
Využití, rozvoj a kontrola metod stanovení 14C 

Světlík Ivo', Dreslerová DagmarMichálek Václav3, Tomášková Lenka' 

'Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., svetlik@ujf.cas.cz 
"Archeologický ústav Praha AVČR, v.v.i. 
^Státní ústav radiační ochrany, Praha 

Stanovení radiouhlíku ve vzorcích životního prostředí nám může poskytnout informace zají-
mavé z několika různých hledisek. (1) Samozřejmým využitím přesného stanovení 14C je ra-
diouhlíkové datování uhlíkatých vzorků, které má zásadní význam pro výzkum zejména v 
archeologii, geologii, paleoklimatologii Tato náročná aplikace rovněž umožňuje velmi 
dobrou kontrolu metody stanovení 14C. Část datovaných vzorků poskytuje dostatek materiálu 
pro opakovaná stanovení, takové vzorky se stávají pro laboratoř cenným kontrolním nástro-
jem. U některých vzorků se také naskýtá možnost porovnávat výsledky s údaji stanovenými 
pomocí jiných datovacích metod (např. dendrochronologie, určení stáří nálezové vrstvy po-
mocí keramiky, porovnání s historickými záznamy) či s datacemi z jiných pracovišť. (2) 
S ohledem na dávkovou zátěž okolního obyvatelstva je 14C nejvýznamnějším radiounuklidem 
uvolňovaným do životního prostředí za běžného provozu jaderných elektráren s lehkovodními 
tlakovými reaktory (JE Temelín a Dukovany) 2 3 Je proto důležité sledovat aktivity tohoto 
radionuklidu ve složkách životního prostředí blízkého okolí našich jaderných elektráren a 
v referenčních oblastech s přibližně srovnatelnou zátěží od místního spalování fosilních paliv. 
(3) V současnosti často diskutované spalování fosilních paliv (tato paliva téměř neobsahují 
l4C) způsobuje ředění obsahu l4C v uhlíkové isotopické směsi, tvz. Suessův efekt 4 Monito-
rování l4C v současných složkách životního prostředí (zejména ovzduší a oceánské vody) 
umožňuje doplnit či upřesnit některé parametry související s pohybem uhlíku a COi 
v životním prostředí.5 7 Predikční modely využívající realistické parametry umožní lépe simu-
lovat budoucí vývoj klimatu tak, aby bylo zabráněno značným hospodářským ztrátám vyplý-
vajícím z přecenění či naopak podcenění následků způsobených spalováním fosilních paliv. 

Všechny výše uvedené způsoby využití výsledků stanovení aktivity l 4C vyžadují značné ná-
roky na použitou analytickou metodu (typické aktivity l4C ve vzorcích životního prostředí se 
zpravidla pohybují pod 0,25 Bq 14C na gram uhlíkové isotopické směsi a požadované nejisto-
ty by neměly přesahovat jednotky promile aktivity). 

Stručný přehled metod používaných pro přesné stanovení l4C 
Všechny dále diskutované metody vyžadují nejprve ze vzorku isolovat vhodnou chemickou 
formu uhlíku. V případě datování jde především o formy, které nejsou příliš pohyblivé 
v životním prostředí a riziko dodatečné kontaminace vzorku je tudíž malé (například 
v případě kostí jde o kolagen, ze dřeva je isolována zejména alfa celuósa, ze zuhelnatělých 
vzorků je isolován elementární uhlík). Poté je isolovaná a vyčištěná chemická forma uhlíku 
spálena. Oxid uhličitý je dále zbavován příměsí (zejména sloučenin síry, dusíku, fosforu a 
arsenu). Další zpracování CO2 již závisí na použité metodě stanoveníx . 

V současné době jsou pro přesná stanovení l4C používány dvě metody založené na konvenč-
ním měření aktivity 14C (LSC - Liquid Scintillation Counting a GPC - Gas Proporcional 
Counting).2 Přibližně od konce osmdesátých let minulého století až doposud se intenzivně 
rozvíjí metoda založená na hmotové spektrometrii AMS (Accelerator Mass Spektrometry) a 
rychle přibývají také další její aplikace, podrobněji9. 
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LSC - Postup přípravy benzenu lze rozdělit na tyto hlavní části: syntéza karbidu lithného 
(CO2 je reakcí s kovovým lithiem redukován na elementární uhlík, který poté reaguje s lithi-
em za vzniku LÍ2C2); hydrolýza karbidu lithného (reakcí s vodou vzniká acetylen); katalytická 
trimerizace acetylenu na benzen. Připravený benzen je po dobu několika týdnů skladován pro 
vymření rušivého ~"Rn a poté dlouhodobě proměřován na nízkopozadovém kapalinovém 
scintilačním spektrometru. 

