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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych . . . . . . . . . . . . . 16

Bibliografia 17

i
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Promotor: prof. dr hab. E. Chruściel
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Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny
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ul. Radzikowskiego 152, 31 - 342 Kraków
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4.2. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników
4.2.1. Wprowadzenie

11 marca 2011 r. o godzinie 5:46 czasu UTC (14:46 JST) doszło do trzęsienia ziemi u
wschodnich wybrzeży Japonii (The Great East Japan Earthquake). Japońska Agencja Meteoro-
logiczna zlokalizowała hipocentrum zdarzenia 130 km na wschód od wybrzeża Sanriku (pół-
nocno - wschodnia część wyspy Honsiū), na głębokości 24 km, na granicy dwóch płyt tektonicz-
nych tj.: północnoamerykańskiej i pacyficznej, w pobliżu Rowu Japońskiego [1]. Trzęsienie to,
o magnitudzie 9 (M 9) w skali Richtera [2] wraz z tsunami o amplitudzie 10 m - 15 m wywo-
łały zniszczenia m.in. w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi (FDNPP), doprowadzając do
jednej z największych awarii jądrowych w historii.

FDNPP (GPS: 37°25’22”N 141°01’58”E) położona jest w regionie Tōhoku, na północno
- wschodnim wybrzeżu największej wyspy Japonii, Honsiū (rys.1). Od strony zachodniej ota-
cza ją Pacyfik zaś od strony wschodniej, wąska równina Hamadōri, ograniczona od zachodu
terenem wyżynnym i górami Abukuma (najwyższy szczyt Ōtakine 1193 m n.p.m). Administra-
cyjnie FDNPP usytuowana jest na terenie prefektury Fukushima (trzecia największa prefektura
Japonii), na granicy miast Ōkuma i Futaba, w powiecie Futaba. FDNPP znajduje się w odle-
głości ok. 220 km na północny wschód od Tōkiō, ok. 70 km na południowy wschód od stolicy
prefektury Fukushima i ok. 160 km na południowy zachód od epicentrum trzęsienia ziemi
(11.03.2011 r.)

Rysunek 1: Położenie elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi. Dane mapy ©2018, Google, ZENRIN.

FDNPP była przed 11 marca 2011 r., jedną z 17 działających elektrowni jądrowych w
Japonii. W skład FDNPP (zarządzanej przez Tokyo Electric Power Company, Incorporated
- TEPCO) wchodziło sześć reaktorów typu BWR (Boiling Water Reactor) drugiej generacji
(wdrażanych od lat 70 XX w.). W dniu trzęsienia ziemi w 2011 r., tylko reaktory nr. 1, 2, 3
działały zaś pozostałe były wyłączone w celu przeprowadzenia okresowych kontroli.

Sekwencja zdarzeń, podczas awarii FDNPP, została bardzo skrupulatnie przedstawiona i do-
głębnie przeanalizowana przez ekspertów m.in. w obszernym dokumencie rządu Japonii [1] czy
kilkutomowym raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) [3]. Pomimo tak
obszernego studium awarii FDNPP, do dzisiaj istnieją takie zdarzenia, które wymagają wyja-
śnień i uzasadnień.
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W wyniku awarii FDNPP doszło do odsłonięcia prętów paliwowych i stopienia rdzeni re-
aktorów nr. 1, 2 i 3 [4]. Rozszczelnienia w ich obudowach bezpieczeństwa (odpowiednio
12.03.2011, 15.03.2011 i 14.03.2011) były głównymi, choć nie jedynymi, drogami uwolnienia
izotopów promieniotwórczych do środowiska. Na podstawie wyników symulacji zawartych w
Nishihara et al. (2012) [5] oraz danych zaprezentowanymi przez rząd Japonii w 2011 r. [1],
[6] przyjęto, że do atmosfery zostało wyemitowane ok. 83.7 PBq 85Kr oraz 12 000 PBq 133Xe.
Frakcje izotopów pierwiastków lotnych takich jak: Te, I i Cs uwolnionych do atmosfery były
zdecydowanie mniejsze niż gazów szlachetnych. I tak np.: aktywność wyemitowanego 132Te
wynosiła 88.4 PBq, 131I 159 PBq, 134Cs 17.5 PBq oraz 137Cs i 15.3 PBq.

Najmniejszymi frakcjami były frakcje aktynowców. Ich aktywności były milion razy mniej-
sze niż pierwiastków lotnych i np.: uwolniona frakcja 238Pu z FDNPP wynosiła 18.8 GBq,
frakcja 239Pu 3.23 GBq, frakcja 240Pu 3.13 GBq zaś frakcja 242Cm 102 GBq.

Z uwagi na złożoność zdarzenia w FDNPP (uszkodzenia w całym kompleksie elektrowni),
wielkość izotopowych uwolnień do środowiska, oszacowanych na poziomie ok. 10 % aktyw-
ności, która została wyemitowana w czasie awarii w Czarnobylu (1986 r.) oraz zasięg powsta-
łych skażeń promieniotwórczych, awarię FDNPP zaklasyfikowano na poziomie 7 skali INES tj.
uznano ją/nadano jej rangę wielkiej awarii.

4.2.2. Cel naukowy

Pomimo upływu 8 lat od awarii FDNPP, wiedza na temat pewnych zagadnień dotyczą-
cych tego zdarzenia jest wciąż mocno ograniczona. Ma to swoje źródło zarówno w polityce,
ekonomii, kulturze, komunikacji, wizji zagospodarowania terenów skażonych, jak i w ograni-
czeniach infrastrukturalnych, aparaturowych, dostępu do strefy wyłączenia, etc. Przedstawiona
monografia przyczynia się do usystematyzowania wiedzy w niektórych obszarach naukowych,
dodaje nowe fakty do już istniejących, a także w pewnych miejscach proponuje re-analizę udo-
stępnionych w literaturze baz danych, w nieco innym kontekście niż to zostało zaplanowane
przez ich autorów.

Koncepcja powstania prezentowanej monografii opierała się na próbie „spojrzenia” na awa-
rię FDNPP zarówno z punktu widzenia Japonii jak i Europy. Stąd realizacja celu pracy, który
zawarty jest w tytule opracowania a dotyczy identyfikacji i charakterystyki izotopowych śladów
awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi, przebiegała wielowątkowo. Wśród zagadnień
poruszanych i/lub opracowanych w ramach badań własnych znalazły się m.in.:

• izotopowe ślady FDNPP w wybranych elementach środowiska lądowego prefektury Fu-
kushima pomiędzy 2011 r. a 2015 r.,

• trendy ewolucji w czasie izotopowych sygnatur awarii FDNPP w środowisku lądowym,
w tym tak rzadkich jak stosunek aktywności 244Cm i izotopów Pu (238Pu, 239+240Pu),

• heterogeniczność śladów pochodzących z FDNPP w środowisku lądowym prefektury Fu-
kushima,

• prawdopodobieństwo koegzystencji izotopów uwolnionych z różnych reaktorów FDNPP,

• poziom skażeń wewnętrznych osób przebywających w Japonii w 2011 r.,

• izotopy promieniotwórcze pochodzące z FDNPP w przygruntowej warstwie atmosfery i
całkowitym opadzie atmosferycznym,
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• dalekozasięgowy transport śladów izotopowych FDNPP w atmosferze.

