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Rcstunt Radioaktive stofter, som spredes i omgivelserne efter et nukleart 
dier radiotogbk uheld, vil kunne bestråle personer, som famles i de radioaktivt 
forurenede omrader. Stnlingsdoserne fra den deponerede aktivitet vil afhænge 
af mange forskellige faktorer: radionukliderne, fordelingen af aktiviteten pi over
fladerne, fjernelsen af aktiviteten som følge af vejrliget samt modforholdsregler som 
dckontaminering, pløjning og asfaltpilagning. Metoder beskrives til beregning af 
kermahastigheden fra deponeret aktivitet pi jord- og vejoverflader, bade fra den 
umiddelbart deponerede aktivitet, og fra aktivitet, der er homogent dier ekspo-
nential fordelt i de øverste jordlag dkr dækket af et lag jord eller asfalt. Kerma-
hastigbedens afhængighed af fotonenergien, E, og parameteren, P, kan udtrykkes 
ved en funktion af typen: 

Å*(P, E) = oo£*»exp (-»,£*» /*•*"') 

Parameteren, P, kan beskrive radius af en cirkulær overfladekilde, tykkelsen af 
et jordlag, hvori en fladekilde af uendelig udstrækning er homogent opblandet, 
tykkelsen af et jordlag, hvori en fladekilde af uendelig udstrækning er eksponen-
tidt fordelt i dybden, tykkelsen af et jordlag, som dækker en fladekilde af uendelig 
udstrækning (dybdepløjning), bredden af en uendelig lang vej og tykkelsen af et 
lag asfalt, som lægges pi en uenddig lang vej. Pi grundlag heraf kan kerma
hastigheden i luft let beregnes pi en programmerbar lommeregner dier PC for 
en given nuklidsammensætning og en given horisontal og vertikal udstrækning 
af aktiviteten. Beregningsresultaterne er sammenlignet med resultater af andre 
beregningsmetoder, og der er fundet god overensstemmelse mellem resultaterne. 
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1 Indledning 
Radioaktive stoffer, som speedes og deponeres i omgivsberac fra et •akleart eHcr 
radiologisk wkeld, vil kaaae bestråle ptrioæt i området Bestråling«* vil straekke 
sig over tidsrum fra «fer til artier, aftaragig af halveringstiden af de spreite ra-
iliniiariilcr Eller depoaertagen vy stofferne med tidea fjernes fra miljøet, del* 
vHacdtrangniagijordea og deb ved åløb nsed tegn- og srarJtevaad. Herved vil 
l<iiaahaiti||inlin lftap med tidea. 

Kermaaastighedea kan også redacercs ved indgreb, hvor der iværksættes do-
ijmdacartadt fbraastaltainger. Depoacret aktivitet p i jordoverladcr kaa op
bland— i de øverste jordlag eller dokkes af jord ved pløjaiag. og deponeret ak-
tivitet p i vejoverflader kaa afsksermes med et lag asfalt. I begge t i l t a k reduceres 
BtBTJraBsmssssssssUBrmsCåmtmt OaT flsCsTBBsBaa tflOmmt U l DaTjsTmOmssV- — * — * W t o C S (ME B M M T ft OaVaTasstsssVrnsst-
os*a)a>saaBassaieaBB̂ ssaâ BianB̂ s>oe* ŝ̂ & w e H e « ^ ^srcs^sw vow •^^o^s^vos^vv e ^MPVSM savf ^SJ*^ V B J w i ^ ei W H H W M B M * 

2 Kermahastighed i luft fra ud
strakte kilder 

Radioaktive stoffer, som depoaeres pi jordoverlader, vil kaaae bestråle per
soner, der færdes i området, -y-striling kar ea laag rækkevidde i atmosfærisk loft, 
og nekkeviddea vokser med voksende fotonenergi. For 7-straling defiaeres inid-
ddvejuengden, xm, i et givet materiale som den materialetykkelse, over hvilken 
vekserrirkmngsprocesser i materialet (spredning og absorption) reducerer antaJkt 
af primære fotoner til 37% (= l/e). Middelvejkeagden defineres som *m = l/p. 
hvor p er den lineære dæmpningskoemcient for et materiale ved en given fotonen
ergi (se afsnit 3), og den beskriver sandsynligheden for, at en foton vil vekselvirke 
pr. længdeenhed i materialet. Vejlængden, t, som fotonerne gennemløber, kaa der
for udtrykkes som et antal middelvejlængder, l/*m — #1 - f. For atmosfaerisk luft 
er middeivejlarngden 50-100 meter, og for jord er den 5 - 1 0 centimeter, i begge 
tilfælde for fotonenergier i intervallet fra 0.1 til I MeV. 

Radioaktivt materiale, som befinder sig langt fra en person, kan derfor bestrale 
personen, hvis der kun er luft mellem det radioaktive materiale og personen. Hvis 
7-strilingen fra det radioaktive materiale også gennemtrænger tungere materiale, 
som f.eks. jord dier bygninger, vil bestrålingen af personen blive vaesentlig min
dre, da middelvejlængden i jord og bygningsmaterialer er i em-området. Kerma-
bastigheden fra deponeret aktivitet pi jord- og vejoverflader kan derfor reduceres 
enten ved at daekke det aktive materiale med jord eller asfalt eller ved at pløje det 
ned ijorden. 

2.1 Deponeret aktivitet på jordoverflader 
Kermahastigheden fra udstrakte kilder (flade- og volumenkilder) beregnes ved at 
opdele kilden i infinitesimale kilder (punktkilder). Kermahastigheden i et detektor-
punkt, som er placeret i en given position i forhold til kilden, findes ved at summere 
bidragene fra alle de infinitesimale delkilder under hensyntagen til spredning og 
absorption af fotonerne under deres transport fra delkilde til detektorpunkt. 