GPC - Nejstarší dosud používanou metodou je převedení uhlíku ze vzorku do plynné formy a 
měření na nízkopozadovém velkoobjemovém plynovém proporcionálním počítači (GPC). 
Vzorek je obvykle proměřován ve formě přečištěného CO2, případně oxid uhličitý je dále 
zpracováván a převeden do formy CH4 nebo C2H2 8 I° " . Opakované proměřování celé série, 
obsahující rovněž vzorky kontrolní a pozaďové, je zde obtížně technicky realizovatelné. 

AMS - Spálením vzorku připravený oxid uhličitý je obvykle ve vodíkové atmosféře katalytic-
ky převeden na elementární uhlík. Při vlastním měření je terčík se vzorkem bombardován 
ionty cesia a jsou generovány záporně nabité ionty uhlíku, které jsou vedeny do lineárního 
urychlovače se spektrometrickou trasou. Některá pracoviště nově zavádějí také přímé měření 
CO2, kde není zapotřebí příprava grafitizovaných terčíků 12. 

Výhody zpracování mikrovzorků 
Za účelem přesného měření konvenčními metodami je zapotřebí proměřovat několik gramů 
uhlíku od vzorku po dobu několika dnů. Pro opravu na isotopickou frakcionaci je zapotřebí 
dodatečně stanovit zastoupení 13C. 

Urychlovačovou hmotnostní spektrometrií se měří poměry počtu atomů od vzorku pro isotopy 
uhlíku (12, 13, 14). Pro tato měření postačuje uhlík od vzorku o hmotnostech několika mili-
gramů. Rovněž potřebné měřicí doby jsou výrazně nižší. Z těchto skutečností proto vyplývají 
zásadní výhody zpracování mikrovzorků s měřením AMS: 

- Rozšíření škály zpracovatelných materiálů - V přírodě lze nalézt celou škálu jiných ty-
pů datovatelných uhlíkatých vzorků. S použitím konvenčních metod však nejsou zpra-
covatelné, jelikož se zpravidla vyznačují nízkými hmotnostmi, například: chitin, pylo-
vá zrna, tuky, vosky, pryskyřice, textilní vlákna, pergamen, aminokyseliny, vlasy, 
zbytky poživatin na keramice l3'14. 

- Nálezy malých vzorků - Nároky na množství datovatelné formy uhlíku se sníží nejmé-
ně o tři řády oproti konvenčním metodám. Přibližně pouze 30% nálezů běžných typů 
datovatelných vzorků (kosti, dřevo, uhlíky) poskytuje dostatečné množství materiálu 
pro datování konvenčním postupem. 

- Nové možnosti sledování U C v současném životním prostředí - Z hlediska monitoro-
vání ovzduší umožní řádové snížení nároku na hmotnost vzorků sledovat l4C v dalších 
chemických formách, zejména l 4CO (vznikající převážně při spalovacích procesech), 
l4CH4 (převážná část plynných výpustí radiouhlíku z jaderných elektráren je ve formě 
metanu). Odběry mikrovzorků umožní rovněž lépe sledovat toky 14C 
v technologických částech jaderných elektráren či monitorovat s vysokým časovým 
rozlišením změny obsahu l4C v jejich plynných výpustech. Podstatné navýšení kapaci-
ty radiouhlíkové laboratoře značně rozšíří možnosti sledování l4C v okolním životním 
prostředí (biota, ovzduší). 