Monografia została tak skonstruowana by płynnie przechodzić od identyfikacji śladów awa-
rii FDNPP na terenie Japonii do charakterystyki tych śladów w Europie. Tym samym uwolnie-
nia do atmosfery (medium dystrybucji skażeń promieniotwórczych), stały się w sposób natu-
ralny, pretekstem do przejść pomiędzy prezentowanymi powyżej zagadnieniami.

4.2.3. Omówienie wyników badań

Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze wyniki spośród tych omówionych w mono-
grafii.

a) Skażenia promieniotwórcze wybranych elementów ekosystemu lądowego

Skażenia promieniotwórcze środowiska lądowego prefektury Fukushima, zostały omówione
w monografii w kontekście izotopów 134Cs, 137Cs, 238Pu,(239+240)Pu, 241Am, 244Cm i 234U,
235U oraz 238U, bazując na materiale badawczym w skład którego weszły: próbki gleby po-
wierzchniowej (pobierane do 5 cm głębokości), ściółki leśnej (obumarła materia organiczna
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, pobierana bez zachowania stratyfikacji warstw) i ma-
teriału naniesionego (próbki materiału pobranego spod rynien budynków, z rowów systemów
odwadniających drogi lokalne, z miejsc ubytków w nawierzchni dróg czyli miejsc, które można
traktować jak „pułapki” dla materiałów wymywanych i przenoszonych waz z wodą opadów
atmosferycznych lub przez wiatr).

W przypadku każdego z rozpatrywanych izotopów, wykazano anizotropowość jego depo-
zycji. Wpływ na to miały dwa fakty tj. ukszałtowanie terenu oraz warunki meteorologiczne.
FDNPP położona jest na równinie Hamadōri, która od zachodu ograniczona jest wzgórzami
Abukuma, stanowiącymi naturalną barierę dla transportowanych aerozoli atmosferycznych i to
właśnie te wzgórza w głównej mierze determinowały zasięg śladów awarii FDNPP. Równie
ważna, dla rozkładu depozycji, była koincydencja kierunku wiatru w trakcie emisji izotopów z
rdzeni reaktorów do atmosfery oraz wystąpienia opadów deszczu (15.03.2011).

Pod względem zawartości izotopów promieniotwórczych a także ich stosunków aktywno-
ści, najciekawszymi okazały się być próbki materiału naniesionego. Zawartość materii orga-
nicznej, dla tego rodzaju próbek jest taka sama (średnia 21 %, mediana 13 %), w granicach
niepewności, jak dla próbek gleby (średnia 22 %, mediana 10 %), a więc to nie ta cecha jest
odpowiedzialna za właściwości akumulowania nuklidów w przypadku materiału naniesionego.
Porównując otrzymane wyniki dla powyżej zadeklarowanych izotopów i przypisując je okre-
ślonym rodzajom próbek można pokusić się o stwierdzenie, że to sposób formowania danego
materiału badawczego decyduje o jego nabytych właściwościach gromadzenia izotopów pro-
mieniotwórczych. Dla gleby jest to depozycja sucha i mokra, dla ściółki leśnej również oba
rodzaje depozycji „wzmocnione” aktywnym udziałem składowych tego materiału (kora, liście
igły, etc.) w usuwaniu aerozoli z atmosfery, zaś dla materiału naniesionego to przede wszystkim
akumulacja przenoszonego materiału (aerozoli) w tzw. „pułapkach”. Wniosek ten jest o tyle
ważny gdyż informuje gdzie należy szukać miejsc określanych jako „hot spoty”.

Stężenia aktywności 137Cs w próbkach gleby wyznaczone w badaniach własnych docho-
dziły do wartości 113.2 ± 7.4 kBq kg−1, w próbkach ściółki leśnej osiągały wartość ok. 650
kBq kg−1 (masy suchej) zaś dla materiału naniesionego wyznaczone wartości mieściły się w
przedziale od 0.32 MBq kg−1 do 5.34 MBq kg−1. Zaprezentowane dane, nie odbiegają od
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wyników literaturowych [7]–[9]. Stosunki aktywności izotopów Cs tj.: 134Cs i 137Cs w opra-
cowanej grupie wyników są bliskie 1 i właśnie wartość na tym poziomie szczegółowości dość
dobrze charakteryzuje źródło izotopów Cs, którym jest FDNPP.

W przypadku izotopów Pu, gradacja oszacowanych stężeń aktywności, również była podyk-
towana przynależnością danej próbki do jednego z trzech rodzajów materiału badawczego. Dla
gleby wyniki 238Pu i (239+240)Pu mieściły się odpowiednio w zakresach pomiędzy < 0.0033 Bq kg−1

a 0.0922 Bq kg−1 oraz od 0.0044 Bq kg−1 do 0.443 Bq kg−1, dla ściółki leśnej odpowiednio
od 0.0184 Bq kg−1 do 0.1278 Bq kg−1 oraz 0.0638 Bq kg−1 do 0.209 Bq kg−1 (masy su-
chej) zaś dla materiału naniesionego odpowiednio od 0.0474 Bq kg−1 do 0.545 Bq kg−1 oraz
od 0.0398 Bq kg−1 do 0.339 Bq kg−1. Więcej informacji na temat pochodzenia oznaczonego
Pu może dostarczyć analiza stosunku aktywności jego izotopów, który będzie rozpatrywany w
kontekście znanych wartości stosunków określających zdefiniowane źródła promieniotwórcze
występujące w środowisku. Na podstawie danych literaturowych przyjęto, że ślady testów broni
jądrowej oraz katastrofy satelity SNAP 9A (źródeł istniejących w środowisku Japonii przed
awarią FDNPP) na potrzeby monografii nazywane opadem globalnym (global fallout - GF) cha-
rakteryzować będzie stosunek aktywności 238Pu i (239+240)Pu równy 0.037 [10]. W przypadku
awarii FDNPP charakteryzująca ją wartość wynosiła 3.33 (największa oszacowana wartość na
podstawie symulacji [5] oraz badań prowadzonych na terenie FDNPP [11]). Dla próbek gleby,
wartości w/w stosunku aktywności mieściły się w granicach od 0.030 do 0.35, dla ściółki leśnej
od 0.268 do 1.14 a dla materiału naniesionego od 1.19 do 1.86. Użycie prostego modelu roz-
trzygającego możliwość współistnienia dwóch źródeł (2SM) pozwoliło zweryfikować 9 próbek
gleby, w których mono - źródłem był GF, w pozostałych zaś znaleziono ślady źródeł zmie-
szanych (GF i FDNPP) przy czy frakcja związana z FDNPP w (239+240)Pu w analizowanych
próbkach zmieniała się od 1.8 % do 55 % a w 238Pu od 62 % do 99 %. Na tej podstawie łatwo
zauważyć, że to właśnie ten drugi izotop stanowi doskonały marker dla FDNPP. Łącząc wyniki
własne z dostępnymi wynikami literaturowymi stowarzyszonymi z położeniem geograficznymi
można otrzymać rozkład depozycji Pu w prefekturze Fukushima (rys. 2). Na jego podstawie
można też zauważyć, że maksymalne wartości stosunku aktywności 238Pu i (239+240)Pu mają
zdecydowany północno - zachodni trend, rozkład stosunków izotopowych Pu jest nieliniowy
zaś maksima występują pomiędzy 15 km a 30 km od FDNPP. Ta zależność, wydaje się nawią-
zywać do rozkładu izotopów Cs w środowisku po awarii w FDNPP chociaż wiadomo, że nie
ma korelacji emisji tych dwóch pierwiastków z rdzeni reaktorów (różne temperatury wrzenia)
a to na pewno rzutuje na różnice w zasięgu ich depozycji.

