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Wst�p 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne, fala elektromagnetyczna jest to rozchodz�ce si� 

w przestrzeni zmienne pole elektromagnetyczne. Ma charakter fali poprzecznej, w której 
zmiany pola elektrycznego i magnetycznego s� wzajemnie prostopadłe oraz prostopadłe do 
kierunku jej rozchodzenia si�. Szybko�� przemieszczania si� promieniowania elektro- 
magnetycznego wynosi w pró�ni ~300 000 km/s, a długo�� fali zawiera si� od szalenie 
krótkich nawet poni�ej 10-12 m (promieniowanie kosmiczne i gamma) do długich 104 m 
(fale radiowe).  
Oprócz bardzo wielu znanych szeroko zastosowa�, promieniowanie elektromagnetyczne 
mo�e by� wykorzystywane tak�e w badaniach i konserwacji obiektów zabytkowych. 
Ró�norodno�� zastosowa� wynika głównie z du�ego zakresu długo�ci fali promieniowania, 
a co za tym idzie z szerokiego wachlarza jego wła�ciwo�ci.  

Przedstawiamy przegl�d stosowanych metod wykorzystuj�cych fale elektromagnetyczne  
i ich mo�liwo�ci oraz wykonane prace w Politechnice Łódzkiej tym zakresie. Chcemy 
wyra�nie rozdzieli� dwie grupy zagadnie� zwi�zanych z zastosowaniem promieniowania 
elektromagnetycznego a mianowicie do analizy obiektu zabytkowego (składu, struktury, 
budowy etc.) oraz w procesie konserwacji.  

Poniewa� ró�norodne metody analityczne cz�stokro� s� stosowane do okre�lania 
koniecznych zabiegów konserwatorskich oraz ich zakresu i rodzajów stosowanych w nich 
materiałów, wiele technik analitycznych wliczanych jest, niesłusznie, do metod konserwacji 
obiektów zabytkowych 

Analityczne techniki stosowane do badania dzieł sztuki dziel� si� na tzw. nieniszcz�ce 
(nie wymagaj�ce pobierania jakichkolwiek próbek, lub ich niewielka ilo��) i niszcz�cych 
(pobrana próbka jest wi�ksza i ulega w wyniku analizy zniszczeniu). W podziale tym mamy 
spore dwuznaczno�ci. Z jednej strony wielko�� pobieranej próbki nie jest dobrym kryterium 
zaliczania metody analitycznej do technik nieniszcz�cych. Tak�e i metody bezstykowe 
które nie wymagaj�ce pobierania jakiejkolwiek nawet minimalnej analizowanego cz��ci 
obiektu nie maj� charakteru nieniszcz�cego. Ju� dzi� wiadomo, �e stosowanie np. promie- 
niowanie rentgenowskiego powoduje zmiany w napromieniowanym obiekcie. Tak�e mo�e 
okaza� si�, �e stosowanie promieniowania elektromagnetycznego o ni�szej energii (wi�kszej 
długo�ci) mo�e przy wielokrotnym stosowaniu prowadzi� do zmian nawet zauwa�alnych. 
Dlatego te� istniej�ce podziały nie odzwierciedlaj� rzeczywistych problemów i zagro�e� 
stosowania poszczególnych technik i nale�y s�dzi�, �e ich rzeczywiste znaczenie ulega� 
b�dzie zmianie. Konieczna jest tak�e dogł�bna znajomo�� stosowanych metod i nie 
podejmowanie pochopnych decyzji co do ich cz�stego stosowania.  

 

ROLA NAUKI W ZACHOWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
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Techniki stosowane przy analizie obiektu zabytkowego 
 

W�ród technik analitycznych wykorzystuj�cych promieniowanie elektromagnetyczne 
nale�y przede wszystkim zwróci� uwag� na: metody rentgenowskie i tomografii komputerowej, 
metody aktywacyjne opieraj�ce si� na identyfikacji promieniowania jonizuj�cego emito- 
wanego przez izotopy promieniotwórcze powstałe w próbce po jej aktywacji (głównie 
neutronami w reaktorach atomowych), metody spektroskopowe najcz��ciej odbiciowe 
głównie wykorzystuj�ce promieniowanie widzialne i ultrafioletowe, rzadziej podczerwie�  
i termowizj� (promieniowanie podczerwone). Mo�na tak�e wspomnie� o znanych technikach 
analitycznych stosowanych w chemii, biologii i medycynie takich jak: wykorzystuj�cych 
ró�ny zakres fal elektromagnetycznych  
 

Metody rentgenowskie 
 

Najwi�ksze osi�gni�cia na obecna chwile odnotowuje technika rentgenowska, a zwłaszcza 
jej najnowsza modyfikacja tomografia komputerowa. Metoda ta pozwala bardzo dokładnie 
wnikn�� w struktur� dzieła sztuki i zbada� poszczególne jego warstwy. Trzeba pami�ta� 
jednak o jej wadach. Promieniowanie jonizuj�ce (jakim jest promieniowanie rentgenowskie) 
powoduje zmiany chemiczne i fizyczne w prze�wietlanym materiale i cho� w trakcie 
pojedynczej analizy stosowane dawki promieniowania s� niewielkie dzi�ki czemu zmiany 
s� praktycznie niezauwa�alne to jednak cz�ste stosowanie tej techniki lub długotrwałe 
analizy mog� doprowadzi� do niekorzystnych zmian w materiale dzieła sztuki. Problemem 
jest tez koszt aparatury i analizy oraz konieczno�� przestrzegania rygorystycznych zasad 
bezpiecze�stwa pracy. 

