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R A P O R T

W SPRAWIE NASTĘPSTW KATASTROFY W CZARNOBYLU

1. 28 kwietnia 1986 - NARUSZENIE PRAW OBYWATELSKICH

Prawem obywatela j e s t swobodny dostęp do informacji o

0 s t a n i e środowiska naturalnego, w którym żyje i pracuje,

zbieranych przez powołane do tego instytucje państwowe. Wa-

runkuje t o , niezbędne do normalnego funkcjonowania społecze-

ństwa, poczucie bezpieczeństwa i stanowi o wiarygodności wła-

dzy państwa.

Obowiązkiem państwa Jest s t a ł a kontrola właściwej Jakoś-

ci danych o s tanie środowiska oraz sprawne ich rozpowszech-

nianie.

Jednakże do dziś obowiązuje zapis Uchwały nr 265/64 Ra-

dy Ministrów : "Informacje dotyczące skażeń promieniotwór-

czych oraz wyniki pomiarów skażeń nie mogą być publikowane

ani rozpowszechniane bez zgody Pełnomocnika Rządu do Spraw

Wykorzystania Energii Jądrowej." CObecnie - Prezesa Państwo-

wej Agencji Atomistyki. 3

W sprawozdaniu z I I posiedzenia Komisji Rządowej Cktóre

odbyło s i ę we wtorek, 29 kwietnia 1986 r. , o godz. 16 3 czy-

tamy między innymi: "Komisja uwzględniając zmienność sytuacji

radiologicznej, występowanie różnic lokalnych oraz kierując

s i ę zasadą "maksimum bezpieczeństwa - minimum paniki", us ta-

l i ł a zasady informowania społeczeństwa. "

2 . 2 8 k w i e t n i a 1 9 8 6 - NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

W latach 6O-tych organizacja ochrony radiologicznej w

Polsce osiągnęła przeciętny poziom europejski. System Pomia-

1 Uchwata nr 2<S5/<ł4 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 10O4 r. w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania atuzb pomiarów skazen promieniotwórczych.

Raport Komisji Rządowej do Spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Ozia—
tan Profilaktycznych pod przewodnictwem wicepremiera Rady Hinietrdw PRL.
Zbigniewa Szatajdy, Warszawa, czerwiec



rów Skażeń Promieniotwórczych CSPSP5, najważniejszy element

ochrony radiologicznej w sytuacji radiologicznego zagrożenia

środowiska, działa od 1964 r.3

Błędy i niedociągnięcia w sprawach ochrony radiologicz-

nej, zarówno w pierwszych dniach po katastofle w Czarnobylu,

Jak 1 w latach następnych, są przede wszystkim wynikiem domi-

nacji Ci w tej dziedzinie} polityki nad profesjonalizmem. Na-

tomiast kwalifikacje zawodowe pracowników ochrony radiologi-

cznej. Jak i sposoby Jej działania były wystarczające do

kontrolowania sytuacji zaistniałej w ostatnich dniach kwiet-

nia 1980 r.

Rozpatrując przebieg wypadków w i ostatnich dniach kwiet-

L

sków:

nia 1986 r. dochodzi się do następujących zasadniczych wnlo-

1. W dniach 27-29 kwietnia 1986 zaistniało, w rozumieniu
Art.104 ust.2, Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i
kształtowaniu środowiska. CDz. U. z 1980 r. nr 3, poz. 63 nad-
zwyczajne zagrożenie środowiska naturalnego Polski. Następ-
stwa tego zagrożenia dla ludności były trudne do przewidze-
nia.

2. W dniu 28 kwietnia 1986 nie wykonano postanowień Art.
105 ust.l i 3, powołanej wyżej Ustawy oraz §,14.15, Zarządze-
nia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądro-
wej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 31 grudnia 1967 r. w sprawie trybu postępo-
wania w razie wypadku radiacyjnego i transportu substancji
promieniotwórczych oraz przekazywania danych pomiarowych o
skażeniach promieniotwórczych COz.Urz. z 1968 r. nr 2, poz. 45
Zamiast tego zaimprowizowano procedurę, która doprowadziła do
powołania Komisji Rządowej. Zebrała s i ę ona 29 kwietnia, o
godz. 81 S, ustalając zasady swojego działania, toteż dopiero
około południa podjęte zostały pierwsze decyzje merytoryczne.

3. Opóźnienie, co najmniej o dobę, podjęcia przez admi-

Patrz odsyłacz 1 na »lr. i.

vydarz*n v PoUe* b*zpo*r*dnio po katastrofie v Czarnobylu, w
*vv«U* ovcz**ni* oboviqsujqcych prz*pisov rozpatrzono v Załączniku X.



stracje państwową właściwych działań, związanych z zaistnie-

niem nadzwyczajnego zagrożenia środowiska naturalnego, było

wynikiem celowej opieszałości spowodowanej względami polity-

cznymi.

3. 1901 - W PIĘĆ LAT PO KATASTROFIE W CZARNOBYLU

Pozytywna tendencja przemian systemowych w Polsce, pole-

gając* na decentralizacji władzy, może nieć obecni* negaty-

wne efekty uboczne w tych dziedzinach, w których centraliza-

cja Jest niezbędna Cmożna sądzić, że Jest to sytuacja przej-

ściowa - do czasu wypracowania nowych, skutecznych struktur

państwowych?. Dotyczy to również systemu ochrony przed skut-

kami wielkich katastrof, a w szczególności przed skażeniem

promieniotwórczym. Jakie może nastąpić w wyniku awarii w Jed-

nej z wielu elektrowni Jądrowych funkcjonujących w krajach

sąsiednich. Generalnym wnioskiem wynikający* z analizy przy-

gotowania na wypadek poważnego zagrożenia radiologicznego w

Polsce Jest niewykonanie większości istotnych zaleceń Korni-

sji Rządowej . Fakt ten, w powiązaniu ze wspomnianymi wyżej

konsekwencjami przemian systemowych w Polsce, sprawia iż obe-

cnie spodziewać sie. można pogorszenia sprawności naszego sys-

temu ochrony przed zagrożeniem radiologicznym w porównaniu do

tego. Jaki funkcjonował w czasie katastrofy czarnobyl ski ej.

Ze wspomnianej analizy wynika, że przede wszystkim nale-

ży:

1. Zaktualizować i uzupełnić uregulowania prawne, a w

szczególności opracować plan postępowania w sytuacjach awa-

ryjnych.

2. Wzmocnić system ochrony radiologicznej przez ustano-

wienie krajowego centrum analityczno-decyzyjnego. opartego na

5 Patrz Wykaz elektrowni jądrowych w krajach sąsiadujących z Polska, stro-
ny: 12 - 14.

Temu zagadnieniu po*vie.cony jest Załącznik XXI.

Satwierdzonych do realizacji Uchwala, nr 0*VM Mady Ministrów z dnia SO
czerwca IPM r. w sprawie zapewnienia realizacji ustaleń i wniosków Ra-
portu Komisji Rządowej do Spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Dzia-
tan Profilaktycznych.



wzmocnionej strukturze Centralnego Ośrodka Pomiarów Skażeń

Promieniotwórczych CCOPSP3.

3. Ustanowić scentralizowany system finansowania struk-

tury SPSP, z COPSP//CLOR CCentralne Laboratorium Ochrony Ra-

diologicznej 3 w roli głównego dysponenta funduszy, zapewnia-

jącego komputeryzacje. Centrum, unowocześnienie aparatury w

sieci pomiarowej. Jej serwis, a także prowadzenie szkoleń.

4. Zmodyfikować strukturę sieci SPSP. łącznie z Jej

częścią alarmową.

5. Zapewnić szybką 1 niezawodną łączność, bez której

sprawne funkcjonowanie Sieci nie Jest możliwe.

0. Przeprowadzić przegląd i unowocześnienie metodyk po-

miarowych, zwłaszcza w związku z upowszechnieniem spektrome-

trii gamma oraz dostosowaniem się do standardów europejskich.

7. Ustanowić system testów aparatury pomiarowej, pomia-

rów interkalibracyjnych oraz system szkoleń personelu Sieci.

8. Zapewnić stan pełnej gotowości Międzynarodowego

Punktu Kontrolnego.

9. Zmienić rolę Obrony Cywilnej w systemie ochrony ra-

diologicznej na służebną, unikać dublowania Sieci.

10. Przeprowadzać raz do roku ćwiczenia, sprawdzające

współdziałanie organów administracji państwowej, w sytuacji

zaistnienia nadzwyczajnego, radiologicznego zagrożenia kra-

ju.

11. Uzupełnić programy studiów lekarskich i szkolenia

podyplomowego, tak aby przygotowywały one lekarzy do zadań.

Jakie mogą powstać w sytuacjach podobnych do katastrofy czar-

nobyl sklej.

Realizacja tych postulatów nie musi koniecznie oznaczać

dużych wydatków w skali kraju. Większość z nich ma bowiem

charakter organizacyjny. Doświadczenie katastrofy czarnobyl-

skiej powinno nas nauczyć przynajmniej tego, że poważna awa-

ria elektrowni Jądrowej nie Jest czymś niemożliwym. Następna

Jest zapewne tylko kwestią czasu. Wielkość poniesionych strat

w istotnej mierze zależeć będzie od stopnia przygotowania

kraju.



W tyra miejscu należy wspomnieć o Jednej z ważnych przy-
czyn obecnego stanu przygotowania kraju na wypadek poważnego
zagrożenia radiologicznego. Otóż z dniem 1 lipca 1980 r. we-
szła w życie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1966 r. Prawo atomowe
CDz.U. z 1086 r. nr. 12. poz.702. W ustawie te j . Miedzy Inny-
mi określono funkcje państwowego dozoru bezpieczeństwa Jądro-
wego. Rola dozoru CArt.513 "polega na nadzorze 1 kontroli
każdej działalności w zakresie wykorzystania energii atomo-
wej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, powodującej lub
mogącej powodować narażenie ludzi i środowiska na promienio-
wanie Jonizujące. M

Nlekwestlonow&lnym i zasadniczym zadaniem dozoru Jądro-
go w owym okresie, było nadzorowanie realizacji programu
energetyki Jądrowej, zapoczątkowanego budową elektrowni Jąd-

Q
rowej w Żarnowcu .

Zamiast starań o doskonalenie i usprawnianie ochrony ra-
diologicznej. Państwowa Agencja Atomistyki skupiła swoje wy-
siłki na organizacji dozoru Jądrowego, który ochronę radiolo-
giczną, z ramienia PAA, miał nadzorować i kontrolować. Na do-
miar złego organizujący s i e dozór Jądrowy zlokalizowano w
CLOR. Spowodowało to Jedynie naruszenie dotychczasowej orga-
nizacji ochrony radiologicznej.

Tego stanu rzeczy nie zdołała zmienić ani decyzja Rządu
RP z dnia 4 września 1600 r. o likwidacji przedsięwzięcia
Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie, ani uchwała Sejmu
RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki
energetycznej Polski do 201O r.

8 V "maporcie v sprawie elektrowni jądrowej aarnowiec". Vartxava, czerwiec
IPCO r. , Bespoł nan, miedzy innymi, stwierdził: 7. Uwagi końcowe <. . . i
«. Dotychczasowa praktyka działania Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa
Jądrowego i Ochrony Radiologicznej wydawania zezwoleń na budową <2aroo-
wiec, Klempicz>, polegająca na formalnym akceptowaniu zaistniałych fafc-
tov i braku konsekwencji w egzekwowaniu swych Zadań od inwestora, nie
mot* bye kontynuowana. S. Przyszłe inwestycje energetyki i przemyefc- ją-
drowego nie mogą byc prowadzone bez spełnienia wszystkich wymagań prawa
budowlanego i przepisów o działalności inwestycyjnej, f. . -x>



4. SKUTKI KATASTROFY W ŚRODOWISKU NATURALNYM9

Awaria reaktora nr 4 w elektrowni Jądrowej w Czarnobylu.

doprowadziła do największego uwolnienia substancji radioakty-

wnych w historii energetyki jądrowej i trzeciego, co do wiel-

kości uwolnienia, wynikającego z wykorzystania energii Jądro-

wej przez człowieka. Na terytorium Polski spowodowało ono

skażenia raczej umiarkowne, nawet w porównaniu z krajami po-

łożonymi dalej od źródła skaleń.

Potwierdzają to dane o średnim skażeniu gleby cezem 137,

które wynosiło w Polsce, w 1987 r. 3,2 icBq/m* Cmaksymalna,

zarejestrowana w 1089 r. wartość wynosi 58 kBqVfetz>. Wartości
określające skażenia gieby cezem 137, w 1987 r, wynoszą:

- dla Białorusi 39 2

- dla Ukrainy IS
Cna dużych obszarach Białorusi. Rosji i Ukrainy, w re-
jonie katastrofy skażenie przekracza 15OO kBq̂ ra2?;

- dla Szwecji środkowej 31 kBq'mZ;
- dla Austrii 23 kBqxm2;
- dla Bawarii południowej 10 kBq/'m2;
- dla Finlandii IS kBqx»*.
Aczkolwiek obecnie skażenia gleby są nadal większe niż

przed katastrofą* to nie stwarzają one zagrożenia pochodzące-
go od napromieniowania zewnętrznego. Moc dawki promieniowania
gamma nad powierzchnią ziemi nie przekracza obecnie wartości
sprzed roku 1986.

Z tego powodu wyniki pomiarów, przedstawione na radiolo-
gicznej mapie Polski, opublikowanej latem br. przez prasę,
nie powinny być interpretowane Jako informacja, które regiony
w Polsce są mniej, a które bardziej niebezpieczne. Z radiolo-
gicznego punktu widzenia wszystkie regiony Polski są bezpie-
czne.

Wysokie skażenie powietrza, przede wszystkim promienio-
g

V Zotqczniku Zł podane sxcz*gotov* dan* dotycząc* akutfcov katastrofy
czamobyl*ki*j v Polać*, M lala IV4 - icoo. Ni* budzqc* vaj.plivo*ci
informacj* o skutkach katastrofy czaroobylski*/j na •iatoruai, Ukraini*
i v Kosji przedstawiono v Satqcxniku XV.



twórczymi izotopami jodu, trwało stosunkowo krotko. Ocenia

się. że w Polsce na terenach silnie skażonych. 5 'A dzieci ot-

rzymało maksymalne da wic i obciążające tarczyce, wynoszące do

2OO mSv. Ola porównania, według radzieckich oszacowań, w re-

jonie katastrofy spośród około ISO OOO dzieci. 15 '/i otrzyma-

ło dawki obciążające tarczyce, powyżej 10OO mSv.

W przypadku trwającego w czasie, rozległego skażenia Jo-

dem 131. zalecenie powstrzymania się od spożywania skażonych

produktów żywnościowych oraz ograniczenia przebywania na ot-

wartej przestrzeni Czwłaszcza dzieci?. wydaje sie bardziej

skutecznym środkiem ograniczenia narażenia populacji niż Jed-

norazowa, profilaktyczna dawka Jodu stabilnego.

Poziom skażeń długożyciowymi izotopami cezu i strontu

podstawowych produktów żywnościowych nie był wysoki i dość

szybko sie obniża. Najbardziej skażone produkty: czarne Jago-

dy, grzyby i dziczyzna nie mają znaczącego udziału w die-

cie statystycznego Polaka.

Z radiologicznego punktu widzenia nie ma żadnego niebez-

pieczeństwa związanego ze spożyciem tych produktów. Jeśli

tylko ich ilość nie przekracza rocznie: 2 OOO kg dziczyzny,

3 OOO kg czarnych Jagód lub 100 kg podgrzybków.

Należy pamiętać o tym. że o wielkości dawki promieniowa-

nia od skażeń wewnętrznych decyduje suma aktywności izotopów

promieniotwórczych, wchłoniętych przez organizm w określonym

czasie. Ocenia się. że średnia roczna zawartość izotopów cezu

w diecie statystycznego Polaka wynosiła:

- w 198cVB7 5OOO Bq;

- w 1987/88 17OO Bq;

- w 1968X89 11OO Bq;

- w 1989X9O 11OO Bq.

