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Izotopy węgla C
W naturze występują 3 izotopy węgla:
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Jądro 12C
Jądro 14C (nietrwałe)
Jądro 13C
6 protonów i 6 neutronów 6 protonów i 7 neutronów 6 protonów i 8 neutronów
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0,000 000 000 1%

Izotop 14C różni się od 12C w dwóch aspektach:
1) Jest radioaktywny
2) Jest nieco cięższy (14/12 x)

Izotop węgla
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Izotopy węgla 14C powstają w wyniku promieniowania kosmicznego, którego natężenie
utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie w skali tysięcy lat.
Można przyjąć, że stosunek zawartości węgla 14C do węgla 12C istniejący w atmosferze
Ziemi wiele tysięcy lat temu był podobny jak teraz.
Wynosi on około

14C
12C

= 10−12

Izotop węgla
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Jądro 14C (nietrwałe)
rozpada się emitując
elektron i neutrino
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14C

Elektron
Neutrino

n
p
p
p n
p p n
n n e
p
n p
p n

Jądro 14C zamienia się
w jądro azotu 14N

Czas połowicznego rozpadu jąder węgla 14C wynosi T½ = 5730 lat.
Średni czas życia jąder węgla 14C wynosi τ = 8270 lat.

Izotop węgla

5

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

14C

11 460 lat

14C

5 730 lat

14C

Znając liczby cząstek 14C 𝑁𝑡 i 𝑁0 możemy obliczyć czas t od
momentu rozpoczęcia procesów rozpadu w próbce

Zawartość 14C

Izotop węgla

t
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14C

czas

Ogólnie, pomiar zawartości węgla 14C może być używany do określania wieku
substancji, które kiedyś stanowiły część organizmów żywych i które zawierają węgiel.
W trakcie życia organizmu węgiel 14C jest wchłaniany podobnie jak węgiel 12C poprzez
wchłanianie gazu CO2 znajdującego się w powietrzu, zjadanie roślin, które ten węgiel
wchłonęły, zjadanie zwierząt, które odżywiały się roślinami itp.
Stosunek zawartości węgla 14C do węgla 12C w organizmach żywych jest stały i wynosi
około 10–12 .
Natomiast od momentu śmierci organizmu stosunek liczby atomów węgla 14C do 12C
cały czas maleje.

Izotop węgla

14C

W.F. Libby - LIBBY W. F. - Atmospheric Helium Three and Radiocarbon from Cosmic Radiation, - Physical Review 69 (1946) p. 671

Metodę zaproponował Willard F. Libby, który
w 1960 roku otrzymał za to Nagrodę
Nobla.
W praktyce opisaną metodę można stosować
do określania wieku szczątków organizmów
żywych, których wiek nie przekracza
ok. 50 000 lat.

http://www.columbia.edu/~rwl4/libby_willard_1.jpg
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Pomiary aktywności promieniowania
e
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Pomimo, iż zawartość węgla 14C jest bardzo mała, można ją określić mierząc aktywność
promieniowania beta przy pomocy detektorów do pomiaru promieniowania
jonizującego, które pozwalają na rejestrowanie nawet pojedynczych aktów rozpadu.
W tym przypadku chodzi o zarejestrowanie elektronów wylatujących z jąder.
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Wyznaczanie zawartości izotopu

14C

Istnieją trzy techniki pozwalające na wyznaczenie zawartości
izotopu 14C w próbce:
1. Gass Proportional Counter (GPC ) - polega na zliczeniu cząstek β (elektronów), które
powstają w wyniku rozpadu jąder atomowych.

2. Liquid Scintillation Counter (LSC) - polega na rejestrowaniu przez fotopowielacze
słabych błysków światła (scyntylacji) powodowanych przez wyrzucane z jąder cząstki β.
3. Akcelerator Mass Spectrometry (AMS) -najnowsza technika wykorzystująca
różnice w masach atomowych izotopów.

Pierwsze dwie wykorzystują radioaktywność izotopu 14C a różnią się jedynie metodą
rejestracji rozpadów promieniotwórczych.
Trzecia metoda wykorzystuje fakt, iż izotop 14C jest nieco cięższy niż węgiel 12C.
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Pomiary aktywności promieniowania

14C 10

Pomiary aktywności promieniowania

14C 11

Załóżmy, że w badanej próbce mamy 1 g węgla.
Masa atomu węgla to ok. 2·10-26 kg, czyli w 1 g mamy 5·1022 atomów węgla. W takiej
próbce z organizmu żywego powinno być N0 = 5·1010 atomów węgla 14C.