Zastosowanie technik rentgenowskich w badaniu dzieł sztuki jest bardzo szerokie. 
Jednym z najcz��ciej podawanych jest wykrywanie przemalowa� obrazów [1]. Badania 
zaka�e� biologicznych s� wzgl�dnie nowym zagadnieniem. W Polsce było ono wnikliwie 
badane i opisane przez Krajewskiego i współpracowników [2]. W ramach tych bada� 
wykonano po raz pierwszy w naszym kraju zdj�cia rentgenowskie larw spuszczela pospolitego 
w drewnie sosny o grubo�ci 2 cm. Zdj�cia nie pozwoliły jednoznacznie stwierdzi� ile  
i które larwy były �ywe. Jako�� zdj�� rentgenowskich drewna o du�ej grubo�ci, silnie 
stoczonego przez owady nie była zbyt dobra. Uzyskiwane obrazy były konsekwencja 
nakładania si� widoku poszczególnych warstw drewna. G�sta siec chodników zawieraj�cych 
zbita m�czk� z drewna mo�e utrudnia� lub wr�cz uniemo�liwia� rozró�nienie poszcze- 
gólnych �erowisk. Tomografia komputerowa jest metoda cyfrowej obróbki sygnału, czyli 
jego przetworzeniem w celu uzyskania obrazu badanego obiektu. W ramach tomografii 
wyst�puj�: rentgenowska tomografia komputerowa, tomografia komputerowa rezonansu 
magnetycznego oraz tomografia komputerowa wykorzystuj�ca fale d�wi�kowe. Rentgenowska 
tomografia komputerowa jest metoda badania radiologicznego odznaczaj�c� si� bardzo 
du�� rozdzielczo�ci�. Pozwala uzyskiwa� obrazy przekrojów poprzecznych ciał o odmiennych 
wła�ciwo�ciach wyst�puj�cych w badanym obiekcie. W metodzie tej wi�zka promieni 
rentgenowskich, których �ródło obraca si� wokół badanego obiektu przenika przeze�. 
Promieniowanie, które nie zostało całkowicie pochłoni�te zostaje zarejestrowane przez 
detektory znajduj�ce si� na pier�cieniu otaczaj�cym obiekt. Programy matematycznej obróbki 
zarejestrowanego sygnału pozwalaj� stworzy� obrazy pochłaniania promieniowania X  
w wielu płaszczyznach. W ten sposób powstaj� zdj�cia warstwowe tzw. homogramy daj�ce 
obraz danego obiektu na wybranej gł�boko�ci i pozwalaj�ce okre�li� dokładnie jego struktur�. 
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Pierwsze w kraju badania ta technika i detekcja �ywych larw owadów zawartych  
w drewnie zostały wykonane przy współpracy trzech jednostek Politechniki Łódzkiej, 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz SGGW w Warszawie [3,4]. Uzyskano bardzo 
precyzyjne zdj�cia larw �eruj�cych w drewnie oraz ich chodników, w tym zarówno pełnych 
jak i zapełnionych m�czka drzewna i odchodami. Wykrywalno�� larw jest 100% oraz 
mo�na okre�li�, które larwy s� �ywe. Wykonuj�c zdj�cia w poprzek włókien uwidaczniaj� 
si� bardzo dokładnie poszczególne przyrosty roczne z rozró�nieniem drewna wczesnego  
i pó�nego. 
 

 
 

Rys. 1. Obraz uzyskany metoda tomografii komputerowej larwy spuszczela 
w drewnianej deseczce (przekrój poprzeczny) 

 
Termowizja 
 

Termowizja to metoda pomiaru nat��enia promieniowana podczerwonego w zakresie 
�redniofalowym 3-5 µm (MWIR – ang. Medium Wave Infrared Radiation) lub 8-12 µm 
(LWIR – ang. Long Wave Infrared Radiation), w sposób bezstykowy i nieinwazyjny za 
pomoc� kamery termowizyjnej.  Promieniowanie zale�y od temperatury badanego obiektu, 
co oznacza, �e w sposób po�redni termowizja mo�e by� wykorzystywana do oceny stanu 
cieplnego badanej struktury, w tym do okre�lenia warto�ci temperatury. Du�y wpływ na 
pomiar termowizyjny ma stan badanej powierzchni, w tym głównie jej chropowato��.  
W technikach termowizyjnych niezb�dna jest znajomo�� emisyjno�ci badanego obiektu, 
której warto�� zmienia si� w zakresie 0-1 i która okre�la zdolno�� badanej powierzchni do 
emisji promieniowania przy uwzgl�dnieniu stanu powierzchni (chropowato�ci), rodzaju  
materiału z jakiego jest wykonana, oraz długo�ci fali promieniowania w jakim działa 
aparatura termowizyjna [5-7]. Im wi�ksza warto�� współczynnika emisyjno�ci, tym wi�cej 
energii emituje badany obiekt i tym bardziej kontrastowy jest obraz termowizyjny.  
W konsekwencji do kamery dociera wi�cej informacji, która mo�e by� wykorzystana  
w badaniach konserwacyjnych. Czuło�� typowej współczesnej kamery termowizyjnej 
pozwala rozró�ni� punkty obrazu, których temperatura ró�ni si� o 0,1°C. Nie jest to 
równowa�ne z du�� dokładno�ci� sprz�tu termowizyjnego. Minimalny bł�d pomiaru 
temperatury za pomoc� kamery termowizyjnej w warunkach laboratoryjnych osi�ga typow� 
warto�� 2%, co przy zakresie pracy kamery, np. 0-100°C, oznacza warto�� na poziomie 2°C.  
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Na szcz��cie, w badaniach obiektów zabytkowych (i nie tylko) bezwzgl�dna warto�� 
temperatury nie jest tak istotna. Bardziej u�yteczna jest ró�nica temperatury mi�dzy 
wybranymi obszarami obrazu, a ta wynika nie z dokładno�ci aparatury, lecz z jej czuło�ci. 

