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Okoliczności

Trzęsienie ziemi 11 marca, 9 w skali Richtera, 
na miejscu w Fukushima ok. 7 (ok. 0,25 g)

Tsunami o wysokości > 10 m 
Skutek: 
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Skutek: 
Automatyczne wyłączenie reaktorów 1-3 (4-6 

były wyłączone)
Odcięcie od infrastruktury
Uszkodzenie generatorów diesla i wyczerpanie 

baterii rezerwowego zasilania 



Unit 6

Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant

Slajd via OECD

jerzy.mietelski@ifj.edu.pl 3

Unit 1

Unit 5

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Source: http://www.tepco.co.jp/en/news/gallery/nuclear-e.html



Radiation release chronology – Fukushima Dai-ichi

Chronologia uwolnie ń (via OECD)
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Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant

Slajd via OECD
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Moce dawki na terenie EJ
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Moce dawki wokół 
elektrowni (OECD)
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Dose Rates in Prefectures Near Fukushima 
plant as of 17 March at 18:00 (via OECD)

Prefecture Dose Rate
17 March
At 18:00
(µSv/h)

Normal 
Natural 

Radiation 
Dose Rate

(µSv/h)

Map 
Reference

Ibaraki 0.244 0.036 – 0.056 8
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Tokyo

Fukushima 
Dai-ichi

Ibaraki 0.244 0.036 – 0.056 8

Tochigi 0.213 0.030 – 0.067 9

Gunma 0.109 0.017 – 0.045 10

Saitama 0.068 0.031 – 0.060 11

Chiba 0.041 0.022 – 0.044 12

Tokyo 0.053 0.028 – 0.079 13

Kanagawa 0.056 0.035 – 0.069 14

Niigata 0.048 0.031 – 0.153 15



Przebieg i stan obecny 
(MAEA)

• Reaktor 1 – wybuchowe uwolnienie pary i 
wybuch wodoru 12 marca, prawdopodobnie 
uszkodzony rdzeń, ale nie ma aktualnych 
problemów, skala INES: 5 (18 marca). Nie 
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problemów, skala INES: 5 (18 marca). Nie 
wiadomo dokładnie, w jakim stanie jest 
przechowywane wypalone paliwo. 19 marca 
przywrócono działanie (wymieniono) 
uszkodzony zawór bezpieczeństwa. 
Doprowadza się zasilanie zewnętrzne



Przebieg i stan obecny 
(MAEA)

• Reaktor 2 – wybuch (wodoru) 15 marca, 
prawdopodobnie uszkodzony rdzeń, ale nie 
ma aktualnych problemów, skala INES: 5 (18 
marca). Ryzyko uszkodzenia obudowy 
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marca). Ryzyko uszkodzenia obudowy 
bezpieczeństwa – wydobywająca się para i 
dym (do 19.03). Nie wiadomo dokładnie, w 
jakim stanie jest przechowywane wypalone 
paliwo. Chłodzenie wodą morską. 
Doprowadzono (19.03) częściowo zasilanie 
zewnętrzne



Przebieg i stan obecny 
(MAEA)

• Reaktor 3 (6% paliwo MOX)– wybuchowe 
uwolnienie pary, potem wybuch (wodoru) 14 
marca, prawdopodobnie uszkodzony rdzeń, 
skala INES: 5 (18 marca). Ryzyko 

jerzy.mietelski@ifj.edu.pl 11

skala INES: 5 (18 marca). Ryzyko 
uszkodzenia obudowy bezpieczeństwa –
wydobywająca się para i dym, zmniejsza się 
ale nie ustało.  Nie wiadomo dokładnie, w 
jakim stanie jest przechowywane wypalone 
paliwo. Chłodzenie wodą morską. 
Doprowadza się zasilanie zewnętrzne



Przebieg i stan obecny 
(MAEA)

• Reaktor 4 – (znajdował się w stanie wymiany 
paliwa, tak samo jak 5 i 6)  Budynek 
uszkodzony z zewnątrz 14 marca (wybuch w 
reaktorze 3), dwa pożary w rejonie 
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reaktorze 3), dwa pożary w rejonie 
przechowywania wypalonego paliwa (14 i 15 
marca) skala INES: 3 (18 marca). Nie 
wiadomo dokładnie, w jakim stanie jest 
przechowywane wypalone paliwo. Podjęto 
(20.03) chłodzenie wodą morską. 
Doprowadzono zasilanie zewnętrzne



Przebieg i stan obecny 
(MAEA)

• Reaktor 5 i 6 – (znajdował się w stanie 
wymiany paliwa, tak samo jak reaktor 4).

Nie ma uszkodzeń, w reaktorze 6 generatory 
dieslowskie nie uległy uszkodzeniu i 
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dieslowskie nie uległy uszkodzeniu i 
zapewniają energie dla obu reaktorów.