Przy pomocy detektora obserwujemy w próbce 1 rozpad jądra węgla 14C na minutę,
czyli 525 600 rozpadów na rok.
Mnożąc tę liczbę przez średni czas życia τ (8033 lat dla węgla 14C) otrzymamy ilość
atomów węgla 14C w próbce Nt = 4·109.
Mając N0, Nt i T½ możemy wyliczyć wiek próbki na t = 20 tys. lat.

Przy rejestracji 10 rozpadów na minutę, wiek próbki wynosiłby ok. 1400 lat.
Przy rejestracji 11 rozpadów na minutę, wiek próbki wynosiłby ok. 600 lat.

Pomiar musi trwać dłuższy okres czasu
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AMS - Akceleratorowa spektrometria mas

D.E.Nelson et al. – Carbon-14: Direct Detection at Natural Concentration – Science 198 (1977) P. 507

W roku 1977 D. E. Nelson oraz C. L. Bennett zaproponowali zastosowanie do datowania
radiowęglowego akceleratorową spektrometrię mas AMS (ang. Accelerator Mass
Spectrometry) .
AMS umożliwia analizę substancji poprzez wytworzenie z niej wiązki jonów i rozdzielenie
jej ze względu na masy poszczególnych jonów oraz pomiar prądów jonowych.
Wyznaczyć można w ten sposób między innymi względne koncentracje izotopów w
danej substancji.
Wykorzystuje się w tej metodzie efekt zakrzywienia torów jonów w polu
magnetycznym, który zależy od ich szybkości, masy i ładunku.
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AMS - Akceleratorowa spektrometria mas
Zasadniczymi elementami spektrometru masowego są: źródło jonów, układ analizujący
oraz układ pomiarowy.

Układ analizujący

B
14C
13C
12C

Proces pomiarowy
Podstawowym problemem w procesie datacji przy pomocy izotopu węgla 14C jest jego
niewyobrażalnie mała koncentracja - 10-10 %. Pomiary wymagają wyjątkowej precyzji.
Pełny proces pomiarowy obejmuje:
•
•
•
•
•

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych obcego pochodzenia
Spalanie próbki i oczyszczanie otrzymanego CO2
Zliczanie zawartości izotopu 14C (zależne od metody pomiarowej)
Analiza statystyczna pomiarów
Obliczanie wieku próbki i błędu laboratoryjnego pomiaru

Każdy z tych etapów może znacząco wpływać na dokładność pomiaru.
W procesie pomiarowym uczestniczą chemicy, fizycy i matematycy.
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Porównanie

Porównanie metod radiometrycznych z AMS
Cecha

Radiometria

AMS

Próbka materiału

1-3 g

5 -300 mg

Forma materiału

CO2

grafit

Czas pomiaru

30 dni

< 24 h

Maksymalny wiek 50 000 lat
Precyzja pomiaru

Wysoka precyzja
Mała dokładność

100 000 lat

porównywalna [0,5 -3 %]

Wysoka dokładność
Mała precyzja
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Datowanie
radiowęglowe
Całunu Turyńskiego

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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W roku 1982 STURP proponuje przeprowadzenie badań mających celu zbadanie, w jaki
sposób powstał obraz, historię całunu oraz metody jego konserwacji.
Jednym z 26 planowanych badań było datowanie radiowęglowe.
Pod wpływem nacisku laboratoriów zajmujących się datowaniem odstąpiono od badań
kompleksowych i zdecydowano, że przeprowadzi się tylko badania radiowęglowe w 3
laboratoriach dysponujących techniką AMS.

Ostateczny protokół zasad pomiaru ogłoszono
17 kwietnia 1988 r.:
• Pomiarów metodą AMS dokonają jednocześnie
laboratoria w Tucson, Zurichu i Oxfordzie.
• Laboratoria nie będą się kontaktowały w trakcie
wykonywania pomiarów.
• Laboratoria otrzymają również dwie próbki kontrolne
w celu przeprowadzenia badań „w ciemno”.
Tite, M. S.- Turin Shroud – Nature 332 (7 Aprile1988) p. 482

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Próbki całunu zostały pobrane 21 kwietnia 1988 roku
Wyniki ogłoszono 13 października 1988 roku

Wszystkie trzy laboratoria określiły wiek Całunu
na okres pomiędzy 1260 a 1390
(przy 95% poziomie ufności).
Wyniki tego badania najbardziej kontrastują z wynikami
przytłaczającej większości innych testów przeprowadzonych na
Całunie zarówno przed 1988 rokiem jak i po nim.

