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SPOLEHLIVOST A ODCHYLKY DAT GAMA ZÁŘENÍ

Milan Malolín
SK98K0097

1. Radiometrické mapy a jejich užití

Terestrické záření, významná část radiace přírodních zdrojů záření, odpovídá geologické situaci
zemského povrchu. Radioaktivita hornin je v zásadč podmínčna přítomným draslíkem, uranem a produkty jeho
rozpadové řady a thoriem a produkty jeho rozpadové řady. Radiometrické mapy, uvádějící hodnoty dávkového
příkonu gama záření nebo koncentrace přírodních radionuklidů v horninách, mají použití ve studiích životního
prostředí regionů, kvalifikovaných odhadech absorbovaných dávek záření z terestrické radiace, ve vymezení
oblastí radonového rizika, v základním geologickém výzkumu, v průzkumu nerostných surovin a poskytují
podklad, od kterého lze stanovit kontaminaci zemského povrchu jaderným spadem. Řada radiometrických map
byla publikována (IAEA 1995, Green, Hughes, Lomas 1993).

2. Radiometrická data

Jednotlivé radiometrické údaje, radiometrické profily a mapy izolinií radioaktivity jsou výsledkem
leteckých a pozemních radiometrických měření. Výsledky měření terestrické radiace jsou převážně vyjádřeny
dávkovým příkonem gama záření a hodnotami koncentrací K, U a Th v horninách. Při terénních měřeních
detekce K je přímá a výsledky jsou vyjádřeny v % K, stanoveni U a Th je nepřímé, pomocí dceřiných produktů
rozpadu a výsledky se vyjadřují v ppm eU a ppm eTh. Kvantitativní stanovení terestrické radiace a koncentrací
přírodních radionuklidů jsou výsledkem posloupnosti jednotlivých operací, zahrnujících detekci gama záření
a zpracování dat. Sumace nepřesností jednotlivých operací fyzikální povahy a charakteristik zpracování dat se
odráží v odchylkách výstupních údajů, které by měly být hodnoceny při interpretaci dat.

3. Příčiny odchylek radiometrických údajů

Technika radiometrických měření, zpracování dat a konstrukce radiometrických map přispívají
k odchylkám výsledných údajů. Podstatný vliv na výsledky mají statistický charakter radioaktivního rozpadu
a zvolené expozice detekce radioaktivity, technické parametry použitých přístrojů, kalibrační standardy
a způsoby kalibrace přístrojů, geometrie, hustota a způsob terénního radiometrického měření, zpracování dat,
vyrovnání dat a jejich grafická presentace. Jestliže radiometrické mapy a data jsou využívány pro kvantitativní
hodnocení radioaktivity životního prostředí, spolehlivost uváděných radiometrických veličin by měla být
přijatelná a má být ověřena. Analýza zdrojů možných odchylek radiometrických údajů indikuje rovněž časové
změny pole radiace, definování intervalů pole radiace při konstrukci map a chyby ve stanovení lokalizace
radiometrických dat (IAEA 1994).

Jednotnost radiometrických dat registrovaných různými přístroji je ovlivněna jejich technickými
parametry. Použití přístrojů na měření úhrnné gama aktivity, založených na integrálním měření gama kvant
širokého intervalu energií, odráží typ detektorů, jejich energiovou závislost detekce gama záření, úroveň prahu
diskriminace energií a způsob jejich kalibrace. Gamaspektrometrické stanovení K, U a Th v horninách bylo
podstatně zlepšeno zavedením IAEA laboratorních referenčních geologických materiálů a výzkumem, vývojem,
vybudováním a srovnáním sítě kalibračních základen ve světě (Lovborg 1984, IAEA 1989).

4. Přesnost radiometrických mčřcní in situ

Odchylky radiometrických údajů byly studovány. Odchylky dávkového příkonu gama zářeni mčřcní
s přenosným radiometrem s malým Nal(Tl) 20x30 mm scinlilačnim detektorem, nízkým prahem diskriminace
energií gama záření (50 ke V) a krátkou expozicí (t = 10 s), jsou v důsledku fluktuací radioaktivity v mezích 7 -
15 nGy.h"1, zatímco delší (t = 100 s) expozice vykazují odchylky 2-4 nGy.h"1.

3 Prof. RNDr. Milan Matolín. DrSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Albertov 6, 128 43 Praha 2
tel: +-»420221952219. fax: + U2()229N2S



Hádwaktiviía v livotnom prostredí, Spiíská Nová Ves, 21-22. 10. 1997 II

Opakovaná mčfcni s přenosnými gamaspcktromclry s Nal(Tl) 76x76 mni scinlilačními detektor)',
dobou záměr t = 4 min. v nizko až střednč radioaktivních horninách vykazují střední odchylky stanoveni
přírodních radionuklidů v mezích 0.05 - 0.1 % K, 0.3 - 0.7 ppm cU a 0.3 - 0.8 ppm cTh, zatímco v horninách o
zvýšené radioaktivitč (4 % K, 6 ppm U, 30 ppm Th) střední odchylky jsou 0.15- 0.20 % K, 0.7 - 0.8 ppm cU
a 1.2 ppm eTh. In situ gamaspektrometrické analýzy s delšími zámčrami vykazují nižší hodnoty odchylek
výsledků. Letecká gama spektrometrie je realizována s podobnou přesností. Mčřcní vysoce radioaktivních
vzorků hornin a uranové nebo thoriové mineralizacc s přenosnými spektrometr}' stabilizovanými referenčním
zdrojem Cs-137 je omezeno do koncentrací cca 500 ppm U a 1000 - 2000 ppm Th.

