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NovNovéé metody sbmetody sběěru dat  o stavu ru dat  o stavu 
kontaminovankontaminovanéého krajinnho krajinnéém krytum krytu

po rozspo rozsááhlhléé radiaradiaččnníí havhavááriirii
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(spole(společčný projekt zemný projekt zeměědděělsklskéé fakulty fakulty JJččUU a Sa SÚÚRO, 2008RO, 2008--10)10)

CCííl projektul projektu

vývoj rychlých metod zvývoj rychlých metod zíískskáávváánníí informacinformacíí
o kontaminaci krajiny o kontaminaci krajiny 

pro plpro pláánovnováánníí opatopatřřeneníí v zemv zeměědděělstvlstvíí

(opat(opatřřeneníí v zemv zeměědděělstvlstvíí jsou zpracovjsou zpracováána : napna : napřř. . 
projekt EURANOS, UK projekt EURANOS, UK RecoveryRecovery Handbook,...)Handbook,...)



33Katalog opatření (BfS)

Opatření v zemědělství – pozdní fáze nehody
Intervenční úrovně v zemědělství

(plošná kontaminace Cs-137) v závislosti na sezoně

VVččasnasnáá a spra spráávnvnáá informace o kontaminaci je klinformace o kontaminaci je klííččovováá pro pro 
kvalifikovankvalifikovaněě naplnapláánovannovanáá opatopatřřeneníí v zemv zeměědděělstvlstvíí. . 

vv době růstu (jaro) se rozhoduje o mnose rozhoduje o množžstvstvíí odpadodpadůů..
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Východisko : Východisko : 

PPřři velki velkéé havhaváárii mohou být významnrii mohou být významněě a a 
nehomogennnehomogenněě kontaminovkontaminováány rozsny rozsááhlhléé
oblasti oblasti (10(1033 --101055 kmkm22))

Metodika musMetodika musíí být schopna posoudit v být schopna posoudit v 
„„rozumnrozumnéé dobdoběě““ i takto rozsi takto rozsááhlhléé plochyplochy..
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Postup analýzy pPostup analýzy přřed opated opatřřeneníím: m: 

1.1. ZZíískskáánníí aktuaktuáálnlníích a ch a spolehlivýchspolehlivých dat o dat o 
krajinnkrajinnéém krytu m krytu ((„„Co kde skuteCo kde skuteččnněě rosteroste““))

2.2. PrognPrognóóza kontaminace z modelza kontaminace z modelůů (RODOS, (RODOS, 
esteeste, HAVAR..), HAVAR..)

3.3. OvOvěřěřeneníí kontaminace na zkontaminace na záákladkladěě terteréénnnníích ch 
mměřěřeneníí (p(přřííp. asimilace dat)p. asimilace dat)

4.4. ZpracovZpracováánníí podkladpodkladůů pro rozhodovpro rozhodováánníí
(mapových, statistických, ekonomických (mapových, statistických, ekonomických 
dopaddopadůů..)..)
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1.V1.Věěrohodnrohodnáá zemzeměědděělsklskáá data data 
Jak zJak zíískat informace, co kde skuteskat informace, co kde skuteččnněě roste?roste?

Data k dispozici pData k dispozici přředem: nedem: náárodnrodníí
databdatabááze neexistujze neexistujíí!!!!

DodateDodateččný sbný sběěr dat (po nehodr dat (po nehoděě) ) 
–– Letecký sbLetecký sběěr dat r dat 
–– SatelitnSatelitníí data data 
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SatelitnSatelitníí datadata
MultispektrMultispektráálnlníí analýza (infraanalýza (infraččervenervenáá
spektra) umospektra) umožňžňuje stanovit :uje stanovit :

-- typy plodin, stav zralosti (výnos)typy plodin, stav zralosti (výnos)

Příklady :  ASTER, Modis (satelit
Terra), Quick bird, SPOT….

Hledání vhodných satelitů, liší se :
• velikostí pixelu, 
• počtem kanálů, 
• frekvencí sběru, 
• dostupností
• spolehlivostí dat

(agentura CENIA)(agentura CENIA)
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3. 3. Metody stanovenMetody stanoveníí kontaminace kontaminace 
krajinnkrajinnéého krytuho krytu
(hmotnostn(hmotnostníí kontaminace plodin)kontaminace plodin)

A) A) pozemnpozemníí mměřěřeneníí
-- mobilmobilnníí skupiny mskupiny měřěřeneníí a odhady a odhady in in situsitu,  ,  
-- odbodběěry a laboratornry a laboratorníí mměřěřeneníí

(odhad 1000 vzorku denn(odhad 1000 vzorku denněě --spektrometrie RMS)spektrometrie RMS)

