6. Ionizující záĜení v archeometrii a dČjinách umČní
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Úvod
Pohlédneme-li do nČkteré i pomČrnČ nedávno vydané encyklopedie,
zpravidla se setkáme s více þi ménČ podrobným vysvČtlením pojmu „archeologie“. Tak napĜ. Akademický slovník cizích slov [1] ji definuje jako
„historickou vČdu zkoumající na základČ hmotných pramenĤ zákonitosti a
prĤbČh nejstarších dČjin lidstva“. Dále následují hesla „archeomagnetismus“, „archeopteryx“, atd. Podobné poĜadí hesel nalezneme i v dalších
encyklopediích (napĜ. [2]). Pojem „archeometrie“, použitý v názvu našeho
þlánku, zde chybí. A pĜitom právČ archeomagnetické datování je jednou
z metod v archeometrii používaných. Ve dnech 22.–26. dubna 2002 se v holandském Amsterdamu konalo již 33. mezinárodní sympozium o archeometrii, od roku 1958 vychází mezinárodní vČdecký þasopis Archeometry.
Jde tedy o vČdní obor pomČrnČ mladý, ale není to žádná žhavá novinka, na
kterou encyklopedie nestaþily zareagovat. Co se tedy vlastnČ skrývá pod
pojmem „archeometrie“?
Archeologické studie již po Ĝadu let nevystaþí jenom s klasickým prĤzkumem nalezišĢ a studiem hmotných pramenĤ. Zkušenosti historikĤ umČní
nemohou též zjistit všechna fakta o místu a dobČ vzniku, technologiích
výroby nebo pozdČjším osudu rĤzných umČleckých dČl, zvláštČ pokud
nejsou dokumentována v písemných pramenech. Do souboru poznatkĤ tak
již po více než pĤl století stále významnČji pĜispívá studium archeologických nálezĤ a umČleckých dČl metodami pĜírodních vČd – fyziky, chemie,
biologie, biochemie, metalurgie, geologie a dalších. Tyto studie významnČ
pĜispČly do pokladnice našeho vČdČní i k rozvoji interdisciplinární spolupráce mezi pĜírodovČdci, archeology a historiky, a pĜinášejí také cenné podklady pro restaurování rĤzných památek. PostupnČ vznikla samostatná vČdní
disciplína, jejíž název nás odkazuje ke studiu dávné minulosti a zároveĖ
k exaktnímu mČĜení.
Rozvoj archeometrie umožnil urþování stáĜí rĤzných organických
i anorganických materiálĤ metodami jako je radiouhlíkové datování, dendrochronologie1, termoluminiscence, opticky stimulovaná luminiscence, již
zmínČný archeomagnetismus atd. Je možné pĜispČt k poznání životních
podmínek a stravovacích zvyklostí dávných národĤ a kmenĤ na základČ
1