1 de efterfølgende beregninger antages 2 forskellige vertikale fordelinger af ak
tiviteten ijorden, nemlig den homogene fordeling og eksponentialfordenng-
en. Overfladekoncentrationen pi deponerinptidspunktet er So, og det antages, at 
koncentrationen er konstant inden for en afstand omkring detektorpunktet pi 3-4 
middelvejlængder for fotoner i luft. 
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Homogen fordeling 
Fignr 1 viser geo—ttrkn faren 

letlagafikhe-aktivt 
p i hvnfan der er 

Detektorpunkt 
a 

Xf 

Fåjar 1. Løinl smit «/ fcamefrien /ar en åanwara føtitU aåfmfef i et ciråcteri 
www« MM* fyååeirea, X/, der er itetttt mfmaterimk med Ijikche*, X,. Dtttk-
Ur/mmkttt er fUeent »ter restrain • / itt arkmUrt veJuncn. 

Aktiviteten i det infinitesimaleringvohumn pi 2wr -år åh er givet ved: 

dq = C-2wrdråh (1) 

hvor C er aktiviteten pr. vohmenenhed af kikjen. C kan udtrykkes ved den de
ponerede overfladekoncentrntion, S%, og tykkelsen af det jordlag, Xj, hvori ak
tiviteten er forddt. Dette giver følgende vertikale fordeling for den 

C=4 
x, 

(2) 

Den homogene fordeling vil vane leprnaentativ for dyrkede landbrugsarealer, hvor 
de årlige pløjninger efterhånden vil give en hdt jarvn materialefordeling i de øverste 
2S-30 cm af jorden (pløjdaget). 

Undervejs til detektorpunktet dampes 7-stralingen dels i kildematerialet med 
tykkelsen A/coaf, deb i daskmaterialet med tykkelsen Xjcott og enddig i Indlaget 
med tykkdsen a/cosf, samtidig med at der i de samme lag sker en spredning af 
fotonerne (baild-up). Denne spredning kan beskrives ved en dom build-up faktor, 
B, som for luft, vand og andre materialer med lavt atomnummer stort set har 
samme størrelse for den samme tykkelse af de forskellige materialer milt i antal 
midddvejlssngder. 

Dosis build-up kan derfor med rimdig god nøjagtighed beregnes på grand
lag af det samlede antal nudddvejlssngder for hver ddkilde i kildemateriale, 
da&materiale og luft ad fra dosis build-up faktoren for eksempdvis vand tiki 
loft. Det samlede antal middelvejbengder for den betragtede geometri er givet 
ved: 

Zpt = Mj 
h + X, 

cos* +w 
q 

cos* (3) 
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mm ^^m - - ^^ «fl̂ Mai Iha^^^^^B^ J^a^a^^bka^aaa^asivrf^^JK^^a^BkA faaf> LV^aamLju^aWvaW a^hssJ dhav l a a A 
A u O K JMY WX Q E I n a f s M P OaVHaVlflawBaxBåaSlnBVCaVH& B B B HKaVfl lDMaCTaS B D R Oflc I v jaH-

I — I w w a a r t i g W d t a (faxtattaedra) i drtektorpaakUt fra primat« ag 

fotoaer kaa bcsrivcs sone 

(4) 
fr »ar dr dft s ^ 

Efter htgtad« mellemregninger: 

«2 = r* + (« + JC,+*)* 

f/-dj/=r-dr 

1 _ 9 

a + X, + a 

kaa fbtoaflaeiiceliastigbcdeB i detektorpaaktrt fra det iafiaitesunale riagriement 
adtrykkes som: 

2-Aj » 

Dca samlede fotonfluencefiastighed fra en udstrakt kilde i horisontal retning med 
radios R og med en tykkelse Xj bliver: 

Kermahasligheden, Å'(£T), beregnes som produktet af fbtonfluencehastigheden, tp, 
fotonenergien, £, og mine energt-absorptionskoemcienten for luft, Pn/r-

x, ,jw+x.+ky* d y 

* . , . ( a « ) ^ / - Y ^ ««*»•<•«•*•« (0 

Ektponcntialfordcling 
Deponeret materiale vil pi uforstyrrede (udyrkede) arealer tramge ned i jorden un
der indflydelse af nedbør og biologisk aktivitet i jorden. Nedtrarngninphastigheden 
vil afbamge dels af grundstofsammensaHningen af jorden og dels afarten af det de
ponerede materiale (grundstof, kemisk forbindelse). For grundstoffet cesium viser 
mange irs malinger af ,37Cs i nedfaldet fra de atmosfæriske kernevibenfbrsøg i 
SO'erne og 60'erne en eksponentialfordeling for aktiviteten i dybden, h (Aarkrog, 
1991). For en sådan fordeling kan man bestemme en "halveringsdybde" af jord-
1*S*t> Ni/i, som er den dybde, hvor materialekoncentrationen er halveret i forhold 
til koncentrationen i overfladen. 

Aktivitetsfordelingen kan for eksponentialfordelingen beskrives som: 

Q(h) = X • So • e-Xk = - ^ • So • ,-*»>• »/*./. (8) 
"\/7 
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Det samlede antal nuddehcjhengder i jord og luft far 
aktivitet i jorden i dybden h er givet ved: 

Kermanastigbeden fra området med radius R bliver 

fotoner, ojer fra 

(9) 

*-(T)f£/r^> •--?•-"" (10) 

2.2 Deponeret aktivitet på veje i byområder 
Kermanastigbeden fra deponeret aktivitet pien rektangalcr formet overflade med 
bredden IV og længden L er, i et detektorpnnkt, der ligger midt for overfladen, 
sammensat af lige store bidrag fra de 4 kvadranter, som fladen kan opdeles i 
med detektorpunktet som ongo. Det er her som i det foregående forudsat, at 
overfladekoncentrationen S» er konstant. 

