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Radioliza

Chemia radiacyjna Radiochemia

Gy = J/kg Bq = 1rozpad/s







1905: H. Lieber obtained U.S. Patent No. 788,480 for the treatment of food with “emanations” from 
thorium.

1905: J. Appleby and A. J. Banks obtained British Patent No. 1609 for the treatment of food with X-
rays.

1925: W. D. Coolidge applied for U.S. Patent No. 1,907,507 for a vacuum tube to produce an external 
electron beam.

1926: Coolidge irradiated a variety of materials with 200 keV electrons from his new high-vacuum 
acceleration tube.

1929: E. B. Newton applied for U.S. Patent No. 1,906,402 on the vulcanization of rubber with a 250 
keV electron beam.

1939: F. L. Hopwood and J. T. Phillips polymerized liquid methyl methacrylate, styrene and vinyl 
acetate by exposure to both gamma rays and fast neutrons.



Applications proposed in 1958
• Polymer crosslinking
• Graft polymerization
• Sterilization of medical products
• Food irradiation
• Chlorination of organic materials
• Synthesis of ammonia, hydrazine, nitric acid
• Petroleum refining
• Catalyst activation
• Cellulose degradation



IMRP - International Meeting of Radiation Processing



IIA - International Irradiation Association (iiaglobal.com).
Organizacja zrzeszająca głównych producentów 

przemysłowych źródeł promieniowania gamma i akceleratorów 
elektronów oraz ich użytkowników. 







produkcja urządzeń dozymetrii radiacyjnej, 
kontrola procesów napromieniowania, 

ochrona radiologiczna, 
transport materiałów radioaktywnych 

oraz usługi w zakresie np. 
sieciowania kabli i przewodów elektrycznych, 

produkcji opon samochodowych, 
granicznych kontroli kontenerów, 

wykrywania materiałów wybuchowych, 
sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych, farmaceutycznych, 

kosmetycznych, ziół, przypraw ziołowych i żywności, 
modyfikacji struktur elektronicznych, 
higienizacji odpadów komunalnych, 
oczyszczania gazów spalinowych, 

konserwacji i identyfikacji obiektów o znaczeniu historycznym, 
analityka chemiczna, 

identyfikacja napromieniowania żywności 







1. Rezonator
2. Tetroda
3. System chłodzenia
4. Podpora
5. Elektromagnes
6. Pompy pr.

Częstotliwość 107.5 MHz

AKCELERATOR 
ELEKTRONÓW 10 MeV 

TYPU RHODOTRON







































Prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski, jako pierwszy Polak, został laureatem „Lifetime 
Award for Science” nagrody przyznawanej naukowcowi, który posiada wyjątkowe osiągnięcia w 
dziedzinie technologii radiacyjnych. Nagroda ta została wręczona na zakończenie konferencji. 

Drugim nagrodzonym był Paul Minbiole (President & CEO at E-BEAM Services, Inc. 

USA), który otrzymał „Lifetime Award for Business”. 

Od czasu ustanowienia tej nagrody w roku 1978 laureatami zostało, łącznie z ostatnimi, 35 
naukowców i biznesmenów. 







Thank You for Yoor Attention !