Ju� na pocz�tku XX w. dzi�ki odkryciom M. Plancka, nauka dowiodła, �e ka�de ciało 
w temperaturze powy�ej 0K (-273,16°C), emituje energi� w postaci promieniowania 
elektromagnetycznego. Im wy�sza temperatura, tym wi�cej energii promienistej dociera do 
kamery termowizyjnej. W kamerze energia ta jest przeliczana na warto�ci temperatury  
i wy�wietlana w postaci kolorowego obrazu. Kamery s� produkowane w wersji  
z detektorem niechłodzonym i chłodzonym. Temperatura detektora kamery bolometrycznej, 
niechłodzonej jest taka sama jak otoczenia, a w kamerze chłodzonej spada do temperatury 
ciekłego azotu lub ni�ej, tj. -197°C. Chłodzenie detektora umo�liwia zwi�kszenie czuło�ci. 
Na Politechnice Łódzkiej, w Instytucie Elektroniki opracowano i przygotowano do 
wdro�enia polsk� kamer� termowizyjn� z detektorem z tlenku wanadu (VOx) dedykowan� 
głównie do bada� medycznych. 

W badaniach stosowane s� głównie dwie metody termowizji pasywnej i aktywnej. 
Metoda termowizji pasywnej (statycznej) polega na pomiarze własnego promieniowania 
obiektu, które jest zró�nicowane z powodu zarówno ró�nej warto�ci temperatury jak  
i emisyjno�ci badanej powierzchni. Termowizja aktywna, czasem zwana synchroniczn� lub 
dynamiczn�, polega na dostarczeniu do badanego obiektu energii w postaci impulsów 
cieplnych (fali cieplnej), które ogrzewaj� struktur� na powierzchni i na niewielkiej 
gł�boko�ci. 

Badania termowizyjne mog� dotyczy� obiektów zabytkowych ró�ni�cych si� zarówno 
wielko�ci� jak i rodzajem materiałów wchodz�cych w ich skład. Dotychczas termowizja 
najcz��ciej była stosowana do badania ró�norodnych budowli wykonanych z kamienia, 
cegły i betonu a tak�e do obiektów metalowych oraz obrazów.  Je�li chodzi o obiekty 
drewniane to prace wst�pne s� ci�gle prowadzone i mimo �e dotychczas brak jest 
spektakularnych analiz to mamy nadzieje, �e w przyszło�ci osi�gniemy sukces. 

Termowizja statyczna zwana tak�e pasywn� polega na pomiarze rozkładu temperatury 
lub współczynnika emisyjno�ci obiektu w warunkach ustalonych lub quasi-ustalonych, tzn. 
gdy temperatura nie zmienia swej warto�ci. W badaniach m.in. zabytków, których wielko�� 
i masa s� znaczne, łatwo osi�gn�� warunki stałej temperatury obiektu niezale�nie od 
warunków otoczenia. Nale�y zauwa�y�, �e wi�kszo�� badanych obiektów ma struktur� 
warstwow�, a to mo�e oznacza�, �e warstwy wewn�trzne, cz�sto o wi�kszej grubo�ci mog� 
mie� wpływ na rozkład temperatury na powierzchni obiektu. W termicznych stanach  
quasi-ustalonych, pojemno�� cieplna warstw wewn�trznych wpływa bez w�tpienia na wyniki 
pomiarów termowizyjnych powierzchni obiektów zabytkowych. Pojemno�� cieplna materiałów 
zale�y głównie ciepła wła�ciwego i g�sto�ci materiału. Tak wi�c g�ste i cieplnie pojemne 
podło�a akumuluj� ciepło przez długi czas, co objawia si�, zwi�kszon� temperatur� długo 
po zaniku czynnika grzej�cego.  

Badania termowizyjne obiektów architektonicznych mog� przebiega� zgodnie z nast�- 
puj�cym schematem. Nagrzany za dnia promieniowaniem słonecznym obiekt, jest badany 
noc�, przy niskiej warto�ci temperatury otoczenia w celu uwidocznienia wewn�trznych 
warstw, np. przemurowa� lub muru, który jest pod tynkiem i został wykonany z ró�nych 
materiałów (rys. 2).  

Przykładowe badania termowizyjne przeprowadzono w Ko�ciele NMP na zamku  
w Malborku w ramach pracy badawczej [7]. Na rys. 3 pokazano obrazy optyczne  
i termowizyjne zarejestrowane jednocze�nie. Badanie termowizyjne uzupełniono badaniami 
reflektometrycznymi w ró�nych przedziałach widmowych �wiatła widzialnego i w bliskiej 
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podczerwieni. Na obrazie uzyskanym przy u�yciu filtru, który przepuszcza widzialne 
promieniowanie wspólnych kolorze niebieskim, uwidocznił si� detal inskrypcji niewidoczny na 
innych obrazach (tzw. zacheuszek). Informacja ta mo�e by� wykorzystana do oceny składu 
materiałowego polichromii.  

 

     
Rys. 2. Obraz optyczny i termowizyjny z widocznym w�tkiem ceglanym  

i innymi szczegółami architektonicznymi [7] 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Rys. 3. Polichromia widoczna w ró�nych przedziałach widma a) podczerwie� 3-5�m,  
b) podczerwie� 0,9 �m, c) pasmo widzialne – filtr niebieski [7] 
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Kamera termowizyjna mo�e by� zastosowana do datowania fragmentów zabytku. Na rys. 4. 
przedstawiono przemurowanie �redniowieczne, które wyra�nie odró�nia si� od pozostałej 
cz��ci muru. Wykorzystano tu inne wła�ciwo�ci refleksyjne w zakresie podczerwieni (8- 
12 �m) cegieł wykonanych w ró�nym okresie.  
 

 

Rys. 4. Ko�ciół NMP w Malborku, przemurowanie z okresu �redniowiecza zarejestrowane  
kamer� termowizyjn� [7] 

 
Ostatnio (kwiecie� 2009r.) przeprowadzono badania ko�cioła w Górze �w. Małgorzaty 

koło Ł�czycy, które przyniosły obiecuj�ce rezultaty. Budowla ta jest obecnie pod opiek� 
konserwatorsk� archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Za pomoc� bada� termowizyjnych 
w zakresie długofalowym przy u�yciu kamery bolometryczenej, niechłodzonej uwidoczniono 
konstrukcje podtrzymuj�ce sklepienia niewidoczne od strony wewn�trznej (rys. 5).  