Figur 2 viser geometrien i den anvendte beregningsmodel. 

top view 

IV vej 

i ( * . » ) 

(0.0) 

detektorpunkt 

detektorpunkt 

luft side view 

asfaltlag 

Figur 1. Geometrien for en homogen fordelt aktivitet på en rektangulær flade m»d 
Lengie, L, og bredde, W, der er dækket med et log asfalt med tykkelsen, T. De-
teåtorpnnktet er placeret oter midten af det rektangulære areal. 

Legges et lag asfalt med tykkelsen T ovenpå den deponerede aktivitet, vil 
strålingen fra det infinitesimale overfladeareal dx • dy i punktet (x,y) dsempes 
gennem asfaltlaget T/cosj og luftlaget a/cosd, hvor l er vinklen inellem lodret 
og sigtelinien mellem det infinitesimale overfladeareal og detektorpunktet. 

Afstanden r mellem det infinitesimale overfladeareal og detektorpunktet samt 
vinklen ^ er givet ved: 

r* = jr' + ^ + fa + D 2 (11) 
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" * = T - = ,A»+,»+(.+ir ( I2) 

AataDrt af nuddelvejlængder mellem overfladeeleinent eg detektorpoakt er: 

= £232!^.^^ (13) 
Aktiviteten pa det wnaitesimale overfladeareal i punktet (r,y) er 5« - dx - dy, og 
fatoaflnencehastigheden, <p, hidrørende herfra bliver: 

*V = *'£*** *<£*•*) •«-* - (M) 

Kcrnwhastigheden fra den deponerede aktivitet pa en rektangulær overflade med 
bredden IV og længden L bliver: 

'-'-frftijC38^-** « 

3 Materialedata 

Når 7-straIing gennemtrænger stof, vekselvirker fotonerne med stoffets atomer 
ved sprednings- og absorptionsprocesser. De mikroskopiske tværsnit, o, for fo-
tooreaktioner i materialet afhænger af fotonenergien, E, og atomnummeret, Z, 
for materialet. Det makroskopiske tværsnit for alk typer fotonreaktioner er den 
IixMsere dsmpningskoefficient, «: 

Antallet af primære fotoner, der trænger ind i et materiale, reduceres med 
daempningsfaktoren e'*** efter at have passeret en materialetykkelse pi l. 

En del af fotonerne vekselvirker med materialet ved compton-spredning, og 
nogle af de compton-spredte fotoner vil ni detektorpunktet efter en eller flere 
spredningsprocesser. Til at beskrive denne opbygning af spredte fotoner anvendes 
en dosis build-up faktor, som angiver forholdet mellem dosis i et punkt fra 
primære og spredte fotoner og dosis i samme punkt alene fra primære fotoner. 
Dosis build-up faktoren, B, afhænger af bide fotonenergien, E, materialet, Z, og 
materialetykkelsen, t: 

B = B(E,Zttit) 

Fotonenergiafsættelsen i et materiale beregnes ved hjælp af det makroskopiske 
tværsnit for absorptionsprocesser. Til beregning af kermahastigheden i luft an
vendes det makroskopiske tværsnit for energiabsorption i luft, masse-energi-
absorptionskoefRcienten, ptn/p, som afhænger af fotonenergi og materiale: 

f'tn _ Pmto 7X -— - —-\t.,6) 
P P 
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3.1 Materialedata for jord 
, ft, for jord afhænger af jordeas grnadstobant-

Graadstofamn»aiataiag«n er blevet bestemt p i Risø i forbiadeise 
af jords vaadiadaoU ved hjælp af aeatnmstrafaag (Ølgard, 1965). 

Ræø-jord er sammeasat af 17 graadstoler so« vist i tabel 1. 
mellem dea liaeære dæmpaiagskoeflkieat * og det mikro-

' tværsnit, #•, (Storm og brad. 1967) lor et gi«et graadstof er givet: 

6.023-10** 
l » = M *•* (16) 

hvor A er atomvægtea og p er massefylden for det betragtede graadstof. 
Dea liacaere dæmpaiagskocfideat for jord, sy, kaa med dea aævatc graadstof-

; beregnes af: 

£ * 6.023 10° a* 
100 

(17) 

Atomvagten, Ai, og vægtprocenten, wit for grundstofferne i Risø-jord er angivet 
i tabel 1. Massefylden for Risø-jord, n. er milt til 1.37 g-cm-*. 

TVtef /. Grmnistofsammens^lwiuf før Risø-jøré. 

Grundstof 

H 
Li 
B 
C 
N 
O 
Na 
Mg 
Al 
Si 
P 
ci 
K 
Ca 
Ti 
Mn 
Fe 

Atomvægt, A 

1.008 
6.94 

10.82 
12.01 
14.01 
16.00 
22.99 
24.32 
26.98 
28.09 
30.98 
35.46 
39.10 
40.08 
47.90 
?H-jW 

55.85 

Vægtprocent, w 

0.33 
~ 0 
0.003 
0.51 
0.06 

5350 
0.74 
138 
3.75 

34.28 
0.06 
0-007 
1.73 
1.55 
0.32 
0034 
1.76 

I tabel 2 er vist de beregnede værdier «f den lineære dæmpningskoencient pj tot 
Risø-jord ved forskellige fotonenergier. 
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ToMS. £i*c«r deTM»anfså»ejffStttaf /«r Jfc#-jard rtJ forsktUife fotomemetfkr. 

f(MeV) 

0.1 
0.2 
0.3 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
3.0 

» t«""1] 

2.21310-' 
1.68610-' 
1.451-10-' 
1.19OI0-* 
8.69210-* 
7.07210"* 
6 09« 10"J 

4.91110-* 

T i computerberegninger af foioatraasport skal bade fotonenergi og matcriale-
tvkkdsr kame varieres koatiaatrligt. Derfor anvendes ofte Capo's polynomier i 
to variable, E og pi, til beregning af dosis build-up (Capo, 1958). 