- Microdosing - Vysoká citlivost metody AMS umožní studium lidského metabolismu a 
kinetiky nově vyvíjených léčiv. Jedná se o tzv. microdosing, což je nová koncepce 
předklinického testování nových preparátů, která umožňuje provedení kompletní me-
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tabolické studie s extrémně nízkou dávkou substance označené radiouhlíkem UC. Jed-
ná se o dávky tak nízké, že nemají farmakologický účinek. Absence jakéhokoliv účin-
ku a vysoká citlivost metody AMS umožňuje testování několika substancí současně. 
Tak lze podstatně snížit čas a náklady při vývoji nových medikamentů (screening), 
přičemž se nezatěžuje organismus dobrovolníků, kteří participují na těchto zkouškách. 

- Malá míra poškození datovaných vzorků - S ohledem postačující hmotnosti odebra-
ných organických vzorků řádu jednotek miligramů (s perspektivou snížení minimál-
ních hmotností až na desítky mikrogramů) se stává radiouhlíkové datování téměř ne-
destruktivní metodou. Lze tudíž datovat i vzácné a cenné předměty z organických ma-
teriálů 15. 

- Datování historických ocelí - Obsah uhlíku v historických ocelích se pohybuje kolem 
1%. Jeho původem je dřevěné uhlí, které se dříve používalo v hutích. Postačující 
hmotnosti takových vzorků pro AMS jsou pod lg. Spálení vzorku o této velikosti je 
technicky řešitelné a nedochází k podstatnému znehodnocení předmětu, např. historic-
kého meče 16. 

- Metoda Wiggle-Matching 17 - Lze použít pro absolutní dataci kmenů dřevin, v ome-
zené míře u sloupců rašeliny a sedimentů. Je zde zapotřebí několik chronologicky řa-
zených vzorků (např. jednotlivé letokruhy). Posloupnost aktivit l4C je prokládána od-
povídající částí radiouhlíkového kalibračního diagramu. Takto lze dosáhnout výrazné-
ho zpřesnění datace. Z časového hlediska je metoda Wiggle Matching vázána pouze 
na radiouhlíkovou kalibrační křivku, která má podstatně větší dosah nežli obvykle po-
užívané dendrochronologické škály (např. radiouhlíková kalibrační křivka IntCal09 
má nyní dosah až do 50 tisíc let). Oproti dendrochronologickému datování není zapo-
třebí regionální kalibrace. S použitím konvenčních postupů by bylo použití této meto-
dy velmi obtížně technicky realizovatelné. 

- Zvýšení kapacity laboratoře - Malé vzorky je zpravidla možné zpracovávat v sériích 
(lze odhadovat, že v případě zpracování mikrovzorků se kapacita laboratoře značně 
zvýší). 

- Zkrácení doby nutné pro datování - Časová náročnost na zpracování jednoho vzorku je 
nižší. Rovněž není zapotřebí skladovat vzorek za účelem vymření "^Rn a jeho dceři-
ných radionuklidů, které mohou způsobovat rušení při měření aktivity l4C. 

- Přímé stanovení 13C - Jelikož lze pomocí AMS měřit i poměr l3C/'~C, není zapotřebí 
ke vzorkům doplňkově stanovovat zastoupení l3C. 

Nejistoty stanovení aktivity l4C ve vzorku pomocí AMS a konvenčními metodami jsou však 
přibližně srovnatelné. Snížení nejistoty stanovení a zúžení intervalu kalibrovaného stáří vzor-
ku lze u AMS dosahovat spíše zpracováním větší série vzorků, s výpočtem vážené střední 
hodnoty, nebo využitím metody Wiggle-Matching. V současné době naše radiouhlíková labo-
ratoř provádí experimenty zaměřené na zpracování mikrovzorků a přípravu grafitizovaných 
terčíků. 

Rozvoj konvenční metody stanovení 14C 
Od roku 2002 naše laboratoř využívá pro přesná stanovení aktivity l4C metodu založenou na 
syntéze benzenu s měřením na nízkopozaďovém kapalinovém scintilačním spektrometru 
Quantulus 1220. V této době bylo také zahájeno systematické monitorování atmosférického 
l 4 C0 2 a rovněž byly odebrány první vzorky bioty z okolí jaderných elektráren Temelín a Du-
kovany 2,7. 
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V roce 2005 byly zavedeny metody předúpravy vzorků a isolaee chemických forem uhlíku 
pro datovací účely. Od této doby jsou zde datovány vzorky ve spolupráci s Archeologickým 
ústavem Praha AV ČR, v.v.i. 

