansowane odmiany tej
techniki, takie jak: TXRF, mikro-XRF, PIXE, RBS, SEM-EDX czy EPMA. O wzro-
ście zainteresowania tą techniką wśród historyków sztuki i archeologów świadczy
wydanie jubileuszowego numeru „X-Ray Spectrometry", który w całości jest po-
święcony zastosowaniom XRF w badaniu dzieł sztuki i archeologii [20].

W Polsce metodę tę stosowano do analizy różnego rodzaju monet [21-23]
oraz pigmentów w iluminacjach średniowiecznych inkunabułów [24]. W ostatnim
pięcioleciu w IChTJ przeprowadzono szereg analiz ceramiki chińskiej i tajlandz-
kiej [11, 16, 18] oraz XVIII-wiecznych naczyń szklanych pochodzących z hut w
Nalibokach, Urzeczu, Dreźnie i Poczdamie. W wyniku tych badań wyodrębniono
dwie masy szklane. Pierwsza z nich charakteryzuje się zwiększoną zawartością
ołowiu, dotyczy to głównie szkła wyprodukowanego w hutach w Nalibokach,
Dreźnie i Poczdamie. Natomiast drugi rodzaj masy szklanej bez wyraźnych do-
datków ołowiu pochodził z huty w Lubaczowie [25]. Do charakteryzowania naczyń
szklanych stosowano także inne techniki, jak pomiar naturalnej promieniotwór-
czości 40K za pomocą spektrometrii gamma [26] oraz metodę autoradiografii czą-
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stek beta. Ta ostatnia dostarczyła informacji o jednorodności rozkładu potasu w
badanych szkłach [27]. Natomiast oznaczanie ołowiu w szkle i w szkliwach cera-
micznych wykonano stosując metodę wstecznego rozpraszania cząstek beta [28].

5. STOSUNKI IZOTOPOWE IZOTOPÓW STABILNYCH

Dla historyka sztuki, a także dla archeologa ważna jest znajomość źródeł po-
chodzenia materiałów występujących w obiektach. Pomocnym wskaźnikiem jest
stężenie pierwiastków śladowych oraz stosunki izotopowe. Ponieważ materiały
pochodzące z różnych źródeł mają różną historię geologiczną, dlatego możliwe
jest znalezienie relacji pomiędzy przedmiotami zawierającymi dany materiał a
miejscem jego wydobycia. Stosunki izotopowe w obrębie jednego złoża są mniej
więcej stałe. Dzieje się tak, ponieważ stężenie każdego izotopu w stosunku do
pozostałych kształtuje się w momencie geologicznych narodzin złoża. Natomiast
stosunki te są różne dla złóż pochodzących z różnych epok geologicznych. Naj-
szersze zastosowanie znalazła metoda oznaczania stosunków izotopowych oło-
wiu w monetach, brązach, szkłach i w takich pigmentach, jak żółta cynowo-
ołowiowa oraz biel ołowiowa. Stosunki izotopowe strontu i tlenu są pomocne w
identyfikacji marmurów. Natomiast stosunki izotopowe siarki znalazły zastosowa-
nie w różnicowaniu źródeł pochodzenia ultramaryny naturalnej, której jedynym
źródłem w całej Euroazji do końca XVIII wieku, kiedy to odkryto złoża nad Bajka-
łem, były złoża w Badachszanie (północno-wschodni Afganistan), eksploatowane
od V tysiąclecia p.n.e. Zatem analiza stosunków izotopowych umożliwia history-
kom sztuki stwierdzenie autentyczności danego obiektu, natomiast archeologom
pozwala prześledzić powiązania handlowe pomiędzy starożytnymi cywilizacjami.
Prace wykonane przez Zofię Stos-Gale i Noela Gale z Uniwersytetu w Oksfordzie
zweryfikowały dotychczasowe poglądy na temat kontaktów handlowych w base-
nie Morza Śródziemnego w epoce brązu. Dotychczas sądzono, że głównym eks-
porterem miedzi w tym rejonie był Cypr. Jednak wyniki badań stosunków izoto-
powych ołowiu we wszystkich przebadanych obiektach z epoki brązu ze świata
egejskiego wykluczyły to źródło pozyskiwania tego surowca. Analizy wskazują, że
prawdopodobnie wydobywano ją ze złóż położonych w górach Laurion w Attyce
[29, 30].