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Próbki całunu pobrano z lewego górnego rogu Całunu.
W roku 1973 z tego obszaru pobrał próbkę prof. Gilbert Raes (Uniwersytet w Gandawie).
Obecni byli kardynał Ettore Ballestrero, prof. Luigi Gonella - konsultant naukowy
kardynała, Michael Tite z British Museum, Franco Testore - ekspert w dziedzinie tkanin
(dokonał ważenia próbek), Giovanni Riggi - przemysłowiec (dokonał cięcia) oraz ponad
20 innych osób.

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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M.S. Benford, J.G.Marino -Discrepancies in the Radiocarbon Dating Area of
the Turin Shroud – Chimica Oggi 26(4) (2010)

Bezpośrednio próbki wraz z próbkami
kontrolnymi przekazano do trzech ośrodków
naukowych:
- Uniwersytecie w Oxfordzie (Wlk. Brytania),
- Uniwersytecie w Tucson w Arizonie (USA)
- Politechnice w Zurichu (Szwajcaria).
Laboratoria odmówiły uczestnictwa przy
badaniu próbek przedstawicielowi Kościoła.
Podczas pobierania próbek popełniono szereg niedopatrzeń, które mogą budzić
zdziwienie.
Protokół z pobrania jest bardzo pobieżny, np. nie znamy dokładnego ciężaru pobranej
próbki.

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego

Widać różnicę w kolorze
płótna holenderskiego
narażonego na dotykanie
oraz osłoniętego wyciętą
próbką Całunu.

Petrosillo O. and Marinelli. E, The Enigma of the Shroud (1996)

Próbkę pobrano z obszaru, który był dotykany przy każdym wystawieniu Całunu.
Decyzję o miejscu pobrania podjęto tuż przed wycięciem próbki??
Tłuszcz i zanieczyszczenia z rąk mogły powodować większą degradację płótna.
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego

Wielkość próbki:
7,9 x 1,7 ; 8,4 x 2,2 cm (G.Riggi) 8,4 x 2,5 (P. Moon – 2015)
7 x 1 cm (publikacja w Nature)
Masa próbki: 479 mg (G.Riggi) i 540 mg (G.Riggi) ; 478 mg (film).
Po usunięciu postrzępień próbka waży 300 mg (G.Riggi)

22

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego

Rezerwa

T2

154,9 g

O

Z
144,7 g

T2

T1

T1
Tucson
Z
Zurich
O
Oxford

Podział próbki:
Tucson 39,6 + 14,2 = 53,8 g
Zurich 52,8 g
Oxford 52,0 g
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
Oxley.; Evidence is Not Proof: A response to Prof Timothy Jull. © 2011. Available online:
http://www.shroud.com/pdfs/oxley.pdf

21. 04.1988 r.

10.12.2004 r.

Oryginalny schemat podziału i wagi próbki (wg Giovanni Riggi)
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Oxley.; Evidence is Not Proof: A response to Prof Timothy Jull. © 2011. Available online: http://www.shroud.com/pdfs/oxley.pdf

Powierzchnia przed wyrównaniem brzegów:
17,1 cm2
Masa: 479 mg
 Gęstość: 28 mg/cm2
Powierzchnia po wyrównaniu brzegów:
12,6 cm2
Masa: 300 mg
 Gęstość: 23,8 mg/cm2
Powierzchnia odciętych kawałków :
Thibault Heimburger – The origin of Rogers’ Raes and
2
Radiocarbon Samples (2014)
3,5 cm
Masa: 179 g
 Gęstość: 51,1 mg/cm2 ( prawdopodobnie były zawinięte brzegi)

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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W celu wykonania testów „w ciemno” każde laboratorium otrzymało próbki kontrolne:
1. Tkaninę lnianą pochodzącą z Nubii, datowaną na wiek XII;
2. Tkaninę lnianą pochodzącą z Teb z grobu Kleopatry z lat 110 a 75 przed Chrystusem;
3. Kilka włókien, pobranych z kapy Św. Ludwika Andegaweńskiego, pochodzących z
okresu pomiędzy rokiem 1290 a 1310.