Obraz jakościowych i ilościowych zmian stosunków izotopowych, charakterystycznych dla
awarii FDNPP, w układzie współrzędnym zdefiniowanym przez zależność stosunków aktyw-
ności 137Cs i (239+240)Pu oraz 238Pu i (239+240)Pu (rys. 3) pokazuje jak bardzo asymetria w
depozycji pierwiastków oraz istnienie w środowisku śladów źródeł izotopowych przed 2011 r.,
wpływa na rejestrowane wyniki, zmieniając ich pozycję a także zakres zmienności w układzie
współrzędnych zdefiniowanym powyżej, co jest jednoznaczne z maskowaniem ich źródła po-
chodzenia.

Podobne analizy wykonane dla 241Am, które umożliwiły zestawienie wyników własnych na
płaszczyźnie zależności stosunków aktywności 241Am i (239+240)Pu od 238Pu i (239+240)Pu, po-
kazały że 241Am w chwili wykonywanych analiz nie był dobrym markerem awarii FDNPP. Za-
kres wyników własnych stosunku 241Am i (239+240)Pu, jest bardzo zbliżony do źródeł GF i PPG
( testy broni jądrowej wykonanych przez USA w latach 1946 - 1962 m.in. na wyspach Mar-
shalla), a więc śladów źródeł istniejących przed awarią FDNPP. Gdyby nie uzupełnienie wie-
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Rysunek 2: Rozkład przestrzenny stosunku aktywności 238Pu i (239+240)Pu) na terenie prefektury Fu-
kushima.
Mapa przygotowana w oparciu o wyniki własne jak i dane literaturowe [9], [12]–[14], białe powierzchnie oznaczają
wartości stosunku aktywności 238Pu i (239+240)Pu bliskie GF lub brak wyniku).

Rysunek 3: Zależność stosunków aktywności 137Cs i (239+240)Pu od 238Pu i (239+240)Pu dla wybra-
nych antropogenicznych źródeł izotopowych z uwzględnieniem wyników badań własnych dla próbek
pochodzących z obszaru prefektury Fukushima.
Fukushima - stosunki izotopowe oszacowane na podstawie [4], obszar prefektura Fukushima RK - zdefiniowany
przez wyniki dla próbek z badań własnych, dla których można było wyznaczyć obydwa stosunki, PPG - testy broni
jądrowej wykonanych przez USA w latach 1946 - 1962 m.in. na wyspach Marshalla, Nagasaki - atak z użyciem
bomby jądrowej przeprowadzony przez USA na terytorium Japonii w 1945 r.
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dzy o informacje wynikające z relacji izotopów Pu, trudno byłoby stwierdzić/określić wpływ
241Am pochodzącego z FDNPP, na materiał/obszar badawczy. Oczywiście ta sytuacja będzie
ewoluowała wraz z upływem czasu, kiedy to stosunek izotopowy 241Am i (239+240)Pu będzie
sukcesywnie rósł (w wyniku rozpadu 241Pu) i stawał się bardziej odróżnialny, od pozostałych
już dobrze zdefiniowanych źródeł izotopowych.

Jednym z najmniej oczekiwanych/najbardziej zaskakujących wyników analiz były ślady
244Cm. Do tej pory (według wiedzy autora) istnieją jedynie trzy pozycje literaturowe związane
z awarią FDNPP [8], [9], [15] raportujące obecność tego izotopu w środowisku. Bazując na
danych oszacowanych w 2011 r. oraz 2012 r. i 2013 r. oraz łącząc je z danymi opracowanymi
w ramach badań własnych, można określić trend zmian zależności 244Cm i 238Pu, 244Cm i
(239+240)Pu oraz 244Cm i 137Cs na przestrzeni lat (rys. 4)

Rysunek 4: Stosunki aktywności (średnia ± SD) 244Cm i (239+240)Pu, 244Cm i 238Pu, 244Cm i 241Am
oraz 244Cm i 137Cs na podstawie a) [15] b) [8] c) badań własnych.
wyniki w wierszu a) dotyczą próbek gleby, w wierszu b) i c) ściółki leśnej i materiału naniesionego.

Jak łatwo zauważyć mamy do czynienia z dysproporcją 244Cm względem izotopów Pu.
Stosunek 244Cm i (239+240)Pu z czasem maleje, podczas gdy 244Cm i 238Pu pozostaje stały w
granicach niepewności. Wytłumaczenie tej obserwacji tkwi w obecności izotopów Pu w środo-
wisku w Japonii, przed FDNPP. Stosunek 238Pu i (239+240)Pu przyjęty jako definiujący GF w
Japonii, wynosi 0.037. Procesy środowiskowe zachodzące w latach 2011 - 2015 doprowadziły
do zmieszania śladów FDNPP ze śladami pozostałych źródeł izotopowych. W ten sposób, w
danym materiale badawczym oprócz sygnatur „świeżego” zdarzenia pojawiły się (239+240)Pu
i proporcjonalnie 238Pu, jako markery zdarzeń z przeszłości. Z uwagi na dość dużą różnicę
poziomów aktywności, tych dwóch izotopów (ok. 2 rzędy wielkości), obecność 238Pu z innych
niż FDNPP źródeł, miała niewielkie/pomijalne znaczenie.

Stosunki aktywności 244Cm i 241Am wykazują wyraźny trend malejący. Zarówno Cm jak
i Am, mają podobne właściwości chemiczne (rozdz. 2.2.1), co oznacza, że ich zachowanie w
środowisku powinno być sterowane takimi samymi procesami. Tymczasem pamiętać należy, że
241Am pochodzi z rozpadu 241Pu, stąd jego ilość w środowisku z czasem będzie rośnąć.

