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Úvod
Environmentálne rádionuklidy sú neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia
a rádiouhlík
terestriálnej

14

C je toho skvelým príkladom. Uhlík je základným stavebným prvkom celej

a oceánskej

biosféry

a taktiež

sa

nachádza

v anorganických

zložkách

environmentu - v oceánoch, atmosfére aj geologickom podloží. Nestabilný izotop uhlíka

14

C

je kozmogénny rádionuklid, ktorý vzniká najmä v atmosfére interakciou sekundárnych
neutrónov kozmického žiarenia s atómami tvoriacimi atmosféru. Následne sa zúčastňuje
uhlíkového cyklu a spolu so stabilnými izotopmi uhlíka sa dostáva do všetkých zložiek
životného prostredia.
Využívanie nukleárnych technológií a fosílnych palív sa prejavuje na koncentrácii
rádiouhlíka v prírode. Rádiouhlík preto umožňuje sledovať nielen prírodné procesy, ale
taktiež vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie. Ľudské aktivity môžu obsah rádiouhlíka
v prírode zvyšovať v dôsledku výpustí z jadrových zariadení, ale taktiež jeho koncentráciu
znižovať emisiou fosílneho oxidu uhličitého neobsahujúceho 14C do atmosféry. Táto práca sa
zaoberá sledovaním obsahu rádiouhlíka v atmosfére aj biosfére a štúdiom jeho zmien
v dôsledku antropogénnych vplyvov. Z environmentálneho hľadiska sú zaujímavé aj
atmosférické aerosóly obsahujúce uhlík, ktorých zdroje je možné určiť na základe
rádiouhlíkovej analýzy. Meranie

14

C v aerosóloch z Bratislavy v priebehu jedného roka je

jedným z cieľov tejto práce.
Zaujímavým využitím

14

C je rádiouhlíkové datovanie vzoriek. V rámci tejto práce

bolo datovaných niekoľko archeologických a geologických vzoriek - kostí z hniezd dravých
vtákov zo slovenských jaskýň a vzoriek rašeliny z hĺbkového profilu seizmicky aktívnej
lokality Dobrá Voda v blízkosti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Tradičné rádiometrické metódy detekcie rádiouhlíka sú postupne nahrádzané
urýchľovačovou hmotnostnou spektrometriou, ktorá vyžaduje o niekoľko rádov menšie
množstvá vzoriek a poskytuje vo väčšine prípadov vyššiu presnosť, i keď za cenu podstatne
vyšších prevádzkových nákladov. Na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa nachádza
urýchľovačové laboratórium Centra pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA)
a jedným z jeho cieľov je analýza rádiouhlíka a iných dlhožijúcich rádionuklidov
environmentálneho významu pomocou urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie (AMS).
Okrem zatiaľ nedokončeného AMS systému sa na KJFB nachádza aj rádiouhlíkové

laboratórium s dlhoročnou tradíciou merania koncentrácie rádiouhlíka v environmentálnych aj
archeologických vzorkách veľkoobjemovým plynovým proporcionálnym detektorom.
Široké spektrum možných aplikácií rádiouhlíkovej analýzy, či už pomocou AMS
alebo proporcionálnych detektorov, predstavuje veľkú výzvu z hľadiska spracovania
množstva rôznych druhov vzoriek. Cieľom tejto práce je okrem analýzy rutinne meraných
typov vzoriek vyvinúť a optimalizovať metodiky pre ďalšie skupiny vzoriek, napríklad vínny
etanol (na datovanie vína a autentifikáciu ročníkov) alebo aerosólové uhlíkové častice
(určovanie pomeru fosílnych a nefosílnych zložiek aerosólov).