5. Radiometrická mapa České republiky a její ověření

Radiometrická mapa České republiky 1:500000, vydaná v r. 1995 (Manová, Matolín 1995), vyjádřená
v dávkovém příkonu gama záření, je založena na regionálním (1957-1959) a detailním (1960-1971) leteckém
měření úhrnné gama aktivity, letecké gama spektrometrii (od 1976) a je doplněna výsledky pozemních
a laboratorních radiometrických měření. Původní letecké mapy izolinií, v měřítku 1:200000, byly převedeny do
vektorového tvaru digitalizací dat a vyjádřeny 871652 daty v pravidelné síti 300x300 m na území ČR. Metoda
zpětné kalibrace byla realizována v r. 1994 za účelem vyjádření dat v dávkovém příkonu a vyrovnáni údajů
mapy. Mapa izolinií, s krokem 10 nGy.h"1, byla konstruována počítačovým zpracováním metodou kriging.
Regionální terestrická radiace v České republice, tvořené magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými
horninami, je v mezích 15-200 (6-245) nGy.h"1, se střední hodnotou 65.6 +/-19.0 nGy.h'1.

Ověření radiometrické mapy České republiky 1:500000 bylo provedeno v letech 1995 a 1996
srovnáním s pozemním gamaspektrometrickým měřením. V roce 1995 bylo přenosným gama spektrometrem
GS-256 změřeno 81 regionálních profilů o délce 1-5 km, celkem 761 úseků o délce 200 m, s časem měření
2 min./úsek, situovaných v horninách o nízké, střední a vysoké radioaktivitě. Výsledky pozemní
gamaspektrometrie byly vyjádřeny v dávkovém příkonu, stanoveny střední hodnoty pro jednotlivé úseky
a srovnány s údaji radiometrické mapy 1:500000. Střední rozdíl srovnávaných souborů 2.1 nGy.h"1 indikuje
dobré regionální vyrovnání dat, zatímco střední odchylka +/- 13.8 nGy.h"1 ilustruje očekávané rozdíly pro
jednotlivé lokality. Koeficient korelace dat srovnávaných souborů (N = 81) je 0.942.

V r. 1996 byla pozemní gama spektrometrií změřena plocha 6x6 km s 49 stanicemi v pravidelné síti
lxl km, s časy měření t = 4 min. v regionu české křídové pánve u Lovosic v severních Čechách. Střední
hodnota dávkového příkonu na uvedené ploše je 50.7 nGy.h"1 a median 53 nGy.h"1, což je srovnatelné
s intervalem hodnot 50 - 60 nGy.h"1 indikovaným radiometrickou mapou 1:500000.

V r. 1966 bylo přenosným gama spektrometrem GS-256 změřeno 50 profilů každý o délce 1 km,
situovaných na území ČR podél česko-německé hranice (Sasko) v úseku Vojtanov - Hrádek nad Nisou v zóně
200 km dlouhé, dynamickým měřením celkem 255 úseků o délce 200 m s časem měření t = 2 min/úsek. Střední
hodnoty dávkového příkonu z profilů byly srovnány s radiometrickou mapou 1:500000. Střední rozdíl
srovnávaných souborů je 1.7 nGy.h"1 se střední odchylkou +/-12.9 nGy.h"1.

6. Srovnání radiometrických map v hraničních oblastech

Radiometrické mapy Saska 1:400000 a České republiky 1: 500000 byly srovnány v hraničních
oblastech v r. 1996. Radiometrická mapa Saska je založena na pozemním radiometrickém měření 1026 stanic
v regionální síti cca 4x4 km (Borsdorf, Malinowski 1994).

Srovnání dat bylo realizováno v hraničním pásmu délky cca 250 km na 66 párech stanic přilehlých
zobou stran k hranici. Střední rozdíl 1.3 nGy.h"1 +/- 13.6 nGy.h'1 indikuje dobrou shodu dat. Význačné
radiometrické charakteristik)1 oblasti Krušných hor jako oblast ncjdecko-cibcnstockého masívu, teplického
ryolitu a j . byly potvrzeny na obou stranách hranice.

Radiometrické mapy Polska 1:750000 a České republik)' 1: 500000 byly srovnán)1 v hraničním pásmu
v r. 1977. Radiometrická mapa Polska je založena na pozemním gamaspektrometrickém mčřcní 19528 stanic
na severojižních regionálních profilech vzdálených 17 km se vzdáleností stanic mčřcní 1 km (0.5 km). Mčřcní
bylo realizováno s přenosnými gama spektrometry GS-256 kalibrovanými v České republice (Str/.clccki ct. al
1993). Radiometrické údaje byly srovnány v hraničním pásmu délky cca 300 km na 49 párech stanic přilehlých
z obou stran k hranici. Střední rozdíl 12.1 nGy.h'1 +/- 17.9 nGy.h'1 o vyšších hodnotách v České republice.
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indikuje nejednotnost presentace radiometrických údaju interpolovaných /. mčričských sítí o různé hustotč
a naznačuje tendenci mírnč zvýšených dat ve východní části ČR podmínčných jednotným vyrovnáním dat
radiometrické mapy pro celé území ČR.

7. Analýza odchylek radiometrických map

Experimentální výsledky ukazují na diference radiometrických údajů, které byly též indikovány
srovnávacím mčřcnim různých radiometrických přístrojů. Významným zdrojem nejednotnosti radiometrických
map sousedících území jsou hustota mčričských sítí, zpracování dat a nezbytné postupy interpolace dat.
K odchylkám přispívá rozdílný šířkový dosah leteckých mčření, proměřujících data a pozemní lokální
stanovení radioaktivity. Sjednocení radiometrických map v regionálním a kontinentálním mčřitku vyžaduje
analýzu vstupních dat, zpětnou kalibraci a změření regionálních svazovacích profilů.
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