6. RADIACYJNA DEZYNFEKCJA

Radiacyjna dezynfekcja polega na wykorzystaniu właściwości promieniowania
jonizującego do niszczenia flory bakteryjnej, wszelkiego rodzaju owadów, pleśni i
grzybów znajdujących się w materiałach poddanych obróbce radiacyjnej. Pierw-
sze próby zastosowania tej techniki w konserwacji dzieł sztuki podjęto 30 lat temu
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w Muzeum Regionu Czech w Roztokach koło Pragi [31], w ARC-Nucleart w Gre-
noble [32] oraz w Centralnym Instytucie Izotopów i Badań Radiacyjnych w Lipsku
[33]. Do tego celu wykorzystywano głównie promieniowanie gamma emitowane
przez radioizotopy 137Cs i 60Co. Można również stosować wiązkę elektronów z
różnego typu akceleratorów, które stały się konkurencyjne względem źródeł ra-
dioizotopowych.

Radiacyjna dezynfekcja obiektów zabytkowych oferuje unikalne korzyści prze-
kraczające możliwości metod konwencjonalnych:
• gwarancję odpowiedniego poziomu czystości mikrobiologicznej,
• prostotę procedury i realizację zabiegu w temperaturze pokojowej,
• szybkość operacji i w przypadku akceleratorów możliwość pracy w systemie

ciągłym.
Metodę tę można stosować do dezynfekcji drewna i materiałów celulozowych,

skóry i kamienia.
W Polsce technika ta jest rozwijana i wykorzystywana głównie w Międzyre-

sortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej (MITR PŁ) oraz w
IChTJ. W MITR PŁ, gdzie znajduje się komora radiacyjna wyposażona w źródła
radioizotopu 60Co, dotychczas procesowi dezynfekcji poddano jeden duży obiekt -
XVII-wieczny ołtarz z Rząśni w dawnym województwie piotrkowskim [33]. W
IChTJ, gdzie do tego celu używane są akceleratory elektronów, przeprowadzono
badania nad możliwością sterylizacji radiacyjnej papieru.

7. RADIACYJNA KONSOLIDACJA

Konsolidacja radiacyjna polega na przekształceniu pod wpływem promienio-
wania gamma płynnych monomerów lub żywic syntetycznych, którymi nasycono
konserwowany obiekt, w ciało stałe. Uzyskana masa wypełniając pory łączy się z
materiałem obiektu, utrwala jego strukturę i zabezpiecza przed dalszym rozpa-
dem i niszczeniem przez szkodniki [32, 33]. Metoda ta jest stosowana do konsoli-
dacji drewna, kamienia, wyrobów garncarskich, betonu, kości oraz różnego ro-
dzaju obiektów archeologicznych. W wyniku tego procesu poddany konserwacji
obiekt zachowuje swój wygląd pierwotny, natomiast ulega zmianie materiał, z
którego został wykonany. Cofnięcie tego procesu jest niemożliwe [32, 33].

Metoda radiacyjnej konsolidacji drewna do ratowania obiektów muzealnych
została wykorzystana po raz pierwszy na początku lat siedemdziesiątych [33].
Obecnie w tej dziedzinie największe osiągnięcia ma ARC-Nucleart, gdzie jest
stosowana rutynowo do różnorodnych obiektów muzealnych [32].

W Polsce, w MITR PŁ prowadzone w tej dziedzinie prace badawcze pozwoliły
na opracowanie radiacyjnej modyfikacji drewna przeznaczonego do produkcji
czółenek tkackich [33]. Niestety, do tej pory środowisko polskich konserwatorów
dzieł sztuki nie wyraziło zainteresowania tą metodą.
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8. PODSUMOWANIE

Stosowanie technik jądrowych w badaniu dzieł sztuki i konserwacji od szeregu
lat zajmuje w świecie trwałą pozycję. Największe muzea w Europie Zachodniej i
USA (od 1882 r. Staatliche Museen w Berlinie, od 1919 r. British Museum) budują
i stale modernizują własne laboratoria badawcze, w których wykorzystywane są
również techniki jądrowe pozwalające na analizy jakościowe i ilościowe materia-
łów wchodzących w strukturę dzieła sztuki. Wyniki tych analiz są często rozstrzy-
gające przy określaniu atrybucji i stanowią bazę, na której opierają się wybrane
metody konserwacji obiektów zabytkowych. Również w środowisku polskich hi-
storyków sztuki i konserwatorów metody te zyskują coraz większe uznanie, czego
znakomitym przykładem była wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie „Se-
renissima - Światło Wenecji. Dzieła mistrzów weneckich XIV-XVIII wieku ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych badań technologicz-
nych, historycznych i prac konserwatorskich" [7].