Datování na základČ posloupnosti šíĜek letokruhĤ stromĤ.
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chemických a biochemických analýz lidských a zvíĜecích pozĤstatkĤ,
zbytkĤ organických materiálĤ a odpadĤ. Fyzikální a chemické analytické
metody pomáhají k poznání materiálĤ, technologií výroby, míst pĤvodu a
dávných obchodních cest pro široké spektrum umČleckých dČl i užitkových
výrobkĤ. PĜesné metody vyhodnocování leteckých snímkĤ umožĖují lépe
zjistit rozsah dávných sídel i nalézat nová místa zajímavá z hlediska archeologického výzkumu. To vše je možné zahrnout do vČdní oblasti, která
dostala název „archeometrie“, a která se, snad pro svoji mezioborovost, snad
proto, že vČdecké disciplíny nejsou v popĜedí zájmu tvĤrcĤ všeobecných
encyklopedií, ve vČtšinČ z tČchto encyklopedií ani neobjevuje. Není však
proto ménČ zajímavá a ménČ dĤležitá pro rozvoj lidského poznání.
Pokusíme se alespoĖ na nČkolika metodách a pĜíkladech aplikací ukázat, jakých výsledkĤ se dá s využitím poznatkĤ pĜírodních vČd pĜi studiu
historických a umČleckých památek dosáhnout. V archeometrii jsou velmi
hojné a užiteþné metody, využívající ionizujícího záĜení (viz napĜ. [3]).
Vzhledem k odbornému zamČĜení autora se omezíme na nČkteré z tČchto
metod. PĜíklady si vybereme z celého svČta se snahou o jejich názornost a
zajímavost, aniž bychom tím chtČli nČjak snižovat význam prací konaných
v þeských zemích obecnČ nebo na ýVUT v Praze speciálnČ. Na FJFI ýVUT
byla mimo jiné pĜi katedĜe dozimetrie a aplikace ionizujícího záĜení založena laboratoĜ zabývající se studiem památek. OstatnČ nČkteré výsledky prací
této laboratoĜe jsou zmínČny v následujícím þlánku v této publikaci [4].
Radiouhlíkové datování
Radiouhlíková metoda datování je patrnČ nejznámČjší archeometrickou metodou, starší než sám pojem archeometrie. Vypracoval ji ve druhé
polovinČ þtyĜicátých let prof. Willard F. Libby jako výsledek svého studia
úþinkĤ kosmického záĜení na zemskou atmosféru a v roce 1960 za ni obdržel Nobelovu cenu za chemii. Kosmické záĜení vyvolává Ĝadu jaderných
reakcí, ve kterých se kontinuálnČ vytváĜejí rĤzné radioaktivní nuklidy.
NejdĤležitČjší a nejvíce zastoupené jsou nejtČžší izotop vodíku 3H a jeden
z izotopĤ uhlíku 14C. Ten vzniká v reakci atomových jader atmosférického
dusíku s neutrony za souþasné emise protonu:
14
N + n ĺ 14C + p.
14
Poloþas pĜemČny C je 5730 rokĤ, proto se v atmosféĜe nehromadí bez
omezení. PĜedpokládáme-li, že tok kosmického záĜení dopadající do atmosféry byl po dlouhá þasová období konstantní2, znamená to, že se þasem
2

Tento pĜedpoklad není zcela pĜesný a ve skuteþnosti na zmČny toku kosmického záĜení
s þasem musí být pĜi vyhodnocování výsledkĤ radiouhlíkového datování provádČna korekce.
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utvoĜila rovnováha – kolik 14C v ovzduší vzniká pĤsobením kosmického
záĜení, tolik ho zároveĖ ubývá jeho radioaktivní pĜemČnou3. Uhlík se
v ovzduší zabudovává do oxidu uhliþitého, který pĜijímají dýcháním živé
organismy, rostliny i živoþichové, a rovnČž v nich se ustaví rovnováha mezi
radioaktivním 14C a stabilními izotopy uhlíku 12C a 13C. Jakmile biologický
organismus odumĜe, zastaví se pĜísun nového 14C a rovnováha se poruší.
Uhlík, který byl v organismu v okamžiku jeho smrti, zĤstává v nČm zabudován bez další látkové výmČny. 14C poþne díky své radioaktivní pĜemČnČ
postupnČ ubývat podle vztahu:
C(t) = C(0) e-Ȝt,
kde C(0) je rovnovážná koncentrace 14C v organismu v okamžiku jeho
smrti, C(t) jeho koncentrace po þase t od smrti uvažovaného organismu, Ȝ
pĜemČnová konstanta 14C. Hodnotu C(0) lze získat ze „souþasných“ vzorkĤ4,
Ȝ je fyzikální konstanta, takže zmČĜením souþasné koncentrace C(t) a
jednoduchým výpoþtem se dá stanovit þas t. Metoda je v principu použitelná
na všechny materiály organického pĤvodu, výjimeþnČ lze takto datovat
i anorganické materiály, do nichž se pĜi jejich vzniku zabudovával atmosférický uhlík, nejþastČji do formy uhliþitanĤ (napĜ. krápníkové útvary), a dále
již nedocházelo k jeho výmČnČ. MČĜení koncentrace C(t) ovšem není jednoduchou záležitostí.
W. F. Libby a Ĝada jeho následovníkĤ mČĜili koncentraci radionuklidu
14
C na základČ jeho radioaktivní pĜemČny a emitovaného záĜení. 14C je však
záĜiþ beta s pomČrnČ nízkou energií emitovaných elektronĤ, navíc je ve
vzorcích mČĜených materiálĤ pĜítomen v extrémnČ nízkých aktivitách. Musí
být proto extrahován ze vzorkĤ a pĜeveden pĜímo do detekþního média
v detektoru ionizujícího záĜení. Pokud je používán plynem plnČný proporcionální detektor, pĜevádí se zpravidla uhlík do formy CO2 nebo acetylénu,
pĜi použití kapalných scintilátorĤ do benzenu. To ovšem znamená destrukci
alespoĖ þásti datovaného nálezu (nejþastČji nČkolika jednotek až desítek
gramĤ). U cennČjších pĜedmČtĤ to mĤže pĜedstavovat znaþné omezení
použitelnosti metody. Detektor je navíc konstrukþnČ složitý a je nároþný
z hlediska minimalizace obsahu pĜírodních radionuklidĤ v konstrukþních
3