Na podstawie przepisów obowiązujących do marca 1988 r. ,

określających dawki dopuszczalne dla osób nie narażonych za-

1O
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Fetnomoenira Rzo,-

du do Spraw Wykorzystania Knergii Jądrowej z dnia 19 grudnia t90P r. .
v sprawie największych dopuszczalnych dawek promieniowania
oraz innych wskaźników z zakresu ochrony przed promieniowaniem Ot. T.
1070 r. nr l. poz. 7».



wodowo na promieniowani* Jonizując*, nożna przyjąć, z * roczny
l i m i t wchłonięć i z o t o p u eazu 137 wynosił 4OO OOO Bq. Now*
przepisy H d o t y c z ą c * daw*k granicznych, o k r e ś l a j ą roczn* l i -
mity wchłonięć c*zu 137: d l a osób dorosłych na 8O OOO Bq. a
d l a niemowląt i d z l * c l na 4O OOO Bq.

Warto pamiętać. ż e I z o t o p y c t z u mimo d ł u g i e g o f i z y c z n e -
go okresu połowicznego rozpadu, n i e kumulują s i e t r w a l e w o r -
ganizmie. B i o l o g i c z n y pól okres wydalania wynosi n i e w i e l e po-
nad 1OO dni u osób d o r o s ł y c h i k i l k a n a ś c i e dni u d z i e c i .

Wszystkie wyżej wymienione czynniki spowodowały, z e daw-
ki od zewnętrznego napromienienia 1 skażeń wewnętrznych n i e
były w P o l s c e zbyt wysokie.

Dla n a j s i l n i e j skażonych rejonów Po lsk i efektywny równo-
ważnik dawki, w wyniku k a t a s t r o f y w Czarnobylu, w o k r e s i e 7O
l a t C1880-309©} w y n i e s i e 8 . 1 4 mSv/osobe. CW pierwszym roku
po k a t a s t r o f i e wynosił on O.71 mSv/osobe.D

Średnia wartość rocznego efektywnego równoważnika dawki
od naturalnych ź r ó d e ł promieniowania wynosi d l a Po lsk i 2 . 7 8
raSWosobe.

Ocenia s i e . ż e w r e j o n i e k a t a s t r o f y śr*dni równoważnik
dawki w o k r e s i e 4 l a t C1Q6O-199O3. d l a nieewakuowanej ludno-
ś c i wynosił SO mSv/osobe.

5. SKUTKI ZDROWOTNE KATASTROFY
Przewidywania skutków zdrowotnych k a t a s t r o f y w Czarnoby-

l u o p i e r a s i e na wynikach w i e l o l e t n i c h badań grupy 1OO OOO
osób, k t ó r e p r z e ż y ł y wybuchy bomb nuklearnych w Hirosz imie i
Nagasaki. Badania t e n i e wskazują na znaczący s t a t y s t y c z n i e
wzrost zmian genetycznych. Należy pfzy tym pamiętać, ż e daw-
ki J a k i e otrzymały o f i a r y wybuchu bomby nuklearnej były n i e -
porównywalnie w iększe , a dawka ekspozycyjna n i e z o s t a ł a r o z -
łożona na 7O l a t Ćwiek s t a t y s t y c z n e g o człowieka^, bo c a ł ą
dawkę l u d z i e otrzymal i tam w c i ą g u k i l k u sekund. Warunki na-

. Zarządzenie f n m o Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 31 marca 1PM
r. , v sprawi* dawek granicznych promieniowania jonizującego i wskaźni-
ków pochodnych określających zagrożeni* promieniowaniem jonizującym Ot.
r. z 1P*» r. nr 1«, poz. **•>.



promienlenla były więc biologicznie znacznie bardziej niebez-

pieczne, a uwzględniające te warunki oszacowanie ryzyka - pe-

symistyczne.

Szacuje się . ze w Polsce, w wyniku katastrofy czarno-

bylskiej, w ciągu około 50 lat note dodatkowo umrzeć na nowo-

twory złośliwe 740 - 6600 osób1 , w tym 80 - 250 osób na nowo-

twory złośliwe tarczycy. Należy podkreślić, ze odpowiada to

15 - 130 dodatkowym zgonom rocznie, Cw porównaniu do 71 000

zgonów z powodu nowotworów złośliwych, zarejestrowanych w

w 1868 r.D.

Te saunę oszacowania przewidują wystąpienie mutacji

dziedzicznych w najbliższych dwu pokoleniach u około 200

osób, a wad rozwojowych i niedorozwoju umysłowego u nie wlę-

cej niż 20 osób.

Dawki Jakie ludność Polski otrzymała w wyniku katastro-

fy w Czarnobylu były około 10 tys. razy mniejsze, od tych Ja-

kie mogłyby spowodować tzw. ostry zespół popromienny, martwi-

cę kości, uszkodzenie układu krwiotwórczego, zaćmę popromien-

ną czy uszkodzenia zarodka Cw późniejszych fazach Jego rozwo-

ju) i płodu, prowadzące do ich śmierci.

Dotychczasowe porównania stanu zdrowia polskiego społe-

czeństwa przed i po katastrofie czarnobylskiej . nie wskazu-

ją na Jakikolwiek uchwytny statystycznie wzrost zachorowalno-

ści na choroby nowotworowe. Świadczą o tym zarówno populacyjne

dane epidemiologiczne Jak i wyniki dużych badań analitycz-

nych, w szczególności dotyczące populacji dziecięcej i woje-

wództw o najwyższym poziomie skażeń radioaktywnych.

Czas utajnienia, to Jest okres od napromieniowania do

pojawienia się pierwszych klinicznych objawów choroby nowo-

12
J. Ł.im*clci, J. Jankovski: Skutki avorii w Cssrnobylu - ras j**zcz»;

roi. *rz*g. Kod. , iP«7, 91, oV 2M3 - H».

V oparciu o najrtovsz* r*ko*n*ndacj* MietSzynarodovvj Komisji Ochrony Ha-
diologiczn*j Mppo R*com*naalion of thm International Commiwion on «a~
dtological rrot*ction, IdtP Publication OO, tppi. paraaraf <• PS>, stro-
ny: 1X4. U91, przsdsiat t*n lotna xav<zu: do £2OO - «aoo oodolkowych

InformacJ* uzyskan* od ara Krry**tofa Prx*wo*niaka, z łalctoriii CpidMnio—
logii. Instytutu Onkologii int. M. Curi*-Sktodov»ki*j w Varsxavi*.



tworowej, j e s t różny dla różnych nowotworów. Białaczka i no-

wotwory kości charakteryzują s i ę najkrótszym C2-4 Iata3 cza-

sem utajnienia, dla nowotworów tarczycy wynosi on 5-1O lat .

Analiza epidemiologiczna zachorowalności na białaczkę

szpikową Crzadki, indukowany radiacyjnie nowotwór. a więc

"wrażliwy" na potencjalny wzrost zachorowalności} w Polsce

wskazuje, że zarówno wśród mężczyzn, Jak i kobiet nie wystę-

powały Istotne różnice przed i po 198b roku. Standaryzowane

współczynniki zachorowalności na białaczkę szpikową w latach

1980-1985 wahały s i ę u mężczyzn w granicach 1,6 - 1,7 na 100

tys. mieszkańców, a u kobiet wynosiły odpowiednio 1,1 - 1,3.

W latach 1987-1988 współczynniki t e wynosiły: 1,7 dla męż-

czyzn i 1,2 1 1,3 dla kobiet. W latach 1983-1985 i 1987-1988

nie stwierdzono także istotnych różnic w zachorowalności na

białaczki ogółem w pięciu województwach charakteryzującycK

s i ę najwyższym poziomem skażeń.

Dla oceny ewentualnego wzrostu zachorowalności na biała-

czki, spowodowanego jednorazowym, podwyższonym napromienie-

niem, bada s i ę populację dziecięcą. której ekspozycja na

substancje promieniotwórcze obecne w środowisku pracy lub

związane z diagnostyką medyczną j e s t minimalna. Analiza za-

chorowalności na białaczki wśród dzieci w wieku O - 14 l a t

w Polsce wskazuje, że 1 w te j populacji nie nastąpił żaden

uchwytny wzrost zachorowalności.

Również analiza grupy 1912 dzieci w wieku 3 - 4 l a t . wy-

branych losowo spośród noworodków badanych w 1988 roku, u

których w tym okresie wykluczono wrodzoną niedoczynność tar-

czycy, nie wykazała późnego wpływu promieniowania czy profi-

laktycznej dawki Jodku potasu na czynność i morfologię tar-

czycy. W tym samym badaniu nie stwierdzono także wpływu tych

czynników na częstość wad wrodzonych oraz rozwój fizyczno -

umysłowy dzi «ci.

Dane statystyczne nie wskazują również na występowanie

IS
Informacje otrzymane przez Zespól z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo-

lecznej, pismo Departamentu Zdrowia Publicznego: W. O4Oa-14/'Pl, z dnia
24. VII. 1601 r .
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wad rozwojowych, wywołanych przez napromienianie zarodka i

piodu ludzkiego we wczesnych okresach ciąży, w wyniku kata-

strofy czarnobylskiej. Urodzenia żywe, w stosunku do urodzeń

ogółem, wynosiły w Polsce, w latach 1980 - 199O:

1980-84 98.8 X;

198S 98,9 X;

lOSe 98,e 54;

1987-9O 98.8 '/..

Śmiertelność niemowląt z powodu wad rozwojowych wrodzonych na

1OOO urodzeń żywych, wynosiła w latach 198O - t99O:

ł§§2 _§ł 1§§ !§2 1§! 1§? 1§§ 1§Z 1§§ 1§§ l§?9
5.1 4.7 4.8 4.8 a,O 4.3 4.8 4.6 4.4 4.3 4.4

Dający sie. przewidzieć wzrost umieralności w Polsce. w

wyniku następstw popromiennych katastrofy czarnobylskiej. nie

jest statystycznie znaczący i zapewne nie będzie mógł być u-

dowodniony przez badania epidemiologiczne. W świetle aktual-

nej wiedzy, przy takim skażeniu jakie wystąpiło w naszym kra-

ju, należało tego oczekiwać.

Nie oznacza to jednak, że poszczególni ludzie nie będą

umierali na raka, którego przyczyną była emisja substancji

promieniotwórczych, w wyniku awarii reaktora w Czarnobylu.

Warszawa. 19 grudnia 1991 r. 1 6

O - - -

18
T*kat uzgodniony na ostatnim poai«dz*niu Z«apotu Pr*x»aa PaMtvevcj

Agencji Atomistyki, do sprawy •l«lclrovni jadrow«j 2armviK. Ma poaia—
dx«niu tym "VOTUM CCPAMTUtr, ni* akceptując* rozdz. 9. SKUTKI
ZDROWOTNE KATASTROFY, sgtosit dr Jvrxy Jatkovaki.
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Wykaz elektrowni Jądrowych

w krajach sąsiadujących z Polską

Szwecja:

:wa
elektrowni CknD bloków

Nazwa O d l . 2 Typ3 Liczba

Barsebeck 240 BWR

Oskarshamn 295 BWR

Ringhals 400 BWR 1
PWR 3

CPominięto e. j . Forsmark. bardziej oddaloną od granic Polski^

Litwa, Rosja, Ukraina:

Moc
CMW3

600
000
442
605
1160
75O
8OO
915
915

Rok
uruch.

1975
1977
1972
1973
1985
1976
1975
1981
1983

Stan

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

Ignałi no

Smóleńsk

Czar nobyl

210

540

420

RBMK

RBMK

RBMK

CCiąg dalszy na

3

4

4

następnej

1380
138O
138O
925
925
925
925
925
925
925
925

1985
1987
—

1983
1985
—
—

1978
1979
1982
1984

stronie?

CZ
CZ
WB
CZ
CZ
WB
WB
CZB
WY°
CZ

Sarkofag

Na podstawie danych otrzymanych od afcowrtego Inspektora Dozoru Jądrowego,
IS. VIXI. tOt* r.

2
Orientacyjna odLegfcosc od granic Polski.

3
Typy reaktorów: BWR (Boiling Water Reactor) - reaktor wodny wrzący;

- FWR (Freeeuriaed Vater Reactor} - reaktor wodny ciśnie-
niowy;

- RBMK (Rieaktor Bolazoj Moszcznosti Kanalnyj) - reaktor
chkodzony wod<| z moderatorem grafitowym;

- VVCR (Wodo-Vodianoj Eniergieticzeskij Rieaktor) - reak-
tor wodny ciśnieniowy <bez obudowy bezpieczeństwa).

Stan elektrowni: czynna - CZ; w budowie - Vi; wytoczona - WY.
5

Wytoczony po pozorze maszynowni w dniu U. X. lOpt r.

1 2



Odl.2

CknO

24O

150

Typ3

WWER

WWER

Liczba
bloków

4

4

Moc
CMVO

950
950
950
950
361
384
950
950

Rok
uruch.

1988
—
—
—

1981
1982
1987
__

Stan4

CZ
WB
WB
WB
CZ
CZ
CZ
WB

Nazwa
elektrowni

Chmiel nicka

Równe

CPominle.to e. J. Bałakowo, Bi l lb ino, Biełojarską, Kallnlnską.
Kolską, Kurską, Lenlngradzką, Nowoworonezską, Poiudniowo-Uk•
raińską i Zaporoską Jako bardziej od ległe od granic Polski;
wśród pominiętych, w bloki RBMK wyposażone są tylko e. J.
Kurska i LeningradzkaO

Czechy i Słowacja:

Bohuni ce

Dukowany

Mochowce

Temeli n

Niemcy:

Biblis

Brokdorf
Brunsbuettel
Emsland
Sr afer nhei f eld
Greisfwald

14C

180

120

180

465

315
330
460
340
50

WWER

WWER

WWER

WWER

PWR

PWR
BWR
PWR
PWR
WWER

4

4

4

4

2

1
1
1
1
8

408
408
408
408
4O8
408
408
4O8
388
388
388
388
892
892
892 ,
892

1146
1240
1307
771
1242
1235
408
408
408
408
4O8

1981
1981
1985
1985
1985
1986
1987
1987
—
—
—
—
—
—

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
WB
WB
WB
WB
WB
WB

zrezygnowano
z budowy

1975
1977
1986
1977
1988
1982
1974
1975
1978
1979
1989

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
WY
WY
WY
WY
WY

CBudowie bloków nr 6, 7 1 8 wstrzymano)

CCiąg dalszy na następnej stroni•>



Nazwa
elektrowni

Grohnde
Gundremmlngen

Isar

Kalkar
Kr uemmel
Mulhei m-Kar1 i ch
Neck ar westhei m

Obrighelm
Stendal

Stade
Unterweser
Wuergassen

Odl.
CknO

3 3 0
4 1 0

3 3 0

5 4 0
8 4 0
S 2 0
4 5 0

4 4 0
1 5 0

3 1 0
5 9 0
3 5 0

Typ~

PWR
BWR

BWR
PWRrt

FBR 6

BWR
PWR
PWR

PWR
WWER

PWR
PWR
BWR

Liczba
bloków

1
2

1
1
i
1
1
2

1
2

1
1
1

Moc
CMW}

13OO
1240
1242

87O
1310

2 9 5
1260
1219

7 9 5
1225

3 4 0
900.
9 0 0
6 4 0

1230
6 4 0

Rok i
uruch.

1985
1984
1985
1979
1988

—
1984
1987
1976
1989
1969
budowa

wstrzymana
1972
1979
1975

3ta

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
WB
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

CZ
CZ
CZ

FBR (F«wt •r**d*r R*oetor> - r*aktor prędki, povi*la.facy.
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łl. SKUTKI KATASTROFY CZARHOBYLSKIEJ W POLSCE

Maciej Kołaczkowskl, Andrzej Merta

1. WYBRANE INFORMACJE O PROMIENIOWANIU JONIZUJĄCYM I OCHRONIE

RADIOLOGICZNEJ

Na każdego z nas oddziałuje promieniowanie kosmiczne,

promieniowanie naturalnych pierwiastków radioaktywnych

znajdujących się w skorupie ziemskiej, a także w mniejszym lub

większym stopniu promieniowanie będące wynikiem działalności

człowieka (zastosowanie promieniowania w medycynie. bron

jądrowa, energetyka jądrowa itp.). Średnia dawka, którą od tych

źródeł otrzymuje człowiek w ciągu swojego życia zaliczana jest

do tzw. małych dawek i wynosi ok. 150-200 mSv.

Udział różnych źródeł promieniowania, składających się na

przeciętną dawkę jest w różnych krajach nieco odmienny, ale

największą część składową stanowią źródła naturalne (ok. 70X)

oraz źródła stosowane w medycynie (ok. 307.). Udział pozostałych

źródeł (energetyka jądrowa, broń jądrowa) jest znacznie niższy i

nie przekracza ok. 2% całkowitego napromienienia.