Tkaniny łatwo było rozróżnić, więc nie był to test „w
ciemno”
Dlaczego podano laboratoriom wiek innych próbek?
Przynajmniej wiek próbek byłby nieznany.

Badania Całunu Turyńskiego

1978 – STURP

1988 – C14

1973 – Max Frei
1997 – Po pożarze

Czy jest różnica w podejściu do badań ?
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14 października 1988
Konferencja prasowa w British Museum

http://theshroudofturin.blogspot.com

Czy wykrzyknik nie powinien być zastąpiony znakiem
zapytania?

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
Wyniki badań zostały opublikowane w Nature, vol. 337 (16 February 1989) p.611:
Radiocarbone dating of the Shroud of Turin.
Czterostronicowy artykuł został złożony dopiero 2 miesiące po ogłoszeniu wyników.
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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David Sox wydał swoja książkę w roku
1988, tuż po ogłoszeniu wyników
badań.
Publikację w Nature zgłoszono
dopiero 5 grudnia.

http://theshroudofturin.blogspot.com

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Laboratoria mogły rozróżnić próbki kontrolne od próbek Całunu. Stracił sens punkt
protokołu zakładający przeprowadzenie badań ‚w ciemno”

Całun

Tkanina z XII w.

Tkanina z lat 110 - 75 BC

Dodatkowa próbka z lat
1290 - 1310

P.E. Damonat al..- Radiocarbon dating of the Shroud of Turin Nature 337 (1989) 511

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Każde z laboratoriów przeprowadziło badania na kilku niezależnych próbkach:
Tucson (Arizona) - 4 próbki,
Oxford – 3 próbki,
Zurich – 5 próbek
Średni wiek (BP) wyznaczony przez laboratoria:
Tucson

Średnia ważona 646

± 17

Oxford
Średnia ważona 750

± 30

Zurich
Średnia ważona 676
P.E. Damonat al..- Radiocarbon dating of the Shroud of Turin Nature 337 (1989) 511

± 24

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Rozrzut wyników pomiaru wieku Całunu między laboratoriami jest dużo większy niż w
pomiarach próbek kontrolnych (jednorodność próbek?).
Tucson
Średnia ważona 646

± 17

Oxford

Średnia ważona 750

± 30

Zurich
Średnia ważona 676

± 24
P.E. Damonat al..- Radiocarbon dating of the Shroud of Turin Nature 337 (1989) 511

Gdyby uwzględnić błąd w wyliczeniu RMS z badań w Tucson, to test CHI-kwadrat byłby
9,1 a poziom istotności spadłby do 1%, czyli poniżej akceptowanego w badaniach
statystycznych.

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego

P.E. Damon at al..- Radiocarbon dating of the Shroud of Turin Nature 337 (1989) 511

Wiemy, że laboratorium w Tucson otrzymało 2 próbki więc było
ich 4 .
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego

P.E. Damon at al..- Radiocarbon dating of the Shroud of Turin Nature 337 (1989) 511

Wymiary próbki znacząco odbiegają od wymiarów podanych przez Riggiego.
Laboratoria nie podają gęstości próbek.
Należałoby oczekiwać większej dokładności.

Gęstość tkaniny całunu jest dobrze znana 23 mg/cm2
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
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Próbka z Tucson została podzielona na 4 kawałki: 13,85 mg, 12,39
mg, 14,72 mg i 11,83 mg. (w sumie 52,79 mg).
Wg Riggiego powinno być 53,8 mg ?

Mark Oxley –Evidence in not proof: A Response to Prof. Timothy Jull (2011)

Datowanie:
• A1.1b 591
• A1.2b 690
• A1.3a 606
• A1.4a 701

± 30
± 35
± 41
± 33

P.E. Damon at al..- Radiocarbon dating of the Shroud of Turin Nature 337
(1989) 511

Próbka 12,39 mg

Niespodzianka po 22 latach!
Próbka 12,39 mg jest przechowywana przez prof.
Timothy Jull obecnego dyrektora laboratorium.
Rachel A Freer-Waters, T. Jull - RADIOCARBON, Vol 52, Nr 4, 2010, p 1521–1527

Barrie Schwortz - Report on the STERA, Inc. - University of Arizona
Radiocarbon Dating Laboratory Macro Photography - 30 August 2012
; http://www.shroud.com/stera.htm

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
Barrie Schwortz President, STERA, Inc 2012.