I beregningerne er anvendt bnild-np data for vand, fordi bvUd-ap faktorer for 
taft, vand og andre stoffer med lavt alomnommer stort set er ens fer det samme 
antal rniddelvejlstngder, «f. 

Capo's to-parameter build-up faktor kan udtrykkes som: 

3 4 
T-J 

• X f l ) 3 S 

I tabel 3 er vist de anvendte værdier af pdynomiekoefficienterne, ey, for vand 

(18) 

7alef S. Poljnomitkotffiettnter for dosis åauV-ap fmkiortr for read. 

i 
j 

0 
1 
2 
3 
4 

1 

0 

1.01094 10+0 

-6.00394 10"* 
7.2077810'2 

-3.0149810"2 

3.9473310-3 

'olynomiekoefGcienter, Cgj 

1 

1.1677210-' 
2.32125I0+0 

-2.12801 10*° 
-7.67783 10"' 
-9.08I3910"2 

2 

-7.65869 10"* 
-1.7902310"2 

2.41735-10-' 
-4.34443-10-' 
-1.34203-10-3 

3 

1.67068 10"4 

5.49295 10-* 
-7.9633210-' 
7.2375810-* 

-9.87237-10~4 

3.2 Materialedata for asfalt 
MaUriaksammensartningen af asfalt er normalt 5% bitumen og 95% stenmaleriale 
(vægtprocenter). Stenmaterialet består af 50-60% granit og 40-50% flint. I denne 
rapport anvendes en sammensætning af sten materialet på 55% granit og 45% flint. 
Bitumen er sammensat af 10% H og 90% C. Sammensætningen af granit og flint 
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Granit: 

100% S i d 

72% SK), 
1.5% FeO+FejQ, 
05%MgO 
U%Na^> 
0 2%P,Oj 

lS%AhOa 
15%C*0 
4S% K30 
0.5% TiO, 
I%H,0 

; fordeling er den procrnUsfct vxgtfordeliag af graadstoåcrae 
i asfalt beregnet og vist i tabel 4. 

latcf .f. Grwm4st9ft*mmc*s*tmni§ fir as/eft. 

Graadstof 

H 

C 
0 
Na 

Mg 
Al 
Si 
P 
K 
Ca 
Ti 
Fe 

Vægtprocent 

0.6 
4.5 

49.1 
0.7 

0.3 
4.0 

37.0 
0.04 
1.7 
0.7 

0.3 
0.7 

Massefylden for asfalt er 2.25 - 2.30 g-cm"1, og her er anvendt 2.28 g-cm -3. Den 
lineare dampningskoefficient Ibr asfalt er beregnet ud fra ligning (17) med den 
viste gnradstoJfbrdding i tabel 4, og værdierne er vist i tabel 5. 

TmhtiS. linear iæmpuinfskøtffUicmt f*r es/sft wtd fonkettift foiontncrjitr. 

E [MeVj 

0.1 
0.2 
03 
0.5 
10 
1.S 
2.0 
3.0 

fU lem"1] 

3.624-10-* 
2.797-10-1 

2.42M0"1 

1.979-10-1 

1.445-10"1 

1.17610-' 
1.01410"1 

8.24410_a 
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3.3 Materialedata for luft 
Grundstofsammensætningen for atmosfærisk luft er ca. 21% ilt og ca. 79% 
kvælstof. De makroskopiske tværsnit for fotonreaktioner i luft beregnes som for de 
øvrige materialer efter ligning (17). I tabel 6 er vist de beregnede værdier af den 
lineære dæmpningskoefficient, /i|, og masse-energi-absorptionskoefficienten, fien/p, 
for luft. 

Tabel 6. Lineær dæmpningskoefficient og masse-energi-absorpiionskoefficient for 
luft ved forskellige fotonenergier. 

E [MeV] 

0.1 
0.2 
0.3 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
3.0 

IH [cm-1] 

1.91410"4 

1.578-10-** 
1.37M0-* 
1.12210-4 

8.22210 -5 

6.67210"5 

5.7I5I0"5 

4.655 IQ"5 

^ [cm2«"1] 

2.7710"2 

2.6510"2 

2.8710 - 2 

2.9810-2 

2.7810"2 

2.54 10"2 

2.3410"2 

2.0610"2 

4 Beregningsresultater 
Ligningerne (7) og (10) i afsnit 2.1 beskriver kermahastigheden i luft i afstanden 
a midt for en cirkulær overfladekilde med radius R. Afstanden a er i alle bereg
ningerne i denne rapport sat til 1 meter. Aktiviteten kan opblandes i et jordlag med 
tykkelsen Xj, og et jordlag med tykkelsen X, kan anbringes ovenpå aktiviteten 
som afskærmning. Den vertikale fordeling af aktiviteten kan også være eksponen-
tial beskrevet ved halveringsdybden //i/2- Ligningerne er løst numerisk ved hjælp 
af computerprogrammet, LANDCIRK. 