Podjęte dodatkowe akcje 

• Ewakuacja (10, potem 20 km)
• Pozostanie w budynkach (30 km)
• Podanie jodu ewakuowanym (od 12.5 
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• Podanie jodu ewakuowanym (od 12.5 
do 76 mg)

• Wprowadzenie do akcji sił obrony kraju 
• Przywracanie zasilania zewnętrznego 

(19 marca – do?)



Skład izotopowy opadu 
(Ibaraki)
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Co widać na widmie?

• Substancje lotnie (I, Cs), też bardzo 
krótkożyciowe a więc uwolnione tuż po 
zaprzestaniu reakcji rozszczepienia – nie z 
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zaprzestaniu reakcji rozszczepienia – nie z 
paliwa z listopada

• Nie ma nielotnych (Ce, Np), nie ma nawet Sb 
To widmo sugeruje temperatury uwolnie ń 
< 500 C, brak Pu, U, Am Sr-90 w opadzie
(ale był szereg uwolnie ń, czy to widmo reprezentatywne?)



Skażenia na miejscu

• Skażenie terenu do 1 MBq/m2

• Woda morska (131I, 137Cs, 134Cs, 58Co)
• Żywność: do 50 kBq/kg 131I
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• Żywność: do 50 kBq/kg 131I
• Woda pitna



Rozprzestrzenianie się 
skażenia (1)
• Norweski Instytut Meteorologii NILU

• Dla Europy –
• 1 milionowa 
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• 1 milionowa 
stężeń w Japonii
– Od tygodnia do 6 



Rozprzestrzenianie się 
skażenia (2)
• NOAA (USA)

Polska
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Rozprzestrzenianie się 
skażenia (3)
• NRC

jerzy.mietelski@ifj.edu.pl 20



Monitoring radioaktywności 
powietrza w Polsce (PAA)

IFJ PAN
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Stacja monitoringu w IFJ PAN

MASS-500

+ pobór opadu 
(2.2m2) 
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ASS-500

(CLOR+PAA)

PMS-RISO

HVS-30

MASS-500
(2.2m2) 



Wnioski (22.03.2011)

• Znakomita większość substancji 
radioaktywnych pozostała izolowana

• Improwizowana ale dobrze przeprowadzona i 
skuteczna akcja ratunkowa prowadzona w 
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skuteczna akcja ratunkowa prowadzona w 
ekstremalnie trudnych warunkach 
(zniszczona infrastruktura, klęska 
humanitarna)

• W Europie nie ma żadnych powodów do 
przyjmowania jodu 



Monitoring żywności (PAA)

• Mleko < 1 Bq/L dla Cs-137 (norma <370 
Bq/L, wcześniej < 600 Bq/L,
nat. ok. 40 Bq/ L naturalnego K-40

jerzy.mietelski@ifj.edu.pl 24

nat. ok. 40 Bq/ L naturalnego K-40



Katastrofa czarnobylska
• IV blok RBMK 1000 
• 2 lata eksploatacji
• Eksperyment!
• Wybuch (chemiczny!) i 

pożar
(26.04.1986-6.05.1986....)
• Uwolnione: • Uwolnione: 

100% gazów
Ok. 30 % lotnych
Ok. 3 % nielotnych, w tym Pu i 

inne aktynowce oraz Sr-90
Rzędu 1018Bq, 
W tym ok. 0.5 kg Pu



Opad czarnobylski 
• „Składowa ci ągła”, depozycja w 

Polsce (kBq/m 2): 
Izotopy długożyciowe:

Cs-137  - średnio ok. 5 (max. 100)
Sr-90    - 1/50 x Cs-137Sr-90    - 1/50 x Cs-137
239+240 Pu 10-6 x Cs-137

+Kilkadziesiąt izotopów krótkożyciowych (jodu, 
telluru, rutenu, baru, lantanu, ceru...)



Opad czarnobylski -
Orientacyjne mapy ska żeń Polski 137Cs

PIG, 1993CLOR, 1989

IFJ, 1994



„Gorące cząstki”

• Typ paliwowy - matryca UO2 lub U3O8                        
238,239,240,241Pu, 241Am, 243,244Cm, 90Sr, 154Eu, 
(141,144Ce, 95Zr, 95Nb, 155Eu, 89Sr, 242Cm...) 

• Typ „kondensacyjny” („condensation”, • Typ „kondensacyjny” („condensation”, 
„monoelemental”)  - kondensacja par?/ „white 
inclusions”? – oba mechanizmy? (Kashparov, 
1999)

Matryca Ru, Mo, ...Fe, Ni... (103,106Ru...) 63Ni, 99Tc?



HP- Rozkład geograficzny (przybliżony)

Mietelski, IFJ, 1994

Aktywność na 1.09.1991
(x 110 dla 1986)



Mapa depozycji 239+240Pu w Polsce po 
Czarnobylu (skorygowana, Brudecki, Suwaj, Mietelaki, 2010)

144Ce
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Ce
Forest 
Litter



90Sr w borówkach (doktorat P.Gacy, IFJ-UG , 2004)