Masa 12,39 mg

Powierzchnia 56 ±2 mm2

Gęstość 22,1 ±1 mg/cm2
38

Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
Wydaje się, że złamano protokół prowadzenia badań:
• Pomiarów metodą AMS dokonają jednocześnie laboratoria w Tucson, Zurichu i
Oxfordzie.
Pomiary przeprowadzono kolejno w Tucson, Zurichu i Oxfordzie

• Laboratoria nie będą się kontaktowały w trakcie wykonywania pomiarów.
Były przecieki o wynikach pierwszych pomiarów
• Laboratoria otrzymają również dwie próbki kontrolne, aby badania
przeprowadzić w ciemno.
http://theshroudofturin.blogspot.com
Laboratoria mogły bez problemu rozpoznać próbkę
Całunu

Trudno jest jednak uwierzyć, aby 3 renomowane
laboratoria mogły pomylić się aż o 13 wieków.
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Polemika nt.
datowania
radiowęglowego
Całunu Turyńskiego

Krytyka datowania radiowęglowego
Czy mogło dojść do błędnego datowania?
1. Test CHI-kwadrat wskazuje, że próbki Całunu pobrane do radiodatowania
mogły być niejednorodne.
2. Całun był narażony na działanie czynników zewnętrznych.

3. Całun był przez wieki pieczołowicie restaurowany.
4. Datowanie jest sprzeczne z historią Całunu, ikonografią i nie odnosi się do
powstania obrazu na Całunie.
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Datowanie radiowęglowe Całunu Turyńskiego
2000 - Brian Walsh zaobserwował, że wynik datowania radiowęglowego zależy
liniowo od odległości od krawędzi całunu.

Oxford

Zurich

Tucson

Walsh, Brian, "The 1988 Shroud of Turin Radiocarbon Tests Reconsidered", Proceedings of the
1999 Shroud of Turin International Research Conference, Richmond, Virginia,(2000)

Zmierzony wiek próbek zmniejsza się liniowo w funkcji odległości
od krawędzi całunu.
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Krytyka datowania radiowęglowego
1997 - Alan Adler badał skład chemiczny włókien z różnych obszarów Całunu oraz z
próbek pobranych do datowania.
Wykorzystał metodę spektroskopii fourierowskiej w zakresie światła podczerwonego
(FTIR) i mikroskopii elektronowej.

„ it can be seen that the radiocarbon fibers, although they are from a waterstain area, are
"saltier" than the waterstain image fibers from the rest of the cloth” - A. Adler et al. (1997)
http://www.shroud.com/adler2.htm

Włókna z obszaru datowania
radiowęglowego wykazują większą
zawartość pierwiastków alkalicznych.
A.D. Adler - Updating Recent Studies on the Shroud of Turin
- Archaeological Chemistry, ACS 625 (1996) p. 223
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Krytyka datowania radiowęglowego
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2002 – Sue Benford i Joseph Marino zasugerowali, że próbki mogły być pobrane z
naprawianego w przeszłości obszaru całunu. Zwrócili też uwagę na multispektralne
zdjęcia Całunu wykonane w roku 1978. Metodami statystycznymi (ang. Principal
Components Analysis) można wyszukiwać niejednorodności obrazu.

M. Sue Benford and Joseph G. Marino - Discrepancies in
the Radiocarbon Dating Area of the Turin Shroud

Próbki pobrane do datowania były zanieczyszczone młodszym
materiałem biologicznym?

Krytyka datowania radiowęglowego
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Ciemno-zielony kolor płótna holenderskiego widocznego w lewym rogu rozszerza się na
sąsiadującą krawędź Całunu (miejsce pobrania próbek do radiodatowania).
Płótno holenderskie bardzo wyraźnie odróżnia się od Całunu w prawym rogu??
Lewy róg Całunu

Prawy róg Całunu

C. Avis C, D. Lynn, J. Lorre, S. Lavoie, J. Clark, E. Armstrong, J. Addington. IEEE 1982 Proceedings of the International Conference on Cybernetics and Society
(1982).p. 557-558

Próbki pobrane do datowania były zanieczyszczone młodszym
materiałem biologicznym?