Średnie wartości stosunków 244Cm i 137Cs, w latach 2012 - 2013 oraz 2016 są stałe, nato-
miast SD wskazują na dość duży rozrzut wyników w obu przypadkach. Ta obserwacja sugeruje,
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rozbieżność wyników Cs i Cm w środowisku, co jest skutkiem różnych profili depozycji (Cm,
podobnie jak inne aktynowce, ma wysoką temperaturę wrzenia a w związku z tym był uwal-
niany w trakcie innych procesów z reaktorów FDNPP niż Cs) i/lub migracji tych izotopów, w
wyniku procesów środowiskowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań dla 234U, 235U oraz 238U nie zaobserwowano żad-
nych odstępstw od wartości zadeklarowanych jako naturalne [16].

b) Heterogeniczność izotopowych śladów FDNPP w próbkach środowiskowych

W rozdziale 3.1.2 monografii, został zaproponowany i przedstawiony sposób „dekonwo-
lucji” zmieszanych izotopowych śladów źródeł antropogenicznych. Idea poszukiwań śladów
należących do różnych reaktorów jądrowych FDNPP, pojawia się wtedy gdy uświadomimy so-
bie, że przez złożoność/wielowątkowość samej awarii (emisja radionuklidów z kilku reaktorów
FDNPP, w różnym czasie, pod wpływem różnych mechanizmów, przy różnych warunkach me-
teorologicznych, etc.) trudno ją traktować jako jedno, dobrze zdefiniowane źródło izotopowe.
Takie spojrzenie na awarię, daje asumpt do stwierdzenia, że w wynikach przypisanych jedno-
znacznie FDNPP a znalezionych w próbkach środowiskowych, powinna być „zaszyta” struktura
subtelna śladów izotopowych, przynależnych konkretnym reaktorom FDNPP. Wykonanie „de-
konwolucji” śladów izotopowych przy użyciu modelu nSM (n Sources Model), otwiera nową
przestrzeń dla interpretacji otrzymanych wyników. Na ich podstawie możemy nie tylko określić
koegzystencję markerów konkretnych reaktorów FDNPP ale wyznaczyć zasięg śladów izotopo-
wych dla każdego reaktora. Łącząc te dane z informacjami meteorologicznymi, dostajemy filtr
weryfikacji przypadków nieprawdziwych a tym samym narzędzie, do tworzenia wiarygodnych
zbiorów danych.

W literaturze poświęconej awarii FDNPP praktycznie nie spotyka się takiego podejścia do
analizy izotopowych śladów uwolnień (tzn. prób wyodrębnienia śladów poszczególnych reak-
torów). Dlatego też, zaproponowany zabieg (rozdz. 2.2 monografii) można uznać za unikalny
w kontekście rozpatrywanej awarii. Znaczenie wykonanej analizy jest tym większe, że dotyczy
rodziny aktynowców a więc pierwiastków zdecydowanie rzadziej raportowanych w literaturze
niż pierwiastki lotne. Dane, na których zastosowano opracowany model nSM, zostały zaczerp-
nięte z publikacji Yamamoto et al. (2014) [8] (nie są znane jakiekolwiek inne publikacje zawie-
rające tak duży pakiet informacji dotyczący aktynowców w środowisku lądowym) i dotyczyły
próbek materiału naniesionego.

Jednym z najbardziej spektakularnych wyników przeprowadzonych analiz, było odkrycie,
że w rozpatrywanym materiale badawczym, wyselekcjonowanym jako nośnik śladów aktynow-
ców pochodzących z rdzeni reaktorów FDNPP, pobranym systematycznie od 46 km na południe
do 23 km na północ i 38 km na północny zachód od FDNPP, nie współistnieją jednocześnie
ślady rozważanych aktynowców (238Pu, 239+240Pu, 242Cm, 243+244Cm) pochodzące z bloku
nr. 1, 2 i 3 FDNPP. Wynik ten został potwierdzony zarówno przy zastosowaniu modelu dla
4 współistniejących źródeł (4SM) w zestawieniu: blok nr. 1, 2, 3 i GF jak i 3 źródeł (3SM)
w zestawieniu: blok nr. 1, 2, 3. Oznacza to, że warunki meteorologiczne podczas uwolnień
aktynowców z trzech bloków FDNPP (rozszczelnienia obudowy bezpieczeństwa bloków nr. 1,
2, 3 odpowiednio 12, 15 i 14 marca 2011) nie powtórzyły się, a w związku z tym, depozycje
aktynowców z każdego reaktora osobno nie były ze sobą w żaden sposób skorelowane.

Pozostałe analizy, wykonane przy użyciu modelu nSM w wersji 3SM i 2SM umożliwiły
wyjaśnienie koegzystencji śladów izotopowych odpowiednio w 52 % i 92 % przypadków z
użytego zbioru danych. Na podstawie prezentowanych rezultatów można wnioskować, że naj-
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częściej identyfikowano ślady źródeł w kombinacji: blok nr. 2 i blok nr. 3 zaś najrzadziej blok
nr. 1 i blok nr. 3 (w przypadku modelu 3SM kombinacje te były uzupełniane przez źródło
GF). Statystycznie największą frakcją 238Pu i najbardziej powszechną, była frakcja pochodząca
z reaktora bloku nr. 2, zaś najmniejsza frakcja pochodziła z bloku nr. 3 (pomijając frakcję
związaną z GF). Znalazło to swoje uzasadnienie w wynikach symulacji uwolnień izotopów do
atmosfery [4]. Aktywność wyemitowanego 238Pu z bloku nr. 2 została oszacowana na poziomie
1010 Bq zaś z bloku nr. 3 na poziomie o dwa rzędy wielkości niższym. Poza tym dominację śla-
dów bloku nr. 2 można wyjaśnić poprzez warunki meteorologiczne. W ciągu dnia 15.03.2011
(rozszczelnienie obudowy bezpieczeństwa w bloku nr. 2) kierunek wiatru zmieniał się z połu-
dniowo - zachodniego na północno - zachodni powodując poszerzenie pola depozycji suchej.
Wtedy też miał miejsce opad deszczu, który w sposób bardziej efektywny oczyścił atmosferę
z aerozoli wyemitowanych z FDNPP, powodując tym samym silne ukierunkowanie maksymal-
nych wartości depozycji radionuklidów w środowisku.

Dodatkowo, przeprowadzono pierwszą próbę wyjaśnienia pochodzenia śladów aktynow-
ców, uwzględniając niejednorodności paliwa jądrowego w poszczególnych reaktorach FDNPP.
W tym celu użyto modelu 2SM, a niejednorodności ustalono na poziomie ± 5 % wartości
średniej stosunków aktywności, wybranych izotopów charakteryzujących poszczególne reak-
tory. Uzyskane wyniki, w znacznej mierze odpowiadały tym, które otrzymane były przy użyciu
modelu dwóch źródeł (2SM) dla paliwa jednorodnego, z tą jednak różnicą, że oprócz wielkości
frakcji przynależnych konkretnym kombinacjom źródeł izotopowych i liczby wyników, dla któ-
rych dana kombinacja znalazła uzasadnienie, dostajemy też prawdopodobieństwo wystąpienia
danej kombinacji, które jest pokłosiem zastosowania przedziałów zmienności założonych sto-
sunków izotopowych. Dla całego zbioru danych, największe prawdopodobieństwo egzystencji
w próbkach materiału naniesionego, miała kombinacja źródeł: blok nr. 2 i 3 FDNPP (średnia
96 %, mediana 98 %) zaś najmniejsze kombinacja: blok nr. 1 i 3 (średnia 76 %, mediana 95 %).
Pierwsza z wymienionych kombinacji, dominowała na północ od FDNPP (Minamisōma, Iitate,
Namie) i konkurowała z układem źródeł: blok nr. 1 i 2 FDNPP. Teren Futaba i Ōkuma oraz
płożony na południe od FDNPP, to obszary, gdzie według otrzymanych wyników, mogą istnieć
ślady wszystkich trzech z wymienionych kombinacji, oczywiście realizowanych w różnych za-
kresach, definiowanych przez liczbę rozwiązanych przypadków. Niewątpliwie największy i też
najbardziej prawdopodobny udział, został przypisany reaktorowi bloku nr. 2 FDNPP.

