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Měření aktivity uhlíku 14C je rutinní metodou stanovení stáří archeologických vzorků od 
padesátých let minulého století1. Principiálně stejný postup může být použit pro stanovení 
(zejména levnější), zda alkoholické nápoje nejsou falsifikovány syntetickým etanolem. 
Otázky a pochybnosti o tom se objevily v tisku2. „Přírodní" etanol vyrobený kvašením 
cukrů obsahuje přibližně 16,13 DPM (0,27 Bq) 14C na gram uhlíku, syntetický neobsahuje 
prakticky žádný uhlík 14C. 

Nejpřesnější a velmi snadná metoda měření přírodního I4C je kapalinová scintilační spek-
trometrie (LSC). Použili jsme LSC spektrometr Beckman LS 6000, polyethylenové scin-
tilační nádobky o obsahu 20 ml. Vyzkoušeli jsme následující scintilační koktejly: PSC™ 
(Amersham/Searle, UK), Instagel (Packard), toluenový scintilátor (Spolana Neratovice), 
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Brayův scintilátor (Spolana Neratovice). Nejlepší výsledky byly dosaženy s koktejlem 
PSC TM . Po nalezení optimálních podmínek byla změřena serie zhášecích standardů (Amer-
sham, UK) a nastavena šíře spektrálního okna měřením vybraných standardů. 

Vzorky alkoholických nápojů byly destilovány přes krátkou kolonu a získaný 96% etanol 
byl měřen. Pro srovnání byl předeštilován a měřen i namíchaný vzorek 3 5 % kvasného eta-
nolu. Výsledky j sou shrnuty v tabulce: 

nápoj (výrobce) etanol (%) * DPMb poměr c 

Special dry GIN (Dynybyl) 38 46,96 9,18 
PEACH VODKA (Dynybyl) 21 45,14 8,85 
CHALUPÁŘSKÁ (Dynybyl) 38 48,24 9,41 

RUM (Stock, Plzeň) 37,5 50,30 9,78 
MERUŇKA (M. Pláček) 35 50,48 9,81 

35% kvasný etanol 35 49,51 9,68 

a 

b 
c 

obsah alkoholu deklarovaný výrobcem 
aktivita 10 ml destilátu 
poměr kvasný/syntetický etanol (teoreticky 100% kvasný 10) 
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Po havárii černobylské jaderné elektrárny se dostal do popředí požadavek na rychlé stano-
vení aktivit umělých i přírodních radionuklidů (a jejich příspěvku k celkové dávce) na vel-
kých územích. Tento požadavek bylo možné řešit díky rozvoji výroby a lepší dostupnosti 
přenosných polovodičových detektorů s malými Dewarovými nádobami, bateriových 
mnohakanálových analyzátorů a malých výkonných notebooků. 

První možností, jak měřit aktivitu v terénu, je měření na místě (in situ) pomocí metody, 
která je založena na úměrnosti mezi hustotou toku nerozptýlených fotonů dané energie 
v místě detektoru a plošnou či hmotnostní aktivitou tohoto radionuklidu resp. v půdě. Tato 
metoda (hojně používaná ve světě) má oproti klasickému odběru vzorků mnoho výhod: 

ratorních měřeních představuje přibližně 10% doby potřebné pro měření v laboratoři 
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