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Z hlediska dávkové zátěže okolní populace od plynných výpustí při běžném provozu 
jaderných elektráren s lehkovodními tlakovými reaktory je 14C nejvýznamnějším 
radionuklidem 1,2. V plynných výpustech z lehkovodních tlakových reaktorů obvykle převládá 
chemická forma 14CH4  a přibližně 95% vypouštěného 14C je uvolňováno cestou plynných 
výpustí 3-6. Lehkovodní tlakové reaktory (PWR) uvolňují do životního prostředí v porovnání 
s jinými typy relativně malé množství 14C, z toho je přibližně 95 % aktivity 14C uvolňováno 
plynnými výpustmi 5. Plynné výpusti 14C z PWR jsou tvořeny převážně uhlovodíky (75–
95 %), zejména metanem, s pouze malou frakcí ve formě CO2 

1,5,7,8. Rovněž v případě ETE 
představuje 14C dominantní podíl na dávkové zátěži okolní populace od radionuklidů 
uvolňovaných do ovzduší, viz Obr. 1. Plynné výpusti forem 14C jsou do životního prostředí 
uvolňovány především ventilačními komíny obou hlavních výrobních bloků ETE a v menší 
míře také ventilačním komínem budovy aktivních pomocných provozů. Ventilační komíny na 
HVB (hlavní výrobní blok) jsou dvoudříkové, tj. jsou soustředné a dělí se na vnitřní a vnější. 
Výpusti z těchto komínů závisí na provozních režimech bloků, vnější dříky komínů jsou 
provozovány pouze v obdobích odstávek jednotlivých bloků. Ventilační komín BAPP 
(budova aktivních a pomocných provozů) je jednodříkový a je provozován nepřetržitě.  
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Obr. 1 Přehled příspěvků jednotlivých radionuklidů z plynných výpustí ETE k úvazku 
efektivní dávky E(50) od příjmu radionuklidu jednotlivcem z okolní populace v roce 2009 
(ETE, 2010) 2.  
 

Vzorky pro stanovení objemové aktivity chemických forem 14C v plynných výpustech se 
odebírají z vnitřních komínů HVB a z ventilačního komína BAPP za všech provozních 
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režimů bloku. Z vnějších komínů HVB se vzorky 14C v souladu se schváleným programem 
monitorování výpustí z ETE odebírají z výše uvedeného důvodu pouze při odstávkách. Od 
počátku května 2004 je perioda kontinuálně odebíraného vzorku (doby kumulace) jeden 
týden. 

Pro odběr (kumulaci) vzorků je v ETE používáno odběrové zařízení V3H14C 9 od výrobce 
VF, a.s., viz Obr. 2. Pro záchyt 14CO2 jsou používány vzorkovnice s náplní 3M roztoku NaOH 
(sorbent CO2). Vzorkovaná vzdušnina je rozdělena do dvou větví, kde jedna větev slouží pro 
záchyt chemické formy 14CO2 přímo obsažené ve vzorkovaném vzduchu. Ve druhé je vzorek 
vzdušniny převáděn přes spalovací katalyzátor, zde jsou spalitelné formy převedeny na 14CO2, 
který je jímán. Obsah kyslíku ve vzdušnině ventilačních komínů odpovídá běžnému 
venkovnímu vzduchu, koncentrace spalitelných forem uhlíku jsou řádově nižší, je proto 
možné spalováním převádět spalitelné formy uhlíku na oxid uhličitý bez nutnosti přídavku 
oxidačního činidla. V této větvi/trase je proto zachycen veškerý 14C, bez rozlišení chemických 
forem (tzv. suma forem 14C, zahrnující i spalitelné formy). Průtok vzorkované vzdušniny je 
regulován tak, aby odpovídal hodnotě okamžitého průtoku ventilačními komíny. Stanovení 
14C v roztocích kumulovaných vzorků se provádí v laboratoři radiační kontroly okolí ETE 
cestou srážení BaCO3 a následného měření suspenze kapalinovou scintilační spektrometrií. 
Výsledky jsou poté vztaženy na objem vzorkované vzdušniny a přepočteny na objemové 
aktivity. 
 