4.1 Kermahastighed fra deponeret aktivitet på 
jordoverflader 

Efter at radioaktive stofler er blevet deponeret på jordoverflader vil stoflerne 
begynde at migrere ned i jorden under indflydelse af vejrliget og de biolo
gisk/mekaniske processer i jorden. Herved vil strålingsfeltet blive svækket som 
følge af absorption af 7-strålingen i jorden. På tilsvarende måde vil en pløjning af 
jorden kunne fordele aktiviteten i pløjelaget (normalpløjning) eller flytte de øverste 
få centimeter ned under et afskærmende lag jord (dybdepløjning). Den vertikale 
fordeling vil i de tre tilfælde blive forskellig. Ved naturlig migration vil den vertikale 
fordeling tilnærmelsesvis blive eksponential. Ved en normal pløjning vil den ver
tikale fordeling blive tilnærmelsesvis homogen i pløjelaget, og ved dybdepløjningen 
vil aktiviteten blive flyttet ned under et ikke-forurenet jordlag (dæklag). 
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4.1.1 Afhængighed af horisontal udstrækning 
Kermahastigheden fra den deponerede aktivitet vil, for en given overfladekoncen
tration, S0l vokse med det forurenede areals størrelse. Dette skyldes, at 7-stråling 
har en lang rækkevidde i luft. Middelvejlængden i luft for 1 MeV fotoner er omkring 
100 meter, hvilket er den afstand over hvilken ca. $3% af de udsendte (og ikke-
spredte) fotoner er blevet absorberet. Det betyder, at omkring 37% af de fotoner, 
der udsendes med retning mod et detektorpunkt fra en aktivitet, som befinder 
sig i en afstand fra punktet på 1 middelvejlængde for luft, vil nå punktet. I en 
aistand på 3 middelvejlængder, svarende til 300 meter luft, vil kun omkring 5% 
af fotonerne nå punktet, og i en afstand på 5 middelvejlængder kun omkring 1%. 
På figur 3 er vist, hvorledes kermahastigheden vil vokse med voksende radius af 
en cirkulær fladekilde med homogen fordelt aktivitet. 

Radius (m) 

Figur S. Kermahastighed i luft 1 meter over en deponeret aktivitet på en jord
overflade med en overfladekoncentration på 1 Bq-m~3. Figuren viser, hvorledes 
kermahastigheden vokser med voksende radius, R, ved forskellige værdier af fo
tonenergien for de deponerede radionvklider. 

Det fremgår af figur 3, at for en homogent fordelt overfladeaktivitet, hvor et de
tektorpunkt er placeret i midten af arealet 1 meter over overfladen, vil bidraget 
til kermahastigheden fra deponeret aktivitet længere væk end 300 meter være 
forsvindende. 

De højeste forureningsniveauer med l37Cs i Danmark efter Chernobyl-uheldet i 
april 1986 var omkring 3 kBqm"2. Det fremgår af figur 3, at denne overfladekon
centration svarer til en kermahastighed på omkring 10 nGy-h-1 i luft 1 meter 
over en forurenet overflade med en horisontal udstrækning på mere end 300 meter 
omkring detektorpunktet. 

4.1.2 Homogen vertikal fordeling 
Hvis den deponerede aktivitet med overfladekoncentrationen, So, opblandes ho
mogent i et jordlag med tykkelsen, X/, vil kermahastigheden aftage med voksende 
tykkelse af blandingslaget. Dette skyldes, at de udsendte fotoner vil gennemtrænge 
en større materialetykkelse, med en deraf følgende større sandsynlighed for at blive 
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absorberet i jorden. 
Koncentrationen i jorden ved en opblanding i laget Xj bliver So/Xj Bq-m~3. 

Kermahastighedens afhængighed af opblandingslagets tykkelse er vist på figur 4. 
Det ses p i figur 4, at et opblandingslag på 25 cm jord vil reducere kermahastighe
den fra 137Cs 1 meter over jordoverfladen med ca. en faktor 5. Tilsvarende vil et 
opblandingslag på 50 cm jord reducere kermahastigheden fra 137Cs med ca. en 
faktor 10. 

»-•i 

Tykkelse af opblandingslag (cm) 

Figur 4- Ktrmahastighed i luft fra deponeret aktivitet med en initial overfladekon
centration pi 1 Bqm~*'. Efter deponeringen er aktiviteten opblandet homogent i 
et jordlag med tykkelsen Xj. Kermahastigheden aftager med voksende tykkelse af 
opblandingslaget. Radius R i den horisontale udstrækning af den deponerede ak
tivitet er større end 300 meter, hvilket svarer til en "uendelig" udstrækning. 

Hvis den deponerede aktivitet dækkes af et lag jord med tykkelsen, X,, men uden 
at aktiviteten iøvrigt opblandes med jorden kan der opnås en større reduktion af 
kermahastigheden, end hvis overfladeaktiviteten opblandes i det øverste lag jord. 
En sådan fordeling kan opnås ved en speciel dybdepløjning, hvor det øverste over
fladelag med aktiviteten flyttes uforstyrret ned i dybden, X,. Kermahastighedens 
afhængighed af tykkelsen, X,, er vist på figur 5. 

Det ses på figur 5, at et dæklag på 25 cm jord vil reducere kermahastigheden 
fra ,37Cs med ca. en faktor 30. Tilsvarende vil et dæklag på 50 cm jord reducere 
kermahastigheden fra 137Cs med ca. en faktor 300. 
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Tykkelse af dæklag (cm) 

Figur 5. Kermahastighed i luft fra deponeret aktivitet med en initial overfladekon
centration på 1 Bqm~2. Efter deponeringen dækkes aktiviteten af et jordlag 
med tykkelsen X,. Kermahastigheden aftager med voksende tykkelse af dæklaget. 
Tykkelsen af opblandingslaget Xj erO. Radius R i den horisontale udstrækning af 
den deponerede aktivitet er stprre end 300 meter, hvilket svarer til en "uendelig" 
udstrækning. 

Det fremgår af figur 4 og 5, at for lige store værdier af opblandingslag, Xj, og 
dæklag, X,, bliver kermahastigheden større, når aktiviteten opblandes homogent 
i et jordlag, i forhold til når aktiviteten dækkes af et jordlag af samme tykkelse. 
For 0.1 MeV fotoner bliver kermahastighedsforholdet, k(Xj)/k(X,) ca. 2-1000 
for værdier af Xj = X, i intervallet 5-50 cm. For 0.5 MeV fotoner bliver det 
tilsvarende forhold 2-40, og for 2 MeV fotoner omkring 2-10. 