Ciele dizertačnej práce
(1) Vývoj metód spracovania vzoriek a metód merania obsahu rádiouhlíka vo vzorkách
• vývoj, testovanie a optimalizácia postupov spracovania rôznych typov vzoriek
určených

na

rádiouhlíkovú

analýzu

pomocou

urýchľovačovej

hmotnostnej

spektrometrie (AMS)
• vývoj, testovanie a optimalizácia metód prípravy vzoriek na meranie obsahu

14

C

v plynových proporcionálnych detektoroch
• hmotnostná urýchľovačová spektrometria vzoriek v Centre pre urýchľovačové
a nukleárne technológie a v zahraničných AMS laboratóriách
(2) Rádiouhlíková analýza vzoriek
• meranie koncentrácie rádiouhlíka v environmentálnych vzorkách (letokruhy stromov,
aerosóly, atmosférický oxid uhličitý, rašelina, a pod.)
• rádiouhlíkové datovanie archeologických vzoriek (kosti, drevo, víno, atď.)
(3) Vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov
• evaluácia a interpretácia výsledkov meraní environmentálnych vzoriek (dopad
prevádzky slovenských jadrových elektrární na

14

C v atmosfére, pomer fosílnych

a nefosílnych zdrojov uhlíkových aerosólov, Suessov efekt)
• evaluácia a interpretácia výsledkov meraní archeologických vzoriek (kosti zo
slovenských jaskýň, datovanie vína)
• prezentácia výsledkov a príprava publikácií

Zhrnutie najdôležitejších výsledkov
14

C v aerosóloch Bratislavy
Zaujímavou aplikáciou rádiouhlíkovej metódy je možnosť určenia fosílneho

a nefosílneho pôvodu aerosólových častíc v atmosfére. Z aerosólov s veľkosťou väčšou ako
0,3 µm odoberaných v Bratislave v období od júna 2017 do júna 2018 sme separovali uhlík
z EC (elemental carbon) frakcie tvorenej sadzami zo spaľovania fosílnych palív a biomasy.
14

C analýza týchto častíc ukázala, aký je pomer medzi týmito dvoma zdrojmi a ako sa tento

pomer mení v priebehu roka (Obr. 1). Parameter ffos určuje podiel fosílnych zdrojov a fbio
podiel aerosólov produkovaných pri spaľovaní biomasy.

Obr. 1: Pomer EC uhlíkových aerosólov v Bratislave produkovaných spaľovaním fosílnych
palív a spaľovaním biomasy
Dominantným zdrojom skúmaných aerosólových častíc je spaľovanie fosílnych
materiálov. Častice pochádzajúce zo spaľovania biomasy tvoria v letných mesiacoch približne
30 % z celkovej koncentrácie EC uhlíka a v zimných mesiacoch tento podiel narastá na
úroveň 50 %. Táto variácia v priebehu roka je pravdepodobne spôsobená zvýšenou mierou
spaľovania dreva na vykurovanie v zimných mesiacoch. Relatívne vysoký podiel aerosólov zo
spaľovania biomasy je prekvapujúci, vzhľadom na pomerne silnú industrializáciu Bratislavy

a jej okolia sme očakávali príspevok spaľovania biomasy v lete iba na úrovni niekoľkých
percent. Prispieva k tomu pravdepodobne aj intenzívnejšie využívanie biomasy ako
alternatívneho zdroja energie.
Podiel emisných zdrojov EC aerosólov v Bratislave sa dá porovnať s výsledkami
podobných štúdií vo svete. Napríklad v Zürichu vo Švajčiarsku je fbio v lete iba na úrovni 0,06
a v zime na podobnej úrovni ako letné hodnoty v Bratislave (0,25) [Szidat et al., 2006].
Podobné hodnoty uvádza aj [Dusek et al., 2017] pre poľnohospodársku oblasť v Holandsku
(0,26 v zime a 0,16 v lete). Veľmi podobné hodnoty ako sme určili pre Bratislavu boli
namerané v meste Xi’an v Číne – 0,46 v zime a 0,17 v lete [Ni et al., 2018].