 
Obr. 2 Zařízení pro odběr 3H a 14C ze vzdušnin. Umožňuje vzorkovat 14CO2, HTO. Po 
převedení vzduchu přes spalovací katalyzátor je možné v souběžné větvi sledovat aktivity 
sumy chemických forem 3H a 14C. Sériově zapojené tři vzorkovnice s roztokem NaOH pro 
záchyt 14C jsou umístěny na pravé straně zařízení pro obě větve 9. 
 
Dominantní množství 14C je v ETE uvolňováno do ovzduší vnitřními částmi komínů na 
hlavních výrobních blocích (viz Tab. 1) 10.  
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Tab. 1 Porovnání výpustí forem 14C v roce 2006 jednotlivými ventilačními komíny 10. 
Uvedeno v GBq rok-1 

Ventilační komín suma forem 14C 14CO2 
Vnější, HVB2 1,0 0,8 

Vnitřní, HVB2 429,6 11,2 

Vnější, HVB1 0,9 0,7 
Vnitřní, HVB1 278,8 5,9 

BAPP 4,8 3,5 
 

Objemové aktivity 14C ve vzdušnině vnitřních ventilačních komínů ETE na obou blocích se 
vyznačují značným kolísáním, jak je například patrné z Obr. 3. 
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Obr. 3 Průběhy měsíčních průměrných hodnot objemových aktivit forem 14C na HVB1, 
uvedeno v Bq m-3. 

 
Postupy stanovení 

14
C z roztoků kumulovaných vzorků 

V rámci klasického postupu je z podílu vzorku připravena sraženina BaCO3, která je 
promývána a sušena. Zpravidla je zpracováváno 100 g roztoku z celkových cca 500 g a 
hmotnosti připraveného BaCO3 se pohybují přibližně v rozmezí 2 – 5 g. Po sušení při 105 °C 
je pevný BaCO3 drcen a roztírán. Pro vlastní měření kapalinovou scintilační spektrometrií je 
jeden gram jemného práškovitého uhličitanu barnatého homogenizován se 7 mL vody a 10 
mL scintilačního koktejlu InstaGel. 

Za účelem měření 14C ve vzorcích z technologických částí jaderných elektráren byl od roku 
2004 v radiochemické laboratoři ÚJF zaveden a ověřován postup měření 14C v silně 
alkalickém vodném karbonátovém roztoku. Tato metoda se vyznačuje výrazně nižší časovou 
náročností postupu zpracování vzorků, jak bude dále diskutováno. Zprvu byla metoda 
využívána především pro zpracování bodově odebíraných vzorků vzdušniny z ventilačních 
komínů do tlakových nádob, v následujících letech i pro stanovení forem 14C ve vzdušinách 
vnitřních technologických částí ETE s odběrem do 2 L nízkotlakých vzorkovnic. Obdobně 
jako u odběru kumulovaných vzorků byla ze vzdušniny zachycena forma 14CO2 do roztoku 
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3M NaOH. Po záchytu této chemické formy byla vzdušnina vedena přes spalovací katalyzátor 
(granulovaný CuO, temperovaný na 700 °C) a spalováním připravený 14CO2 byl jímán do 3M 
NaOH. Tento postup tudíž umožnil rozlišování chemických forem 14C ve vzorcích na 14CO2 a 
formy spalitelné. 

S ohledem na možnou přítomnost rušivých radionuklidů v proměřovaném vzorku byly 
zavedeny metody indikace jejich případného výskytu: 

1. Kontrola kapalinových scintilačních spekter v oblastech odpovídajících vyšším energiím 
než Emax 

14C (186 keV). 
2. Opakované proměřování vzorků po uplynutí nejméně jednoho týdne. Statisticky 
signifikantní pokles aktivity by indikoval přítomnost interferujících radionuklidů s krátkým 
poločasem a Emax nižší než 14C. 
3. Kontrola tvaru spektra v oblasti měřicího okna. Měřicí okno je rozděleno na dvě části a 
výsledné aktivity jsou porovnány. 
4. Posunutí dolního okraje měřicího okna pro 14C nad Emax 

3H (18 keV) pro potlačení vlivu 
HTO.  
5. Kontrola obsahu radionuklidů ve výchozím roztoku po vysrážení BaCO3. Kromě samotné 
indikace přítomnosti interferujících radiounuklidů umožňuje tento postup také vypočítat 
případnou opravu aktivity pro údaj z měřicího okna pro 14C. Jelikož je proměřován čirý 
roztok po oddělení sraženiny BaCO3 centrifugací, časová náročnost zpracování vzorku se 
tímto příliš nezvyšuje (měří se roztok, sraženinu není zapotřebí dále zpracovávat). Pokud by 
byl ve vzorku významně přítomen zbytkový interferující radionuklid (jehož přítomnost je u 
klasického srážecího postupu potlačena), jeho vliv by byl indikován a následně by byla 
vypočtena oprava na jeho příspěvek do měřicího okna. 