Napromienienie może być dwojakiego rodzaju: zewnętrzne i

wewnętrzne. Napromienienie zewnętrzne występuje wówczas, gdy

źródła promieniowania znajdują się poza organizmem;

napromienienie wewnętrzne - wówczas, gdy substancje

promieniotwórcze zostaną wprowadzone do organizmu drogą

oddechową lub pokarmową.

Szkodliwość różnych izotopów wprowadzonych do wnętrza

organizmu zależy od rodzaju i energii emitowanego przez nie

promieniowania, okresu półrozpadu i czasu, jaki upłynął od

momentu wchłonięcia do wydalenia izotopu na zewnątrz. Ten

ostatni wiąże się z procesami metabolicznymi, w których

uczestniczy dany pierwiastek. Do najbardziej niebezpiecznych

należą pierwiastki odkładające się w organizmie, a.in.

1



osadzający się w kościach izotopy strontu - stront 90. którego

•okres pól rozpadu wynosi 28 lat. Stront 90 jest produktem

rozszczepienia uranu i jedną z substancji radioaktywnych

uwalnianych w największych ilościach podczas wybuchów jądrowych.

Nie ma całkowitej pewności, czy istnieje dawka progowa,

która nie powoduje żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia

człowieka. Dlatego też, podstawową zasadą ochrony radiologicznej

powinno być utrzymanie wszystkich zagrożeń radiologicznych na

tak niskim poziomie, jaki racjonalnie daje się osiągnąć w

określonych warunkach społeczno-ekonomicznych i przestrzeganiu

zasady, że nikt nie powinien być narażony' na otrzymanie większej

dawki niż dawka graniczna dopuszczona przez prawo.

Niedostatek danych eksperymentalnych sprawia, że określenie

dopuszczalnej dawki (obecnie zwanej dawką graniczną) jest tylko

przybliżonym oszacowaniem. Wyniki doświadczeń na zwierzętach

można w niewielkim stopniu odnieść do człowieka, a interpretacja

nielicznych wypadków radiacyjnych, jakie miały miejsce w

laboratoriach czy skutków zdrowotnych wybuchów jądrowych w

Nagasaki i Hiroszimie, nie stanowi dostatecznej podstawy do

sformułowania niepodważalnych wniosków.

Określając dawkę graniczną (dopuszczalną), trzeba

uwzględnić zarówno promieniowanie pochodzące ze źródeł

zewnętrznych, jak i promieniowanie substancji radioaktywnych

zaabsorbowanych w organizmie w wyniku oddychania skażonym

powietrzem czy spożywania skażonych pokarmów.

1.1 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Filozofia ochrony radiologicznej, której naczelnym zadaniem

jest ochrona człowieka przed niepożądanymi skutkami

promieniowania jonizującego, oparta jest na następujących

głównych zasadach:

Uzasadnienie praktyki. Stosowanie każdego źródła

promieniowania musi być uzasadnione wynikającymi z tego

korzyściami, których nie dają inne rozwiązania. Nie wolno



dopuścić żadnej działalności związanej z narażenie* radiacyjnym

o ile działalność ta nie przyniesie skutków pozytywnych.

Optymalizacja. Każde konieczne napromienienie powinno być

utrzymane na tak niskim poziomie jak jest to rozsądnie

osiągalne, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i

społecznych.

Indywidualne limity. Napromienienie osób wynikające z

działalności związanej z promieniowaniem jonizującym powinno

podlegać określonym limitom dawek (dawek granicznych). Ich celem

jest upewnienie się, że żadna osoba nie zostanie narażona na

napromienienie lub na ryzyko napromieniania uznane za

niedopuszczalne dla danej praktyki we wszyskich normalnych

oko1 i cznośc i ach.

Wymagania te dotyczą wszystkich źródeł promieniowania,

chociaż w praktyce istnieją oczywiste ograniczenia. Niewiele

można uczynić w odniesieniu do dawek otrzymywanych z naturalnych

źródeł promieniowania. Można natomiast spowodować zredukowanie

lub uniknąć nadmiernych dawek promieniowania otrzymywanych ze

źródeł sztucznych (stworzonych przez człowieka).

Uzasadnienie postępowania, które może powodować

narażenie radiologiczne wymaga uwzględnienia z jednej strony

szkodliwych skutków napromienienia, z drugiej strony - korzyści

wynikających z tego działania. Na przykład korzyści wynikające

ze stosowania promieni X lub Y W diagnostyce i terapii

medycznej, mimo aplikowania czasami dużych dawek promieniowania,

są w większości przypadków niezaprzeczalne. Zawsze jednak należy

dokonać oceny dopuszczalności stosowania każdego rodzaju

postępowania, np. niedopuszczalne jest wykonywanie masowych

badań rentgenowskich w celu wykrycia w jakimś narządzie

nowotworu złośliwego. jeżeli badania takie mogą spowodować

większą częstość występowania tego nowotworu od tej, która

byłaby wykryta (np. mammografia u młodych kobiet).

Optymalizacja ochrony radiologicznej wynika z

założenia, że każde napromienienie związane jest z pewnym

ryzykiem utraty zdrowia, a zapobieganie napromienieniu - z



kosztami. Redukując narażenie do poziomu tak niskiego jak jest

to możliwe. należy porównać korzyści wynikające ze stopnia

zmniejszenia dawek poniżej wartości granicznych, ze wzrostem

kosztów poniesionych w związku z tym zmniejszeńiera.

Ograniczenie dawek indywidualnych od sztucznych źródeł

promieniowania dotyczy dwóch kategorii ludzi: dorosłych

narażonych w czasie wykonywania pracy zawodowej oraz całej

populacji kraju. Dokonano tego rozróżnienia, ponieważ pracownicy

zakładów stosujących źródła promieniowania stanowią liczebnie

małą grupę osób, które dobrowolnie zgodziły się na taki rodzaj

pracy oraz poddawane są okresowym badaniom lekarskim 1 ciągłej

kontroli narażenia. Stopień narażenia tych ludzi można

przewidzieć i określić. Populacja kraju obejmuje wszystkich

mieszkańców łącznie z dziećmi, niemowlętami i płodami

(naj bardz. i ej prom i en i oczułym i). Prawdopodobi eństwo skutków

popromiennych w tak licznej grupie może być zatem znacznie

wyższe, a poszczególni członkowie populacji najczęściej nie

mają wpływu na poziom swojego narażenia. Są oni narażeni przez

całe życie, a więc znacznie dłużej niż wynosi typowy okres pracy

zawodowej. Z tego względu dawka graniczna dla indywidualnego

członka popu1ac j i, od prom i en i owan i a pochodzącego ze sztucznych

tródel, jest pięćdziesięciokrotnie niższa od dawki dla

pracowników zawodowo narażonych.

1.2 RODZAJE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I ICH CHARAKTERYSTYKA

Przez promieniowanie jonizujące rozumie się taki rodzaj

promieniowania, które przechodząc przez materię (stałą, ciekłą

lub gazową) wywołuje, jonizację j?j atomów. Promieniowanie to

powstaje podczas rozszczepienia lub syntezy jąder atomowych, a

także w wyniku rozpadu promieniotwórczego i innych przemian

jądrowych. Może ono być zarówno typu korpusku 1 arnego, jak i

fotonowego. Do pierwszej grupy zalicza się te, które posiadają

masę, a zatem są cząstkami materii jak np. promieniowanie alfa

(a), beta (0) lub neutronowe (n). Do drugiej grupy zalicza się

promieniowanie gamma (y) oraz rentgenowskie (X); promieniowanie



to jest ze względu na swą nature podobne do światła lub fal

radiowych.

Promieniowanie alfa są to szybko poruszające się jądra helu

składające się z dwóch protonów i dwóch neutronów, emitowane

przez jądra izotopów promieniotwórczych podczas ich rozpadu.

Promieniowanie to charakteryzuje sio bardzo dużą intensywnością

oddziaływania z atonami materii wyrażającą sic jonizacją tych

atomów. Z tego względu zasięg promieniowania a (tj.

przenikliwość) jest bardzo mały I w powietrzu ni* przekracza

kilkunastu centymetrów, w tkance ludzkiej - 0,1 mm, a

zatrzymuje je kartka.

Promieniowanie beta są to elektrony lub pozytony wysyłane z

jąder atomowych w czasie ich rozpadu. Promieniowanie to

charakteryzuje się znacznie niższą od promieniowania alfa

intensywnością jonizacji atomów ośrodka, a zatem posiada

znacznie większą przenikliwość. Zasięg promieniowania beta w

powietrzu może dochodzić do kilku metrów, a w tkance ludzkiej -

do kilku milimetrów.

Promieniowanie gwmmw i promieniowanie rentgenowskie różni

się między sobą przede wszystkim miejscem powstania;

promieniowanie gamma (v) powstaje w wyniku przemian

energetycznych jąder niektórych atomów, a promieniowanie

rentgenowskie (X) w wyniku zmian energetycznych w powłoce

elektronowej atonów. Promieniowanie y i X odznaczają sie bardzo

dużą przenikliwością, przy czym na ogół promieniowanie y posiada

znacznie wyższą energię od promieniowania X.

1.3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI, JEDNOSTKI I POJĘCIA STOSOWANE W

OCHRONIE RADIOLOGICZNEJ

W ochronie radiologicznej oraz w dozymetrii promieniowania

jonizującego stosowane są dwie zasadnicze wielkości. Jedna z

nich dotyczy aktywności naturalnych i sztucznych pierwiastków

promieniotwórczych, druga zaś zwana ogólnie dawką - odnosi się

do ilości energii promieniowania pochłoniętego przez

napromienioną materię.



1.3.1 Aktywność i skażenia pro* i en i o twórcze

Każdy izotop promieniotwórczy (naturalny lub sztuczny)

charakteryzuje się okresem pótrozpadu (Ti/2^- Jest to

przedział czasu, w który* aktywność izotopu

promieniotwórczego zmniejsza się do połowy swojej wartości

początkowej na skutek rozpadu atomów. Wynikiem rozpadu może

być albo utworzenie innego radioizotopu (o innym okresie

pół rozpadu), albo powstanie stabilnego izotopu (tj.

niopromieniotwórczego). Okres półrozpadu jest unikalna i

niezmienna. cecha danego Izotopu promieniotwórczego. Ola

różnych radioizotopów okresy te mogą. różnić się bardzo

znacznie: od ułamka sekundy do milionów lat. Miarą aktywności

izotopu promieniotwórczego jest liczba rozpadów jąder

zachodząca w jednostce czasu. Obecnie stosowana jednostka

aktywności nosi nazwę bekęrei (Bq). Jeden bekerel odpowiada

jednemu rozpadowi (przemianie jądrowej) w ciągu jednej

sekundy i jest jednostką bardzo małą. Dlatego w praktyce

często korzysta się z jednostek będących jego wielokrotnością

np. kilobekereli (kBq) lub megabekereli (MBq).

Poprzednio za jednostkę aktywności przyjmowano

aktywność 1 grama radu i nazywano ją curie (Ci), przy czym

1 Ci = 3,7»1010Bq.

Krótko żyjące izotopy (o krótkich okresach półrozpadu)

wykazują dużą aktywność i rozpadają się szybko, natomiast

długo żyjące rozpadają się wolniej emitując promieniowanie

przez długi czas.

Do oceny stopnia zagrożenia radiologicznego,

spowodowanego uwa In i an i em substancji prom i en i otwórczych w

sposób kontrolowany lub niekontrolowany (wybuchy jądrowe,

awarie jądrowe) do otoczenia, konieczne jest prowadzenie

pomiarów stężenia substancji promieniotwórczych w środowisku,

obrazujących tzw. skażenie promieniotwórcze. Skażenia te na

ogół są wyrażane w jednostkach aktywności (tj. w bekerel ach)

na jednostkę masy, objętości lub powierzchni. Skażone



powietrze, woda lub żywność stanowią istotny element

szkódIiwego oddziaływania promieniowania na człowieka.

1.3.2 Dawki promieniowania

Dawka ekspozycyjna - to wielkość stosowana do oceny

intensywności promieniowania elektromagnetycznego (y lub X) w

powietrzu. Jednostka dawki ekspozycyjnej jest 1 rentgen (i R)

i oznacza taka. ilość promieniowania fotonowego

(elektromagnetycznego), która w 1 kg powietrza w warunkach

normalnych wytwarza ładunek elektryczny wynoszący 2,58* 10 C

(kulomba).

Dawka ekspozycyjna oraz jej wielkość pochodna, zwana mocą

dawki ekspozycyjnej (tj. dawka w jednostce czasu) mają bardzo

ograniczony zakres zastosowania, ponieważ dotyczą wyłącznie

promieniowania elektromagnetycznego w powietrzu.

Dawka pochłonięta - to wielkość stosowana do oceny

radiacyjnych skutków wywołanych oddziaływaniem promieniowania

na ośrodek materialny. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej

(Gy): jeden grej (1 Gy) jest to taka dawka pochłoniętego

promieniowania jonizującego, przy której ciału o masie

1 kilograma przekazana zostanie energia jednego d±ula (1 J).

Nie rozróżnia się przy tym czy ciało to jest żywym

organizmem, czy jest to np. beton lub stal. Wielkość pochodna

moc dawki, wyraża wartość dawki w określonej jednostce

czasu (najczęściej 1 godzinie).

Równoważnik dawki. Skutek biologiczny promieniowania

zależy nie tylko od dawki pochłoniętej, ale i innych

czynników, a zwłaszcza rodzaju promieniowania. rozmiarów

napromieniowanego obszaru ciała i narządu lub rodzaju tkanki.

W tym celu wprowadzono wielkość odniesioną do takiego samego

skutku biologicznego. Jest to równoważnik dawki, związany



bezpośrednio z dawką pochłoniętą przez tzw. współczynnik

jakości (Q) zgodnie z zależnością:

H = D . Q

gdzie:

H - równoważnik dawki wyrażany w siwertach (Sv).

D - dawka pochłonięta wyrażona w grejach (Gy),

Q - współczynnik jakości promieniowania; wielkość

bezwymiarowa.

Poprzednio stosowaną jednostką równoważnika dawki był

rem; przy czym 1 rem * 10 Sv.

Efektywny równoważnik dawki. Jest to wielkość uzyskana

przez pomnożenie równoważnika dawki (Hy) dla napromienionych

różnych tkanek i narządów przez współczynniki wagowe (Wy),

uzględniające różną wrażliwość różnych narządów i tkanek na

promieniowanie i zsumowanie odpowiednich iloczynów, tj:

T

Wartości Wy opracowane przez Międzynarodową Komisję Ochrony

Radiologicznej (ICRP) są następujące:

Tkanka lub narząd

Gonady

Gruczoły płciowe

Czerwony szDik kostny

Płuca

Tarczyca

Powierzchnia kości

Inne najbardziej narażone tkanki

i narządy*'

Współczynnik
wagowy Wj

0.25

0.15

0.12

0.12

0.03

0.03

0.03

''Dotyczy pięciu tkanek lub narządów o najwyższych wartościach
równoważnika dawki; w razie napromieniowania przewodu
pokarmowego (żołądek. jelito cienkie, górny odcinek jelita
grubego i dolny odcinek jelita grubego) należy uważać na 4
oddzielne narządy; dopuszcza się nieuwzglednianie
napromieniowania innych tkanek i narządów.
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Jednostką efektywnego równoważnika dawki jest sivert.

Efektywny równoważnik dawki obciążającej. Jest to

wielkość przedstawiająca efektywny równoważnik dawki, który

zostanie zakumulowany w ciągu 50 lat po wniknięciu materiału

promieniotwórczego do organizmu. Niekiedy, do oszacowania

dawki życiowej, okres ten należy odpowiednio wydłużyć.

Jednostką efektywną równoważnika dawki obciążającej jest

sivert (Sv).

1.3.3 Objaśnienie niektórych pojęć

Napromienianie osób promieniowaniem jonizującym można

podzielić na:

- napromieńlenie zewnętrzne - od źródeł znajdujących się na

zewnątrz ciała,

- napromieńienie wewnętrzne - od źródeł znajdujących sie .

wewnątrz ciała,

- napromienienie całkowite, będące sumą napromienienia

zewnętrznego i wewnętrznego.

Narażenie - możliwość napromienienia osób od źródeł

naturalnych i źródeł sztucznych (stosowanych przez

człowieka).