Analýza obsahu rádiouhlíka vo vínach
Rádiouhlík z atmosféry sa fotosyntézou dostáva do chemickej štruktúry rastlín. Vo
viniči sa tento absorbovaný uhlík ukladá vo forme cukrov v jeho plodoch. Koncentrácia

14

C

za obdobie, počas ktorého sa tvorili bobule hrozna, sa pri výrobe vína dostáva z organických
molekúl v hrozne do vína. To predstavuje možnosť určenia alebo autentifikácie ročníku vína
štandardným rádiouhlíkovým datovaním alebo, ak sa jedná o víno vyrobené v čase
atmosférických testov jadrových zbraní, datovaním podľa bombového píku [Zoppi et al.,
2004]. Ak sa jedná o víno známeho ročníka, meranie jeho koncentrácie
použiť na určenie obsahu

14

C sa dá spätne

14

C v biosfére a atmosfére v danom roku a sledovať tak priebeh

zmien koncentrácie rádiouhlíka v prírode [Burchuladze et al., 1980].
Vývoj metodiky spracovania vzoriek vína pre rádiouhlíkovú analýzu proporcionálnym
detektorom so sebou priniesol potrebu maximalizácie výťažku destilácie etanolu z vína
a stabilného spaľovacieho procesu, ktorý v spaľovacej trubici zabráni vytvoreniu výbušnej
zmesi etanolových pár a kyslíka. Podarilo sa nám obe časti procesu spracovania, destiláciu aj
spaľovanie, optimalizovať na výťažok vyšší ako 90 %. Na sériu deviatich vín
z juhovýchodného Slovenska sme úspešne aplikovali tento postup a určili v nich obsah
rádiouhlíka (Obr. 2). Tieto vína pochádzali z rokov 1958 až 1965 a preto boli ich aktivity
zvýšené a pomerne dobre kopírovali bombový

14

C pík v atmosfére a biosfére. Vyvinutú

metodiku sme využili aj na verifikáciu veku tureckého vína, o ktorom sa predpokladalo, že
môže pochádzať až zo 14. storočia (Obr. 3). Tento predpoklad sme ale nepotvrdili, na základe
našich výsledkov víno pochádza z rokov 1956 – 1957 alebo z obdobia od roku 2004 až po
súčasnosť.

Obr. 2: ∆14C hodnoty slovenských vín z rokov 1958 až 1965 z východného Slovenska
porovnané s 14C dátami pre severnú pologuľu (NH zóna 1, [Hua et al., 2013])

Obr. 3: Kalibrovaný vek tureckého vína s predpokladaným vekom 600 až 700 rokov

Rádiouhlík v letokruhoch stromov z územia Slovenska
Rádiouhlíková analýza dendrologicky datovaných letokruhov stromov predstavuje
výborný nástroj na skúmanie úrovne 14C aktivity v minulosti. Tú môže ovplyvňovať Suessov
efekt aj prísun CO2 obohateného o

14

C v dôsledku ľudskej činnosti spojenej s jadrovou

energetikou a priemyslom. Aby bolo možné ohodnotiť príspevok týchto efektov v rôznych
lokalitách, je potrebné poznať úroveň

14

C v letokruhoch stromu neovplyvnenom lokálnymi

zdrojmi spôsobujúcimi tieto efekty. Na tieto účely sme odobrali vzorky letokruhov z horského
strediska Jasná v národnom parku Nízke Tatry. V tejto lokalite nepredpokladáme žiadne
významné lokálne zdroje fosílneho CO2 alebo antropogénneho rádiouhlíka. Vysoký vek
stromu umožnil namerať priebeh aktivity 14C v letokruhoch od roku 1911 po 2016 (Obr. 4).

Obr. 4: Priebeh ∆14C v letokruhoch z Jasnej porovnaný s rádiouhlíkovými dátami pre severnú
pologuľu (NH zóna 1, [Hua et al., 2013]).

