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Abstract
RADIATION TECHNIQUE IN CONSERVATION

OF ANTIQUE OBJECTS - ACHIEVEMENT IN POLAND
In this work the progress of the radiation technique in conservation of antique objects

in Poland was presented. From two, quite different problems: radiation's desinfection or
consolidation, only the first one was applied in our country.

The technique of radiation desinfection and desinsection was applied only in the
nine cases, inspite of numerous propaganda's, information's and advertisements' actions.
It were both wooden antiques (altars, sculptures, furniture), sandstone sculpture and prison
footwear. In the first case it was connected with destruction of the wood's pests, in the
second with bacteria which were destroying the object inside and in the third with elimi-
nation of the moulds, fungs and bacteria.

Differ dose of gamma radiation was applied, depending of the kind and size of ini-
tial infection. The time of the operations depended on the quantity of the power dose
which was connected first of all with the size and shape of the object. Decisive signifi-
cance for obtained values of irregular distribution absorbed radiation dose had the type of
the material in which the object was done and it's size.

Zastosowanie techniki radiacyjnej w konserwacji zabytków wiąże się
z dwoma grupami zupełnie różnych zagadnień. Pierwsza, to procesy de-
zynfekcji i dezynsekcji związane z wykorzystaniem negatywnego oddzia-
ływania promieniowania jonizującego na wszelkie organizmy żywe. Druga
grupa związana jest z radiacyjną konsolidacją materiałów porowatych,
polegającą na nasycaniu obiektu w całej jego objętości odpowiednim mo-
nomerem. Następnie wykorzystuje się właściwości promieniowania do
inicjowania reakcji polimeryzacji i szczepienia, celem wytworzenia nowe-
go materiału będącego kompozytem wyjściowego i spolimeryzowanego
monomeru.

Zarówno pierwsze, jak i drugie zagadnienie zostało dokładnie omó-
wione w wielu artykułach przeglądowych i monografiach z zakresu chemii i
techniki radiacyjnej w znacznie szerszym aspekcie, tzn. zastosowań w me-
dycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym, produkcji polimerów i mate-
riałoznawstwie [1-9].

Wiodącymi ośrodkami w tym zakresie są ARC-Nucleart w Grenoble
oraz Muzeum Regionu Centralnych Czech w Roztokach, w których dzięki
zastosowaniu promieniowania jonizującego uratowano przed całkowitym
zniszczeniem już kilka tysięcy drewnianych obiektów. Dezynfekcji radia-
cyjnej poddawano obiekty wykonane z innych materiałów, a mianowicie z
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kamienia, słomy, papieru, różnego typu tkanin i skóry, a także urządzenia
mechaniczne (np. pianina) i mumie [7-9].

Obiekty zabytkowe narażone są na działanie negatywne wielu czynni-
ków: chemicznych (procesy korozji i różnego typu reakcje chemicznych),
fizycznych (czynniki atmosferyczne, np. zmiany wilgotności, temperatury),
mechanicznych (wibracje, wstrząsy, uderzenia etc.) oraz, być może najgroź-
niejszych, czynników biologicznych. Degradacja biologiczna obiektów za-
bytkowych dokonuje się zarówno przez organizmy najmniejsze i najprost-
sze, np. bakterie, grzyby, pleśnie, jak i inne, jakimi są najczęściej owady. W
procesach destrukcji biologicznej mogą oczywiście brać udział także ptaki i
ssaki (w szczególności gryzonie), lecz te zjawiska są raczej marginalne i
znacznie łatwiejsze do opanowania.

Stosowane dotychczas metody walki ze szkodnikami, takie jak malo-
wanie, stosowanie fungicydów i insektycydów, są na ogół mało skuteczne ze
względu na ograniczoną penetrację tych czynników do wewnętrznych warstw
obiektu. Lepsze efekty można osiągnąć stosując dezynfekcję chemiczną przy
użyciu gazowego tlenku etylenu. Wymaga to jednak budowy odpowiednich
komór ciśnieniowych i spełnienia przepisów ochrony sanitarnej.

Chemiczne środki ochrony drewna obok wielu korzyści wykazują jednak
podstawowe braki. Impregnaty solne, rozpuszczalne w wodzie mogą powodo-
wać zjawiska pęcznienia i skurczu drewna, natomiast impregnaty olejowe two-
rzenie się plam i zmianę barw, szczególnie w obiektach polichromowanych.

Wśród czynników fizycznych, które mogą być wykorzystane w walce
ze szkodnikami obiektów zabytkowych, wymienić można temperaturę, ul-
tradźwięki, promieniowanie nadfioletowe i promieniowanie jonizujące (X i
y). Zaletą promieniowania gamma jest duża jego przenikliwość oraz brak
wrażliwości na kształt i strukturę materiału, co pozwala prowadzić proces
dezynfekcji obiektów o znacznych wymiarach i skomplikowanych kształ-
tach. Szczegółowy opis tego zagadnienia zawarty jest w pracach [7-8].