Dawka graniczna (dawniej określana jako dawka

dopuszczalna). Odpowiednie dla różnych grup populacji dawki

graniczne są to największe dawki promieniowania jonizującego,

których poza przypadkami szczególnymi (np. w sytuacjach

awaryjnych), przewidzianymi w odpowiednich przepisach

państwowych (Prawo Atomowe), nie wolno przekroczyć. Dawki

graniczne nie obejmują narażenia wynikającego z badań

medycznych oraz narażenia od źródeł naturalnych. Dawki

graniczne stanowią podstawę do wyznaczania wartości różnych

wielkości stosowanych w ochronie radiologicznej (tzw. limitów



pochodnych), takich jak np. dopuszczalne poziomy skażeń

powietrza, wody i żywności*'.

1.4 NARAŻENIE LUDNOŚCI NA NAPROMIENIENIE

Populacja naszego globu była, jest i będzie narażona

na działanie promieniowania jonizującego ze źródeł naturalnych

(tzw. naturalnego tła promieniowania). W skali światowej

(według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, 1969)

średnia dawka od źródeł naturalnych wynosi 2,40

mSv/rok**^.Ponadto człowiek jest narażony na promieniowanie ze

źródeł, które sam wytwarza. Średnia dawka' od sztucznych źródeł

oceniana jest na 0,4 - 1,0 mSv/rok.

Pochodzi ona przede wszystkim od źródeł promieniowania

wykorzystywanych w medycynie. Należy podkreślić, że częstość

stosowania promieniowania w medycynie oraz wielkość otrzymanych

dawek zależy w poszczególnych krajach od ich poziomu

cywilizacyjnego. Skażenia promieniotwórcze powstałe w wyniku

zastosowania i badań broni jądrowych powodują dawkę 0,01

mSv/rok. Eksploatacja energetyki jądrowej - 0,0002 mSv/rok.

Udział tych ostatnich w dawce spowodowanej działalnością

człowieka wynosi więc od 1 do 2,5 X.

1.4.1 Narażenie od źródeł naturalnych

W rejonach o tzw. normalnym poziomie tła naturalnego

średnia dawka roczna. wyrażana efektywnym równoważnikiem

dawki wynosi około 2,4 mSv (240 mrem). Na wartość tą składa

się dawka od napromienieni a zewnętrznego, szacowana średnio

'' - przyjęte po awarii w Czarnobylu dopuszczalne poziomy

awaryjne były aktualne tylko w maju 1986r. Były one związane

z aktywnością jodu 131, która szybko zaniknęła.

'*' - średnia wartość efektywnego równoważnika dawki od

naturalnych źródeł promieniowania wynosi dla Polski

2,T8 mSv/rok [2].
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na około 0,8 mSv (80 mrem) oraz dawka od napromienienia

wewnętrznego wynosząca około 1,6 mSv (160 mrem).

Napromienienie zewnętrzne wywołane jest promieniowaniem

kosmicznym, którego intensywność wzrasta wraz z wysokością

oraz promieniowaniem ziemskim, spowodowanym obecnością

naturalnych substancji promieniotwórczych w skorupie

z i emsklej.

Ocenia się, że na poziomie morza roczna dawka od

promieniowania kosmicznego wynosi 0,37 mSv (37 mrem), a na

wysokości 2000 m npm. - około 0,9 mSv (90 mrem). W

przybliżeniu, wielkość dawki od promieniowania kosmicznego

podwaja się przy zmianie wysokości o 1,5 km na przestrzeni

kilku kilometrów. A na wysokości ok.12.000 m npm. (typowa

wysokość lotu samolotów transkontynentalnych) natężenie

promieniowania kosmicznego zwiększa się około 50-krotnie w

stosunku do wysokości 2000 m npm.

Napromienienie zewnętrzne powodują również naturalne

radionuklidy zawarte w skorupie ziemskiej, w szczególności

potas-40, rubid-87 oraz radionuklidy pochodne długo tyjących

izotopów uranu-238 i toru-232. Natężenie promieniowania

ziemskiego jest różne w różnych miejscach na kuli ziemskiej,

ponieważ stężenia radionuklidów w skorupie ziemskiej są

zmienne. W rejonach zamieszkanych przez większość ludności

świata, dawki promieniowania wynoszą od 0,3 do 0,6 mSv w

ciągu roku - średnio ok. 0,41 mSv (41 mrem). Są też takie

miejsca na ziemi, gdzie poziomy promieniowania ziemskiego są

o wiele wyższe. Tak np. w stanie Kerala (Indie) znajdują się

obszary, na których dawki wynoszą około 15 mSv (1500 area),

podobnie jak w Miejscowości Guarapari (Brazylia). W

miejscowości Ramsar (Indie), gdzie znajdują się źródła

radoczynne zarejestrowano poziomy dochodzące do 400 mSv w

roku. Wysokie poziomy promieniowania występują również we

Francji, Nigerii i na Madagaskarze.

Naproalenlenie wewnętrzne. Średnio 2/3 dawki

promieniowania jaką człowiek otrzymuje ze źródeł naturalnych
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pochodzi od substancji, które dostały się do organizmu wraz z

powietrzem, wodą tub pożywieniem. Największą dawkę

promieniowania wewnętrznego człowiek otrzymuje od radonu,

dawkę tę szacuje się średnio na ok. 1.4 mSv (140 mrem) w

ciągu roku. Potas'-40, który przyswajany jest przez organizm,

powoduje średnią dawkę około 0,2 mSv (20 mrem}*'.

Podobnie jak narażenie zewnętrzne, tak i lokalne

narażenie wewnętrzne może być znacznie większe od poziomów

średnich. Na przykład na dalekiej północy dziesiątki tysięcy

ludzi spożywając mięso reniferów, zawierające duże ilości

polonu-210, otrzymują dawki około 35-krotnie wyższe od

wartości średnich. Również w Australii Zachodniej, mieszkańcy

obszarów o zwiększonej zawartości uranu otrzymują dawki

przewyższające średni poziom nawet 75-krotnie, jeśli jedzą

mięso owiec i kangurów.

Należy podkreślić, że zgodnie z aktualną oceną, izotopy

radonu: radon-226 i toron-226 (w postaci gazowej) wraz ze

swoimi krótkoźyciowymi pochodnymi (w postaci aerozoli),

powstałe z rozpadu uranu i toru są odpowiedzialne za blisko

połowę dawki pochodzącej od wszystkich naturalnych źródeł

promieniowania. Radionuklidy te dostają się do organizmu wraz

z wdychanym powietrzem, szczególnie wewnątrz zamkniętych,

niewenty1owanych pomieszczeń. Gaz ten wydostaje się ze

skorupy ziemskiej wszędzie, lecz jego stężenie różni się

znacznie (kilka razy) w różnych miejscach kuli ziemskiej.

Przenikając z gruntu przez fundamenty i stropy oraz będąc

emitowanym z materiałów budowlanych, radon nagromadza się w

pomieszczeniach, powodując blisko 10-krotnie większe stężenie

niż na zewnątrz.

*' Szczegółowe informacje na temat zawartości potasu-40 w diecie

ludności Polski, podane są w opracowaniach Zakładu Ochrony

przed Promieniowaniem CLOR, wymienionych w rozdz. 6. WYKAZ

PUBLIKACJI, poz. 3.4 i 5.
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1.4.2 Narażenie od źródeł wytwarzanych przez człowieka

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat człowiek

wytworzył kilkaset radionuklidów sztucznych, zbudował wiele

urządzeń i instalacji technicznych emitujących promieniowanie

jonizujące, a także nauczył posługiwać się technikami

radiacyjnymi w medycynie. rolnictwie, nauce itp. Te dodatkowe

źródła promieniowania jonizującego powodują zwiększenie dawki

promieniowania otrzymywanej przez poszczególne osoby, grupy

ludzi i przez całą ludność kuli ziemskiej.

Jak wspomniano uprzednio (pkt.1.4) średnia dawka roczna

jaką otrzymuje człowiek od sztucznych źródeł promieniowania nie

przekracza 1 mSv.

Pochodzi ona przede wszystkim od źródeł promieniowania

używanych w medycynie - w wielu krajach dawka ta jest prawie w

całości odpowiedzialna za dawkę otrzymywaną ze sztucznych źródeł

promieniowania. Z dużym przybliżeniem można oszacować, że

narażenie człowieka od źródeł stosowanych w medycynie kształtuje

się na poziomie 20-50X dawki otrzymywanej ze źródeł naturalnych.

Kolejnym źródłem dodatkowego narażenia ludzi w ciągu

ostatnich 40 lat były opady promieniotwórcze pochodzące z

próbnych wybuchów jądrowych, głównie w latach pięćdziesiątych i

sześćdziesiątych. Szacuje się, że średnia dawka roczna jaką

człowiek otrzymuje z tego tytułu wynosi około 0,01 mSv, tj. nie

przekracza IX dawki ze źródeł naturalnych.

Należy podkreślić, że dawki wywołane opadem

promieniotwórczym z wybuchów jądrowych w latach 1955-65 były

około 10-krotnie wyższe od dawek otrzymywanych w okresie

1980-90.

Źródłem zagrożenia radiologicznego wywołującym olbrzymie

emocje i spory jest energetyka jądrowa, a w szczególności

elektrownie jądrowe. Najnowsze dane wskazują, że średnia dawka

jaką obecnie otrzymuje w ciągu roku mieszkaniec kuli ziemskiej

kształtuje się na poziomie 0,0002 «Sv, tj. znacznie poniżej 0. IZ

dawki ze źródeł naturalnych.
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1.5 POMIARY SKAZEIł PROMIENIOTWÓRCZYCH

Nadzór radiologiczny nad skażeniami promieniotwórczymi

środowiska sprawuje Centralne Laboratorium Ochrony

Radiologicznej (CLOR), pełniące funkcję Centralnego Ośrodka

Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych (COPSP) oraz Służba Pomiarów

Skażert Promieniotwórczych (SPSP).

W 1986 r.. według Raportu Komisji Rządowej, SPSP:

posiadał "...140 placówek *' w następujących instytucjach:

- 9 w stacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

(SIMiGW),

- 36 w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemio1ogicznych

(WSSE).

- 40 w Ośrodkach Badania i Kontroli Środowiska ,

- 16 w Zakładach Hitgieny Weterynaryjnej,

- 14 w Stacjach Chemiczno-Rolniczych,

- 11 w Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji,

- Z w Centralnym Inspektoracie Standaryzacji,

- 3 w instytutach Państwowej Agencji Atomistyki,

- 6 w innych placówkach naukowo-badawczych.

Placówki SPSP podlegają organizacyjnie swoim

macierzystym instytutom, natomiast ich działaność jest

koordynowana i nadzorowana przez COPSP zlokalizowany w CLOR.

Zatrudnienie w placówkach prowadzących rutynową kontrolę w

warunkach normalnych, wynosi łącznie 280 osób. Obowiązuje zasada

gotowości całego zespołu laboratorium placówki na wypadek

konieczności zwiększenia częstotliwości pomiarów skażeń

promieniotwórczych w sytuacjach awaryjnych.

W placówkach SPSP wykorzystywany jest podstawowy

zestaw aparatury typu ZAPKS-1 produkcji krajowej, który

umożliwia wykonywanie ciągłego pomiaru mocy owkl promieniowania
l

gamma 1 pomiaru aktywności analizowanych próbek. Aktualnie w

- aktualne dane patrz Załącznik III.
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wyposażeniu placówek SPSP znajduje się 130 takich zestawów.

Ponadto placówki posiadają:

- rentgenorad i otnetry DP-66,

- zaplecze laboratoryjne wyposażone w sprzęt do prac

rad i ochem i cznych;

- aparaturę do pomiarów skażeń powietrza typu EAR-620 (SIMiGW),

- przyrządy dozymetryczne typu RUST,RK (WSSE),

- przewoźne laboratorium do terenowej kontroli skażeń i badania

próbek środowiskowych (WSSE w Sanoku) [1].

Zbierane w ramach SPSP wyniki pomiarów są opracowywane

i publikowane przez CLOR. Najważniejszą publikacją, w której

omówiono sytuację radiologiczną w Polsce w pierwszym okresie po

Czarnobylu, była praca K.Żarnowieckiego "Analiza skażeń

promieniotwórczych i zagrożenia radiologicznego w Polsce po

awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu" [2].

Na wniosek Zespołu Prezesa PAA ds. elektrowni jądrowej

Żarnowiec, Prezes PAA wydał polecenie (pismo PAA:Br-JS/33/466/90

z 5 marca 1990r.), aby CLOR przygotował udokumentowaną ocenę

sytuacji radiologicznej w Polsce od 28 kwietnia 1986 r. do 31

grudnia 1989 r.

W kwietniu 1990 r. CLOR przedstawił opracowanie "Wpływ

awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu na sytuację

radiologiczną w Polsce" [3]. (Publikacja została wydana przez

PAA w nakładzie 600 egz. pt. "Cztery lata po Czarnobylu" i

rozesłana do instytucji państwowych, .naukowych oraz redakcji

czasopism). Pracę tą. uzupełnioną danymi z 1990 r.. wykorzystano

w niniejszym opracowaniu.

Skutkj radiologicznej katastrofy w Czarnobylu były

przedni i otem 1 i cznych szczegółowych badań prowadzonych przez

specjalistów z różnych instytucji naukowych i badawczych w

kraju. Wykaz prac na ten temat, o których istnieniu informacje

dotarły do Zespołu, podano w rozdz. 6 WYKAZ PUBLIKACJI.
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1.6 NIEKTÓRE DAWKI I WSKAŹNIKI POCHOD.NE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH

PRZEPISÓW

Do 21 maja 1986 r. obowiązywało Zarządzenie Ministra

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw

Wykorzystania Energii Jądrowej z 15 grudnia 1969 r. w sprawie

największych dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego

oraz innych wskaźników z zakresu ochrony przed promieniowaniem

(MP z 19T0 r. nr l.poz.T). Zgodnie z tym Zarządzeniem,

największa dopuszczalna dawka promieniowania jonizującego dla

osób dorosłych znajdujących się na terenie i w otoczeniu

zakładów, otrzymywana w wyniku stosowania w tych zakładach

źródeł promieniowania jonizującego (dla całego ciała) wynosiła

5 **

0 tej dawce mówi się w Raporcie Komisji Rządowej z

czerwca 1986 r. na str.14:

"Ze względu na krótki okres występowania podwyższonych wartości

mocy dawki sumaryczna dawka roczna będzie leżała znacznie

poniżej wartości dopuszczalnej wynoszącej 5 mSv/rok".

Faktycznie średnia wartość rocznego równoważnika dawki

obciążającej dla ludności Polski wyniosła w pierwszym roku po

katastrofie w Czarnobylu (1986-1987) 0,31 mSv (odpowiednie

średnie wartości w rejonach silnie i słabo skażonych wyniosły

0.T1 mSv i 0.12 mSv). Patrz Rys. 3.1 i Tab. 4.4.

Na podstawie wspomnianego wyżej Zarządzenia można było

okres1 ić "maksymalnie dopuszcza1ne koncentracje" skażeń

promieniotwórczych terenu, wody, powietrza lub żywności**'

*' - największa dopuszczalna dawka dla osób narażonych zawodowo

(praca ze źródłami promieniowania) wynosiła 50 mSv/rok.

**'- o których mówi się w Zarządzeniu z dnia 31 grudnia 1967 r.

(D.Urz. MSW nr 2 z 1968 r. poz.4) Patrz Załącznik I,

str. 10-12.
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odpowiednio w Bq/m2, Bq/1, Bq/m3, Bq/kg. Jednakże explicite

wartości takie nie zosta iy podane w żadnym oficjalnym

dokumencie.

W 1986 r. odpcwiednie Komisje EWG zaproponowały

dopuszczalne poziomy skażeń izotopami cezu: dla ogółu produktów

żywnościowych 600 Bq/kg} a dla mleka i produktów żywnościowych

dla dzieci 3T0 Bq/kg. Większość krajów świata przyjęta te

limity. W Polsce nie zostały one oficjalnie zatwierdzone, ale

były stosowane w praktyce.

Przy ustalaniu ;akich limitów wykorzystuje się pojęcia

statystycznej rocznej diety osoby dorosłej lub dziecka oraz

wartości dawki granicznej.