c) Skażenia wewnętrzne - badania in vivo

W wyniku awarii FDNPP, do atmosfery zostało uwolnione ok. 160 PBq 131I i ok. 15 PBq
137Cs oraz porównywalnie 134Cs [4]. Obecność uwolnionych radionuklidów w powietrzu, była
potencjalnym źródłem skażeń zewnętrznych i wewnętrznych, osób przebywających na tere-
nie Japonii. W IFJ PAN przeprowadzono 6 pomiarów takich osób, przy użyciu Spektrometru
Całego Ciała (SCC), dla weryfikacji sztucznych izotopów w ich organizmach oraz określenia
poziomu skażeń wewnętrznych. Obecność 131I powyżej MDA stwierdzono nie u wszystkich
pacjentów (w dalszej części omówienia będą tak określane osoby poddane pomiarom), a jedy-
nie u trzech z nich. Uzasadnienie tego faktu, można znaleźć zarówno w czasie połowicznego
zaniku 131I (efektywny czas połowicznego zaniku 131I w tarczycy 7.1 dnia [17]) jak i czasie
przebywania pacjenta w Japonii/narażenia na wchłonięcie izotopów promieniotwórczych oraz
dacie wykonania pomiaru. Pacjent P1, przebywał w Tōkiō i piątego dnia po awarii opuścił Ja-
ponię a pomiar nastąpił 8 dni później. Zarówno stężenie aktywności 131I w powietrzu (kilkaset
Bq m−3 [18]) jak i długość pobytu oraz czas pomiaru, umożliwiły identyfikację tego izotopu

10
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i oznaczenie aktywności wynoszącej 73 ± 10 Bq. Takiej możliwości nie było w przypadku
pacjenta P7. Pomimo tego, że przebywał on w Tōkai gdzie stężenie 131I w powietrzu było kil-
kadziesiąt razy większe niż w Tōkiō [18] (Tōkai leży mniej więcej w połowie drogi pomiędzy
Tōkiō a FDNPP), to pomiar po 36 dniach tj. po ok. 5 efektywnych czasach połowicznego za-
niku 131I w tarczycy, pozwolił jedynie na ustaleniu, że aktywność 131I była mniejsza niż 2.3 Bq.
Zarówno pacjent P6 jak i P8 przebywali w Tsukuba, odpowiednio przez 10 dni i 9 dni od awarii
FDNPP. Niemniej jednak pomiar pierwszego nastąpił 17 dni po powrocie zaś drugiego po 37
dniach. Wynik aktywności 131I dla pacjenta P6 wyniósł 50.1 ± 7.2 Bq i był ok. 20 razy większy
od tego otrzymanego dla pacjenta P8 (2.48 ± 0.72 Bq).

W przypadku izotopów Cs jest nieco inaczej. 134Cs wykryto w organizmach pacjentów P6,
P8 i P35 zaś 137Cs u pacjentów P6 i P7. Wszystkie wyniki były na poziomie kilkudziesięciu
Bq. Warto zauważyć, że obydwa izotopy jednocześnie zostały zidentyfikowane jedynie u pa-
cjenta P6, przy czym stosunek aktywności 134Cs i 137Cs wynosił 1.65 ± 0.70 i odbiegał od
wartości charakterystycznej dla FDNPP, która była bliska jedności. Wytłumaczeniem tego re-
zultatu może być duża niepewność względna wyniku, sięgająca 42 %. To na co warto zwrócić
uwagę, to fakt, że pobyt pacjentów P34 i P35 na terenach strefy wyłączenia wokół FDNPP, nie
spowodował większych skażeń wewnętrznych izotopami Cs niż te, które zostały oznaczone dla
pozostałych pacjentów tej grupy.

Otrzymane dane dla grupy osób przebywających w Japonii, posłużyły do oszacowania ob-
ciążających dawek skutecznych (zwanych dalej dawkami) od rozważanych izotopów. Przy
szacowaniu przyjęto konserwatywne podejście zakładając, że wyznaczona aktywność danego
izotopu w organizmie pacjenta, została zdeponowana w ciągu jednego wniknięcia drogą od-
dechową oraz że absorpcja danego nuklidu w płucach następowała szybko w przypadku 131I
oraz powoli w przypadku izotopów Cs. Wszystkie wyniki plasowały się na poziomie µSv, co
oznacza, że dawka jaką pacjenci otrzymali od wniknięcia rozważanych radionuklidów do ich
organizmu, nawet przy bardzo niesprzyjających założeniach, jest niewielka i ok. tysiąc razy
mniejsza od przyjętej średniej rocznej dawki od źródeł naturalnych dla statystycznego czło-
wieka i wynoszącej 2.4 mSv [19].

d) Dalekozasięgowy transport izotopowych śladów awarii FDNPP w powietrzu

Intencyjne i nieintecyjne działania/procesy zachodzące podczas awarii FDNPP sprawiły, że
uwolnione do atmosfery izotopy promieniotwórcze, zostały wyniesione na różne wysokości nad
powierzchnię ziemi. Jak zostało to pokazane na rys. 5, przygotowanym w oparciu o model HY-
SPLIT [20], obrazującym transport aerozoli pomiędzy 12.03.2011 (wybuch wodoru w bloku nr.
1 FDNPP) a 25.03.2011, tylko te izotopy (w formie gazowej i/lub aerozolowej) transportowane
na dużych wysokościach mogły dotrzeć nad kontynent europejski. Efektywny transport aero-
zoli znad Japonii (przy udziale m.in. prądu strumieniowego) odbywał się m.in. przez północny
Atlantyk, północną część USA i południową Kanadę, by następnie przez Islandię i Skandyna-
wię dotrzeć do Europy.