 
 

 
Rys. 5. Termogramy sklepie� – widoczne elementy konstrukcyjne, ko�ciół  

w Górze �w. Małgorzaty koło Ł�czycy  
 

Inne ciekawe badanie przeprowadzono na zewn�trz ko�cioła. Niewielka temperatura 
otoczenia oraz silne promieniowanie Sło�ca spowodowały, �e na obrazie termowizyjnym 
uwidoczniony został w�tek kamienny pod kilkucentymetrowym tynkiem (rys. 6). Badanie 
struktury muru �redniowiecznej budowli jest niezwykle cenne dla archeologów. Sposób 
uło�enia kamieni lub cegieł, rodzaj spoiwa czy zaprawy murarskiej �wiadcz� o dacie 

 



 67

powstania budowli i pochodzeniu budowniczych. Dotychczas archeologowie próbowali 
odtworzy� w�tek kamienny lub ceglany na podstawie wyrywkowych bada� odkrywkowych. 
Teraz nauka i technika oferuje im badania nieniszcz�ce, które pozwalaj� „prze�wietli�” 
tynk bez jego uszkodzenia i zobaczy� cał� struktur� muru w ci�gi kilku minut. 
 

 
 

Rys. 6. Termogram otynkowanej �ciany ko�cioła w Górze �w. Małgorzaty – widoczny  
pod tynkiem w�tek kamienny 

 
W przypadku termowizji aktywnej, do badanego obiektu nale�y dostarczy� energii 

zmiennej w czasie – w formie pojedynczego impulsu, ci�gu impulsów lub periodycznie 
zmieniaj�cego si� pobudzenia. 	ródłem zmiennej w czasie energii mo�e by� lampa na 
podczerwie� o bardzo wysokiej mocy. Energi� mo�na dostarcza� te� w inny sposób, np. 
konwekcyjny za pomoc� strumienia ciepłego powietrza.  

 
W termowizji aktywnej, zarejestrowane sekwencje termogramów poddane s� analizie 

cz�stotliwo�ciowej FFT (ang. Fast Fourier Transform). Celem tej analizy jest prze- 
kształcenie nagranych sekwencji z dziedziny czasu do dziedziny cz�stotliwo�ci. Przekształcenie 
to jest wykonywane osobno dla ka�dego piksela zarejestrowanej sekwencji termogramów. 
Danymi �ródłowymi pojedynczego przekształcenia s� wszystkie zarejestrowane warto�ci 
temperatury. Otrzymujemy jednowymiarowe ci�gi danych opisuj�ce zmiany temperatury  
w czasie w okre�lonym miejscu termogramu. Dzi�ki temu uzyskuje si� obrazy „amplitudowe” 
oraz „fazowe”, które mog� dostarczy� informacji o strukturze materiału pod jego po- 
wierzchni� [7].  

Przykładem mog� by� badania modelu muru �redniowiecznego wykonanego z ma- 
teriałów z zamku w Malborku [7]. Przeprowadzono je dostarczaj�c do badanego obiektu 
energi� w postaci promieniowania o cz�stotliwo�ci ok. f = 0,1 Hz. Zarejestrowano 300. 
obrazów z okresem T = 0,5 s i poddano je analizie cz�stotliwo�ciowej rys. 7 i 8. Wyniki 
pokazały, �e mo�na „zajrze�” do wn�trza struktury i zobaczy� warstwy ukryte pod 
zewn�trzn� powłok� malarsk� lub tynkiem [7,22].  

Termowizj� dynamiczn� zastosowano do badania zabytkowych mieczy posiadaj�cych 
na swoich ostrzach inskrypcj� praktycznie nie do odczytania. Korozja metalu spowodowała 
zatarcie znaków, a próba usuni�cia skorodowanej warstwy mogła spowodowa� nieodwracalne 
zmiany, które nie pozwalaj� zidentyfikowa� istniej�cy napis.  
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Rys. 7. Obraz optyczny modelu muru, pojedyncza klatka z sekwencji termowizyjnej 300.  
obrazów z lini�, wzdłu� której wyznaczany jest rozkład temperatury [7] 

 

 
 

Rys. 8. Wynik analizy cz�stotliwo�ciowej, f = 0,1 Hz, 15-ta harmoniczna  
(amplituda po prawej, faza po lewej stronie) [7,22] 

 
Ka�dy miecz (rys. 9) był ogrzewany do temperatury około 50ºC przy pomocy generatora 

fali cieplnej. Po wył�czeniu generatora była rejestrowana sekwencja obrazów termowizyjnych 
stygn�cego miecza przy u�yciu kamery Cedip Titanium. Czas rejestracji wynosił 4 minuty.  

Za pomoc� analizy cz�stotliwo�ciowej otrzymano obrazy amplitudowe i fazowe dla 
ró�nych cz�stotliwo�ci. Wybór cz�stotliwo�ci analizy jest kwesti� kluczow� tej metody. 
Generalnie im wi�kszy jest badany obiekt, tym wi�ksza jest jego pojemno�� cieplna, a co 
za tym idzie jego termiczna stała czasowa. Ponadto warto�� przewodno�ci cieplnej, 
dokładniej dyfuzyjno�ci materiału determinuje gł�boko�� fali cieplnej. Generalnie im 
mniejsza cz�stotliwo�� pobudzenia termicznego, tym gł�biej fala cieplna wnika i penetruje 
badan� struktur�. Przy badaniu du�ych obiektów, takich jak miecze, o stosunkowo du�ej 
warto�ci przewodno�ci termicznej (zbli�onej do �elaza) do analizy wybrano cz�stotliwo�ci 
za zakresu 0,001-0,01 Hz. Wybrane wyniki analizy przedstawiono na rys. 10 i 11. Pierwszy 
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z nich (rys. 10) to efekt prostego progowania jednego termogramu w du�ej licz�cej kilkaset 
termogramów sekwencji. Wybór okre�lonego obrazu nie jest łatwy. Dokonuje si� go 
najcz��ciej r�cznie, przegl�daj�c ramka po ramce cał� sekwencj�. Lepsze wyniki daje 
analiza cz�stotliwo�ciowa, która wykorzystuje wszystkie obrazy sekwencji. Na rys. 11 
przedstawiono rozkład fazy dla cz�stotliwo�ci f = 0,001 Hz. Obrazy po przekształceniach 
mog� by� cenn� wskazówk� dla konserwatorów i historyków sztuki przy rekonstrukcji  
i badaniach naukowych. 