Efektywny równoważnik dawki 5 mSv/rok może być

spowodowany wchłonięciem do organizmu 400.000 Bq izotopów cezu w

ciągu roku. Statystyczna dieta dorosłego obejmuje 2 kg produktów

żywnościowych dziennie. Dzieląc 400.000 Bq przez 365 dni i 2 kg

otrzymujemy wartość 548 Bq/kg. Tak uzyskano wspomniany powyżej

limit skażenia produktów żywnościowych (600 Bq/kg). Ponieważ

przyjmuje się, że dopuszczalna dawka dla dzieci wynosi 1/3 5

mSv/rok a dieta statystycznego dziecka obejmuje 1 kg produktów

żywnościowych, więc dzieląc 400.000 Bq przez 365 dni, przez 1 kg

i przez 3 otrzymujemy wartość 365 Bq/kg. Jest to wartość

wspomnianego wyżej limitu skażenia mleka i produktów

żywnościowych dla dzieci (370 Bq/kg).

Należy podkreślić, że w statystycznej rocznej diecie

dorosłego Polaka zawartość izotopów promieniotwórczych cezu

wynosiła w roku 1986 około 5000 Bq. a w roku 1990 około 1000 Bq.

Patrz również 3.6 "Skażenia żywności" oraz Tab. 4.5 - 4.T.

Od 21 maja 1988 r. obowiązuje Zarządzenie Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki z 31 marca 1988 r, w sprawie dawek

granicznych promieniowania jonizującego i wskaźników pochodnych

określających zagrożenie promieniowaniem jonizującym (M.P. z

1988 r. nr 14, poz. 124). W myśl S 9.1 tego Zarządzenia: "Dawka

graniczna dla osób zamieszkałych lub przebywających w ogólnie

dostępnym otoczeniu źródła promieniowania jonizującego, w ty*
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również obiektu jądrowego, oraz . narażonych wskutek skażeń

promieniotwórczych środowiska, wyrażona jako efektywny

równoważnik dawki w ciągu 12 miesięcy, wynosi 1 mSv"*'.

Natomiast do dnia dzisiejszego nie zostały ustalone ani

wspomniane powyżej "maksymalne dopuszczalne koncentracje", ani

inne wskaźniki pochodne od wartości granicznych.

1.7 ZASADY PROFILAKTYKI W PRZYPADKACH NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ
RADIOLOGICZNYCH

Tu przytaczamy obszerny tekst z rozdziału "Poważna

awaria w elektrowni atomowej" z książki R.Śzepke [4].

"Katastrofa nuklearna w Elektrowni Atomowej w

Czernobylu stała się jednocześnie bardzo cenną lekcją w

dziedzinie ochrony przed promieniowaniem. Wszystkie bowiem

dotychczasowe opracowania na ten temat opierały się, rzecz

jasna, tylko na teoretycznych przewidywaniach, mniej lub więcej

prawdopodobnych. Groźny wypadek w Czernobylu zweryfikował

prawdziwość tych kalkulacji. Potwierdziło się, że nie można

zagwarantować bezpieczeństwa w 100 7..

Choć zatem bardzo rzadko, to jednak zdarzyć się może

katastrofa nuklearna z uwolnieniem dużych ilości substancji

promieniotwórczych; co wtedy ma robić szary człowiek na wieść o

takim nieszczęściu? Nie -jest on do tego przygotowany, a

zaskoczony traci głowę, wpada w popłoch, tym bardziej że brak

jest wtedy konkretnych informacji i zaleceń". ( )

"Tymczasem szary człowiek zdany jest niemal całkowicie

na siebie. Skąpe i zbyt ostrożne wiadomości, niby uspokajające,

najczęściej nieprzygotowanego człowieka jeszcze bardziej

wpędzają w paniczny nastrój. A plotek przy tym zatrzęsienie! Co

robić?

Wiadomo, że działać trzeba szybko, każda bowiem

godzina jest ważna. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że

*'- dawka graniczna dla osób narażonych zawodowo (dla całego

ciała) wynosi 50 mSv/rok.
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produkty promieniotwórcze uwolnione podczas takiej awarii

rozprzestrzeniają się albo przez rzeki, albo przez atmosferę. O

skażenie wody wodociągowej można się zbytnio nie obawiać, gdyż

odpowiednie służby zatrzymają pobór wody ze skażonej rzeki do

czasu. aż minie kulminacyjna fala skażeniowa. pozostaje droga

armosferyczna, gdzie, niestety, żadna już służba nic nie może

zdziałać. Chmury radioaktywne rozprzestrzeniać się będą

stosownie do panujących aktualnie warunków meteorologicznych i

po drodze skażać nie tylko samo powietrze, którym oddychamy,

lecz również glebę, roślinność, zbiorniki wód powierzchniowych,

domy, ulice, nasze mieszkania, odzież, skórę 1 włosy.

Ale sprawa wcale nie jest beznadziejna, bo tu właśnie Ty

możesz dużo zdziałać! Gdy tylko to możliwe, trzeba przebywać w

mieszkaniu przy zamkniętych oknach. Aby jednak powietrza

zamkniętego w pomieszczeniu starczyło na dłużej, trzeba go

"oszczędzać". Każdy człowiek, gdy siedzi lub leży, zużywa ok.

0.5 m powietrza na godzinę. Gdy pracuje, chodzi, biega - łatwo

może się ta ilość podwoić i potroić. Dlatego trzeba zachowywać

się spokojnie. Nadto każda paląca się świeczka lub każdy

zapalony papieros zużywa tyle powietrza. co jedna osoba, a

palnik gazowy - tyle co kilka osób. Nie palić zatem i nie

gotować na gazie. Te ograniczenia są konieczne, gdyż nasze

mieszkania są małe. niskie, no i dość zagęszczone.

Przebywanie na zewnątrz budynku ograniczyć do

niezbędnego minimum. Po powrocie do domu, przed wejściem,

otrzepać wierzchnie ubranie i nakrycie głowy, buty dobrze

wytrzeć. Zaraz też umyć ręce. twarz i głowę (zwłaszcza jeżeli

była bez nakrycia). Wszystkie bowiem kalkulacje na temat dawki

od pyłów osadzonych na skórze zakładają, że skóra będzie zmywana

przynajmniej co 12 godzin.

To proste zachowanie nie tylko zmniejszy skażenie

drogą inhalacyjną (której zresztą udział nie jest największy),

lecz również obniży dawkę od napromienienia zewnętrznego. Ściany

bowiem domu w najgorszym razie zmniejszą tę dawkę o połowę. Zysk

zatem znaczny, zwłaszcza że dotyczy pierwszych momentów, kiedy
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to promieniowanie jest największe. Te ograniczenia trwać mogą
kilkanaście godzin, a może kilka dni. Wszystko zależy od
wielkości skażeń, odległości od miejsca awarii, warunków
meteorologicznych itp. W tym to jednak czasie odpowiednie służby
uzyskają wystarczającą ilość wyników pomiarowych, aby dokonać
oceny zagrożenia i wydać odpowiednie zalecenia. Wtedy może
okazać się, że przesadzono, zamykając się w mieszkaniu, albo...
że nie doceniono zagrożenia. W każdym przypadku dawka będzie
obniżona i to się liczy". (.....)

"Dalsze ograniczenia dotyczą spożywania świeżych
warzyw oraz picia mleka od krów pasących się na łące, I znów
dotyczy to przede wszystkim dzieci. Przykładowo "spożycie 1000
Bq jodu-131, np. wraz z mlekiem, spowoduje w tarczycy:
niemowlęcia (1 rok) dawkę 3,8 mSv, dziecka (10 lat) - 1,5 mSv,
nastolatka - 0,6 mSV, a dorosłego 0,5 mSv (50 mrem).
Ograniczenia te trwają aż do momentu, kiedy pomiary wykażą, że
skażenia tych produktów są poniżej przyjętego poziomu
dopuszczalnego". ( )

"Warto zauważyć, że np. w F i n1and i i, choć skażeń i e
było większe niż w Polsce, mleko było mało skażone (bo krowy
były w oborze*^. Z kolei duże skażenie mleka owiec zanotowano w
Szwajcarii i. we Włoszech. Podobnie duże różnice można by
przytoczyć dla warzyw rosnących w polu lub szklarni, jaj kur
grzebiących po podwórku, a niosek żyjących pod dachem, dziczyzny
w stosunku do wieprzowiny itd. 0 różnicach tych warto pamiętać,
gdyż droga pokarmowa jest najważniejsza".

*' - i karmione paszą ze zbiorów 1985 r. (przyp. red. ).

1.8 ZRODŁA
[1] Komisja Rządowa ds. Oceny Promieniowania Jądrowego i Działań

Profilaktycznych. Raport Komisji Rządowej, Warszawa,
czerwiec 1986 r.

[2] K. Żarnowiecki, "Analiza skażeń promieniotwórczych i
zagrożenia radiologicznego w Polsce po awarii elektrowni
jądrowej w Czarnobylu", Raport CLOR Nr 120/D, 1988 r.

[3] D.Grabowski i inni, "Wpływ awarii elektrowni jądrowej w
Czarnobylu na sytuację radiologiczną w Polsce", CLOR,
Warszawa 1991 r.

[4] R.Szepke, "Promieniowanie jest wśród nas". Wydawnictwo MON,
wyd.11 uzup., Warszawa 1989 r.
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2. EMISJA SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH

CRozdział opracowany przy współudział* Piotra Jaracza3

Katastrofa w elektrowni Jądrowej w Czarnobylu wydarzyła:

sie tui po północy 2© kwietnia 108O r. Całkowitemu zniszcze-

niu, na skutek wybuchu Jaki nastąpił, uległa górna cześć

zbiornika reaktora nr 4. Umożliwiło to, z jednej strony emis-

je radioaktywności z odsłoniętego rdzenia reakora. z drugiej

zaś - dostęp tlenu do rozgrzanego grań tu Ct • OOO O , peł-

niącego role spowalniacza neutronów.

Wybuchł pożar i nastąpiła gwałtowna emisja substancji

promieniotwórczych w postaci gazów, aerozoli 1 drobin

stopionego lub rozkruszonego paliwa do atmosfery. Podczas

akcji ratowniczej, na płonący blok reaktora zrzucono ok. 9OOO

ton dolomitu, piasku, gliny, boru 1 ołowiu. Dopiero po 1O

dniach udało sie ugasić pożar, a tym samym ograniczyć uwol-

nienia substancji promieniotwórczych.

Na podstawie danych technicznych i eksploatacyjnych

reaktora nr 4 można oszacować, że w momencie awarii

sumaryczna aktywność radionuklidów znajdujących sie w rdzeniu

reaktora wynosiła około 2OOO MCI Cok.loa°BqD.

Chcąc ocenić wielkość emisji w czasie awarii. należy

wziąć pod uwagą ilości pierwiastków radioaktywnych, wyprodu-

kowanych w reaktorze. W Tab.2.1 podano wyniki obliczeń aktyw-

ności rdzenia, pochodzące z kilku źródeł. Nie wyszczególniono

w niej radioizotopów o okresie pokrozpadu T, ._ .< 9 dni. Po—

miniąto również radioizotopy gazów szlachetnych CKr. Xe3 o

niewielkiej szkodliwości dla organizmów żywych oraz niektó-

rych innych pierwiastków występujących, w bardzo małych iloś-

ciach, w rdzeniu reaktora. W wyborze tym kierowano sie głów-

nie kryterium znaczenia radiologicznego, danego izotopu, dla

obszaru Polski.

Z danych meteorologicznych IM16W cytowanych w CO1. a

także Innych wynika, że w dniach 26-28.IV. 1066 r.. średni

czas transportu mas skażonego powietrza z rejonu Czarnobyla
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nad terytorium Polski C głównie pól nocno-wschodnią cześć kra-
JuD wynosił około 2 dni. Dotyczy to przyziemnej warstwy atmo-
sfery o największym znaczeniu dla skażeń bezpośrednich gleby
1 roślinności oraz skażeń organizmów żywych drogą inhalacyjną
1 przez napromieniowanie zewnętrzne. Tak wlec radioizotopy o
krótszych czasach życia mogły dotrzeć do Polski. Jedynie w
niewielkich ilościach, co uzasadnia pominiecie ich w Tab. 2.1.

Tabela 2.1
Obliczenia składu rdzenia reaktora nr 4 w Czarnobylu

28 kwietnia 198© r. w INCH

Izotop

I 131
Te 132
Cs 134
Cs 137
2r 95
Nb 95
Ru 1O3
Ru IOC
Ba 140
Ce 141
Ce 144
Sr 89
Sr 9O
Pu 238
Pu 239
Pu 240
Pu 241
Ca 242

INSAG-1
£13

8 3
7 3

5 . 1
7 . 8

1 3 2

1 3 2
5 5

1 3 4
1 4 7

8 9
61

5 . 4
0,027
0.023
0.032
4 . 6
O.73

USDOE
( 2 3

8 4
8 9

5 . 1
7 . 8

5 4

8 6
6 2

5 . 4
od O . 0 2 3

• • »

do 07

Kirchner
i in. £33

6 7
5 7

4 . 3
8 . 3

1 5 6

13O
3 4

1 3 5

1 1 4
9 3

6 . 2
0.022
0.024
O.O5O
5 . 7
0.99

Piasecki
i In. (43

3 . 8
6 . 8

1 2 7
1 1 6
1 0 5

2 5

1 3 2

7 8 «
5 ' 4 «

0.028

Biegi tzev
i in. £53

4 . 1
7.0

2 3

1 0 5

6 . 2
O.O25
O.O26
O.O4O
5.0
0.83

2ar nowie
-cki £63

7 6
8 7

4 . 1
6 . 6

1 5 4
1 5 7
1OO

2 7
15O
1 5 5
1 0 6
1OO

5 . 5

razem

•» 27

po przeliczeniu na na dzień 26. IV. 1986
E.Piasecki, A. Trzcińska, P. Jaracz. S. Mlrowskl, 1991

Rozważając wielkość emisji radioizotopów w czasie awarii,

cytuje się często dane Międzynarodowej Agencji Energii Atomo-

wej C MAE AD z INSAG-1 Report. September 1986 (13. będące pow-

tórzeniem wcześniejszego opracowania radzieckiego dla MAEA.

Cytowany raport podaje - dla całkowitej emisji radioizotopów

Cz wyłączeniem gazów szlachetnych: Kr 85 1 Xe 1333 - wartość

22



5O • E5 MCi, w przeliczeniu na dzień ©. V. 1086. Podstawą tej

oceny emisji były pomiary aktywności substancji promieniotwó-

rczych na powierzchni ziemi, wykonywane w granicach państwo-

wych byłego ZSRR. Założono przy tym. ze początkowo radionuk-

lidy były unoszone Jedynie na wysokość około 1OOO a, zanim

rozpoczął SJę ich transport poziomy. Według cytowanych pomia-

rów 1 obliczeń emisja wyniosła: ok. 1O-2O % znajdujących się

w rdzeniu reaktora pierwiastków lotnych CJ. Cs, Te3 oraz ok.

3 54 zawartości pierwiastków mniej lotnych CRu. Ce, Zr i akty-

nowcowi .

Liczby te nie uwzględniają jednak opadu radioaktywnego

poza terytorium byłego ZSRR. Dotyczy to głównie J i Cs oraz

innych, mniej lotnych radioizotopów: Ru. Ce, Zr, Nb, Np i Pu.

Te ostatnie mogły znajdować się. w większej ilości, w ra-

dioaktywnej chmurze wyemitowanej w wyniku eksplozji na du±ą

wysokość, w pierwszej fazie awarii - w kierunku Polski 1 Ska-

ndynawii - i miały znaczący udział w cząsteczkowej frakcji o-

padu radioaktywnego Ctzw. "gorące cząstki'O. Pomiary przepro-

wadzone w innych krajach Cmiędzy innymi w Polsce, na wysoko-

ści 12 km. C63D wykazały silne skalenie atmosfery również na

dużych wysokościach, przy czym większe szybkości wiatru tam

panujące sprzyjały rozprzestrzenianiu skażenia na dużą odleg-

łość.

Na podstawie takich pomiarów ustalono (23, iż stopień

uwolnienia do środowiska wynosił w rzeczywistości: około 2O -

25 V. dla J 131. około 15 -18 X dla Cs 134 1 około 23 - 31 X

dla Cs 137, był więc dla tych radioizotopów średnio dwukrot-

nie wyższy od pierwotnych danych radzieckich. Oznacza to, ze

całkowite uwolnienie trzech najistotniejszych, z radiologicz-

nego punktu widzenia radioizotopów nożna ostatecznie oszaco-

wać na: 2O - 40 MCi. dla J 131 oraz około 3 MCi, dla Cs 134 i

Cs 137 łącznie Craport Cl) podawał odpowiednio 7 1 1,5 MCi3.

