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Bakterie Sterylizacja 18 - 25 kGy

Grzyby, pleśnie Dezynfekcja 4 -12 kGy

Owady Dezynsekcja 0,5 - 4 kGy
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Dane techniczne

Źródła promieniowania 60Co o aktywności 2200 TBq (60 kCi).
Instalacja wyposażona jest w irradiator panoramiczny gamma typu 
Ob-Servo-D produkcji węgierskiej.
Komora o kubaturze 30 m3 i powierzchni roboczej 10 m2 z 
sześcioma obrotnicami towarowymi umożliwia jednoczesne 
napromienianie w niej do 1,5 tony materiału.









radiacyjna sterylizacja 
wyrobów medycznych



200 kGy



Reakcja 

fotojądrowa

Próg energetyczny Okres półrozpadu

2D (γ,n) 1H 2,22 MeV stabilny
9Be (γ,n) 2 4He 1,67 MeV stabilny
65Cu (γ,n) 64Cu 10,2 MeV 12 godzin β+ (61%), β− (39%)
63Cu (γ,n) 62Cu 10,9 MeV 10 minut β+

64 Zn (γ,n) 63Zn 13,8 MeV 9 minut β+

16O (γ,n) 15O 16,3 MeV 2,1 minuty β+

12C (γ,n) 11C 18,7 MeV 21 minut β+







































NFI : Komora napromieniowania z 
wyprowadzeniami EB i X-ray









Rentgenografia

Rentgenogram może ujawnić zmiany kompozycyjne obrazu, jeżeli zostały one wykonane farbami zawierającymi 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 warstwach słabo absorbujących promienie X. 

Tomografia komputerowa

Komputerowa tomografia „rtg” jest metodą badawczą pozwalającą na otrzymanie obrazu rozkładu absorpcji przekroju poprzecznego obiektu. Na 

podstawie zbioru ciągów sygnałów detektorów i przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu 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 sumaryczny często nieczytelny i trudny do 

interpretacji. W Polsce metodę tą zastosowano w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie do badania rozkładu materiału impregnującego w 

strukturze rzeźby. 

Gamma radiografia

Promieniowanie gamma wykorzystuje się do badania in situ dużych obiektów, takich jak rzeźba monumentalna z kamienia czy metalu, stiuk. Jako 

źródło promieniowania gamma najszersze zastosowanie znalazły dwa radioizotopy 137Cs i 60Co o energii promieniowania odpowiednio 661 oraz 1173 i 

1333 keV. 

Autoradiografia indukowana neutronami termicznymi

Metoda ta polega na napromieniowaniu 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 emitowanego przez radioizotopy obecne w

pigmentach użytych przez artystę.  Autoradiografia neutronowa jest niedestrukcyjną metodą stosowaną w badaniach 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 ona nowymi informacjami bardzo skąpe w 

treści zdjęcia rentgenowskie.

Analiza aktywacyjna

Metoda analizy aktywacyjnej jest jedną ze współczesnych instrumentalnych metod analitycznych. Stała się ona od 1950 roku ważną techniką 

stosowaną rutynowo w setkach laboratoriów do analizy pierwiastków śladowych na poziomie ppm i mniejszym w szerokim zakresie materiałów. 



Rentgenowska analiza fluorescencyjna

Rentgenowska analiza fluorescencyjna jest metod niedestrukcyjną przeprowadzaną in situ i ze względu na technik pomiaru z powodzeniem 

może być stosowana do oznaczania składu pierwiastkowego badanych obiektów. Metoda ta jest oparta na wzbudzeniu charakterystycznego 

promieniowania pierwiastków za pomoc źródeł radioizotopowych lub lampy rentgenowskiej. 

Obecnie w badaniu dzieł sztuki oprócz najprostszej fluorescencji rentgenowskiej znalazły zastosowanie równie bardziej zaawansowane 

odmiany tej techniki, takie jak: TXRF, mikro-XRF, PIXE, RBS, SEM-EDX czy EPMA. O wzroście zainteresowania tą techniką wśród historyków 

sztuki i archeologów świadczy wydanie jubileuszowego numeru „X-Ray Spectrometry", który w całości jest poświęcony zastosowaniom XRF 

w badaniu dzieł sztuki i archeologii. 

Stosunki izotopowe izotopów stabilnych

Najszersze zastosowanie znalazła metoda oznaczania stosunków izotopowych ołowiu w monetach, brązach, szkłach i w takich pigmentach, 

jak żółta cynowoołowiowa oraz biel ołowiowa.























Dr Szczepan Marczyński





Niektóre konferencje są bardziej owocne niż inne



Dziękuję za uwagę !





Marie Noëlle
Karolina Gruszka
Izabela Kuna
Mikołaj Pokromski