Krytyka datowania radiowęglowego

B

G

R

Metoda analizy głównych
składowych PCA

2012 – John Morgan przeprowadził cyfrową analizę zdjęć fluorescencyjnych w widmie
UV całunu wykonanych w roku 1978.
Używał standardowych procedur do analizy obrazów multispektralnych

John M. Morgan - Digital image processing techniques demonstrating the anomalous nature of the radiocarbon dating sample area of the Shroud of Turin (2012) http://www.academicjournals.org/SRE

Obszar próbek do radiodatowania ma inne właściwości
fluorescencyjne niż obszar centralny.
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Krytyka datowania radiowęglowego
2012 – John Morgan przeprowadził cyfrową analizę zdjęć fluorescencyjnych w widmie
UV Całunu wykonanych w roku 1978.
Używał standardowych procedur do analizy obrazów multispektralnych

Standaryzowana wartość średnia wyliczona dla
próbek z radiodatowania i obszaru wzorcowego
T1

Z

S

T2

Obsz. wzorc.

John M. Morgan - Scientific Research and Essays Vol. 7(29), pp. 2641-2655, 30 July, 2012

Standaryzowana wartość średnia wyliczona dla próbek z
radiodatowania i obszaru wzorcowego obszaru Całunu wskazuje,
że te dwa obszaru nie są statystycznie podobne.
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Krytyka datowania radiowęglowego
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2005 - Alan i Mary Whanger przeprowadzili analizę zdjęć rentgenowskich wykonanych
w roku 1978. W miejscu pobrania próbek do datowania radiowęglowego istnieją różnice
we wzorze i gęstości. Prawdopodobnie ten obszar został uszkodzony, a następnie
naprawiony.

Zdjęcia rentgenowskie całunu z roku 1978

Alan D. Whanger, Mary Whanger – Excerpt from Radiological Aspects of the Shrounf of Turun - 2005

Przynajmniej część próbki została pobrana z obszaru różniącego
się wzorem wątku i gęstością.

Krytyka datowania radiowęglowego
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2005 - Alan i Mary Whanger przeprowadzili analizę zdjęć rentgenowskich wykonanych
w roku 1978. W miejscu pobrania próbek do datowania radiowęglowego istnieją różnice
we wzorze i gęstości. Prawdopodobnie ten obszar został uszkodzony, a następnie
naprawiony.
Zdjęcia rentgenowskie całunu z roku 1978

Alan D. Whanger, Mary Whanger – Excerpt from Radiological Aspects of the Shrounf of Turun - 2005

Przynajmniej część próbki została pobrana z obszaru różniącego
się wzorem wątku i gęstością.

Krytyka datowania radiowęglowego
2005 – Ray Rogers porównywał nitki z próbki Raesa z innymi nitkami z Całunu, które
zebrał w 1978 r.
Wykrył w nitkach z próbki Raesa wplecione zabarwione włókna bawełniane, barwnik
zrobiony z korzenia marzanny i gumę roślinną.
Wykryte włókna bawełny

Guma roślinna

R.N. Rogers / Thermochimica Acta 425 (2005) 189–194

Być może ten obszar był wzmacniany podczas restauracji po
pożarze w 1532 r.?
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Krytyka datowania radiowęglowego
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2005 –Badania Rogersa powtórzył John Brown, który potwierdził występowanie włókien
bawełny i zanieczyszczeń na powierzchni włókien. Potwierdził też występowanie
atomów chloru, wapnia i potasu.

Wykryte włókno bawełny

Zanieczyszczenia wykryte przy
pomocy mikroskopu skaningowego

John L. Brown - Microscopical Investigation of Selected Raes Threads From the Shroud of Turin (2005)

Być może ten obszar był wzmacniany podczas restauracji po
pożarze w 1532 r.?

Badania zawartości waniliny

52

2005 – Ray Rogers zaproponował pomiar wieku płócien lnianych na podstawie pomiaru
zawartości waniliny we włóknach lnu. Szybkość zmniejszania się zawartości waniliny jest
funkcją czasu i temperatury.
Przy temperaturze 25 0C próbka straci 95% waniliny po 1319 latach,
przy temperaturze 23 0C po 1845 latach ,a przy temperaturze 20 0C po 3095 latach

Testy włókien Raesa i włókien z płótna
holenderskiego wykazały zawartość waniliny.