Podobne wartości podaje publikacja C73.

Wartości te warto porównać z aktywnością substancji pro-

mieniotwórczych uwolnionych do środowiska ziemskiego w Innych

okresach "historii atomu". Weźmy na przykład "rekordowy" rok



Tabela 2.2
Największe skalenia środowiska naturalnego

substancjami promieniotwórczymi 18]

Lp.

1

2

3

4

S

6

7

8

Źródło emisji

Próbne eksplozje Jądrowe

Program produkcji broni JądroweJCeksploatacJa
reaktorów produkujących pluton i zakładów
przerobu paliwa z reaktorów - rejon pd. UraluD

Katastrofa w EJ Czarnobyl

Konwencjonalna eksplozja w zakł. przemysłu
zbrojeniowego w Kisztymie na Uralu

Hiroszima i Nagasaki

Awaria reaktora prod, pluton w Windscale

Awaria reaktora w EJ Goiana

Awaria reaktora w EJ Three Mile Island

Kraj

USA. ZSRR

ZSRR

ZSRR

ZSRR

Japoni a

W. Brytan ia

Brazylia

USA

Lp.

1

2

3

A

5

e
7

e

Rok

1961-64

1949-60

1986

1997

1945

1937

1987

1979

Wielkość
emisji w [MC13

5OOO

1000

5 0

2

1

O.O25OOO

O.OO12OO

o.ooooos
O.OOOOSO

Podstawowe radioizotopy

Wszystkie produkty rozszczepienia
i transuranowce

Wszystkie produkty rozszczepienia
1 transuranowce

Cs 137 i J 131

Sr 90

Wszystkie produkty rozszczepienia
i transvanowce

J 131

Cs 137

J 131



1962, kiedy to przeprowadzono 77 próbr**ch wybuchów Jądrowych

W porównaniu do tego roku. w czasie katastrofy w Czarnobylu

uwolniło się tylko około 5 razy mniej Cs oraz około 200 razy

mniej J [93. W Tab. 2.2 podano zestawienie głównych, dotych-

czasowych źródeł skażenia wraz z wielkością uwolnień substan-

cji promieniotwórczych. W tym zestawieniu wkład katastrofy w

Czanobylu, w globalne skażenie promieniotwórcze okazuj* sie.

być niewielki Cpor. Tab.2.23. Główny udział pochodzi od prób-

nych wybuchów Jądrowych oraz realizacji radzieckiego programu

pr oduk cJ i br oni J ądr owej.

Trzeba Jednak pamiętać, że próby Jądrowe przeprowadzano

w miejscach odległych od siedzib ludzkich Cco nie znaczy poz-

bawionych form życia biologicznego}. Katastrofa czarnobylska

nastąpiła w rejonie zamieszkałym, o stosunkowo dużej gęstości

zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia w tyra rejonie Ukrai-

ny Jest zbliżona do średniej gęstości zaludnienia w Polsce,

Danii lub Szwajcarii.

Katastrofa zasadniczo spowodowała skażenia lokalne. Je-

dnak było to skażenie bardzo silne. Niektóre tereny Cdotyczy

to obszarów skażonych plutonem} będą prawdopodobnie trwale

niedostępne dla wyższych form życia. Stanowią one obecni*

specyficzny r«z«rmt dla badań naukowych.
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3. SKA2EM1A PROK1ENIOTWORC2E I ICH KONSEKWENCJE ID

Skażenia promieniotwórcze, pochodzące ze zniszczonego

reaktora Jądrowego w Czarnobylu, dotarły do Polski i Innych

krajów wyłącznie drogą powietrzną. Izotopy radioaktywne

wyrzucane początkowo na wysokość 1600 m. a w następnych

dniach - na ok. OOO - 400 m, przesuwały się wraz z masami

powietrza w różnych kierunkach. zależnie od panujących w

danej chwili warunków meteorologicznych. Później stopniowo

osiadały na powierzchni ziemi. powodując skażenie gleby,

wody, roślin, zwierząt 1 ludzi.

Wykonane 28 kwietnia 198© r. w Polsce, wstępne pomiary

spektrometryczne aerozoli zawartych w powietrzu wykazały, że

pochodzą one z uszkodzonego reaktora, a nie - Jak

przypuszczano początkowo - wybuchu Jądrowego. Świadczyła o

tym obecność w badanych aerozolach izotopu cezu 134 CCs 134)

i tylko niewielka ilość pierwiastków o temp. wrzenia powyżej

15OO K, występujących zwykle w opadzie po wybuchach

Jądrowych. Podczas analiz spektrometrycznych zidentyfikowano

ponad 20 sztucznych radlonuklidów. m. in. izotopy Jodu.

telluru oraz cezu.

3.1. SKA2ENIE POWIETRZA

W pierwszym okresie. tj. podczas emisji substancji

promieniotwórczych z reaktora, w ogólnej aktywności powietrza

dominowały izotopy Jodu 132 CJ 1323. telluru 132 CTe 132) 1

Jodu 131 CJ 1315.patrz Tab. 3.1.

W miarę upływu czasu izotopy o stosunkowo krótkich

okresach połowicznego rozpadu CT1/23 zanikały, a poczynając

od lipca 1989 r. nawet izotop J 131 stał się właściwie

niemierzalny. Skażenia powietrza przyziemnego Już od sierpnia

198O r. utrzymują się na poziomie sprzed Katastrofy; średnia

globalna aktywność beta. zmierzona w placówkach SPSP w

stacjach IM1GW, nie przekracza 1 nBą/m Cpatrz Tab. 3.83. a
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poziom izotopów cezu -

zmniejsza.

kilkudziesięciu powoli si e

Tabela 3.1

Skażenia promieniotwórcze powietrza w warstwie przyziemnej
w Warszawie 1 Mikołajkach C1986 r.3

Izotop
T1./2

J 131 8 dni
J 132 2 godz
Te 132 3 dni
Cs 134 2 lata
Cs 136 13 dni
Cs 137 3O la t
Ru 103 39 dni
Ru 1O6 368 dni
Zr 95 64 dni
Ce 141 33 dni
Sr 90 29 la t

Czas i miejsce pobrania próbek

3O. O4 godz.8. OO
- 1.O5 godz.e.OO

Warszawa Mikołajki

6.05 godz.8. 00
-7. O5 godz.8. OO

Mikołajki

Aktywność tBq/m )

Z.7
2.0
2.0
0.6
O.l
1.2
0.7
0,2
O.Ol
0.02
O, Ol 5

8.8
6.5
6.5
2.3
0.7
4.8
2.0
0.6
0,08
0.07
0.03

o.a
O.O5
O,OS
O.Ol
O.OO3
O.O2
O.O4
O.O2
O.02
O.Ol

O poziomie skaleń oraz zagrożeniu radiologicznym

decydują przede wszystkim długoźyclowy i z o t o p Cs 137 i w

mniejszym stopniu Cs 134 . Tab. 3.3. Izotopy promieniotwórcze

o średnich okresach połowicznego rozpadu Ccyrkon 95 C2r 951,

niob OS CNb O6), ruten 1O3 tRu 1O31. e«z 136 CCs 1381. bar

14O CBa 14O1, lantan 14O [La 14OJ, cer 141 [Ce 14133 -

emitowane z uszkodzonego reaktora w niewie lk ich s tężen iach

również u legały rozpadowi. Nie stanowiły Jednak zbytniego

zagrożenia, ponieważ z l e były wchłaniane przez organizmy

żywe. Ze względu na znikome i l o ś c i izotopów promienio-

twórczych a l f a oraz izotopu strontu 0O CSr 9OD. pocho-

dzące od nich zagrożenie było pomijał n i e małe.

2 8



Tabela 3.2

Średnia miesięczna globalna aktywność beta powietrza

w Polsce imBąSm I

Miejsce
pobrania
próbek

Warszawa
Gdynia
Kasprowy Wierch
Mikołajki
bódź
Poznań
Świnoujście
Legnica
Śnieżka

Średnia aktywność w kolejnych miesiącach

i

1
<O.5

1
<O,5

1
<0.5

-
1

<O,5

T T

1
<O,5

1
i
1
1
-
1

<0.5

T T T
J, J. X

1
<O.5

1
1
1
1
-
1

<0.5

I V

śr edni a

9 4OO
12 OOO

1 8OO
31 1O0

4 3OO
9 3OO
4 1OO
6 1O0

10 OOO

max.

108 BOO
325 2O0

44 100
572 000
187 30O
514 4OO

13 OOO
239 7OO
226 3OO

v

9 7 O
O5O
8 1 0

1220
9OO
8 7 O
5 5 O

177O
215O

Miejsce
pobrania
próbek

Warszawa
Gdynia
Kasprowy Wierch
Mikołajki
Łódź
Poznań
Świnoujście
Legnica
Śnieżka

Średnia aktywność

VI

4
2
-
3
4
4
3

1O
2

V I I

2
1
-
3
2
3
1
5
1

VIII

1
1
1
1
1

<0.5
1
1

<0.5

w kolejnych

IX

<0.5
<O,5

1
<0.5

1
<O.5

1
1
1

X

1
<0.5
<0.5
<0.5

1
<0.5

1
1

<O.5

mi eslącach

XI

1
1

<O.5
<0.5

1
<0.5

1
1

<0.5

XII

1
<0,5

0
1
1

<0.5
1
1

<0.5

Tabela 3.3

Zawartość Cs 134 i Cs 137 w przyzieimej warstwie
powietrza atmosferycznego w Warszawie iw&ąSm i

Rok

1085
1O8O
1087
1O88
1980
1OOO

Cs 1 3 4

max.

9.OOO
O.O2
0.01
0.004
O.OOO

średnia

47
O.Ol
0.003
0.001
0.001

Cs 137

max.

18.OOO
O.O5
0.04
0.02
o.oe

średnia

<0.03
51
0.02
0.01
0.007
0.007



Średnią globalną aktywności powietrza w

podano w Tab. 3. 4.

latach 1985-90

Tabela 3. 4
Średnia globalna aktywność beta powietrza [mBąSm J

Miejsce pobrania
próbek

Warszawa
Gdynia
Kasprowy Wierch
Mikołajki
Łódź
Poznań
Świnoujście
Legnica
Śnieżka

Średnia
ogólnopolska

Rok

1985

1
<O.5
1

<0,5
1
<O,5
<0.5
1
<0.5

0,5

198©

910
1128
218
272O
486
9O8
420
778
1036

064

1987

1
<0.5
1

<0.5
1
<0.5
1
1
<0,5

1

1988

1
<0.5
1

<0.5
1
<o.s
1
1
1

1

1989

1
1
1
1
1
1
i
i
i

i

199O

1
<0.5
2
1
1
<0.5
1
1
1

1

3.2. OPAD CAŁKOWITY

Skażenia promieniotwórcze powierzchni ziemi spowodowane

opadaniem aerozoli radioaktywnych, unoszonych przez

powietrze, mierzy się na podstawie tzw. opadu całkowitego.

Opad całkowity Jest to aktywność opadających z atmosfery

skażeń suchych i skażeń wymywanych z powietrza przez opady

atmosferyczne, odniesiona do Jednostki powierzchni 1 czasu. W

Polsce, tak Jak w wielu Innych krajach, mierzono opad dobowy
2

przeliczony na 1 m powierzchni ziemi.
Skażenie powierzchni terenu Jest proporcjonalne do

stężenia substancji promieniotwórczych w przyziemnej warstwie

powietrza, a zależy od wielu czynników, m. in. pierwiastka.

Jego fizycznej i chemicznej postaci. wielkości aerozoli,

warunków turbulencji, rodzaju gruntu. Szczególne znaczenie w

skażeniu powierzchni ma wymywanie z powietrza radioaktywnych

aerozoli przez opady atmosferyczne. Czynniki te powodują, ze

radioaktywność powierzchniowej warstwy gleby będzie
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wielokrotnie większa po opadach deszczu nil podczas
bezdeszczowej pogody. Toteż rozkład skażeń na powierzchni
ziemi może byc" bardzo zróżnicowany.

I tak właśnie było w Polsce. Zmienne warunki
atmosferyczne, wiatry wiejące w różnych kierunkach z różną
prędkością, zależnie od wysokości, a także lokalne deszcze
występujące na przełomie kwietnia 1 maja w pd. -wsch. części
kraju, spowodowały nierównomierne skażenie gleby na obszarze
całego kraju. Na skutek lokalnych deszczów w wielu rejonach
Polski, gdzie skażenie powietrza było niewielkie, wystąpiło
wielokrotnie większe skażenie terenu.

Aktywności globalne beta dobowego opadu całkowitego
zawierały s ię w granicach od kilkudziesięciu Bq/"m do ponad 20
kBq/m2. Udział izotopów J 131 i Cs 137 w opadzie - od 28
kwietnia do 11 maja 1986 r. - oceniono od 2,9 1 O,O kBq/m w
Słupsku, 6.1 i 40.0 kBq/m2 w Suwałkach do 27.2 i 193.©
kBq/m w Opolu.

Sumaryczne aktywności miesięczne opadu całkowitego,
zmierzone w placówkach SPSP w stacjach IM1GW w 1986 r. podano
w Tab. 3. 5.

Tabela 3.5
Sumaryczna aktywność miesięczna opadu całkowitego

w Polsce w 1986 r. ikBq^m J

Miejsce
pobrania
próbek

Warszawa
Gdynia
Kasprowy Wierch
Mikołajki
bódź
Poznań
Świnoujście

- Legnica
Śnieżka

I

0,03
0,04
0,06
0,03
0.06
0.02
0,05
0.03
0,04

Sumaryczna

I I

0.03
0,03
0.04
0,02
0.04
0,02
0,04
0,03
0,04

0
0
0
0
0
O
0
0
0

aktywność miesięczna

I I I

. 0 3

. 0 3
,05
. 0 3
. 0 5
. 0 3
. 0 3
, 0 3
, 0 P

IV

5.59
4,65

12,80
9,69
1,52
2.01
0.22
1.09

51,03

4
11
1 3

7
0
2
4
2

2 4

V

. 2 6

. 1 9

. 3 4
, 7 9
. 9 5
. 0 1
. 7 8
. 7 7
. 7 1

VI

0 .
0 .
1 .
0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
0 ,

51
4 9
1 0
6 4
2 7
3 6
7 0
1O
6 2

Ciąg dalszy Tab. 3.5 na następnej stroni*
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Tab.3 5. ciąg dalszy

Miejsce
pobrania
próbek

Warszawa
Gdynia
Kasprowy Wierch
Mikołajki
Lodź
Poznań
Świnoujście
Legnica
Śnieżka

Sumaryczna aktywność miesięczna

VII

0.12
0.1S
0.39
0,87
0.08
0.10
0.14
0.04
0,25

VIII

0.04
0.08
0.25
0.31
0,07
0,13
0,15
0.04
0.015

IX .

0.04
0.04
0.1S
0.07
0.05
0,05
0.09
0.04
0.09

X

0,03
0.03
0,10
O.O7
0,05
0,05
0.07
0.03
0.11

XI

0.02
0.04
0.13
0.04
0.05
0.03
0.04
0.03
0.08

XII

0.04
0,03
0.08
0.05
o.oe
O.O5
o.oe
O.O4
0.07

W próbkach powietrza pobieranych z różnych wysokości Cdo
15 kttO między Warszawą a Mikołajkami, koncentracja izotopów
cezu była jeszcze w 1987 r. nieco wyższa niż przed awarią.
Stąd też aktywność opadu całkowitego dłużej pozostawała nieco
wyższa niż w roku 1985. Średnia aktywność beta miesięcznego
opadu całkowitego w 1985 r. utrzymywała s i e na poziomie 35

2 2
Bq/m . W l ipcu 1980 r. wynosiła 171 Bq/m , a w sierpniu 1988

g
roku - 43 Bq/m .

Średnią globalną aktywność beta opadu całkowitego w
latach 1985-90 podano w Tab.3.0.