 

 
Rys. 9. Miecz �redniowieczny badany metod� termowizji aktywnej 

 
 

 
Rys. 10. Wynik progowania termogramu 

 
 

 
Rys. 11. Obraz fazy po przekształceniu FFT dla cz�stotliwo�ci 0,001 Hz 
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Inne metody 

Wiele metod analitycznych wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 
od fal radiowych do rentgenowskich a nawet gamma. Wszystkie one słu�� do analizy 
jako�ciowej i ilo�ciowej na poziomie zwi�zków i atomów. Stosowane s� wielu dziedzinach 
nauki i techniki w tym tak�e do analizy obiektów zabytkowych. Badania te maja bardzo 
szeroki zakres od typowo naukowego, poznawczego do identyfikacji składowych dzieła sztuki 
potrzebnych do opracowania wła�ciwej jego konserwacji oraz identyfikacji stwierdzaj�cej 
jego autentyczno��. 

W przedstawianej pracy nie b�dziemy omawia� zasad działania poszczególnych metod 
oraz ich mo�liwo�ci oraz przykładowych zastosowa� z zakresu analizy najró�niejszych 
obiektów zabytkowych (dzieł sztuki). Poprzez ich wyszczególnienie chcemy zwróci� uwag� na 
mo�liwo�ci współczesnej analityki. W przypadku potrzeby mo�liwe jest w oparciu o bogat� 
literatur� wnikliwe zaznajomienie si� z dan� technik� a tak�e zasi�gni�cia porady osób 
obsługuj�cych dan� aparatur�.  

Metody stosowane do analiz dzieł sztuki 
Spektroskopia atomowa: 
− absorpcyjna, 
− emisyjna płomieniowa, 
− emisyjna indukcyjnie sprz��onej plazmy, 
− fluorescencji rentgenowskiej, 
− laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej, 
− neutronowej analizy aktywacyjnej. 
Spektroskopia molekularna: 
− absorpcja w podczerwieni, 
− rozproszenie Ramanowskie, 
− rezonans j�drowy, 
− absorpcja w �wietle widzialnym i ultrafiolecie. 

W przypadku metod stosuj�cych promieniowanie jonizuj�ce do badania dzieł sztuki 
wykorzystywane jest zarówno zjawisko naturalnej promieniotwórczo�ci (np. datowanie, 
analiza pierwiastkowa ilo�ciowa i jako�ciowa, analiza izotopowa i inne) jak i promie- 
niowanie emitowane przez badany materiał po jego wzbudzeniu.  

Łódzkie Uczelnie Wy�sze dysponuj� znacznym potencjałem naukowym i aparaturo- 
wym, dzi�ki temu mo�liwe jest wykorzystanie szerokiego spektrum promieniowania 
elektromagnetycznego do wnikliwego, ró�norodnego badania obiektów zabytkowych 

 
Techniki stosowane w procesach konserwacji dzieł sztuki  

 
W procesach konserwacji dzieł sztuki wykorzystywane s� zasadniczo nast�puj�ce rodzaje 

promieniowania elektromagnetycznego: promieniowanie jonizuj�ce i promieniowanie 
widzialne i ultrafioletowe. Stosowane techniki to: technika radiacyjne, fotochemiczna 
dezynfekcja i techniki laserowe. 
 

Techniki radiacyjne 
 

Technika radiacyjne w procesach konserwacji zabytków stosowana jest  do dezynfekcji 
oraz tzw. konsolidacji. W pierwszym przypadku wykorzystuje si� charakterystyczna cech� 
promieniowania jonizuj�cego jak� jest jego negatywne działanie na organizmy �ywe  
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w drugim przypadku mo�liwo�� inicjowania procesów chemicznych głównie polimeryzacji, 
szczepienia i sieciowania.  

 
Radiacyjna dezynfekcja 
Wraz z odkryciem promieniotwórczo�ci oraz �ródeł promieniowania rozpoczyna si� 

rozwój bada� nad wykorzystaniem tego zjawiska. W�ród szerokich mo�liwo�ci zasto- 
sowania techniki radiacyjnej na jednym z pierwszych miejsc nale�y wymieni� technologie 
wykorzystuj�ce bakteriobójcze własno�ci promieniowania jonizuj�cego. 

Zjawisko to zostało odkryte na pocz�tku lat dwudziestych jednak�e o praktycznym 
jego wykorzystaniu mo�na mówi� dopiero od lat 60., gdy rozpocz�to na szersz� skal� 
budow� wi�kszych urz�dze� radiacyjnych. 

Główne prace w tej dziedzinie wi��� si� z procesami radiacyjnej sterylizacji,  
w szczególno�ci w odniesieniu do sprz�tu medycznego. Prowadzone były badania nad 
odporno�ci� na działanie promieniowania wszelkiego typu mikroorganizmów w ró�nych 
ich formach rozwoju oraz wpływem na ten proces takich parametrów jak temperatura, 
wilgotno��, warunki �rodowiska, sposób napromieniowania itp. 