R.N. Rogers / Thermochimica Acta 425 (2005) 189–194

Badania Rogersa nie wykazały obecność substancji chemicznej o
nazwie wanilina w nitkach z Całunu !
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Badania mechaniczne i optyczne włókien z Całunu

2013 -G. Fanti z Uniwersytetu w Padwie określił wiek włókien lnu z
Całunu na rok 33 BC 250 lat

Badał właściwości mechaniczne oraz skład chemiczny włókien
lnu i porównywał je z właściwościami takich włókien z okresu
od 3000 BC do chwili obecnej.
FANTI G., GAETA S. – Il Mistero della Sindone - 2013
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Badania mechaniczne i optyczne włókien z Całunu

2015 -G. Fanti badał właściwości (wytrzymałość, sprężystość, współczynnik strat)
mechaniczne włókien o różnym wieku i na tej podstawie wyznaczył krzywe kalibracyjne,
które wykorzystał do określenia wieku włókien z całunu.
Wytrzymałość r; Moduł Younga i ,f

Gulio Fanti et al. – Mechanical Characterization of
Linen Fibers: The Turin Shroud Dating- 2017

Współczynnik strat , i

Gulio Fanti et al. – Mechanical and opto-chemical
dating of the Turin Sroud - 2015

Wiek Całunu na podstawie badań mechanicznych: 260 ± 274 AD
(przy 95% poziomie ufności)
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Badania mechaniczne i optyczne włókien z Całunu

2015 -G. Fanti przeprowadził również badania właściwości włókien lnu o różnym wieku
przy pomocy spektroskopii w podczerwieni FT-IR ATR i Ramana. Na tej podstawie
wyznaczył krzywe kalibracyjne, które wykorzystał do określenia wieku włókien z Całunu.
FT-IR ATR R1 – 2600-3080 cm-1
R2 – 3070-3600 cm-1

Spetroskopia Ramana

Gulio Fanti et al. – Mechanical and opto-chemical dating of the Turin Sroud - 2015

Wiek Całunu na podstawie badań FT-IR ATR: 250 ± 400 BC
Wiek Całunu na podstawie spetroskopii Ramana: 30 ± 312 AD
(przy 95% poziomie ufności)
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Chusta z Oviedo
i
Tunika z Argenteuil

Najnowsze badania: Chusta z Oviedo
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84 x 53 cm

Na chuście znajdują się ślady krwi ludzkiej grupy AB
(podobnie jak na Całunie).
Analiza umiejscowienia plam krwi wykazuje liczne zgodności ze śladami
ran widocznymi na twarzy Człowieka z Całunu

Najnowsze badania: Tunika z Argenteuil
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Na Tunice znajdują się ślady krwi ludzkiej grup AB
(podobnie jak na Całunie).
Analiza umiejscowienia plam krwi wykazuje liczne zgodności ze śladami
ran widocznymi na Całunie
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Badania wieku relikwii związanych z ukrzyżowaniem
Relikwia

Całun
Turyński

Chusta z
Oviedo
Tunika z
Argenteuil

Znana
historia

1357

Typ badania
Badania
radiowęglowe
Badanie zawartości
waniliny
Badanie wł.
mechanicznych i
fizykochemicznych

614

Badania
radiowęglowe

1156

Badania
radiowęglowe

Data
badania

Wiek datowania

Grupa
krwi

Pyłki z
Palestyny

AB

Tak

1988 1260-1390 AC
2005

< 700 AC

2013

33 BC ± 250

1994

679-710 AC

AB

Tak

2003

530-650 AC
670-880 AC

AB

Tak

Trudno jest wytłumaczyć, że na 3 relikwiach związanych z
ukrzyżowaniem znajduje się ta sama, dość rzadka grupa krwi ??

Podsumowanie

60

1. Próbki do datowania zostały pobrane z miejsca, które znacząco
różni się od reszty Całunu.

Jak to było możliwe?
2. Pobranie próbek wykonano bez profesjonalnego protokołu.
Brak rzetelnej informacji zdjęciowej, pomiaru wagi i
rozmiarów. Brak jest dostępu do surowych danych z badań.

Jak to było możliwe?
3. Laboratoria złamały protokół badań.

Jak to było możliwe?