Tabela 3.0
Średnia globalna aktywność J^eta opadu całkowitego

(fcBqXnroki

Miejsce pobrania
próbek

Warszawa
Gdynia
Kasprowy Wierch
Mikołajki
Lodź
Poznań
Świnoujście
Legnica
Śnieżka

Średnia
ogólnopolska

1985

0.30
0.32
0.00
0.30
0.52
0.34
0,42
0,39
0.30

0,41

1980

10,75
10.77
28.55
19.02

3.23
4.8©
0,38
4.20

77,23

19,01

Rok

1987

0,32
0.33
0,87
0.49
0,47
0,44
0,04
0.41
0.78

0,53

1988

0.29
0,23
0.55
0.33
0.58
0.38
0,58
0.40
0,71

0,45

1989

0,28
0,12
0,00
0,37
0,01
0.40
0.01
0.35
O.5O

0,43

1990

O.2O
0.08
0.48
0.37
0.47
0,44
0,57
0,35
0.40

0,39

3 2



Aktywność izotopów cezu mierzona w opadzie całkowitym
systematycznie maleje. W lipcu 198© r. aktywność cezu 137
była ponad 7O razy wyższa niż w lipcu 1989 r. , a w następnych
miesiącach konsekwentnie malała. W pierwszej1 połowie 1988 r.
była średnio około dwukrotnie wyższa niz odnotowana w
1985 r. , patrz Tab. 3. 7.

Tabela 3.7
Zawartość Cs 134, Cs 137, Sr OO 2

w sumarycznym rocznym opadzie całkowitym IBqXm . roki

Rok

1985
1986
1987
1988
1989
199O

Cs 134

_
7 5 3

8
3
1 . 0
1 . 0

Cs 137

O
1511

2 2
1 2

8
7.0

Sr 90

2
2 2

3 . 9
4 . 0
1 . 9
2 . 0

3. 3. SKAŻENIA GLEBY

Pochodną aktywności opadu całkowitego Jest skażenie

gleby. Przykładowe wyniki pomiarów, z pierwszych dni po

katastrofie, podano w Tab. 3. 8.

Tabela 3.8
Skażenia promieniotwórcze _

wybranych próbek gleby w Warszawie w 1980 r. ikBąSn ]

Izotop

J 131
Te 132
J 132
Cs 134
Cs 136
Cs 137
Ru 1O3
Ru 1O6
Mo 99
Zr 95
Nb 95
Ba 140
La 14O
Ce 141

Data poboru próbki

30. O4

19,9
16.0
15.4
1.5
0.7
2.7
2.8
2,0
1.7

O.l
1.9
1.8

4.O5

17.2
O.l
5,0
1.2
O.l
2.1
2.4
1.4
O.O
O.8
O.l
1.5
1.7

9. OS

12.5
2.8
2.4
1.4
O.3
2.5
3.5
1.3

O.l
1.4
1.3
O.l

13.05

3.7
1.4
1.2
1.9
0.3
3.4
3.4
0.9

O.l
l.e
1.9



Większe skalenia wystąpiły na terenach, nad którymi

długo utrzymywały się masy wysoko skażonego powietrza lub

występowały opady deszczu. Ten ostatni czynnik był

decydujący; tam gdzie padały deszcze nawet w czasie przepływu

mniej skażonego powietrza - skażenie gleby było największe

Cnp. w Krakowskiem. OpolskienO.

Obecnie skażenia gleby są nadal większe niż w 1985 r.

Jest to związane z osiadaniem długożyciowych izotopów

promieniotwórczych Cgłównie Cs 1373 w czasie katastrofy -

początkowo na powierzchni gleby, a następnie ich migracją w

głąb. Różnice w skażeniu poszczególnych próbek wynikają z

poziomu skażeń opadu całkowitego w danym rejonie. lokalnych

warunków meteorologicznych, ukształtowania terenu, a także

wyboru miejsca skąd pobierana Jest próbka 1 nawet sposobu w

Jaki została pobrana. W późniejszym okresie na wielkość

skażenia wierzchniej warstwy istotny wpływ ma rodzaj gleby.

Izotopy promieniotwórcze wiążą się w glebie w różny sposób

Czależnie od Jej rodzaju) i dlatego ich migracja przebiega

zawsze inaczej.

W pierwszych miesiącach po katastrofie średnia aktywność

globalna beta gleby Cwarstwa 5 cnO w Polsce wynosiła ok. 0,7

kBq/"kg i powoli zmniejszała się do wartości ok.0,6 kBq/kg w

połowie 1988 r. Średnie skażenie gleby przed katastrofą

wynosiło 0,48 kBq/Tcg. Należy podkreślić, że w stosowanych

pomiarach globalnej aktywności beta istotne znaczenie ma

określenie zawartości naturalnego potasu 40 CK 40). W

normalnych warunkach zawartość tego izotopu decyduje o

poziomie globalnej aktywności próbki gleby.

Według przyjętej w systemie SPSP metodyki, obszar Polski

Jest podzielony na 8 kontrolnych rejonów Cpatrz rys.3. ID.

Przedstawiając sytuację radiologiczną kraju, określa się

średnie wartości dla tych rejonów.

Średnie stężenia izotopów Cs 134 1 137 w próbkach gleb z

warstwy 10 cm, dla rejonów kontrolnych w 1988 r. podano w

Tab. 3.9.
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Rys. 3*1. Podział kraju na rejony kontrolne skażenia
Objaśnienie:
Rejon 1 - woj.:szczecińskie, koszalińskie, słupskie.
Rejon 2 - woj. : gdańskie. elbląskie, bydgoskie. toruńskie,

włocławskie.
Rejon 3 - woj.: olsztyńskie, suwalskie, łomżyńskie,

białostockie.
Rejon 4 - woj. ; gorzowskie, pilskie, zielonogórskie, poznańskie,

konińskie, leszczyńskie, kaliskie.
Rejon S - woj. płockie, ciechanowskie, ostrołęckie, sieradzkie.

łódzkie, skierniewickie, warszawskie, siedleckie,
piotrkowskie.

Rejon 6 - woj.: bialskopodlaskie, lubelskie, chełmskie.
kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie, zamojskie.

Rejon 7 - woj. : częstochowskie, jeleniogórskie, legnickie.
wrocławskie, wałbrzyskie, opolskie, katowickie.

Rejon 8 - woj. : bielskie, krakowskie, tarnowskie, rzeszowskie,
przemyskie, nowosądeckie, krośnieńskie.
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Tabela 3.9

Zawartość Cs 134 1 Cs 137 w glebie
w Polsce w 1988 r. tkBaSmi

Rejon

1
2
3
4
5
8
7
8

Polska

Cs

średnia

0.24
0.96
0.72
0.34
0.62
0.98
2.19
1.O9

l,O3

1 3 4

zakres

O.O4 - O.
0.10 - 1.
0.13 - 1.
O.O3 - O.
O.12 - 2.
O.22 - 2.
O.O4 -20.
O.1O - 5.

0,O3 -2O,

5O
1 5
0 2
5 2
4 0
81
0 7
5 0

O7

Cs

średnia

1.96
3.19
3.92
2.19
3.29
4.2O
8.54
5.23

4,69

1 3 7

zakres

O.21 - 3.43
O.99 - O,O8
2,80 - 5.01
1.31 - 2.94
1.13 -10.51
1.41 -12.93
0.97 -81. OO
0.40 -31.15

0,21 -81, OO

patrz rys. 3.1

Najwyższe skażenia rejestrowano w województwach
wschodnich oraz Wrocławskiem i Opolskiem. Jest to zgodne z
aktywnością opadu całkowitego w czasie katastrofy. Przed
katastrofą poziomy zawartości cezu 137 w glebie Cw PolsceD
zawierały s i ę w granicach O.2O-O.95 kBq/m .

Według raportu UNSCEAR z 1988 r.t23 średnie skażenie
gleby izotopami Cs 134 i Cs 137 w Polsce w 1987 r. wynosiło
2.6 i 5.2 kBq/m . Odpowiednie dane wynosiły dla Białorusi -
21 i 39 Cna dużych obszarach w rejonie katastrofy skażenie
przekraczało 15OOD, dla środkowej Szwecji - 17 i 31.
Finlandii - 7,6 i 15. Austrii 12 i 23. a dla pd. Bawarii - 8
i 1O kBq/m2.

3.4 SKAŻENIA WODY

Skażenia wody w Polsce były Jeszcze bardziej

zróżnicowane niż opadu całkowitego i gleby. Zależało to ». in.

od wielkości i głębokości zbiornika oraz przepływu wody.

Skażenia były zwykle krótkotrwałe. Zawartość Jodu 131 wahała

się. od kilkudziesięciu do kilkuset Bq/1, natomiast stężenie

Innych izotopów było minimalne. Procesy uzdatniania wody



powodowały, ±e skażeni* wody pitnej byto niższe aniżeli w
otwartych zbiornikach. Prowadzone w Warszawie pomiary
wykazały, ze aktywność wody po uzdatnieniu była ok. 2-krotnie
niższa niż wody z Wisły w ujęciu. Z pewności4 duże znaczenie
miał również czas Jaki upływał od momentu ujęcia wody do Jej
uzdatnienia. Wtedy krótkożyciowe izotopy ulegały rozpadowi.

Podczas kontrolowania ska*9ń wody wodociągowej, która
pochodzi z uzdatnienia wody powierzchniowej, notuje s ię duży
rozrzut wyników pomiarów aktywności beta. Różnice w poziomie
skażeń wód powierzchniowych zależą. Jak Już wspomniano, od
rodzaju zbiornika, intensywności przepływu wody.

zanieczyszczeń biologicznych, ale przede wszystkim od
zmieniających s i ę stężeń naturalnego K 40.

Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych Cwyrażane
globalną aktywnością beta3, a w konsekwencji wody
wodociągowej Cpochodzącej z ujęć z otwartych zbiorników). Już
od połowy 1986 r. były zbliżone do poziomu sprzed katastrofy
i zawierały s l e w granicach 0.03 - 5 Bq/1. Średnie miesięczne
aktywności beta próbek wody powierzchniowej pobieranych w
różnych rejonach Polski zmieniają s i ę od 0,1 do 0,7 Bq/l Cw
1985 r. średnia wynosiła ok. 0,3 Bq/13. Obserwowane rozrzuty
spowodowane są głównie różnymi zawartościami naturalnego
izotopu - K 40. V próbkach wód powierzchniowych 1 wody
wodociągowej skażenia cezem i strontem są poniżej
wykrywalności.

Średnie globalne aktywności beta wód powierzchniowych w
latach 1960-90 podano w Tab. 3.10.

Kontrolowano również stężenie trytu w wodzie
wodociągowej w Warszawie Cpochodzącej z ujęć Wisły} oraz
w opadach atmosferycznych. Nie stwierdzono Istotnych różnic w
poziomie skażeń od 1069 r.
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Tabela 3.10

Średnia sumaryczna aktywność bela
wody powierzchniowej (

1O8O
styczeń - marzec
kwiecień
maj
czerwiec
l ip iec
sierpień - grudzień

1987

1988

1989

1990

O. 3
9 - <
4.2*
0.7
O.S
0.4

0.4

O . 3

O . 3

O . 3

Wartość maksymalna: kwiecień 99.3 Bq/1
maj 1O9.4 Bq/1

3.5 MOC DAWKI PROMIENIOWANIA

Skażenie powietrza 1 s k a l e n i e terenu spowodowało wzrost

mocy dawki promieniowania gamma na obszarze kraju w c z a s i e

katastrofy. Można przyjąć, ż e średnia moc dawki na t e r e n i e

Polski przed katastro fą wynosiła ok. O.012 mR/h. Najwyższe

wartości mocy dawek występowały od 29 kwietnia do 3 maja 1986.

r. Maksymalną wartość zarejestrowano 29 kwietnia w B i a ł e j

Podlaskiej - 0.490 mR/h.

Aktualne, wyższe n iż przed katastrofą skażenia g leby n i e

stwarzają zagrożenia rad io log icznego d la ludz i . Zdeponowane

na powierzchni i z o t o p y promieniotwórcze przeniknęły g ł ę b i e j ,

a i ch promieniowanie J e s t pochłaniane przez warstwę gleby,

n i e wpływając znacząco na moc dawki nad powierzchnią ziemi.

Potwierdzają t o wyniki pomiarów nocy dawek CTab. 3.113

przeprowadzone w 1088 r. w tych samych punktach, w których

pobrano próbki g l e b CTab. 3 .05.

I •'
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Tabela 3.11

Moc dawki promieniowania gamma
mierzona w punktach poboru próbek gleby w 1988 r. Ijift/til

Rejon

1
2
3
4
S
6
7
8

Polska

Moc dawki promieniowania gama

średnia

8
9
g
9
8
9

1 0
9

9

zakres

7 - 1O
7 - 1 1
7 - 1O
7 - 1O
7 - 1 0
7 - 1 0
7 - 1 4
7 - 1 3

7 - 1 4

patrz rys. 3.1

Stosunek wartości średnich skaleń gleby pochodzący od

izotopów cezu dla skrajnych wielkości Crejony l i 73 wynosi

ok. 5, natomiast stosunek średnich mocy dawek dla tych

rejonów - 1,25. Ola zarejestrowanych wartości maksymalnych

stosunki te wynoszą odpowiednio ok. 26 i 1,4.

Tabela 3.12
Moc dawki promieniowania gamma

Rok

1985

1988
28 kwietnia

2 kwietnia - 2 maja
3 maja - 1O maja

11 maja - 3O majA

1987

1988

1989

1990

Min.

5

9

S

3

4 •

Max.

2 2

8O
45O

7O
42

2 3

2©

2 3

2O

Średnia

1 2

SO
125

33
22

I S

1 3

1 0

1 0

3 9



Moc dawki promieniowania gamma nad powierzchnią ziemi

nie przekracza obecnie wartości sprzed awarii, patrz

Tab. 3.12.

3.6 SKAŻENIA ŻYWNOŚCI

Długożyciowe izotopy skumulowane i związane w glebie są

stopniowo uwalniane 1 przyswajane przez rośliny, co w

konsekwencji wpływa na wyższy niż przed awarią poziom slrażeń

produktów żywnościowych.

Istotne zagrożenie dla człowieka stanowią tylko niektóre

promieniotwórcze produkty rozszczepienia. Jakie dostają się

do Jego organizmu drogą pokarmową. Należą do nich izotopy:

Jodu, cezu 1 strontu.

W pierwszych tygodniach po awarii były to przede

wszystkim skażenia izotopami Jodu. Maksymalne zarejestrowane

skażenia traw wynosiły ok. 100 kBq/kg.

W próbkach elementów środowiska przyrodniczego,

zwłaszcza glebie 1 trawach, obserwowano również izotopy

nielotne, m. in. ruten. cyrkon, cer i molibden Cwystępujące w

dużych ilościach w paliwie Jądrowym). Izotopy te występujące

w postaci drobnych cząstek, zwanych "gorącymi cząstkami",

charakteryzowały sie bardzo wysoką radioaktywnością. Jeśli

taka cząstka znalazła się w próbce trawy lub gleby. której

aktywność mierzono metodą globalnej aktywności ft, a nie

metodą spektrometrii gamma, to wynik pomiaru mógł sugerować

wysokie skażenie objętościowe całej badanej próbki, prowadząc

do błędnych wniosków o wielkości narażenia.

Skażenie trawy kontrolowane było rutynowo przed

katastrofą w okresie "pastwiskowym". Jako ew. źródło skażenia

mleka. Po katastrofie rejestrowano znaczne różnice skażeń

poszczególnych próbek traw. Przyczyny były podobne Jak w

przypadku gleby. Poza tym wielkość skażenia na Jednostkę masy

traw zależy od gatunku, ilości na Jednostce powierzchni, a

także dokładności z jaką została zebrana. Znaczenie mają tu

również warunki atmosferyczne, bo np. deszcz powoduj*
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zwiększenie opadu całkowitego, ale Jednocześnie zmywa z trawy

izotopy radioaktywne.

W Tab. 3.13 podano wyniki pomiarów skażenia J 131 próbek

gleby i traw, pobieranych w tych samych miejscach w Warszawie

od 3O IV do 21 V 1986 r,

Tabela 3.13

Aktywność J 131 w próbkach gleby i trawy
pobranych w Warszawie Cl986 r.)

Data pobrania
próbki

30.04
3.05
4.05
5.05
O. 05
7.05
8.05
9.05

10. O5
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
18.05
19.05
20. O5
21.05

Gleba,,
kBqSfcT

1 5 0
1 6 5
1 9 9
15O

-
2 3
-
5 8
eo
6 9
1 9
-
1 9
-
2 2

6
9

1 6
1 6

Trawa
kBq/kg

—
6 2
41

-
11.3
19.6

6 . 7
5 . 8
4 . 4
2 , 4
4 . 3
1 . 3
2 . 8
2 . 8
1 . 3
0 . 5

-
0 . 2

—

Podobnie Jak trawa skalone były Inne roil lny zielone, w

tym warzywa. Wyższą zawartość Jodu 131 notowano również w

Jajach kurzych - do kilkuset Bq/kg. Skalenia zbóż w 1986 r.

wynosiły średnio 11 BqXkg, w roku 1987 - 1,2 Bq/kg, a w 1989

r. - 1 Bq/kg. Skażenie mięsa było Minimalne.