Kromě přítomnosti 3H nebyla dosud v proměřovaných vzorcích prokázána významná 
přítomnost dalších interferujících radionuklidů. Metoda využívající přímého měření 14C 
v roztoku byla v následujících letech také postupně ověřována pro stanovení 14C v roztocích 
kumulovaných vzorků dodávaných pracovníky jaderných elektráren. Vlastní postup 
zpracování vzorků pro přímé měření zahrnuje stripování roztoku vzduchem odebíraným 
mimo budovu za účelem odstranění zbytků rozpuštěných radioaktivních vzácných plynů 
(v množství 4 L vzduchu na 1 g roztoku). Z vážení roztoku před a po stripování je vypočtena 
oprava na vliv zahuštění odparem, který způsobuje snížení hmotnosti přibližně o 5%. 
Stripovaný roztok je v množství 3 mL odvážen do nízkopozaďových skleněných měřicích 
kyvet („High Performance“, výrobce fy. Packard) a homogenizován se 17 mL scintilačního 
koktejlu HionicFluor a. Pro přípravu slepého vzorku se vychází ze 3 M NaOH, přes který je 
převeden vzduch odebíraný mimo budovu v množství přibližně odpovídajícímu součtu 
objemu vzduchu použitého pro stripování a ekvivalentnímu objemu vzdušniny odebrané ve 
ventilačním komíně. Objemová aktivita atmosférického 14CO2 činí přibližně 50 mBq m-3, tato 
hodnota odpovídá radiouhlíkovému pozadí i ve vzdušnině ventilačního komína 11. Pro 
stanovení detekční účinnosti je používána metoda standardního přídavku. 

 
Porovnání výsledků stanovení obou metod 

Od roku 2010 jsou k dispozici údaje pro porovnání výsledků stanovení dosažených pomocí 
srážecího postupu a metodou přímého měření roztoku. Ukázka porovnání výsledků stanovení 
je uvedena v Tab. 2. 

                                                 
a Scintilační koktejl HionicFluor je vhodný pro měření směsí s obsahem silně alkalických vodných roztoků. U 
nově dodaného koktejlu jeho kapacita převyšuje 5 mL 3 M NaOH na 20 mL scintilační směsi, postupem doby se 
však mírně snižuje. Z tohoto důvodu je v laboratoři raději dávkován nižší objem roztoku, poměr 3/17 zaručuje 
poměrně dobrou dlouhodobou stabilitu směsi z hlediska až několika měsíců.  
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Tab. 2 Stanovení objemové aktivity sumy forem 14C ve výpustech ventilačních komínů ETE, 
rok 2010. Aktivity jsou uvedeny v Bq m-3. (A) přímé stanovení v exponovaném roztoku, 
měřeno na přístroji TriCarb 3170 po dobu 120 minut, (B) stanovení klasickým postupem 
přípravy sraženiny BaCO3 

Značení vzorku Období kumulace A ± A B Diference 

BAPP 13.-20.IX < 2,9 0,4 - 

HVB1 vnitřní 13.-20.IX 7,6 1,4 7,4 2,7% 

HVB1 vnější 13.-20.IX < 2,9 2,4 - 

HVB2 vnitřní 13.-20.IX 441,1 5,3 412,8 6,8% 

BAPP 20.-27.IX < 2,9 0,3 - 

HVB1 vnitřní 20.-27.IX 14,2 1,5 13,5 5,4% 

HVB1 vnější 20.-27.IX < 3,0 3,0 - 

HVB2 vnitřní 20.-27.IX 354,5 4,8 329,4 7,6% 

 

Jak je z Tab. 2 patrné, jistou nevýhodou stanovení s přímým měřením karbonátového roztoku 
jsou detekční meze stanovení. Tato nevýhoda je dána menším ekvivalentním množstvím 
měřeného vzorku, 3 mL (oproti přibližně 20 – 50 mL v závislosti na hmotnosti BaCO3 u 
srážecího postupu). Druhou výhodou srážecí metody je vyšší robustnost v případě výskytu 
vyšších aktivit rušivých radionuklidů ve vzorku. 