Začiatok tohto obdobia vykazuje pomalý (0,11 ± 0,05 ‰ za rok) pokles spôsobený
Suessovým efektom, ktorý bol začiatkom 50. rokov ukončený prudkým nárastom v dôsledku
atmosférických skúšok jadrových zbraní. Postupný pokles z maximálnych hodnôt sa dá
charakterizovať exponenciálnym trendom s časovou konštantou 15,2 ± 0,3 rokov. S
pozaďovými hodnotami z Jasnej sme porovnali letokruhy z Vysokej pri Morave [Kontuľ et
al., 2017] a Žlkovciach [Ješkovský et al., 2015] (Obr. 5). V oboch prípadoch bol viditeľný

vplyv prísunu fosílneho CO2 do atmosféry. Aj v letokruhoch zo Žlkoviec, čo je obec
nachádzajúca sa v blízkosti jadrovej elektrárne Bohunice, má dominantný vplyv Suessov
efekt, pretože žiadna z hodnôt v týchto letokruhoch nepresiahla úroveň z Jasnej.

Obr. 5: Porovnanie obsahu rádiouhlíka v letokruhoch zo Žlkoviec a Vysokej pri Morave
s pozaďovou úrovňou v letokruhoch z Jasnej v Nízkych Tatrách

Optimalizácia priebehu grafitizácie vzoriek pre AMS analýzu 14C
Grafitizácia - redukcia vzorkového oxidu uhličitého na grafit - je veľmi dôležitou
časťou procesu spracovania vzoriek na účely merania

14

C pomocou urýchľovačovej

hmotnostnej spektrometrie. Je preto dôležité mať dobre optimalizovaný a otestovaný
grafitizačný protokol. Porovnanie vodíkovej a zinkovej metódy grafitizácie z hľadiska
priebehu grafitizačnej reakcie ukázalo, že geometria reaktora, v ktorom reakcia prebieha, má
veľký vplyv na rýchlosť priebehu grafitizácie. Vodíková metóda prebieha rýchlejšie vo
väčšom reaktore (s ramenami tvorenými širšími skúmavkami) ako v malom reaktore, ktorého
ramená majú menší priemer. Pri zinkovej metóde je to naopak, grafitizácia je rýchlejšia
v malom reaktore. V súčasnosti je naša aparatúra na grafitizáciu vzoriek vybavená štyrmi

grafitizačnými reaktormi, ale predpokladáme, že po dokončení AMS systému v CENTA
laboratóriu bude potrebné grafitizačnú linku rozšíriť. A z toho hľadiska sú naše zistenia
veľmi dôležité - na ich základe môžeme dizajn nových grafitizačných reaktorov navrhnúť tak,
aby bola ich geometria optimálna pre zvolenú metódu grafitizácie. Rovnako môžu tieto
informácie potenciálne pomôcť novým AMS laboratóriám, v ktorých zavádzajú postupy
spracovania vzoriek na AMS analýzu.

Obr. 6: Priebeh grafitizácie použitím vodíkovej metódy ilustrujúci vplyv skrátenia ramien
reaktora na rýchlosť poklesu tlaku v malom (9 ml) a veľkom (17 ml) reaktore

V rádiouhlíkovom laboratóriu KJFB budeme naďalej používať vodíkovú metódu,
pretože sa nám podarilo jej priebeh značne optimalizovať z hľadiska geometrie reaktorov.
Skrátenie ramien reaktora malo za následok skrátenie trvania grafitizácie zo šiestich hodín na
menej ako tri hodiny (Obr. 6). Vylepšený grafitizačný protokol bol potom otestovaný na
viacerých vzorkách diskutovaných v tejto práci a ukázal sa byť spoľahlivou a rýchlou
metódou grafitizácie vzoriek.

Rádiouhlíkové datovanie kostí z hniezd dravých vtákov
Ďalšou sériou vzoriek spracovávanou v rámci tejto práce boli kosti hlodavcov
a drobných živočíchov z hniezd dravých vtákov. Niektoré druhy vtákov, najmä dravcov, cez
ústnu dutinu vyvrhujú nestráviteľné zvyšky potravy nazývané vývržky. Tie sú tvorené
materiálom, ktorý kyseliny a enzýmy vo vtáčom žalúdku nie sú schopné rozložiť
a najčastejšie sa jedná o zvyšky kostí, srsti a kože. Vzorky kostí z vývržkov (niektoré z nich
sú zobrazené na Obr. 7) pochádzali z rôznych slovenských jaskýň

a jedna zo vzoriek

pochádza z Kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline. Vývržky umožňujú identifikovať zloženie
potravy dravého vtáka, ktorého hniezdo je skúmané [Obuch & Karaska, 2010]. Na základe
rádiouhlíkovej analýzy kostného materiálu z vývržkov je následne možné určiť aj vek
vývržkov.