Główne zastosowanie metody to wyjaławianie produktów farmaceutycznych i kosme- 
tycznych oraz poprawa higieny i konserwacja �ywno�ci. Oprócz wymienionych tu zastosowa� 
powstał tak�e 40 lat temu pomysł wykorzystania promieniowania jonizuj�cego do 
higienizacji obiektów zabytkowych i muzealnych a zwi�zany był z trzema o�rodkami: 
Muzeum Regionu Centralnych Czech w Roztokach koło Pragi (Czechy), ARC-Nucleart  
w Grenoble (Francja) i Centralny Instytut Izotopów i Bada� Radiacyjnych w Lipsku 
(Niemcy). W porównaniu z klasycznymi metodami chemicznymi (malowanie, nas�czanie 
czy zagazowywanie obiektu) lub nowszymi fizycznymi (ultrad�wi�ki, promieniowanie 
podczerwone i ultrafioletowe) metoda radiacyjna ma szereg zalet.  
 

Niezawodno�� − dzi�ki przenikliwo�ci promieniowania gamma �adna cz��� napromienio- 
wywanego obiektu nie pozostaje poza jego zasi�giem. 
Uniwersalno�� − zabiegowi mo�na podda� obiekt zbudowany z ró�nego typu materiałów 
stosuj�c jednakow� metodyk� dla cało�ci. 
Prostota − obiekt mo�e by� poddany dezynfekcji bez zdejmowania ochronnego opakowania 
transportowego (co jest szczególnie istotne w przypadku podatnych na uszkodzenie dzieł 
sztuki). Obróbk� prowadzi si� w warunkach otoczenia tj. w temperaturze pokojowej i pod 
panuj�cym ci�nieniem. 
Czysto�� − metoda nie wymaga stosowania �adnych �rodków chemicznych. 
Szybko�� − w ci�gu kilku godzin mo�na wydezynfekowa� jednocze�nie kilka metrów 
sze�ciennych materiału. 
Ekonomiczno�� − w porównaniu z innymi metodami nie jest droga i oszcz�dza czas 
konserwatorów dzieł sztuki eliminuj�c dług�, �mudn� prac�. 
Powtarzalno�� − mo�liwe jest kilkukrotne stosowanie metody bez skutków ujemnych dla 
konserwowanego obiektu. 
Bezpiecze�stwo − napromieniowanie obiektu nie wywołuje zjawiska wtórnej promienio- 
twórczo�ci ani �adnych innego rodzaju ska�e�. 

Mimo wymienionych tu niezaprzeczalnych zalet nale�y tak�e pami�ta� o wadach 
metody i problemach wyst�puj�cych w trakcie jej stosowania. Podstawowa wad� 
(wyst�puj�ca praktycznie w wi�kszo�ci znanych sposobów dezynfekcji) jest oddziaływanie 
promieniowania nie tylko na organizmy �ywe, lecz tak�e na cz�steczki materiały obiektu. 
Zachodz�ce w wyniku absorpcji kwantów zmiany chemiczne wywołuj� zmiany fizyko-
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mechaniczne wpływaj�ce w ró�norodny sposób na napromieniowany obiekt. Wielko��  
i rodzaj tych zmian zale�� przede wszystkim od rodzaju materiału, wielko�ci pochłoni�tej 
dawki i w mniejszym stopniu od sposobu prowadzenia procesu. I cho� w zakresie stoso- 
wanych do dezynfekcji dawek zmiany w wi�kszo�ci materiałów wyst�puj�cych w wi�kszo�ci 
obiektów zabytkowych s� niezauwa�alne to nale�y zawsze przed zastosowaniem radiacyjnej 
dezynfekcji przeanalizowa� to zagadnienie i nie prowadzi� zb�dnych zabiegów wielo- 
krotnie. Drug� niedogodno�ci� jest praktycznie konieczno�� dostarczenia obiektu zabytkowego 
do urz�dzenia radiacyjnego oraz wymóg wysoko kwalifikowanej specjalistycznej obsługi.  

Radiacyjnej dezynfekcji poddawano dotychczas na �wiecie przede wszystkim muzealne 
obiekty drewniane, a tak�e wykonane z kamienia, tkaniny, skóry, słomy, urz�dzenia mecha- 
niczne (np. pianina) i mumie. Zale�nie od rodzaju i wielko�ci zaka�enia, a tak�e czynników 
zwi�zanych z rodzajem dezynfekowanego obiektu oraz warunkami otoczenia, stosowane 
były dawki promieniowania o du�ej rozpi�to�ci. 

Bardzo interesuj�cym było dokonanie we Francji radiacyjnej konserwacji mumii 
faraona Ramzesa II. Poprzedziły j� kompleksowe badania w latach 1976-1977. Proces 
przeprowadzono w temperaturze otoczenia i przy naturalnym ci�nieniu bez wprowadzenia 
�adnych zwi�zków chemicznych. Stwierdzono, �e dawka 18. kGy b�dzie optymalna dla 
dezynfekcji i nie wpłynie negatywnie na wła�ciwo�ci składników mumii.  
W Polsce dokonano dotychczas radiacyjnej dezynfekcji kilkunastu obiektów zabytkowych 
a mianowicie: 

1. Zabytkowe meble ze sklepu Wedla, własno�� Wójcicki − pensjonat De Ja Vu   
w Łodzi −1990. 

2. XVII wieczny ołtarz z kaplicy cmentarnej w Rz��ni woj. łódzkie, 1993. 
3. Ołtarz Matki Boskiej z ko�cioła w Kurowicach woj. łódzkie, 1995. 
4. .Meble z pokoju W. Reymonta, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1998.  
5. Rze�ba gotycka Matki Boskiej z Dzieci�tkiem I połowa XV wiek, Muzeum 

Archidiecezjalne w Łodzi, 1999. 
6. Skrzydła tryptyku z Rosochy koło Moszczenicy I �wier�wiecze XVI wieku, 

Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi, 1999. 
7. Zabytkowa komoda, własno�� E. Zbawi�ska, 2000. 
8. Figura Madonna z Dzieci�tkiem wykonana z piaskowca ze zbiorów Sztuki �rednio-

wiecznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2001 r 
9. Obuwie wi��niarskie z Pa�stwowego Muzeum na Majdanku, 2001. 
10. Rze�by drewniane: �wi�tego Franciszka, �wi�tego Antoniego i �wi�tej Anny  

z Bazyliki Archikatedry w Łodzi, 2002. 
11. Ksi��ki z Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, 2002r. 
12. Rze�ba drewniana �w. Jana Nepomucena z Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi, 

2003. 
13. Drewniane maski afryka�skie – Pracownia konserwatorska J. Zaj�czkowska-Kłoda – 

2004. 
14. Regionalne skrzynie i komoda – Pracownia konserwatorska J. Zaj�czkowska-Kłoda – 

2004. 
15. Organy ko�cielne – 2006. 