4.1.3 Eksponential vertikal fordeling 
Deponeret aktivitet på udyrkede jordoverflader vil langsomt trænge ned i jorden. 
Den vertikale fordeling bliver omtrentlig eksponential med en halveringsdybde, 
#1/2, som vokser med tiden. Halveringsdybden er den dybde, hvor koncentratio
nen er halveret i forhold til en referencedybde. For uforstyrrede jorde omkring Risø 
har 30 års målinger vist følgende sammenhæng mellem halveringsdybden, H\j7, 
og tiden, t, for deponeret I37Cs fra de atmosfæriske kernevåbensprængninger i 
50'erne og 60'erne (Aarkrog, 1991): 

/ / I / J = U V < (19) 

hvor Hj/2 er i cm, og i er tiden i år siden deponeringen. 
På figur 6 er vist, hvorledes kermahastigheden aftager med voksende halve

ringsdybde. Hvis den fundne sammenhæng mellem halveringsdybde og tid for 
137Cs på ufors'yrrede jorde i Danmark anvendes, kan x-aksen på figur 6 ændres 
til tid målt i år (for cesium) ved at erstatte værdierne af H\fi målt i cm med 
0.6./f?/2. 
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Figur 6. Kermahastighed i luft fra deponeret aktivitet med en initial overfladekon-
centration pi 1 Bqm~2. Efter deponeringen er den vertikale fordeling eksponen-
tial, specificeret ved halveringsdybden, Hi/2- Kermahastigheden aftager med vok
sende halveringsdybde. Radius R i den horisontale udstrækning af den deponerede 
aktivitet er større end 300 meter, hvilket svarer til en "uendelig" udstrækning. 

For , 37Cs kan man på grundlag af den fundne relation mellem halveringsdybden, 
#i/i> og tiden, i, siden deponeringen beregne kermahastighedens reduktion som 
funktion af tiden. For uforstyrrede jorde i Danmark vil kermahastigheden over 
en uendelig fladekilde aftage med faktoren i - 0 2 2 som følge af migration alene for 
værdier af t på 0.15-100 år. Hertil kommer reduktionen som følge af radioaktivt 
henfald. 

4.2 Kermahastighed fra deponeret aktivitet på 
veje i byområder 

Ligning (15) i afsnit 2.2 beskriver kermahastigheden i luft i afstanden a midt for 
en rektangulær overfladekilde med bredden W og længden L. Et asfaltlag med 
tykkelsen T kan anbringes oven på kilden som afskærmning. Ligning (15) er løst 
numerisk ved hjælp af computerprogrammet, LANDREKT. 

4.2.1 Afhængighed af horisontal udstrækning 
Kermahastigheden vil for en given overfladekoncentration, So, vokse med voksende 
overfladeareal L • W som følge af 7-strålings lange rækkevidde i atmosfærisk luft. 
Afhængigheden af overfladearealets størrelse er vist på figur 7 for deponeret ak
tivitet på en vejoverflade. 
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Figur 7. Kermahastighed i luft fra deponeret aktivitet på vejoverflader med en ini
tial overfladekoncentration på 1 Bq-m~2. Kermahastigheden vokser med voksende 
vejbredde, W. Længden af vejarealet er større end 300 meter, hvilket svarer til en 
"uendelig" vejlængde. 

4.2.2 Afhængighed af asfalttykkelse 
Kermahastigheden fra en overfladekilde vil aftage med et voksende lag as
faltafskærmning. Afhængigheden af asfalttykkelsen T er vist på figur 8 for en 
vejbredde, W, på 20 meter og en vejlængde, L, på mere end 300 meter. 
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Figur 8. Kermahastighed i luft fra deponeret aktivitet på vejoverflader med en ini
tial overfladekoncentration på 1 Bq-m~2, Efter deponeringen er aktiviteten blevet 
dækket af et lag asfalt med tykkelsen, T. Kermahastigheden aftager med voksende 
asfalttykkelse. Længden af vejarealet er større end S00 meter, hvilket svarer til en 
'uendelig" vejlængde. Bredden af vejarealet er 20 meter. 
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De beregnede kermahastigheder i luft kan anvendes til at beregne doser fra de
poneret aktivitet p i jord- og vejoverflader til personer, som lever i de forurenede 
områder. Ved normal levevis i Danmark opholder man sig i gennemsnit ca. 10% 
udendørs og ca. 90% indendørs, hvor kermahastigheden er reduceret i forhold til 
udendørs på grund af bygningernes afskærmende virkning. Denne reduktionsfak
tor bestemmer for et givet område (bymæssig bebyggelse, parcelhusbebyggelse, 
landmæssig bebyggelse) en tidsmidlet opholdsfaktor, L, der tager hensyn til 
opholdstiden både indendørs og udendørs samt til bygningers afskærmende virk
ning. Dosis i tidsperioden (ti, 12) til personer i et område kan derfor beregnes 
som Z fj* K(t)dt. Tidsafhængigheden af K inkluderer radioaktivt henfald af de 
deponerede radionuklider i den betragtede tidsperiode. 

5 Kermahastighed på parame
terform 

De beregnede kermahastigheder er tilpasset et funktionsudtryk ved hjælp af pro
grammet SigmaPIot. Med dette program kan data filtes til ligninger, som er 
ikke-lineære funktioner af deres parametre. Stort set alle funktioner kan anvendes. 

SigmaPlot's kurvefitter bruger Marquardt-Levenbergs algoritme, som bruger 
mindste-k vad raters metode til minimering af summen af kvadraterne på 
afvigelserne mellem de oprindelig data og funktionsudtrykket. 

Kermahastigheden i en afstand på 1 meter over midtpunktet af kilden som 
funktion af fotonenergien, E, og parameteren, P, er fittet til en funktion af typen: 

K(P, E) = a0E
a>exp (-60£*1 P'0*'') (20) 

hvor P beskriver følgende størrelser: 

• radius, R, i en uendelig tynd cirkulær fladekilde; 

• tykkelsen af jordlaget, Xj, som en fladekilde af uendelig udstrækning er op
blandet i; 

• tykkelsen af jordlaget, X,, som en fladekilde af uendelig udstrækning er 
dækket af; 

• halveringsdybden, J/1/2, for en fladekilde af uendelig udstrækning som har en 
vertikal eksponentialfordeling i jord; 

• bredden, W, af en uendelig lang vej; 

• tykkelsen, T, af et asfalttag der pålægges en uendelig lang vej med bredden 
20 meter. 