Na tej podstawie pierwsze ślady zdarzenia, powinny były być wykrywalne nad kontynentem
europejskim ok. 20 - 21.03.2011 a więc 8 - 9 dni po rozszczelnieniu obudowy bezpieczeństwa
bloku nr. 2 FDNPP. Należy jednak jeszcze pamiętać o pionowym profilu trajektorii aerozoli
(rys. 5), który wskazuje, że te pierwsze markery awarii FDNPP, dotarły do Europy na wysoko-
ści powyżej 3000 m n.p.m. (potwierdziły to m.in. prace Povinec et al. (2013) [4], Lujaniene et
al. (2012) [21]) i dopiero procesy fizyczne zachodzące w atmosferze nad kontynentem, szorst-
kość terenu, etc. powodujące depozycję aerozoli, pozwoliły na wykrycie izotopowych śladów
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Rysunek 5: Przebieg wybranych trajektorii mas powietrza mających początek 12.03.2011 r. o godz.
9:00 UTC nad FDNPP oraz pionowy profil wysokości w/w trajektorii. Model: HYSPLIT [20], czas
obserwacji trajektorii: 315 godzin, użyte dane meteorologiczne: GDAS.
MSL (mean sea level) - wysokość nad poziomem morza; kolorowe krzywe oznaczają trajektorie mające początek
na wysokości 3000 m (kolor czerwony), 4500 m (kolor niebieski) i 6000 m (kolor zielony) nad powierzchnią ziemi;
krzywa koloru czarnego rejestruje zmianę wysokości terenu, punkty na krzywych - godzina 00:00 UTC każdego
dnia

zdarzeń w Japonii w przygruntowej warstwie powietrza Europy.
Pierwsze markery zdarzenia w Krakowie, zostały zidentyfikowane we frakcji gazowej i ae-

rozolowej powietrza pomiędzy 21.03.2011 a 24.03.2011, co zgadza się z wnioskami wypływa-
jącymi z symulacji prezentowanej powyżej. Tymi markerami były izotopy I i Cs. Na rys. 6
przedstawiono zmianę stężenia aktywności 131I między 21.03.2011 a 26.04.2011.

Struktura przedstawionych wyników z trzema maksimami (29 - 30.03.2011, 3 - 4.04.2011
oraz 15 - 21.04.2011) odpowiada strukturze stężeń aktywności 131I zarejestrowanych na terenie
Japonii [18], przy czym wspomniane maksima były tam widoczne odpowiednio w okresach 19
- 23.03.2011, 20 - 21.03.2011 oraz 29 - 30.03.2011 [18]. Wyniki otrzymane na terenie FDNPP
podczas pierwszego maksimum były milion razy większe niż maksymalne wartości oszacowane
dla Krakowa. Analizując zestaw danych 131I w powietrzu w Krakowie, zarówno dla frakcji ga-
zowej jak i aerozolowej, zaskakuje fakt braku widocznego przesunięcia pomiędzy maksimami
dla tych dwóch frakcji (rys. 6). Wytłumaczeniem tej rozbieżnej z intuicją obserwacji, może
być rozdzielczość czasowa próbkowania tzn. nawet jedna doba może się okazać zbyt długim
okresem by dokonać weryfikacji tego faktu.
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Rysunek 6: Stężenia aktywności 131I we frakcji gazowej (gaz), aerozolowej (aer) i sumie obydwu frakcji
(tot) oraz stosunek aktywności 131I we frakcji gazowej do 131I w sumie frakcji gazowej i aerozolowej w
przygruntowej warstwie powietrza w Krakowie pomiędzy 21.03.2011 a 26.04.2011.

Stosunek 131I do 137Cs (których czasy połowicznego zaniku wynoszą odpowiednio 8.03 dnia
oraz 30.08 lat) we frakcji aerozolowej powietrza w Krakowie zmieniał się w czasie według
trendu wykładniczego, z czasem połowicznego zaniku 7.6 dnia, z przedziałem zmienności po-
między 6.6 dnia a 8.9 dnia. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że zmiennością sto-
sunku tych dwóch izotopów, z których jeden jest bardziej niż drugi wrażliwy na oddziaływania
w trakcie transportu w atmosferze, rządził jedynie czas połowicznego zaniku 131I.

W przypadku izotopów oznaczanych z mniejszą częstością w filtrach powietrza tj. 132I
i 136Cs, warto zwrócić uwagę na fakt, że były one identyfikowalne jedynie w czasie trzech
wspomnianych powyżej okresów maksimów.

Przyglądając się migracji izotopowych śladów FDNPP nad Europą, można mieć poczucie,
że fakty stwierdzone w Krakowie i zinterpretowane powyżej, doskonale wpisują się w ciąg
zdarzeń rejestrowanych w skali kontynentu w 2011 r. Publikacją skupiającą największą liczbę
wyników, dotyczących badań atmosfery pochodzących z laboratoriów europejskich (ok. 150
miejsc poboru próbek), na podstawie których można wyciągać najbardziej kompletne i gene-
ralne wnioski, jest praca Masson et. al. (2011). Z niej to, możemy dostać eksperymentalne po-
twierdzenie wyników symulacji trajektorii mas powietrza przemieszczających się znad Japonii
nad Europę (rys. 5) oraz uszczegółowienie trajektorii już tylko nad kontynentem. Masy po-
wietrza znad Japonii przez Skandynawię zmierzały w kierunku południowo - wschodnim przez
wschodnie Niemcy, Polskę, Czechy i Białoruś [22]. W okresie od 20.03.2011 do 13.04.2011,
podobnie jak dla Krakowa, w Europie zaobserwowano dwa maksima. Niemniej jednak, warto
zwrócić uwagę na fakt, że struktura maksimów jest inna niż ta zaprezentowana na rys. 6 czy w
Japonii [18]. Z punktu widzenia Europy, oba maksima były równorzędne i o takiej samej ampli-
tudzie. W monografii została zaproponowana re - interpretacja tego faktu, zauważonego i sko-
mentowanego w publikacji Masson et al. (2011). W 2011 r. komentarz ów zawierał stwierdze-
nie, że istnienie dwóch maksimów jest wynikiem opadów deszczu w większej części Europy,
które częściowo oczyściły atmosferę. O tym, że fakt ten można wytłumaczyć inaczej, przeko-
nują zarówno skala maksimów jak i ich położenie na osi czasu oraz struktura wyników dla 131I
w powietrzu w Japonii. Maksima w Europie były zarejestrowane w odstępie ok. 7 dni, czyli
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mniej więcej w czasie połowicznego zaniku 131I. Gdyby to była ta sama „chmura”, która prze-
mieszczała się przez Europę, to wyniki dla przedziału 3 - 5.04.2011 powinny być przynajmniej
o połowę mniejsze od tych, które zostały oszacowane dla pierwszego maksimum. A biorąc pod
uwagę udział procesów oczyszczających atmosferę, powinny być jeszcze dodatkowo pomniej-
szone. Tymczasem drugie maksimum, ma amplitudę porównywalną z pierwszym maksimum
i jest ono w odpowiedniej odległości czasowej od pierwszego by być kojarzonym z podobnym
zdarzeniem zarejestrowanym w Japonii. Modelowanie wykonane przy użyciu HYSPLIT, nie-
sie informację, że istniała możliwość transportu izotopów w tym przedziale czasowym znad
Japonii nad Europę. Podobna struktura dwugarbna pojawia się w wynikach zgromadzonych na
terenie Ameryki Północnej tj. USA i Kanady [23]. Pierwsze maksimum dość szerokie, rozpo-
czynające się od wyników zebranych na Oahu (Hawaje), przez Sacramento (Kalifornia), Dutch
Harbor (Alaska) zarejestrowane było 21.03.2011 w Melbourne (Floryda) i w Boise (Idaho),
czyli w całej rozciągłości Ameryki Północnej (na zachodnim i wschodnim wybrzeżu oraz na
północy). Zaś drugie pomiędzy 28 - 29.03.2011, zostało zweryfikowane w zatoce Resolute Bay,
na północy Kanady [23]. I tu znajdujemy odpowiedź na pytanie dlaczego maksima różnej wiel-
kości zarejestrowane w Ameryce już w Europie mają takie same amplitudy. Wpływ na to mają
długości trajektorii mas powietrza, które transportowały aerozole. Trajektorie biegnące przez
północną Kanadę, były krótsze a więc masy powietrza poruszające się wzdłuż nich szybciej do-
cierały do Europy, stąd poprawka na rozpad 131I jest mniejsza i amplituda maksimum drugiego
może dorównywać amplitudzie maksimum pierwszego zarejestrowanego w Europie. Ta obser-
wacja, stanowi dodatkowy dowód wcześniejszego stwierdzenia, że napływ śladów FDNPP nad
Europę był falowy a więc nie była to jedna „chmura”.