 
Radiacyjna konsolidacja 
Konsolidacja polega na przekształceniu płynnych monomerów lub �ywic syntetycznych, 

którymi wcze�niej nasycono konserwowany obiekt, w stał� mas� o odpowiedniej twardo�ci  
i wytrzymało�ci. Masa ta wypełniaj�c wolne przestrzenie (pory) ł�czy si� z materiałem obiektu 
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poddanego konsolidacji i utrwala jego struktur�, zabezpieczaj�c przed dalszym rozpadem i 
niszczeniem przez szkodniki.  

Metoda ta jest procesem dwuetapowym 
1. Etap nas�czania − impregnacji obiektu ciekłym monomerem, albo �ywic� syntetyczn�, 

mieszanin� monomerów lub �ywic. 
2. Etap radiacyjnego utwardzania − w polu promieniowania zachodz� procesy polimeryzacji, 

sieciowanie i szczepienie. 
W pierwszym etapie obiekt umieszczany jest w zbiorniku, w którym na ogół obni�a si� 

ci�nienie w celu usuni�cia powietrza z porów materiału a nast�pnie wprowadza si� czynnik 
nasycaj�cy. Dobór rodzaju i ilo�ci stosowanego impregnatu a tak�e wła�ciwe, równomierne 
rozło�enie go w całej obj�to�ci obiektu jest najtrudniejszym elementem całego procesu. 
Penetracja impregnatu w gł�b struktury jest cz�sto wspomagana przez podwy�szenie 
ci�nienia w zbiorniku przez wprowadzenie gazu oboj�tnego. Etap ten trwa od 0,5 do  
24. godzin. 

Drugi etap − radiacyjne utwardzanie − przebiega poprzez zło�ony mechanizm ró�nego 
typu reakcji chemo-radiacyjnych. W przypadku monomerów i ich roztworów promieniowanie 
inicjuje najpierw szybki proces polimeryzacji, czyli przekształcenie cz�steczek monomerów  
w ła�cuchy polimerowe o ró�nej wielko�ci. Nast�pnie ła�cuchy te mog� ł�czy� si� ze sob� 
w procesie radiacyjnego sieciowania. Mog� zachodzi� tak�e procesy szczepienia polimeru 
lub monomeru na materiale konsolidowanego obiektu np. przył�czenie cz�steczek polimeru 
lub monomeru do cz�stek celulozy zawartej w drewnie. W �ywicach b�d�cych mieszanin� 
monomerów i polimerów przebiegaj� równolegle procesy polimeryzacji, sieciowania  
i szczepienia. 

Radiacyjne konsolidacja charakteryzuje si� szeregiem zalet, których pozbawione s� 
inne sposoby inicjowania tego procesu. Godnym podkre�lenia jest fakt, �e małe dawki 
promieniowania potrzebne do polimeryzacji, sieciowania i szczepienia nie wpływaj� 
negatywnie na materiał wyj�ciowy. Ilo�� wchłanianego monomeru lub �ywicy przez obiekt 
zwi�ksza natomiast jego mas�, zmieniaj�c w zasadzie pierwotn� budow� zarówno pod 
wzgl�dem chemicznym jak i fizycznym. Po procesie utwardzenia uzyskujemy materiał 
odporny na insekty, o znacznie zwi�kszonej wytrzymało�ci mechanicznej oraz niektórych 
nowych specyficznych cechach (np. materiał niepalny, odporny na wod� itp.).  

Konsolidacja radiacyjna mo�e by� stosowana zarówno do całych obiektów jak i do ich 
fragmentów o ró�nym wieku i stopniu zniszczenia. Czas wykonywania zabiegu t� metod� 
w odniesieniu do suchego materiału wynosi od 1 do 4 dni.  
Proces radiacyjnej konsolidacji stosowany jest przede wszystkim do drewna. Nale�y 
rozró�nia� czy wyj�ciowy materiał jest suchy (naturalna zawarto�� wilgoci) czy jest 
nasycony wod� (archeologia, wykopaliska). Sposób post�powania w obu przypadkach jest 
inny. Oprócz drewna przeprowadzono tak�e prace nad konsolidacj� kamienia, wyrobów 
garncarskich i gipsowych, ko�ci i innych materiałów porowatych jak tektura, pergamin, 
korek, skóra itp. 

W ci�gu swojej działalno�ci ARC-Nucleart wykorzystuj�c promieniowanie, przeprowa- 
dziła we Francji konserwacj� wielu obiektów archeologicznych o bardzo ró�nych wymiarach  
i stopniu zniszczenia, od pionków szachowych po fragmenty wielometrowej pirogi. Obiekty te 
pochodz� przy tym z odległych od siebie epok pocz�wszy od pirogi skonstruowanej 600 lat 
przed nasza er� po przedmioty wydobyte z XVIII wiecznych wraków.  

W Polsce nie wykonano dotychczas konsolidacji �adnego obiektu muzealnego, co 
wynika głównie z braku odpowiedniej aparatury i oprzyrz�dowania koniecznego do 
prowadzenia tego procesu w odniesieniu do du�ych obiektów. Prowadzone były natomiast 
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badania zarówno w odniesieniu do drewna handlowego (głównie budowlanego) jak  
i skorodowanego biologicznie drewna historycznego. 
 