Værdierne af koefficienterne er vist i tabel 7, og de gælder for parameterværdier i 
følgende intervaller: 

0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

E < 3.0 MeV 

R < 300 m 

Xj < 50 cm 

X, < 50 cm 

H1/2 ^ 15 cm 

W < 300 m 

T < 15 cm 
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TaM 7. Fnnkttonskotfficienterforktrmtktstifkeien, K, som funktion tf fotonen 
crjitn, E, o§ fnnmtttrtn, P. 

Parameter,/* 

CMmbcr fiadc, R 

Homogtn fordeEng, Xf 

DcktecX. 

Eksponentiel fordeling. 

Vejbredde, IT 

Arfalttylckebe, T 

K{P, E) = ooF"exp (-6oE*'/*•*•*) 

" l / J 

«o 

4 . 6 2 9 - 1 0 - " 

3 . 8 9 6 - 1 0 " " 

3.185 • l O - " 

4.047 • 1 0 " " 

4.652 • 1 0 " " 

2.107 • 1 0 " " 

Ol 

0.8896 

0.9367 

0.9975 

0.9170 

0.8711 

0.9198 

»0 

2496 

0.3903 

03409 

0.6332 

2.631 

0.2991 

• l 

-0.01133 

-0.04195 

0.2879 

-0.02889 

-0.01647 

-0.004873 

CD 

2491 

0.4552 

0.6727 

0.4071 

03939 

04053 

Cl 

-0.08882 

-0.01499 

-0.1734 

-0.02437 

0.02201 

-0.08664 

Ved hjælp af polynomiekoefficienterne kan kermahastigheden beregnes for en given 
radionuklid efter: 

ff 

*(P) = S0 £ y , a0Ef 'exp (-60£?' P**") (21) 
i=0 

hvor initialkoncentrationen på overfladen er So af en given radionuklid, som ud
sender N fotoner med energierne Et og fotonudbytterne tø. 

Hvis den deponerede aktivitet består af Xf radionuklider, kan den samlede ker-
mahastighed beregnes som summen af de enkelte kermahastigheder fra alle ra-
dionukliderne: 

M N 

K(P) = 5>o.> J > j «o#J«P (-boEbP'^i) (22) 
j = l i=0 

I beregningen af persondoser skal der tages hensyn til, at kermahastigheden aftager 
forskelligt for de enkelte radionuklider, både på grund af forskel i halveringstid og 
forske] i den hastighed, hvormed de enkelte radionuklider fjernes fra miljøet. 

6 Sammenligning med andre be
regningsmetoder 

De foretagne beregninger er udført ved hjælp af den såkaldte 'eksponential point 
attenuation kernel', der sammenkobler fluencehastighed i et givet detektionspunkt 
med en punktkildestyrke. Reduktion i fluencehastigheden som resultat af geo
metrisk dæmpning med stigende afstand fra kilden samt eksponential dæmpning 
og spredning af fotoner indgår i metoden. 

Andre metoder til strålingstransport omfatter Monte Carlo metoden og Boltz-
man's transportligning. I det efterfølgende er der foretaget en sammenligning af 
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de beregnede Point Kernel resultater med resultater beregnet med disse metoder. 

Monte Carlo koden M C N P 
I Monte Carlo beregninger simuleres den stokastiske natur af strålings vekselvirkn
ing med stof. Et Monte Carlo program indeholder en matematisk beskrivelse af 
sandsynligheden, der bestemmer: 

• vejlængden, en partikel tilbagelægger mellem vekselvirkningspunkter i stofTet 

• vekselvirkningstype i hvert vekselvirkningspunkt 

• en ny (lavere) energi og retning for partiklen ved spredningsprocesser 

• eventuel produktion af nye partikler 

Monte Carlo metoden blev udviklet ved Los Alamos laboratoriet i USA under 
den anden verdenskrig, og Monte Carlo koden MCNP (Monte Carlo Neutron 
Photon) stammer helt tilbage til dette tidlige arbejde med strålingstrnnsport-
beregninger. I løbet af 50'erne og 60'erne blev koden videreudviklet til en generel 
Monte Carlo transport kode. Den kan bruges til løsning af foton transport alene, 
neutron transport alene eller kombineret neutron/foton transport, hvor foton
erne produceres ved neutron-vekselvirkningsprocesser. Neutronenergiområdet er 
fra 10" " - 20 MeV og fotonenergiområdet fra 10~3 - 100 MeV. 

MCNP-koden og dens databiblioteker repræsenterer over 300 person-års ar
bejde, og den bruges mere end 100 cpu-timer pr. måned på Cray vektorprocessorer 
alene ved Los Alamos laboratoriet. Sandsynligheden for alvorlige mangler og fejl i 
koden eller dens databiblioteker er derfor lille som følge af dens vidtstrakte brug. 

På figur 9 er kermahastigheden vist for en homogen fordelt aktivitet som funk
tion af opblandingslagets tykkelse beregnet med MCNP-koden og de parametri-
serede Point Kernel resultater fra programmet LANDCIRK. 
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Figur 9. Kermahasligked i luft fra deponeret aktivitet med en initial overfladekon
centration pd 1 Bqm'2. Efter deponeringen er aktiviteten opblandet homogent i 
et jordlag med tykkelsen X/. Den horisontale udstrækning er uendelig. Kurven er 
beregnet med ligning (21), og punkterne D, A og o, er beregnet med koden MCNP. 
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Monte Carlo koden POKER-CAMP 
Kermahastigheden i luft kan beregnes med Monte Carlo koden POKER-CAMP 
(Koblinger and Nagy, 1985). I beregnh. jerne opdeles omegnen i tre regioner. De to 
tegioner er halv-uendelige medier, der repræsenterer luft og jord, medens det tredie 
er et materialelag mellem dem af arbitrær tykkelse men uendelig i de to horisontale 
retninger. Dette materialelag kan repræsentere enten den samme type jord som 
i det halv-uendelige medium, men med forskellig aktivitetskoncentration, eller et 
lag af eksempelvis sne eller beton, som dækker det halv-uendelige jordmedium. 