Je ho nepatrné množství v porovnání se stabilními izotopy uhlíku, pouze asi
0,0000000001 % pĜírodní smČsi izotopĤ.
4
Vzhledem k uvolnČní znaþného množství 14C do ovzduší pĜi pokusných jaderných explozích a naopak k znaþným emisím neaktivních izotopĤ uhlíku do ovzduší pĜi spalování
fosilních paliv po nástupu prĤmyslové revoluce je ovšem rovnováha nyní porušena a nelze
vzít jakýkoli souþasný organický materiál – pojem souþasný vzorek se vztahuje k peþlivČ
promČĜenému standardu pĜechovávanému v americkém National Institute for Standards
and Technology.
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materiálech, protože musí vykazovat velmi nízké pozadí5. Má-li být dosaženo pĜimČĜené pĜesnosti, jsou potĜebné doby mČĜení každého vzorku Ĝádu
desítek i stovek hodin.
Od sedmdesátých let minulého století se proto prosazuje do radiouhlíkového datování jiná detekþní metoda, hmotnostní spektrometrie na
urychlovaþích (Accelerator Mass Spectrometry – AMS). Je založena na
pĜímém poþítání ionizovaných atomĤ uhlíku z mČĜeného vzorku. Svazek
ionizovaných atomĤ urychlených na urychlovaþi iontĤ je magnetickým
polem vychylován z pĜímé dráhy, pĜitom se lehþí ionty vychylují více a lze
tak od sebe oddČlit rĤznČ tČžké izotopy uhlíku a mČĜit jejich pomČrné
zastoupení. Citlivost AMS je v porovnání s detekcí radioaktivních pĜemČn
14
C i s „klasickými“ hmotnostními spektrometry nČkolikaĜádovČ vyšší, takže
je možné podstatnČ zmenšit velikost potĜebných vzorkĤ a zkrátit doby
mČĜení (tab. 2). Lze to demonstrovat na jednoduchém pĜíkladu: V 1 mg
5000 let starého uhlíku je asi 20 milionĤ atomĤ 14C. Aby se napoþítalo
10 000 impulsĤ pĜi detekci záĜení beta, což odpovídá standardní odchylce
1 %, bylo by tĜeba mČĜit po dobu þtyĜ rokĤ. PĜi použití urychlovaþe lze
z takového vzorku napoþítat 10 000 iontĤ 14C k dosažení stejné statistické
chyby za ménČ než hodinu. Nevýhodou je ovšem vysoká cena potĜebného
urychlovaþe a dalšího vybavení laboratoĜe.
14

Tab. 2: Typické velikosti vzorkĤ potĜebné pro datování pĜi detekci radioaktivních pĜemČn C
(DRP) a pĜi použití AMS (podle [5]). Údaje jsou pouze orientaþní, požadavky se mohou lišit podle
jednotlivých laboratoĜí.

Materiál
DĜevo, dĜevČné uhlí
Uhliþitany
Rašelina
Kosti
Jezerní usazeniny

Suchá hmotnost (g)
DRP (optimální)
DRP (min.)
AMS
8 – 12
1
0,005 – 0,010
35
5
0,015
5 – 10
1
0,100 – 1,000
100 – 200
20 – 80
1
30 – 100
10 – 20
1

Jedním z nejþastČji diskutovaných pĜípadĤ aplikace AMS je datování
tzv. Turínského plátna. Jedná se o lnČné plátno o rozmČrech 4,36 x 1,10 m,
uložené v katedrále sv. Jana v TurínČ, o nČmž církevní autority, ale i Ĝada
vČdcĤ vČĜí, že do nČj bylo zabaleno Kristovo tČlo po jeho sejmutí z kĜíže.
5

Tj. musí mít nízkou detekovanou þetnost impulsĤ vznikajících z jiných pĜíþin než detekcí
záĜení z mČĜeného vzorku.
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Jde o jednu z nejvýznamnČjších církevních relikvií. Plátno nese negativnČ
otištČný temnČ hnČdý obrys mužské postavy bez pĜesných kontur, obr. 6.
JasnČ ohraniþené jsou pouze rezavé skvrny od krve. ZpĤsob, jak otisk
vznikl, zĤstává dosud nevysvČtlen.