Postupy zpracování a měření vzorků jsou průběžně modifikovány za účelem: 

- Zvýšení výtěžnosti zpracovávaných vzorků - V posledních letech se podařilo snížit 
ztráty uhlíku při spalování a syntéze benzenu o přibližně 15%. 

- Zvýšení robustnosti používaných postupů - Postupy předúpravy vzorků a isolaee da-
tovatelných forem uhlíku jsou modifikovány tak, aby byla zvýšena účinnost odstranění 
rušivých uhlíkatých forem (zejména karbonátů a huminových kyselin). Rovněž jsou 
prováděny experimenty zaměřené na odstraňování některých impregnačních a konzer-
vačních činidel ze vzorků dřev. 

- Snížení nejistot měření - V současné době jsou k základní měřicí geometrii 3 mL 
(teflonová nízkopozaďová kyveta) přidávány další: (a) 0,8 mL (teflonová kyveta 
s držákem), zavedením této geometrie je snížena velikost pozadí pro měření malých 
vzorků, (b) 15 mL (teflonová měřicí kyveta) a 20 mL (plastová kyveta s teflonovým 
povlakem). Pokud je k dispozici dostatečné množství vzorku, lze zvýšením proměřo-
vané hmotnosti benzenu snížit nejistotu měření vlastního vzorku, vliv nejistot daných 
kalibrací, pozaďovým příspěvkem a opravou na zhášení však zůstává zachován, pří-
padně se i mírně zvýší. Měření v 15 a 20 mL geometriích proto může být výhodou spí-
še pro relativní porovnávání aktivit l4C ve vzorcích. Pro některá datovaná období ho-
locénu může tato geometrie umožnit relativní porovnávání s rozlišením 10 až 20 let. 
Měření vzorků s použitím pouze částečně naplněné kyvety by zatížilo výsledky měření 
zvýšeným rozptylem hodnot způsobeným kondenzací malého množství benzenu na 
stěnách. Z tohoto důvodu se ukázalo nezbytným měřit benzen pouze v geometriích 
odpovídajících plným objemům měřicích kyvet. 

Souběžně se zdokonalováním pracovních postupů jsou v laboratoři prováděny kontrolní ana-
lýzy založené zejména na opakovaném zpracování již datovaných vzorků. Velmi cennou je 
možnost porovnání našich údajů s výsledky radiouhlíkového datování ze zahraničních praco-
višť či datacemi pomocí jiných metod. V tabulkách la,b jsou v závorkách uvedeny všechny 
dostupné souběžné datace vzorků dřev za první polovinu roku 2010 (poskytnuto až po odeslá-
ní našich výsledků datování). V posledním sloupci tabulek jsou uvedeny absolutní pravděpo-
dobnosti kalibrovaného stáří vypočtené z našich datací. Převážná část srovnávacích údajů 
byla stanovena dendrochronologicky na pracovišti DendroLab Brno a jsou vyjádřeny jako 
období odpovídající pravděpodobnému pokácení stromu IX'19. 

Poměrně starý vzorek dubového dřeva č. 10 014 (Tabulka la) byl paralelně datován 
v radiouhlíkové laboratoři v Poznani. V tomto případě byly srovnávány výsledky stanovení 
aktivity 14C vyjádřené v letech BP (before present) jako konvenční radiouhlíkové stáří dle 
Stuiver-Polachovy konvence -0. 
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Tab. la Porovnání našich výsledků datování s dostupnými údaji z jiných pracovišť, první 
polovina roku 2010 (uvedeno se souhlasem zadavatele). Srovnávané hodnoty jsou 
vyznačeny tučně. Zadavatel: Dr. I. Boháčové, ARÚ Praha AV ČR, v.v.i., vzorky dřev z 
povodňových sedimentů, Stará Boleslav 

Č.vz. 
Značení vzorků zadavate-

lem 
Konvenční radiouhlíkové 

stáří, léta BP 
Kalibrované stáří, hlavní in-

terval, léta BC, A D 
P ( % ) 