Ważny, lecz rzadko wspominany jest fakt, że wykonanie radiacyjnej
dezynfekcji przed dalszymi pracami konserwatorskimi daje poczucie bez-
pieczeństwa zdrowia prowadzącym prace konserwatorom.

W Polsce prace badawcze związane z zastosowaniem promieniowa-
nia jonizującego w konserwacji obiektów zabytkowych, muzealnych i ar-
chiwalnych w zasadzie nie były prowadzone. Wyjątkiem są badania A.
Krajewskiego [1-3] i A. Strzelczyk [10].

Zabiegi dezynfekcyjne i dezynsekcyjne obiektów muzealnych w Pol-
sce były wykonywane jedynie w Instytucie Techniki Radiacyjnej Politech-
niki Łódzkiej. Przy ustalaniu warunków prowadzenia procesu radiacyjnego
opierano się na danych literaturowych z tego zakresu oraz własnych do-
świadczeniach z zakresu sterylizacji sprzętu medycznego i higienizacji pro-
duktów spożywczych.
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Działania nad wykorzystaniem promieniowania gamma do dezyn-
fekcji obiektów zabytkowych i muzealnych zostały zapoczątkowane w
naszym kraju dość późno, bo dopiero w roku 1993 i zaowocowały zasto-
sowaniem tego procesu do następujących obiektów:
1) zabytkowe meble ze sklepu Wedla, własność Wójcicki - pensjonat De

Ja Vu w Łodzi- 1990 r.;
2) XVII-wieczny ołtarz z kaplicy cmentarnej w Rząśni (woj. łódzkie), 1993 r.;
3) ołtarz Matki Boskiej z kościoła w Kurowicach (woj. łódzkie), 1995 r.;
4) meble z pokoju W. Reymonta, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1998 r.;
5) rzeźba gotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z I połowy XV w., Mu-

zeum Archidiecezjalne w Łodzi, 1999 r.;
6) skrzydła tryptyku z Rosochy koło Moszczenicy z I ćwierćwiecza XVI

w., Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi, 1999 r.;
7) zabytkowa komoda, własność E. Zbawińska, 2000 r.;
8) figura Madonny z Dzieciątkiem wykonana z piaskowca ze zbiorów

Sztuki Średniowiecznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2001 r.
9) obuwie więźniarskie z Państwowego Muzeum na Majdanku, 2001 r.
Jak widać z przedstawionego spisu pierwszych siedem obiektów było wy-
konanych z drewna, kolejny ósmy to figura wykuta z piaskowca, natomiast
buty więźniarskie były głównie skórzane, chociaż znajdowały się wśród
nich także egzemplarze tekstylne.

Techniczne problemy przy napromieniowywaniu obiektów zabytkowych
i muzealnych to przede wszystkim zapewnienie jak największej jednorodności
pochłoniętej dawki (brak niepotrzebnych, znacznych przekroczeń dawki w nie-
których miejscach obiektu) oraz kontrola mikrobiologiczna procesu.

Obiekty zabytkowe ze względu na swą wielkość, kształt, rodzaj mate-
riału i inne specyficzne cechy wymagają w procesie radiacyjnej dezynfekcji
indywidualnego potraktowania. Na sposób obróbki wpływa także wielkość
komory radiacyjnej oraz aktywność i usytuowanie w niej źródeł. Istniejąca
w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR) komora ra-
diacyjna ma wymiary 414x350x220 cm i wyposażona jest w 20 źródeł usy-
tuowanych na okręgu o łącznej aktywności około 20 kCi. Umożliwia ona
napromieniowywanie dość dużych obiektów, lecz uzyskuje się wtedy spore
różnice wielkości mocy dawki w poszczególnych częściach obiektu.

Przy opracowywaniu technologii napromieniowania autorzy wyko-
rzystywali komputerowy program obliczania rozkładu mocy dawki Dos
New oraz nowszą wersję Doz Api pozwalającą na pracę w systemie Win-
dows [11-12]. Program umożliwia dokonywanie szybkich wyliczeń roz-
kładu mocy dawki w zależności od usytuowania obiektu w komorze oraz
od grubości i rodzaju absorbującego promieniowanie materiału. Uzyskane
wyniki pozwoliły opracować optymalny plan przeprowadzenia procesu
napromieniowania.
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Drugim trudnym i ważnym zagadnieniem jest kontrola biologiczna
skuteczności przeprowadzonego zabiegu. W przypadku zabytkowych obiek-
tów drewnianych zarażonych drewnojadami jest ona praktycznie niemoż-
liwa do wykonania. Dlatego też autorzy postanowili wykonywać analizy
mikrobiologiczne na obecność bakterii, drożdży i grzybów pobierając
próbki jedynie z powierzchni obiektu. Ponieważ owady we wszystkich
swych formach są mniej odporne na promieniowanie od bakterii i grzy-
bów, to uzyskany efekt dezynfekcji pośrednio gwarantował skuteczne
zniszczenie drewnojadów. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że pełna
dezynfekcja obiektów drewnianych nie jest w tym przypadku celem meto-
dy, gdyż jak wiadomo, obiekt w miejscu ekspozycji zostanie wkrótce po-
wtórnie zainfekowany bakteriami (notabene nie będącymi dla niego zagro-
żeniem). Inny element kontroli to długotrwała obserwacja trwająca co
najmniej rok. Brak śladów działalności drewnojadów świadczy o powo-
dzeniu procesu radiacyjnej dezynsekcji. Przedstawiony sposób kontroli jest
ogólnie stosowany w ośrodkach prowadzących zabiegi radiacyjnej dezyn-
sekcji drewnianych obiektów zabytkowych. W wielu przypadkach poprze-
staje się jedynie na obserwacjach wizualnych oraz pomiarach dozyme-
trycznych nie wykonując analiz mikrobiologicznych.