Inne metody dezynfekcji 
Zastosowanie fal elektromagnetycznych z wyj�tkiem podczerwieni) jako �rodka 

dezynsekcji i dezynfekcji s� mało rozpowszechnione w �rodowisku konserwatorskim. Fale 
radiowe o du�ej i bardzo du�ej cz�stotliwo�ci nie znalazły zastosowania do zwalczania 
owadów i grzybów w obiektach zabytkowych. �mier� �ywych organizmów jest wynikiem 
silnego nagrzewania w krótkim czasie ciał np. owadów i otaczaj�cego ich o�rodka. Jednak 
wysoka temperatura mo�e powodowa� uszkodzenia samego o�rodka (np. drewna) a tak�e 
uszkodzenia powłok obiektu (farby, złocenia etc.).  

Zastosowanie promieni podczerwonych ma dług� tradycje oraz spore sukcesy.  
W odniesieniu do drewna i �eruj�cych w nim owadów stosuje si� zazwyczaj temperatur�  
z zakresu 50-60oC. Ni�sze temperatury wymagaj� dłu�szego ogrzewania. Drewno nagrzewa si� 
powoli, warstwa po warstwie, a nie jak w przypadku fal radiowych (wysokiej i bardzo 
wysokiej cz�stotliwo�ci od razu w całej obj�to�ci w sposób skokowy. Metoda ta jest mniej 
niebezpieczna dla powłok pokrywaj�cych drewno, ale jej stosowanie w odniesieniu do 
obiektów pokrytych farbami i polichromiami wymaga du�ej ostro�no�ci.  

Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik dezynfekuj�cy stosowane jest od bardzo 
dawna. Jest głównie wykorzystywane w medycynie do wyjaławiania pomieszcze� szpitalnych i 
laboratoriów badawczych. Trzeba mie� na uwadze, �e przenikliwo�� promieniowania UV 
jest mała i praktycznie zachodzi jedynie na powierzchni na�wietlanego obiektu (np. 
powierzchnie �cian, stołów operacyjnych etc).  

Oczywi�cie promieniowanie UV mo�e by� wykorzystywane tak�e i w konserwacji 
zabytków i muzealnictwie. Jednak problematyka sterylno�ci (w odniesieniu do bakterii) nie 
jest tu pierwszoplanowy, cho� w szczególnych przypadkach wa�ny. W przypadku prac 
konserwatorskich z obiektami od dawna izolowanym warto wysterylizowa� obiekt dla 
bezpiecze�stwa zdrowotnego pracuj�cych osób. Wa�niejsze s� zagadnienia niszczenia 
owadów i grzybów, jednak w tym przypadku skuteczno�� �wiatła UV jest niewielka. Trzeba 
pami�ta�, �e długotrwałe lub wielokrotne jego stosowanie wpływa negatywnie na barwniki, 
pigmenty i inne składniki wielu zabytków. Stosowanie jej powinno by� ograniczane do 
obiektów wykonanych z materiałów niewra�liwych na promieniowanie UV.  
 

Techniki laserowe 
 

Laser jest urz�dzeniem generuj�cym lub wzmacniaj�cym spójne promieniowanie 
elektromagnetyczne w zakresie widmowym zawartym mi�dzy daleka podczerwieni�  
a nadfioletem. Zasada działania oparta jest na wymuszonym wzmocnieniu promieniowania 
elektromagnetycznego zachodz�cym w układach atomów, jonów lub molekuł znajduj�cych 
si� w stanie inwersji obsadze� odpowiednich poziomów energetycznych.  

Idee wykorzystania kwantów spolaryzowanego �wiatła do usuwania powierzchni optycznie 
absorbuj�cej (nawarstwienia, plamy, przemalowania itp.) zaproponował w połowie lat 60. jeden 
z twórców lasera – Arthur Schawlow. Na pocz�tku lat 70. próbowano do tego celu  
(z powodzeniem) wykorzysta� pierwsze lasery rubinowe, ale dopiero w ostatniej dekadzie 
laserowa technika czyszczenia rozwin�ła si� na tyle dobrze, �e zacz�to j� coraz ch�tniej 
stosowa� w konserwacji zabytków. Technika ta wykorzystuje znaczne ró�nice współ- 
czynników pochłaniania promieniowania laserowego nawarstwienia i podło�a. W wyniku 
intensywnej absorpcji promieniowania laserowego, w warstwie przypowierzchniowej 
(patyna, tłuszcze, oleje, tlenki, farby, lakiery, grzyby, okopcenia itp.) dochodzi do silnego  



 75

i gwałtownego wzrostu temperatury. W wyniku ablacji, czyli przej�cia materii ze stanu 
stałego w gazowy – z pomini�ciem fazy ciekłej – warstwa niepo��dana nagle odparowuje. 

Proces czyszczenia powierzchni za pomoc� lasera musi by� poprzedzone dokładnym 
badaniem podło�a, z którym b�dziemy pracowa�, chodzi o odpowiedni dobór parametrów 
pracy oraz pozwalaj� dobra� wła�ciwy stopie� oczyszczenia.  

 
Podsumowanie 
 
W pracy przedstawiono zastosowanie wybranych technik radiacyjnych w badaniach  

i konserwacji obiektów zabytkowych. Na podkre�lenie zasługuje zastosowanie termowizji 
w podczerwieni w badaniach obiektów murowanych i drewnianych. Nowe mo�liwo�ci 
termowizji mo�na przewidywa� w badaniach nieniszcz�cych, przy u�yciu metod aktywnych  
i rekonstrukcji obiektu za pomoc� analizy cz�stotliwo�ciowej. W�ród innych metod radia- 
cyjnych na podkre�lenie zasługuje radiacyjna dezynfekcja obiektów drewnianych. Wykonano 
dotychczas wiele tego typu zabiegów, co potwierdziło skuteczno�� radiacyjnej dezynfekcji 
w praktyce.  
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