LITERATURA

1. Dipont M., 50 lat wśród obrazów. Rozmowa z profesorem B. Marconim, Życie
Warszawy 15-16. 07.1973.

2. Ligęza M., Rutkowski J., Materiały z konferencji „Technika Radiacyjna i Izo-
topowa w Konserwacji Zabytków" Łódź, 23-24 kwietnia 1996, s. 42.

3. Paciorek M., Ochrona Zabytków, 3 (1992) 159.
4. Godlewski Z., Materiały z konferencji „Zastosowań Izotopów w Technice",

Rogów, 8-12 czerwiec 1960.
5. Olin J.S. et al., Materials Issues in Art and Archaeology, 123 (1988) 33.
6. Fischer CO. et al., Kemtechnik, 51 (1987) 9.
7. Katalog z wystawy „Serenissima. Światło Wenecji", Muzeum Narodowe w

Warszawie, 1999.
8. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L, PTJ, 42(4) (1999) 34.
9. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L., J. of Radioanal. and Nuci. Chem., 201

(2000) 320.
10. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L, Nukleonika, 37 (1992) 29.
11. Pańczyk E., Ligęza M., Kierzek J., Waliś L., Materiały z konferencji „Technika

Radiacyjna i Izotopowa w Konserwacji Zabytków", Łódź, 23-24 kwietnia 1996,
s. 52.

12. Rowińska L., Pańczyk E., Waliś L., Ligęza M., Nalepa B., Materiały z konfe-
rencji „Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie
Środowiska", Kraków, 16-18 wrzesień 1998, s. 314.

13. Sayre E.V., Dodson R.W., Amer. J. Archaeol., 61 (1957) 35.

118



14. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L, Proceedings 3-rd International Conference
on NDT, Microanalytical Methods and Environmental Evaluation for Study
and Conservation of Works of Art, Viterbo, Włochy, 4-8 October 1992, p. 761.

15. Ligęza M., Pańczyk E., Waliś L, Proceedings of the 4-th Conference „NDT of
Works of Art", Berlin, 3-8 October 1994, p.561.

16. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L, Czech J. Phys., 49 (1999) 401.
17. Pańczyk E., Ligęza M., Waliś L., Proceedings of the 32nd International Sym-

posium Archaeometry, Mexico City, 15-19 May 2000, in print.
18. Pańczyk E., Ligęza M., Kierzek J., Waliś L, PTJ, 3 (1996) 30.
19. Andrzejowski J., Nadkole 2. A Cementary of the Przeworsk Culture in Eastern

Poland, Kraków 1998.
20. X-Ray Spectrometry, Special Millennium Issue on Cultural Heritage, 29

(2000).
21. Florkowski T., Stos Z.A., Archaeometry, 17, 2 (1975) 165; Wiadomości Numi-

zmatyczne, XVIII/2 (1974).
22. StosZ.A., FertnerA., Florkowski T., PACT Journal, 1 (1977) 191.
23. Czapkiewicz M., Stos Z.A., Proceedings of the International Numismatic

Symposium, Eds. I. Gedaickand K. Biro-Sey, Budapest 1980, p. 109.
24. Stos Z.A., Proceedings of the 16th International Symposium on Archaeome-

try, Edinburgh 1976, Eds. E.A. Slater and J.O.Tate, The National Museum of
Antiquities of Scotland, p. 126.

25. Kunicki-Golfinger J., Kierzek J., Kasprzak A.J., Małożewska-Bućko B., Ra-
porty IChTJ. Seria B nr 2/99, Warszawa 1999.

26. Kunicki-Golfinger J., Kierzek J., Glass Science and Technology-
Glastechnische Berichte, 71 (1998) 332.

27. Kunicki-Golfinger J., Kierzek J., Sartowska B., Proceedings of the 6th Inter-
national Conference on NDT and Microanalysis for the Diagnostics and Con-
servation of the Cultural and Environmental Heritage, Rome, 17-20 May
1999, p. 1529.

28. Kunicki-Golfinger J., Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 9
(1998)36.

29. Stos-Gale Z A , Archaeologia Polona, 31 (1993) 149.
30. Gale N.H., Stos-Gale Z.A., Metals in Antiquity, BAR International Series 792,

1999, pp. 120-133.
31. Justa P., Materiały z konferencji „Technika Radiacyjna i Izotopowa w Kon-

serwacji Zabytków", Łódź, 23-24 kwietnia 1996, s. 89.
32. Ramiere R., Materiały z konferencji „Technika Radiacyjna i Izotopowa w Kon-

serwacji Zabytków" Łódź, 23-24 kwietnia 1996, s. 68.
33. Chyżewski A., Galant S., Perkowski J., PTJ, 39 (1996) 22.

119