Przypadkiem, gdzie konieczna była dezynfekcja obiektu w całej jego
objętości jest figura Madonny z Dzieciątkiem wykonana z piaskowca (po-
zycja 8). Zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami w Muzeum
Narodowym w Warszawie rzeźba została zakażona bakteriami siarkowymi
z rodzaju Desulfovibrio i Desulfotomaculum. W wyniku ich działalności
przebiegały procesy redukcji siarczanów (gipsu) do siarczków i siarkowo-
doru prowadząc do destrukcyjnych zmian w materiale rzeźby. Ponieważ
wszystkie tradycyjne techniki zastosowane w Muzeum Narodowym nie
dały pozytywnych rezultatów, postanowiono zastosować dezynfekcje ra-
diacyjną, która miała doprowadzić do zniszczenia bakterii siarkowych
znajdujących się wewnątrz obiektu. Rzeźba znajdowała się w opakowaniu
transportowym o całkowitych wymiarach 30x30x180 cm i wadze 250 kg.
Zastosowano dawkę w pełni sterylizującą 25 kGy. Zabieg trwał 100 dni, a
uzyskany stopień niejednorodności dawki wynosił około 20%

Ostatnią i największą wykonaną w MITR pracą była higienizacja
obuwia więźniarskiego z Państwowego Muzeum na Majdanku. Dotyczyła
ona przeprowadzenia dezynfekcji 60 000 butów (500 worków). W oparciu
o wstępną analizę mikrobiologiczną i wykonane doświadczenia sprawdza-
jące określono wartość minimalnej dawki promieniowania koniecznej do
uzyskania wymaganego stopnia usunięcia drobnoustrojów na 20 kGy.

Napromieniowanie butów prowadzono w workach, które układano
centycznie w komorze radiacyjnej w czterech warstwach po 14 sztuk. Ce-
lem poprawy stopnia równomierności zaabsorbowanej dawki w połowie
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czasu ekspozycji następowało przemieszczanie worków wraz z ich obro-
tem. Całkowity czas ekspozycji dla jednej partii worków wynosił 72 go-
dziny. Uzyskana w tych warunkach nierównomierność pochłoniętej dawki
wynosiła około 7,5%. Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna dotyczyła
całkowitej liczby bakterii i grzybów znajdujących się na powierzchni buta
przed i po napromieniowaniu. Uzyskano redukcję bakterii od 95 do 99,9%,
a grzybów od 80 do 97%. Obuwie, tak jak każdy poddany dezynfekcji
obiekt, powinno być zabezpieczone przed powtórną infekcją i dalszą koro-
zją biologiczną. Jednym ze sposobów jest stworzenie właściwych warun-
ków przechowywania i wystawiania obiektów.

Jeśli chodzi o proces radiacyjnej konsolidacji, to w Polsce nie został
on praktycznie dotychczas zastosowany w odniesieniu do jakiegokolwiek
obiektu zabytkowego i dlatego też nie będzie on szczegółowo omówiony.
Należy jedynie wspomnieć, że w naszym kraju w latach sześćdziesiątych
prowadzono prace badawcze nad radiacyjną technologią otrzymywania
kompozytu „drewno-polimer" do produkcji czółenek tkackich oraz nowego
materiału gipsowego utwardzanego za pomocą różnych monomerów [9].

Radiacyjna dezynfekcja i konsolidacja obiektów muzealnych stała się
już w wielu krajach jedną z wielu metod w arsenale konserwatorskim. Jed-
nak przy stosowaniu tej technologii nie należy zapominać o jej specyficz-
nych cechach, zaletach i wadach. Dezynfekcja radiacyjna stała się technolo-
gią rutynową, zalecaną w szczególności do zabytków drewnianych. W
naszym kraju stosowana jest, niestety, niezmiernie rzadko, chociaż warunki
techniczne do rutynowych prac w tym zakresie istnieją w MITR.
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VIII. METODY RADIOANALITYCZNE