1 0 0 1 0 5 -R8330_VS_ 1370 408 ± 73 
1410 - 1645 AD 

(skáceno po 1376 AD)* 
95 

1 0 0 1 2 21-R9053 N I 5 4 0 - 6 0 440 ± 74 
1393 - 1642 AD 

(skáceno 1549-63 AD) 
92 

1 0 0 1 4 38-R9119-Px 
2710 ±76 

(Poz.: 2710 ±40)** 
1 0 5 5 - 7 6 3 BC 95 

1 0 0 1 8 6-R8331_VS_1379 488 ± 73 
1298- 1523 AD 

(skáceno po 1379 AD)* 
87 

1 0 0 1 9 22-R9054 NI545-61 498 ± 73 
1293- 1521 AD 

(skáceno 1545-61 AD) 
90 

* Podkorová část kmenu se nedochovala 

** Vzorek byl datován v Poznani pomocí AMS (radiouhlíková laboratoř s mezinárodním kódem Poz.) 

Tab. l b Porovnání našich výsledků datování s dostupnými údaji z jiných pracovišť, první 
polovina roku 2010 (uvedeno se souhlasem zadavatele). Srovnávané hodnoty jsou 
vyznačeny tučně. Zadavatel: Dr. K. Žák, GÚ AV ČR, v.v.i. 19 

Č.vz. 
Značení vzorků zadavate-

lem 
Konvenční radiouhlíkové 

stáří, lota BP 
Kalibrované stáří, hlavní in-

terval, léta BC, A D 
P ( % ) 

10 002 
Beroun, dubový trám 

v blízkosti říčního koryta 
695 ± 74 

1207- 1413 

(skáceno 1363-4 AD) 
95 

Závěr 
Příspěvek porovnává možnosti metod stanovení l4C s použitím konvenčních postupů a cestou 
zpracování mikrovzorků s měřením urychlovačovou hmotnostní spektrometrií. Jsou zde dis-
kutovány výhody zpracování mikrovzorků spolu s některými aplikacemi. Rovněž je zde vě-
nován prostor možnostem rozvoje konvenční metody stanovení l4C založené na syntéze ben-
zenu s měřením kapalinovou scintilační spektrometrií v rámci naší radiouhlíkové laboratoře. 
V současné době naše radiouhlíková laboratoř provádí také experimenty zaměřené na zpraco-
vání mikrovzorků a přípravu grafitizovaných terčíků. 

Nezbytnou součástí nově zaváděných i stávajících analytických postupů je jejich kontrola. 
Dobrou kontrolu metody stanovení l4C umožňuje radiouhlíkové datování, kde jsou využívány 
přebytky již datovaného materiálu k opakovaným analýzám. Pro ověřování analytických po-
stupů používáme také srovnávání našich výsledků radiouhlíkového datování s datacemi 
z jiných pracovišť, jak je patrné z přiložené tabulky porovnávající výsledky z první poloviny 
roku 2010. Lze konstatovat, že i z hlediska stanovení 14C pro „nedatovací" aplikace (zejména 
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sledování radiouhlíku v okolí jaderných elektráren, monitorování 1 'C v ovzduší) umožňuje 
radiouhlíkové datování velmi dobrou kontrolu používaných analytických postupů. 
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Applications, development, and assurance of l 4C determinat ion methods 
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Precise determination of l4C can provide important information for several various applications. (1) Radiocarbon 
dating is an important tool, namely for archaeological, geological, and paleoenvironmental studies. This chal-
lenging application also provides excellent tools for validation of utilized analytical routines of " C determina-
tion. (2) Radiocarbon makes a major contribution to the collective effective dose from all radionuclides released 
by nuclear power plants (NPP) with light-water pressurized reactors (LWPR) during normal operation. Hence, 
monitoring of l4C in the NPPs surrounding and in reference areas is essential. (3) Influence of fossil fuel com-
bustion on climatic changes is frequently discussed, nowadays. Fossil carbon does not contain l4C and causes 
dilution of radiocarbon in carbon isotopic mixture of atmospheric C0 2 . In consequence, monitoring of atmos-
pheric l 4C0 2 can precise parameters connected with transport of atmospheric C0 2 . Realistic parameters in pre-
diction models can avoid economy problems implying from overestimation or underestimation of fossil fuel 
combustion impact. In the paper possibilities of development of both conventional and AMS (Accelerator Mass 
Spectrometry) l4C determination methods including related applications and elements of QC/QA in our radio-
carbon laboratory are discussed. 
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