Obr. 6: Kristova tváĜ z tzv. Turínského plátna (v negativu – vzhledem k tomu, že na plátnČ
je negativní otisk postavy, dostává se tak pozitivní obraz)

V roce 1988 byl z plátna oddČlen proužek o délce 70 a šíĜce 10 mm,
rozdČlen na tĜi þásti a ty zaslány do AMS laboratoĜí v Oxfordu, Zurichu a na
University of Arizona v Tusconu. Výsledky shodnČ vedly na hladinČ spolehlivosti 90 % k rozmezí dat 1290–1360 n. l. [6], což je v dobré shodČ
s rokem 1353, kdy se plátno poprvé objevuje v historických záznamech.
Otázka autenticity plátna je nicménČ stále diskutována a výsledky radiouhlíkového datování zpochybĖovány, napĜ. tím, že množství uhlíku pozdČjšího
data mĤže pocházet ze sazí od svící a olejových lamp, nebo je mladší datum
vysvČtlováno vlivem bakterií a mikroorganismĤ.
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Jiným pĜíkladem je datování železné koruny Karla Velikého. PĤvod a
stáĜí této koruny, pĜechovávané v katedrále v Monze v Itálii, jsou nejisté.
Historické prameny dávají pro dobu jejího vzniku rozmezí nČkolika století.
V roce 1996 bylo zjištČno, že drahé kameny jsou v korunČ upevnČny smČsí
jílu a vþelího vosku, tedy materiálem, který umožĖuje radiouhlíkové datování. MČĜení bylo možné vzhledem k malému množství materiálu realizovat
pouze pomocí AMS, výsledkem bylo rozmezí let 700–780 n. l., což je
v souladu s historicky doloženým datem korunovace Karla Velikého
(800 n. l.) [7].
Termoluminiscenþní datování
RadiaþnČ indukovaná termoluminiscence (TL) je jev, který úzce
souvisí s pĜechody elektronĤ mezi rĤznými energetickými hladinami v anorganických pevných látkách, zejména v iontových krystalech. StruþnČ a
zjednodušenČ jej lze popsat následujícím modelem.
Vzájemným pĤsobením jednotlivých atomĤ v krystalu se energetické
hladiny, na kterých mohou být umístČny elektrony v atomu, rozšiĜují na
energetické pásy. Poslední obsazený – valenþní – pás je oddČlen zakázaným
pásem od vodivostního pásu, ve kterém se mohou pohybovat volné elektrony. V ideálním krystalu zakázaný pás nemĤže obsahovat žádné elektrony.
V reálném pĜípadČ však mohou rĤzné neþistoty a nepravidelnosti v krystalové mĜížce vyvolávat vznik lokálních energetických hladin, které jsou
obsazovány elektrony, i v zakázaném pásu. NČkteré z tČchto hladin mají
charakter „pastí“, ve kterých mohou být pĤsobením ionizujícího záĜení
zachyceny elektrony v metastabilní poloze. Uvolní se teprve pĜi dodání
energie zvnČjšku, napĜ. ohĜevem látky. PĜi následných pĜechodech mezi
jednotlivými energetickými hladinami mohou tyto elektrony pĜecházet pĜes
tzv. luminiscenþní centra a emituje se elektromagnetické záĜení, þasto ve
viditelné oblasti. Závislost intenzity emitovaného svČtla na teplotČ se nazývá
vyhĜívací kĜivka. Poþet elektronĤ zachycených v pastech je úmČrný
v širokém rozmezí dávce ionizujícího záĜení, svČtelný tok je úmČrný poþtu
zachycených elektronĤ, proto výška maxim na vyhĜívací kĜivce nebo plocha
pod ní jsou úmČrné dávce. Známe-li tedy TL citlivost daného materiálu,
tj. TL odezvu na jednotkovou dávku, mĤžeme zmČĜením svČtelného výstupu
pĜi ohĜevu stanovit dávku, kterou byl daný materiál ozáĜen. Tohoto jevu se
hojnČ využívá v dozimetrii ionizujícího záĜení. K podrobnČjšímu popisu je
nutné odkázat þtenáĜe na nČkterou ze specializovaných publikací jako je
napĜ. [8].
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