Największe stężenia aktywności 131I we frakcji aerozolowej powietrza w Europie, zostały
wyznaczone w powietrzu w Polsce w Krakowie oraz na Białorusi w Brasławiu i były one bli-
skie 6 mBq m−3. Dla Europy zachodniej i południowej, stężenia te osiągały znacznie niższe
wartości tj. poniżej 1.5 mBq m−3 [22]. Wyniki maksymalne dla Europy są ok. 5 razy mniej-
sze niż wartości maksymalne zmierzone w USA i Kanadzie oraz do miliona razy mniejsze niż
dane uzyskane z pomiarów 131I w powietrzu na terenie FDNPP. Na tej podstawie można wy-
ciągnąć wniosek, że największe rozcieńczenie lub też wymycie aerozoli 131I i ich depozycja,
miały miejsce nad Japonią lub nad Pacyfikiem. W przypadku 131I we frakcji gazowej w Euro-
pie, sytuacja układała się nieco inaczej niż to było opisane dla formy aerozolowej. Największe
stężenia aktywności tego izotopu tym razem zanotowano w Skandynawii tj. w Helsinkach (Fin-
landia) oraz Oslo (Norwegia) i wynosiły one odpowiednio ok. 9 mBq m−3 [24] oraz 11 mBq
m−3 [23]. To co ważne to fakt, że dla wskazanych lokalizacji, stężenie 131I w formie gazowej
było kilkukrotnie większe niż we frakcji aerozolowej pobieranej w tym samym czasie [24].

To co zastanawia przy analizie wyników otrzymanych dla izotopów gamma - promienio-
twórczych w warstwie przygruntowej powietrza w Europie, to opóźnienie z jakim był rejestro-
wany Cs względem I, we frakcji aerozolowej. Dla Krakowa, opóźnienie to wynosiło ok. 3 dni,
dla Finlandii (średnio) i Mediolanu (Włochy) ok. 2 dni [24], [25]. Odpowiedzialne za to zjawi-
sko, mogą być różne procesy tworzenia/formowaniu aerozoli I i Cs [26]. Badania prowadzone
m.in. w Polsce w Łodzi [27] oraz w Japonii [26], [28] pokazały, że różnice pomiędzy aerodyna-
micznymi średnicami aerozoli związanymi z największymi stężeniami aktywności 131I sięgają
kilkuset procent. Niewątpliwie ten fakt był związany z dalekozasięgowym transportem czą-
stek. Aerozole większe, były szybciej eliminowane z atmosfery. Dokładnie takie samo podłoże
może mieć „przesunięcie” wyników Cs względem I. Aerozole Cs, z uwagi na swoje większe
rozmiary, podlegały nieco innym procesom w trakcie transportu niż aerozole I. Być może, były
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Załącznik nr. 2 Autoreferat w języku polskim

transportowane wzdłuż różnych trajektorii i w różnym czasie.
Średnie stężenie aktywności 134Cs i 137Cs w powietrzu w Europie, wynosiło odpowied-

nio 0.072 mBq m−3 oraz 0.076 Bq mBq m−3 i poziomy te były od 10 000 do 100 000 razy
mniejsze niż stężenia aktywności izotopów Cs w powietrzu w Europie po awarii w Czarno-
bylu. Wyznaczony stosunek aktywności 134Cs i 137Cs pochodzących z FDNPP, na podstawie
wyników europejskich, był bliski 1 i wynosił 0.95, podczas gdy dla Czarnobyla zmieniał się
w przedziale 0.5 - 0.6 [22]. W profilu wyników stężeń aktywności izotopów Cs, tak jak w
przypadku 131I, zaobserwowano dwa maksima. Pierwsze z nich miało miejsce w okresie 28
- 30.03.2011, z amplitudą równą 0.75 mBq m−3 w Polsce w Łodzi, zaś drugie na Litwie, w
Wilnie w okresie 3 - 4.04.2011 i wynosiło ono 1 mBq m−3 [22]. Dla porównania, maksy-
malne stężenia aktywności izotopów Cs w powietrzu nad USA wynosiły ok. 10 mBq m−3 [23].
Oznacza to, że między Europą a USA rozcieńczenie i/lub wymycie aerozoli Cs z atmosfery
było dziesięciokrotne, zaś pomiędzy Japonią (FDNPP) a USA ten współczynnik wynosił blisko
10 000. Czyli podobnie jak w przypadku I, największa depozycja Cs miała miejsce na terenie
Japonii i/lub nad Pacyfikiem.

Najbardziej widocznym śladem awarii FDNPP, w całkowitym opadzie atmosferycznym, tak
jak w przypadku filtrów powietrza, był 131I. Jego największa depozycja w Europie, została wy-
znaczona w Rovaniemi (północna Finlandia) i wynosiła 8.5 ± 2.9 Bq m−2 [24]. Była ona wyż-
sza niż wartości oszacowane w Hiszpanii mieszczące się w przedziale 2.0 Bq m−2 - 5.5 Bq m−2