B) B) leteckleteckáá mměřěřeneníí ploploššnnéé kontaminace kontaminace a pa přříímý mý 
odhad (i hmotnostnodhad (i hmotnostníí aktivit plodin)aktivit plodin)
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LeteckLeteckáá mměřěřeneníí

Letecká gama spektrometrie je efektivní nástroj , 
kombinace rychlých měření (~1 s), velké
rychlosti monitorování 100 -200 km/h  umožňuje 
„rychlost mapování“

10–100 km2/h 

(o řády převyšuje možnosti pozemních měření)

(Ze znalosti plošné kontaminace, výnosu plodin 
(kg/m2), % záchytu - lze odhadnout i hmotnostní
aktivity plodin)
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PouPoužžitelnitelnéé techniky techniky 
leteckých mleteckých měřěřeneníí

1) NaI(Tl) gama spektrometrie (IRIS 4x4 l) – zavedená
metoda, měření spekter  každou sekundu,  
nevýhoda : obtížnost rozlišovat individuální radionuklidy v 
případě složitých spekter ve spadu  (131I, 132Te(131I, 132Te, , 132I, 13132I, 1333I,I,
131377Cs, 13Cs, 1344Cs, 1Cs, 1003Ru, 13Ru, 14040BaBa--La, 1La, 14444CeCe, , 9595ZrZr, , ........))
během 1-2 měsíce po velké nehodě.  

2) HpGe gama spektrometrie - vynikající nástroj, 
nevýhoda – méně dostupná metoda, zatím nezavedená pro krátké
měřící intervaly 1s

3) Měření dávkového příkonu – dostupné, technicky snadné
Pokud je známé složení (vektor) radionuklidů ve spadu, lze 
pomocí konversních koeficientů odhadnout plošnou 
kontaminaci
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MDA : letecká HpGe spektrometrie

Minimální detekovatelné povrchové aktivity byly vypočteny pro
výšku letu (10-300m),
doby měření 1-10 s 
klíčové radioizotopy (131I, 132Te, 137Cs, 134Cs, 103Ru)131I, 132Te, 137Cs, 134Cs, 103Ru). 

Pro doby měření (1-10 s) jsou MDA v rozmezí 20-200 kB/m2 .
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Letecké měření dávkového příkonu 
a odhad plošné kontaminace

Dávkové konversní faktory pro klíčové radionuklidy a různé výšky letu 
(program MicroShield)

PPřři vi váážžnnéé nehodnehoděě jadernjadernéého zaho zařříízenzeníí ppřřispispíívajvajíí k vyvyššíššímu mu 
ddáávkovvkovéému pmu přřííkonu zejmkonu zejmééna na 

(131I, 132Te/ 132I, 137Cs, 134Cs, 103Ru(131I, 132Te/ 132I, 137Cs, 134Cs, 103Ru......))

BBěěhem prvnhem prvníích dvou týdnch dvou týdnůů dominuje dominuje Te/I Te/I skupina. skupina. 

JeJe--lili znznáámomo slosložženeníí spaduspadu (bod.m(bod.měřěřeneníí)),  ,  lzelze rozumnrozumněě odhadnoutodhadnout ploploššnou nou 
kontaminackontaminaci i i i radionuklidyradionuklidy, kl, klííččovými z hlediska opatovými z hlediska opatřřeneníí v zemv zeměědděělstvlstvíí..
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MDA byly vypočteny pro
- výšky letu (10-300m)
- za předpokladu, že  zvýšení o 50nGy/h nad pozadí je pozitivní
signál způsobený kontaminovaným terénem.

MDA : 
letecké měření dávkového příkonu a odhad plošné kontaminace :

MDA jsou 
v rozmezí

30-100 
kBq/m2
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Předběžný závěr :
Satelitní sběr dat o stavu krajinného krytu po nehodě je rychlá
metoda, musí být dořešeny „logistické problémy 
(spolehlivost..)“
Letecká HpGe spektrometrie je vynikající nástroj k stanovení
radionuklidového složení kontaminace povrchu - ve vybraných 
místech/profilech (zatím nepoužitelná pro velkoplošné
mapování) 
Měření dávkového příkonu (rozumně citlivým měřičem 
dávkového příkonu s rychlou odezvou ~ 1s)  bude-li 
promyšleně interpretováno,  může být dostupných nástrojem 
pro přípravu mapových podkladů. 
MDA jsou v rozsahu od desítek kBq/m2 tj. cca o řád vyšší než
odvozené směrné hodnoty spadu odpovídající regulaci 
potravin.
Použití obou metod (HpGe s delší dobou měření pro stanovení
složení spadu)   a rychlé měření D  pro mapování může být 
užitečným kompromisem.
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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