Metoda s použitím přímého měření karbonátového roztoku má tyto výhody: 

1. Jelikož není zapotřebí sušení, mletí a dávkování BaCO3 do měřicích kyvet, je výrazně 
sníženo riziko kontaminace laboratoře 14C.  
2. Metoda přímého stanovení má značně nižší časovou i ekonomickou náročnost. Její použití 
by umožnilo lepší časové rozlišení změn objemové aktivity 14C ve ventilačních komínech, viz 
Obr. 3. 
3. Karbonátová forma 14C se nachází v roztoku, scintilační směs má proto výrazně vyšší 
časovou stabilitu z hlediska týdnů až měsíců. Detekční účinnost zde není ovlivněna postupnou 
sedimentací suspenze ani velikostí zrn proměřovaného BaCO3. 
4. Pro stanovení je postačující pouze několik jednotek až desítek mililitrů roztoku 
s kumulovaným vzorkem. 
5. I s použitím kontrolního srážení BaCO3 činí doba potřebná na přípravu vzorku k měření 
přibližně dvě hodiny. Metodu lze proto používat jako expresní analýzu. 
6. Metoda s přímým měřením roztoku omezuje množství vznikajícího odpadu s obsahem 
toxického bária. 

 
Shrnutí 

V příspěvku jsou porovnávány dvě metody stanovení karbonátové formy 14C v kumulovaných 
vzorcích výpustí jaderných elektráren. Obvyklý postup je založen na přípravě BaCO3, který je 
po mletí proměřován ve formě suspenze přítomné ve scintilační směsi. Druhá metoda 
stanovení je založena na přímém měření roztoku s obsahem rozpuštěné karbonátové formy. 
Metoda je vhodná pro stanovení ve vzorcích s nízkým obsahem rušivých radionuklidů, pokud 
by však vzorek obsahoval příměsi o aktivitách převyšujících 10 % aktivity 14C, je vhodnější 
použití klasického srážecího postupu. Na základě naší několikaleté zkušenosti však nebyla 
dosud v takových vzorcích pozorována významná přítomnost interferujících radionuklidů, 
vyjma 3H, které však má Emax pod dolním okrajem radiouhlíkového měřicího okna. 
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Nevýhodou metody s přímým měřením jsou také vyšší detekční meze, které se pohybují 
kolem 3 Bq m-3 (120 minut měření na přístroji TriCarb 3170, bez použití nízkopozaďového 
módu). Z hlediska bilancování výpustí 14C z ventilačních komínů však přispívají objemové 
aktivity řádu dolních jednotek Bq m-3 v poměrně malé míře. Metoda s využitím přímého 
měření umožňuje podrobněji sledovat rychle se měnící aktivit a snižují se i ekonomické 
náklady na analýzu. S použitím této metody je rovněž sníženo riziko kontaminace laboratoře i 
při proměřování poměrně vysokých aktivit 14C. 
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Possibilities of quick determination of 14C in stack air of nuclear power plants 
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In the contribution two methods of determination of 14C in stack air accumulated samples from nuclear power 
plants captured as carbonate are compared and discussed. Usual analytical routine is based on BaCO3 
precipitation and subsequent liquid scintillation (LS) measurement of resulting suspension in scintillation 
mixture. The presented method of 14C determination applies direct LS counting of accumulated samples 
containing dissolved carbonates in scintillation mixture. This method is applicable only for samples with 
small/negligible amount of interfering radionuclides (below 10% of 14C activity). However, during authors’ 
several year experience, significant presence of interfering radionuclides has not been observed (except tritium 
with Emax below the low edge of 14C measuring window). A disadvantage of the method with direct measurement 
is a slightly higher limit of determination, about 3 Bq m-3 (TriCarb 3170, measuring time 120 minutes in normal 
mode). In the point of view of 14C discharges balance, the activities of several orders of magnitude Bq do not 
contribute to the total 14C budget significantly. The method using direct 14C measurement facilitates time 
resolution in the case of quick changes in 14C activities in the stack air and reduces costs of the analyses. With 
use of this method the risk of laboratory contamination is strongly reduced even in the case of samples with 
elevated 14C activities. 