Obr. 7: Ilustračné fotografie niektorých analyzovaných vzoriek kostí

Výsledky rádiouhlíkového datovania týchto vzoriek pomocou AMS sú na Obr. 8,
Rádiouhlíkový vek sme kalibrovali na kalendárny vek pomocou programu OxCal 4.3.2
[Bronk Ramsey, 2017] kalibračnou krivkou IntCal13 [Reimer et al., 2013]. O niektorých
vzorkách sa na základe miesta nálezu a zloženia kostných pozostatkov vývržkov
predpokladalo, že môžu byť staršie ako niekoľko tisíc rokov. Výsledky datovania tento
predpoklad potvrdzujú - štyri vzorky sú staršie ako 27 000 rokov, dve vzorky staré približne
15 000 rokov a jedna vzorka je takmer 6000 rokov stará. Vek jednej zo vzoriek je približne
2600 rokov a tri najmladšie vzorky sú z obdobia 1400 až 1700 nášho letopočtu.

Obr. 8: Výsledky kalibrácie nameraného rádiouhlíkového veku vzoriek kostí z jaskýň
a z kostola Svätého Štefana Kráľa v Žiline (calBC - roky pred naším letopočtom, calAD roky nášho letopočtu)

Záver
Cieľom dizertačnej práce bolo vyvinúť nové postupy spracovania vzoriek pre
rádiouhlíkovú analýzu pomocou urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie (AMS)
a zdokonaliť spracovanie vzoriek pri rádiometrickom meraní plynovými proporcionálnymi
detektormi (GPC) v rádiouhlíkovom laboratóriu

na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky

(KJFB). Tieto aj ďalšie bežne používané postupy sme aplikovali na meranie obsahu

14

Cv

archeologických a environmentálnych vzorkách. Vzorky, pri ktorých to množstvo vzorkového
materiálu

umožňovalo,

boli

analyzované

v rádiouhlíkovom

laboratóriu

pomocou

veľkoobjemového proporcionálneho detektora. Urýchľovačové laboratórium CENTA
(Centrum pre urýchľovačové a nukleárne technológie) zatiaľ nie je vybavené kompletným
AMS systémom a preto boli vzorky s nedostatočným množstvom materiálu (menej ako 3 g
uhlíka) spracované v našom laboratóriu a merané v niektorom zo zahraničných AMS
laboratórií. Analýza a interpretácia výsledkov týchto meraní priniesla zaujímavé poznatky o
zdrojoch uhlíkových aerosólov v atmosfére, vplyve ľudskej činnosti na obsah rádiouhlíka v
atmosfére a biosfére Slovenska.

Summary
The aim of this thesis was to develop new sample preparation methods forradiocaebon
analysis using accelerator mass spectrometry (AMS) and to improve sample preparation
protocols used in radiometric measurement of

14

C using gas proportional counters in

radiocarbon laboratory at the Department of Nuclear Physics and Biophysics. These newly
developed methods, as well as already established ones, were applied to 14C measurements in
archeological and environmental samples. Samples with enough sample material were
measured using a large-volume gas proportional counter. CENTA (Centre for Nuclear and
Accelerator Technologies) accelerator laboratory is not yet equipped with an AMS system
and therefore samples with carbon content smaller than 3 g were pretreated and prepared at
our laboratory and the AMS measurement took place in one of collaborating AMS
laboratories. Evaluation and analysis of these results yielded interesting findings about the
atmospheric carbonaceous aerosols sources and anthropogenic effects on radiocarbon content
in the atmosphere and biosphere.
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