Pi figur 10 er kermahastigheden vist for en homogen fordelt 22*Ra-aktivitet som 
funktion af opblandingslagets tykkelse beregnet med POKER CAMP-koden og de 
panmetriserede Point Kernel resultater fra programmet LANDCIRK. Beregning
en med ligning (21) er udført for ia*Ra i ligevægt med sine datterprodukter, og 
ialt 63 fotonenergier fra henfaldskæden er anvendt i beregningen. 

»-•« 

Tykkelse af opblandingslag (cm) 

Figur 10. Kermahasiighei i luft fra deponeret aktivitet af 2KRa med en initial 
overfladekoncentration på 1 Bq-m~2. Efter deponeringen er aktiviteten opblandet 
homogent i et jordlag med tykkelsen Xj. Den horisontale udstrækning er uen
delig. Kurven er beregnet med ligning (21), og punkterne • er beregnet med koden 
POKER-CAMP. 

Boltzman's transportligning 
Kermahastigheden i luft kan beregnes for en kilde med en uendelig udstrækning i 
jord, både i horisontal og vertikal retning. Den vertikale fordeling er enten homogen 
eller eksponential. Fotontransportligningerne løses for et to-medie system, hvor 
Boltzman-ligningen reduceres til et sæt af koblede integral-differential-ligninger 
(Beck and de Planque, 1968; Beck, DeCampo and Gogolak, 1972). 

På figur 11 og 12 er kermahastigheden vist for henholdsvis en homogen fordelt 
aktivitet i de øverste 50 centimeter jord som funktion af fotonenergien og en 
eksponential fordelt aktivitet som funktion af halveringsdybden beregnet med 
Boltzmann's transportligning og de parametriserede Point Kernel resultater fra 
programmet LANDCIRK. 
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Fotonenergi (MeV) 

Figur 11. Kcrmahaslighed i luft fru deponeret aktivitet med en initial overfladekon
centration pi 1 Bqm~2. Efter deponeringen er aktiviteten opblandet homogent i 
jorden i de øverste 50 cm. Den horisontale udstrækning er uendelig. Kurven er 
beregnet med ligning (SI), og punkterne • er beregnet med Bolzman's transportlig
ning. 
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Figur 12. Kermahastighed i luft fra deponeret aktivitet med en initial overfladekon
centration på 1 Bq-mT2. Efter deponeringen er aktiviteten eksponentielt fordelt i 
dybden. Den horisontale udstrækning er uendelig. Kurven er beregnet med ligning 
(21), og punkterne • er beregnet med Bolzman's transportligning. 
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7 Diskussion og konklusion 

Deponeret aktivitet på veje og jordoverflader vil give anledning til eksponering 
af personer, der faerdes i de forurenede omrader. Dostsredticerende foranstalt
ninger for radioaktive forureningssituationer af denne karakter omfatter pløjning 
af landbrugsjorde og asfaltpålægniag afveje. Rerved reduceres kermahastigheden 
og dermed også de eksterne strålingsdoser til personerne i området. 

Kermahastigheden er beregnet med Point Kernel metoden ved bjaHp af pro
grammerne LANDC1RK og LANDREKT. Beregningerne er foretaget for fo
tonenergier i intervallet 0.1-3 MeV og for forskellige horisontale og vertikale 
udstrækninger af den deponerede aktivitet. Resultaterne er fittet til en potens-
eksponential funktion af fotonenergi og kildeudstrækning. Ud fra denne funktion 
kan kermahastigheden i luft beregnes for en given sammensætning af radiooukhder 
med en programmerbar lommeregner eller PC. 

Beregningerne viser, at kermahastigheden fra deponeret , 37Cs, der opblandes 
homogent i et pløjelag på 25-50 cm jord, vil blive reduceret med en faktor 5-
10 i forhold til kermahastigheden uden opblanding. Hvis ,37Cs-aktiviteten ved en 
dybdepløjning anbringes under et jordlag på 25-50 cm bliver kermahastigheden re
duceret med en faktor 30-300 i forhold til kermahastigheden uden dybdephfjnmg. 

Deponeret l37Cs, der uforstyrret trænger ned i jorden, lir en vertikal forde
ling, der tilnærmelsesvis er eksponential i dybden. Målinger på danske jordprøver 
med indhold af 137Cs fra de atmosfæriske kernevåbensprængninger i 50'erne og 
60'erne viser, at halveringsdybden vokser med kvadratroden af tiden siden de
poneringen, når der er tale om ikke-dyrkede jorde (uforstyrrede jorde). Anvendes 
denne sammenhæng i beregningerne af kermahastigheden fra deponeret l37Cs p i 
uforstyrrede jorde, finder man, at migration alene vil reducere kermahastigheden 
med faktoren f~032. Hertil kommer reduktion som følge af radioaktivt henfald. 

Kermahastigheden fra deponeret I37Cs på vejoverflader vil blive reduceret med 
en faktor 3-7, hvis der pålægges et lag asfalt af 5-10 cm tykkelse. Der er her tale 
om veje med en længde på flere hundrede meter og en bredde på omkring tyve 
meter. 

Beregningsresultaterne fra LANDCIRK og LANDREKT er sammenlignet med 
tikvarende beregningsresultater fra andre metoder, herunder Monte Carlo meto
den, og der er fundet god overensstemmelse mellem beregningsresultaterne fra de 
forskellige metoder. 
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