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Έναρξη  συστηματικών μετρήσεων 
24/3/2011

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IRSN οι αέριες μάζες από την Ιαπωνία 
έφτασαν στα Βαλκάνια στις 24/3/2011



Μετρήσεις ατμοσφαιρικών αεροζόλ

Αντλία Staplex TFIA-2 Φίλτρα  TFAGF810 (Staplex)

8”x10”

Ροή: 1.7 – 2 m3/min
Διάρκεια δειγματοληψίας: 23-24h
Συνολικός όγκος αέρα: 2500 - 2800 m3.
Αβεβαιότητα στον προσδιοριζόμενο όγκο αέρα (2σ): 30-50 m3.
Θέση: Οροφή του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ. 

N 40.6338,E 22.9566, 45 m από την επιφάνεια της θάλασσας.

Απόδοση 99.98% στην 
κατακράτηση 
σωματιδίων διαμέτρου  
μεγαλύτερης των 
0.3μm στις 
χρησιμοποιούμενες 
ροές, σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή.



Σύστημα γ-φασματομετρίας

Ανιχνευτής Ge: σχετική απόδοση 42.3% 
FWHM 1.8 keV (1332 keV Co-60)

Σύστημα γ-φασματομετρίας 
picoSPEC-2 (Target) 
βασισμένο στην τεχνολογία 
DSP.



Ανάλυση φίλτρων με γ-φασματομετρία

Τα φίλτρα μετρώνται σε καθορισμένη 
γεωμετρία  (διάμετρος 5.9 cm, πάχος 3 mm )

 Η μέτρηση πραγματοποιείται μερικές ώρες μετά το τέλος της 
δειγματοληψίας για να επιτραπεί η διάσπαση των βραχύβιων ραδιενεργών 
και διαρκεί 1-3 .105 s.

 Οι προσδιοριζόμενες συγκεντρώσεις ανάγονται στην μέση τιμή της 
χρονικής περιόδου της δειγματοληψίας.

Προσδιορίστηκαν τα παρακάτω ισότοπα:
1) Ι-131     (364 keV)
2) Cs-137 (662 keV)
3) Cs-134: (605 keV & 796 keV, διόρθωση λόγω φαινομένου αθροίσματος)



Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης Ι-131
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Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης 
Cs-137 & Cs-134

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

24/03/11 31/03/11 07/04/11 14/04/11 21/04/11 28/04/11

C
s-

13
7,

 C
s-

13
4 

  [
μB

q/
m

3]

Cs-137

Cs-134

MDA



Απόθεση

 Βροχή
(καταρρακτώδεις βροχές, τοπικού κυρίως 

χαρακτήρα)
28-29/3/2011 0.18 cm

Ι-131: 1.21 ±0.31 Bq/m2

14/4/2011 0.48 cm
Ι-131: 0.46 ±0.13 Bq/m2

18/4/2011 0.91 cm
I-131:  < 30 mBq/m2

Cs-137, Cs-134: < 40 mBq/l  Ολική ξηρή απόθεση:
(μεταξύ των βροχοπτώσεων, έως 17/4/2011)
Ι-131: 0.32 ±0.04 Bq/m2

Cs-137 : 0.08 ±0.02 Bq/m2

Cs-134 : 0.07 ±0.02 Bq/m2



Δειγματοληψίες εδάφους & χλόης

 Μετρήσεις αυτοφυούς χλόης
Συγκεντρώσεις επί ξηρού (air-dried). Κάλυψη  60 g/m2 (επί ξηρού).

*  To Cs-137 που ανιχνεύεται οφείλεται στο ατύχημα του Chernobyl όπως 
φαίνεται από την μη ταυτόχρονη ανίχνευση Cs-134. 

 Μετρήσεις εδάφους (χωρίς κάλυψη χλόης)

Ανιχνεύθηκε μόνον Cs-137 (30-50 Bq/kg) που οφείλεται στο ατύχημα του 
Chernobyl .

Δειγματοληψία 7/4/2011 16/4/2011 25/4/2011
Ι-131   [Bq/kg] 4.3 ±0.7 5.7 ±0.7 2.2 ±1.0 
Cs-137 [Bq/kg]* 2.0 ±0.7 2.1 ±0.7 2.0 ±0.7
Cs-134 [Bq/kg]* <0.8 <0.8 <0.8



 Πρόβειο γάλα (ελευθέρας βοσκής)
Περιοχή Τρικάλων

*  To Cs-137 που ανιχνεύεται οφείλεται στο ατύχημα του Chernobyl όπως 
φαίνεται από την μη ταυτόχρονη ανίχνευση Cs-134. 

Δειγματοληψία 30/3/2011 17/4/2011 30/4/2011
Ι-131   [Bq/l] 1.2 ± 0.1 0.35 ± 0.05 < 0.07
Cs-137 [Bq/l]* 0.09 ± 0.02 0.15 ± 0.03 0.10 ± 0.02 
Cs-134 [Bq/l]* < 0.03 < 0.03 < 0.03



Συμπεράσματα

 Ίχνη των ραδιενεργών ισοτόπων I-131, Cs-137 και Cs-134 
ανιχνεύθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σαν αποτέλεσμα 
του ατυχήματος της Fukushima κατά την περίοδο 24/3 –
30/5/2011.

 Οι συγκεντρώσεις που ανιχνεύθηκαν στον αέρα, το έδαφος, την 
χλόη, το νερό της βροχής και το γάλα ήταν κατά τάξεις 
μεγέθους μικρότερες των αντιστοίχων  συγκεντρώσεων που 
μετρήθηκαν στην ίδια περιοχή μετά το ατύχημα του Chernobyl.

 Ουδείς ραδιολογικός κίνδυνος υφίσταται από το ατύχημα στη 
Fukushima σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα , τα οποία 
εντούτοις είναι χρήσιμα για την μελέτη μέσω- και την βελτίωση-
των μοντέλων μεταφοράς ραδιενεργών ρύπων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
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