[29], [30], Mediolanie (Włochy) gdzie depozycja w/w okresie zmieniała się od 2.05 Bq m−2 do
3.51 Bq m−2 [31], w Krakowie od 3.37 Bq m−2 do 5.4 Bq m−2, w Niemczech północnych gdzie
została ona oszacowana na ok. 2 Bq m−2 [32], zaś w Bratysławie fluktuowała pomiędzy 0.037
Bq m−2 a 1.2 Bq m−2 [33] oraz w Lizbonie (Portugalia) wynosiła 0.92 ± 0.11 Bq m−2 [34].
Trudno na podstawie tych wyników wyciągać szczegółowe wnioski. Można jedynie stwierdzić,
że depozycja na północy Skandynawii (jedynie w Rovaniemi, brak potwierdzających wyników
dla innych lokalizacji w Finlandii) była większa niż w innych krajach europejskich. W tym
samym czasie, w zebranych próbkach pojawiły się ślady izotopów Cs. O ile istnienie 137Cs,
mogło być zaburzone przez składową resuspensji, to 134Cs miał ewidentne konotacje z awa-
rią FDNPP. W przypadku właśnie tego izotopu, brakowało zależności geograficznej pokazanej
dla 131I. Jedyne co można powiedzieć na temat tych wyników, przy założeniu, że w Japonii
stężenia 134Cs i 137Cs były porównywalne, to fakt, że depozycja na terenie Europy w okresie
maksimum, była kilkadziesiąt tysięcy razy mniejsza niż ta zarejestrowana w maju w Tōkiō, czy
innych miastach położonych na wschodnim wybrzeżu Japonii (za wyjątkiem terenu FDNPP)
[4]. Dla pełnego obrazu sytuacji należy dodać, że zarówno wartości stosunku aktywności 131I
do 137Cs jak i 134Cs do 137Cs, w cytowanych publikacjach, dość mocno się zmieniały, bez wy-
raźnego trendu. Ostanie ślady awarii FDNPP w całkowitym opadzie atmosferycznym, były
widoczne w Europie (podobnie jak w Krakowie), w czerwcu 2011 r. [24].

4.2.4. Publikacje mające bezpośredni związek z monografią
Szczegółowy wykaz moich prac, mających ścisły związek z monografią wskazaną jako osią-

gnięcie naukowe, znajduje się w załączniku nr. 4 w p. I.

4.3. Dydaktyczny aspekt monografii
Zamierzeniem autora monografii było przygotowanie opracowania, z którego mogłyby ko-

rzystać osoby na różnym stopniu zaawansowania w dziedzinie fizyki jądrowej i/lub radioekolo-
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gii. Dla tych najmniej wyspecjalizowanych, w poruszanych w pracy zagadnieniach, zostały
przygotowane podrozdziały, gdzie znalazły się informacje: dotyczące charakterystyki pier-
wiastków, których izotopy były poddane analizom (rozdz. 1.2), dotyczące źródeł sztucznych
izotopów promieniotwórczych w środowisku i ich identyfikacji (rozdz. 1.3) czy spektrometrii
jądrowych wykorzystywanych w trakcie badań (rozdz. 1.4).

Dla osób zainteresowanych całym procesem postępowania z próbką, od jej pobrania aż do
uzyskania wyników analiz, został przygotowany rozdział „Badania własne”. Zamieszczono w
nim opisy/schematy procedur badawczych, szczegóły dotyczące używanej aparatury badaw-
czej oraz zastosowanych w obliczeniach formuł matematycznych. Podrozdział 2.2 to spójny
matematyczny opis, używanego w monografii modelu nSM do wykazywania heterogeniczności
izotopowych śladów związanych z FDNPP. Ten fragment pracy został uzupełniony o tabele sto-
sowanych kombinacji źródeł izotopowych oraz kombinacji izotopów promieniotwórczych wraz
z wartościami używanych współczynników. W podrozdziale 2.3 związanym z badaniami wyko-
nanymi przy użyciu Spektrometru Całego Ciała IFJ PAN (SCC), zamieszczono dość dokładny
opis konstrukcji antropometrycznego fantomu POLA a także pokazano zalety i niedoskonało-
ści modeli wydajności energetycznej, budowanych na wynikach bazujących na pomiarach fan-
tomu w różnych geometriach. Dodatkowo, w tym samym podrozdziale, zaproponowano serię
eksperymentów mających pokazać w jaki sposób oszacować niepewności związane z umiej-
scowieniem danego organu w organizmie człowieka (w przypadku omawianych badań była to
tarczyca). Natomiast w podrozdziale 2.4 zademonstrowano m.in.opracowaną wcześniej i prze-
testowaną w IFJ PAN ideę dwukasetowego filtra węglowego oraz jej matematyczny zapis. W
całym rozdziale 2., tam gdzie wydawało się to korzystne, z punktu widzenia czytelności mono-
grafii, zamiast pełnego opisu stosowanych procedur radiochemicznych pojawiają się lapidarne
omówienia i schematy. Szczegółowe procedury zostały natomiast zebrane w Dodatkach (B i
C).

Rozdział 3. pracy, został tak pomyślany by wyłaniał się z niego jednolity i spójny obraz
konsekwencji awarii FDNPP, zbudowany przy użyciu wyników badań własnych, omawianych
w kontekście danych literaturowych. Rozdział ten tworzony w kontekście rozdziałów poprze-
dzających może być, równie dobrze, czytany samodzielnie.

Praca nie porusza wszystkich możliwych zagadnień związanych z awarią FDNPP (nie ma
takiej możliwości technicznej) ale te wybrane, w sposób dość subiektywny. Wybór zagadnień
był wypadkową tego co musiało się absolutnie znaleźć w pracy poświęconej awarii FDNPP, sta-
nowiło ciekawy aspekt prowadzonych badań oraz tego co rzadko lub wcale nie było poruszane
w literaturze do momentu powstania monografii. Z uwagi więc na selektywny wybór zamiesz-
czonych treści, w kilku miejscach monografii, pojawia się komentarz, że dane zagadnienie nie
będzie omawiane w monografii ale z uwagi na szacunek do czytelnika, dla którego właśnie to
ono mogłoby by być interesującym, zostaje zaproponowana literatura.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych
Rozwinięcie tego punktu poprzez wskazaniem osiągnięć w postaci publikacji, znajduje się

w załączniku nr. 4 w p. II.
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and Pu isotopes in "black substancesćollected from roadsides in Fukushima prefecture:
Fallout from the Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant accident”, Environmental Science
and Technology, t. 48, nr. 7, s. 3691–3697, 2014, ISSN: 15205851. DOI: 10.1021/
es405294s.

[8] M. Yamamoto, A. Sakaguchi, S. Ochiai, T. Takada, K. Hamataka, T. Murakami i S. Na-
gao, “Isotopic Pu, Am and Cm signatures in environmental samples contaminated by the
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident”, Journal of Environmental Radioac-
tivity, t. 132, s. 31–46, 2014, ISSN: 0265931X. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2014.
01.013.

[9] M. Yamamoto, A. Sakaguchi, S. Ochiai i T. Imanaka, “Isotopic compositions of transu-
ranic nuclides released by the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident: With
emphasis on Cm isotopes”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, t. 300,
nr. 3, s. 1045–1052, 2014, ISSN: 15882780. DOI: 10.1007/s10967-014-3003-7.

[10] M. Otsuji-Hatori, Y. Igarashi i K. Hirose, “Preparation of a reference fallout material for
activity measurements”, Journal of Environmental Radioactivity, t. 31, nr. 2, s. 143–155,
1996, ISSN: 0265931X. DOI: 10.1016/0265-931X(95)00048-F.

[11] TEPCO, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: Pu analysis result in the soil. http:
//www.tepco.co.jp/en/search/index-e.html?r=&o=\%5Bobject+
Object\%5D&p=&c=\%5Bobject+Object\%5D&q=Pu+soil&l=0, dostęp:
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