Poczynając od czerwca 1980 r. największy wpływ na

wlekostf skażeń mają izotopy cezu 134 oraz cezu 137. W

kontroli skażeń żywności stosowano często pomiar sumarycznej

aktywności obu izotopów cezu. W czasie katastrofy stosunek

wartości stężeń Cs 137/Cm 134 wynosił 8:1. Ze względu na

znaczną różnicę okresów półrozpadu obu Izotopów, stosunek ten
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ulega zmianie w miarę upływu czasu: na początku 1987 r.

wynosił 2.5:1. w połowie roku - 3 : 1 . w maju 1988 r. - 4:1, a

w końcu 1989 r. - 6 : 1 .

Jod 131. poczynając od czerwca 1986 r. . występował w

minimalnych stężeniach 1 w lipcu był Już praktycznie

ni ewyk r ywalny.

Skażenia strontem wszystkich produktów żywnościowych są

niewielkie - poniżej 1 Bq/kg - i obecnie nie przekraczają

pozimów stężeń sprzed katastrofy.

3.6.1. Skażenia mleka

Produktem stanowiącym wskaźnik skażenia diety Jest

mleko. O poziomie skażeń. w pierwszych tygodniach po

katastrofie, decydowały izotopy Jodu. Niezbyt wysokie były

skażenia izotopami cezu i niewiele wyższe niż przed

katastrofą - skażenia strontem.

Tabela 3.14

Aktywność J 131 w próbkach Mleka
z wybranych miejscowości w 1986 r.

Data pobrania
próbki

38. O4
29. O4
30.04

1.05
3.05
4.O5
7.05
9.05

12. 05
13.05
15.05
20.05
23. O5
27. O5
21.05

7.06

Warszawa

1 4 5
5 4 5
521
1 7 5

-
1 5 8
1 1 7
17O
1 9 0
1 0 0

9 8
1 0 7

9 0
31
2 0

9

Falenty
k.Warszawy

_
-
-

13O
3 5
21

8
1 2

8
4
7

1 0
4

siad
-
—

Mława

64O
1380

1 1850
-

1555
1520
1140

7 8 0
85O
8 4 5
6 5 0
2 4 5

-
-
-
—
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W pierwszych dniach po katastrof ie najwyższe skażenia
wynosiły ponad EOOO Bq/'l. 2rodi*m Jodu by l a n i e \.ylfc© skalona
pasza, a l e także skażone powietrze, którym oddychały krowy. W
Tab.3.14 pokazano skażenie Jodem 131 mleka rynkowego z
Warszawy, mleka z PGR Falenty k. Warszawy Ckrowy były
karmione paszą nie skażoną} i dużej mleczarni-proszkownl w
Mławie. Mleko z Falent również zawierało Jod 131.

Znaczne różnice w skażeniu mleka CTab. 3 .15}, pokrywały
s i ę z różnicami poziomu skażeń na teren ie kraju. Niebagatelny
wpływ na wielkość skażenia mleka miało Jednak stosowanie s i e
do zalecenia n ie wypasania krów na pastwiskach.

Tabela 3.15
Skażenia mleka J 131

od kwietnia do
wybranych województwach

kja 1986 r. (Bq/11

Woj ewództwo

Słupskie
Gdańskie
Koszalińskie
Suwalskie
Białostockie
Łomżyńskie
Olsztyńskie
Ostrołęckie
Ci echanowsk ie
Pilskie
Włocławskie
Toruńskie
Bydgoskie
Poznańskie
Łódzkie
Warszawskie
Krośnieńskie
Legnickie

Średnia

Wartość
średnia

35
153
50
545
339
329
884
606
383
1O7
212
362
167
111
185
147
51
197

233 161

Wartość
maksymalna

178
628
150

2398
688
495
1588
2450
1695
211
1205
3038
545
445
530
545
96
360

-

Próbka pobrana od krowy żywionej na pastwisku.

Wysoki* skażenia Jodem 131 mierzono również
przetworach mlecznych, głównie twarogach.
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W Polsc* zawartość Cs 137 w mleku przed katastrofą

wynosiła O.3-0,4 Bq/1 W maju 1080 r. suma aktywności

izotopów c«zu w mleku wynosiła ok. 38 Bq/1. Regionalny

rozkład skazen był zgodny z rozkładem skazen powietrza, opadu

całkowitego 1 gleby Cnajwyzsze wartości w pn. -wsch. 1

wschodniej czesci kraju oraz Opolskiem 1 KrakowsklenO. Jednak

wielkość skażenia w niektórych próbkach dochodziła do

kilkuset Bqvl. Tak działo s le niewątpliwie wówczas, gdy krowy

pasły s ię na pastwisku.

W czerwcu 1O8O r. skażenie zmalało 2-krotnie; powietrze

nie było Juz skażone, a swieza trawa na pastwiskach również

nie była bezpośrednio skażona. W następnych miesiącach średni

poziom skazen obniżał s le 1 w październiku 1OBO r. wynosił

3.S Bq/"1. Następnie skażenia znowu wzrastały. W kwietniu 1087

r. kształtowały s l e na poziomie 8,3 Bq/1. Było to spowodowane

karmieniem krów paszą zbieraną w połowie roku 1Q8O. Potem

następował Juz stopniowy spadek wartości średniej dla Polski

1 w czerwcu 1088 r. wynosił 2.1 Bq^l. Oczywiście utrzymywały

sle różnice regionalne, zgodnie z rejonizacją skażeń w czasie

awarii. W Tab. 3. 10 zestawiono średnią zawartość izotopów cezu

w 8 rejonach kontrolnych w 1066 r. . a w Tab. 3. 17 średnie

zawartości w latach 1089-80.

Tabela 3.10
Zawartość Cs 134 • Cs 137 w Mleku

w Polsce w SOae r. IBq/ll

Rejon

1
2
3
4
S
O
7
8

Średnia

I-I1I

0 . 3
0 . 1
0 . 2
0 . 1
0 . 4
O . 2
0 . 3
0 . 1

0 . 2

Miesiące

1 1 *

0 . 4
1 . 2
1 . 3
l . O
O . 3
0 . 0
0 . 4
0 . 2

0 . 8

V

13.3
15.2
82.3
10.3
31.1
32.7
90.8
O2.3

38.4

YI

12.0
8 . 3

1S.1
0 . 2

17.8
22.2
30.7

-

17.3

VII

0 . 0
2 . 3
O.O
3.0
0 . 0
0 . 4

24.2
11.1

8 . 7

Ciąg dalszy Tab. 3.10 na następnej stronie
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Tab. 3. 16. ciąg dalszy

Rejon

1
2
3
4
5
6
7
8

Średnia

VIII

2 . 2
2 . 0
7 . 0
2 . 9

13.6
3 . 5

17.8
8.4

7 . 4

Miesiące

IX

3 . 6
2 . 6
7 . 3
2 . 8
7 . 7
3 . 6
8 . 4
3.0

5 . 2

X

1 . 9
1 . 4
6 . 7
2 . 0
9 . 4
3 . 4
3 . 3
4 . 0

3 . 5

XI

9 . 9
9 . 2
6.0
2 . 9
9 . 1
4 . 8
4 . 6
3 . 9

4 . 3

XII

4 . 0
4 . 2

1O.6
4 . 2
3 . 9
9 . 0
7 . 0
O.3

6 . 2

patrz rys. 3. 1

w okresie od 1.X do 28. IV - tylko C* 137

Tabela 3.17

Średnia aktywność Izotopów Cs 134 • Cs 137 * adeku
w Polsce

Rejon*

1
2
3
4
9
6
7
8

Średnia

less

Cs 137

O.3
O.3
0.5
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2

0 , 3

1986X37

Cs 134

1.2
l.O
2.3
1.0
3.3
1.6
2.4
2.8

2 . 0

Cs 137

3.1
2.6
9.8
2.3
8.0
3.0
9.0
6.0

4 . 8

1087^88

Cs 134

0.3
0.9
0.0
0.3
1.2
0.0
1.2
0.7

0 . 7

Cs 137

1.2
1.9
2.O
1.2
4.1
3.0
4.2
2.3

2 . 6

Ciąg dalszy Tab. 3. 17 na następnej stronie.
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Tab. 3.17. ciąg dalszy

Rejon

1
2
3
4
5
6
7
8

Średnia

1988/89

Cs 134

0 . 2
0 . 3
O . S
0 . 1
0,5
0.3
0.5
0 . 2

O, 3

Cs 137

0.9
1 . 2
2 . 4
0.7
2 . 1
1 . 2
2 . 3
0.8

1 . 5

1989X90

Cs 134

O . l
O . l
O,4
O . l
O . S
0.2
0 . 5
O . l

O, 3

Cs 137

0 . 8
0.9
2 . 1
0 . 7
2 . 8
0.9
3 . 4
0.7

1 . 5

patrz rys. 3.1

Skażenie mleka strontem 9O przed katastrofą wynosiło

Polsce średnio O.O9 Bq/1. W maju 1986 r. wzrosło do 0.2 Bq/1 ,

a od października 1986 r. rejestrowano poziom niższy od 0,1

Bq/1. Rozrzut poziomu skażeń jest niewielki. W Tab. 3.18

podano zakres poziomu skażeń strontem 9O w 1986 r. Natomiast

w Tab. 3.19 przedstawiono Cdla porównania} średnie roczne

skażenie mleka cezem 137 i strontem 9O od 1963 r.

Tabela 3.18
Zawartość Sr 90 w mleku w 198© r. [Bq>"i:

Rejon

1
2
3
4
5
e
7
8

Min.

O . l
0 . 1
O . l

<O.l
<O.l

O . l
<O.l
<0.1

Max.

0 . 4
0.2
0,2
O . l
0 . 2
0.3
0.2
0.2

patrz rys.3.1



3.19
Średnia zawartość Cs 137 f Sr 00 * alek u

Rok

1983
1965
1970
1975
198O
1985
198©
1987
1988
1989
199O

Cs 137

5 . 0
3 . 3
1 . 2

* 0.8
0.5
0 , 3
5 . 2
4 . 2
1 . 8
1 . 9 •
1 . 4

Sr 90

o.e
0 . 7
O . 2

o.a
0 . 1

<0.1
O.l
0 . 1

<0.1
<0.1
<0.1

3.6.2. Skażenie mięsa

Do połowy maja 1986 r. skażenie mięsa izotopami cezu 134

i 137 nie przekraczało 40 Bq/kg. Dopiero później zaczęło

rosnąć w wyniku kumulacji tych izotopów w organizmach

zwierząt.

Latem 1G86 r. średnie skażenie izotopami cezu 134 1 cezu

137 wynosiło w mięsie wołowym 4O-5O Bq-̂ kg, a wieprzowym 2O-3O

Bq/kg. W niektórych próbkach rejestrowano skażeni*

przekraczające 3OO Bq/kg. Znacznie wyższe było skażenie

koniny i baraniny. Wartości średnie wynosiły 6O-1OO Bqicg. a

pojedyncze próbłei przekraczały COO Bqxlcg. 'Wysokie było

również skażenie dziczyzny. Średnie skażenie mięsa sarniego

kształtowało s i ę na poziomie 2OO-3OO Bqy-kg C maksymalne

skażani.• p>oj«elynezych prćb*k przekraczało 2OOO Bq-sk&>. *

mięsa dzików 100-2O0 Bq/1eg. Skażenia mięsa drobiu nie

przekraczały kilkunastu Bq/kg. Podobne wartości rejestrowano

dla ryb.

Rozrzut wyników pomiarów skażeń próbek mięsa zależał od

sposobu karmienia różnych gatunków zwierząt Jak 1

poszczególnych sztuk, z których pobrano próbki do badań.

Wyraźnie zaznaczyła s i ę rejonizacja poziomu skażeń, zależnie

od wartości opadu całkowitego, ale wysoko skażone pojedyncze

próbki rejestrowano na terenie całego kraju.
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Tabela 3.

Zawartość Cs 134 4 Cs 137 w mięsie CBq/kgl

* o k

1986
1987
1988
1989
1990

Woł owi na

Średnia

5O
4 5
1 9
1 6

9

Zakres

3 -
5 -
5 -
3 -

<S -

- 527
- 622
- 226
- 185
- 69

Baranina

Średnia

5 7
5 3
21
I S
1 0

Zakres

5 -
5 -
5 -
5 -

<5 -

- 86O
- 533
- 2O9
- 98
- 4O

Koni na

Średnia

6 5
61
3 2
21
1 4

Zakr

7 -
5 -
5 -
5 -

<5 -

e s

3 9 4
5O1
7 2 8
1 2 9

47

Rok

1986
1987
1988
1989
1990

Cielęcina

Średnia

89
67
26
17
12

Zakres

13 - 589
7 - 389
5 - 285
S - 48

<5 - 48

Wieprzowina

Średnia

35
21
1O
7
8

Zakres

6 - 318
5 - 1O6
5 - 4 4
5 - 3 8

<5 - 21

Rok

1986
1987
1988
1989
199O

Sarnina

Średnia

2 8 8
1 0 5

8 5
7 4
3 9

Zakres

1O -
7 -

<5 -
<5 -

8 -

224O
1 3 6
8 1 3
6O2
3 1 2

Mięso z

Średnia

1 2 3
1 0 8

7 3
3O
3 8

dzika

Zakres

1O -
<s -
<s -
<5 -

8 -

- 739
• 8 0 4

1 «

- 312
- 181
- 2OB

„Bez próbki - 634O Bq/'kg; z woj.
Bez próbek - 3333 Bq/kg; z woj.

i 2323 Bq/'kg; z woj.

siedleckiego.
opolskiego
częstochowskiego.

W latach 1987-9O poziom skażeń mięsa izotopami cezu
systematycznie s l e obniżał, patrz Tab.3.20. Przed awarią
skażenie mięsa Cs 137 wynosiło w Polsce O.S-l.O Bq/'kg.
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3.0.3. Skażeni* owoców

Bardzo zróżnicowane były również skażenia owoców
izotopami cezu. Wysokie skażenia stwierdzone we wszystkich
Coprócz truskawek3 owocach zbieranych w czerwcu 1.lipcu 198O
r. , a znacznie niższe w owocach zbieranych później. Średnie
skażenia truskawek wynosiły 26 BqVkg; agrestu, malin, wiśni,
czarnych jagód - ok. 100 Bq/1cg; porzeczek czerwonych - prawie
3OO Ł^/kg; czarnych porzeczek - prawie 400 Bq/kg; Jabłek,
śliwek i gruszek - 30 Bqvkg. Co prawda niektóre próbki
wykazywały kilkakrotnie wyższe skażenie niż wartości średnie.
Maksymalne skażenia czarnej porzeczki przekraczały 2OOO
Bq/kg. Różnice w skażeniu poszczególnych gatunków owoców
związane są m. in. z okresem ich kwitnienia. Najbardziej
skażone zostały te gatunki, które zakwitały w dniach
przechodzenia skażonych mas powietrza. W latach 1987-89
skażenia owoców były Już wielokrotnie niższe. Skażenia owoców
w Polsce w 1986 r. i w latach 1987-90 podano w Tab.3.21 i
3.22.

Tabela 3.21

Zawartość Cs 134 4 Cs 137 w owocach Cl986 r.>

Owoce

Porzeczki czarne
Porzeczki kolorowe
Agrest
Wiśnie
Czarne Jagody
Maliny
Jabłka
Truskawki
Śliwki

Średnia

3 8 5
291
1 2 0
1 1 3
1 0 9

7 9
31
2 8
2 9

Zakres

31 - 22O1
26 - 1769
13 - 1219
<S - 940
<S - 641
<5 - 546
<5 - 323
<5 - 207
<5 - 141
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Tabela 3.22

Zawartość Cs 134 + Cs 137 w owocach (BqXkgl

Rok

1987
1988
1989
1990

Porzeczki czarne

Średnia

8
5
5

<5

Zakres

<5 - 16
<5 - 20
<5 - 8
<5 - 6

Porzeczki kolorowe

Średnia

12
5

<5
<5

Zakres

<5 - 44
<5 - 8

Rok

1987
1988
1989
1990

Czarne Jagody

Średnia

78
69
41
28

Zakres

25 - 149
15 - 6O2
1 5 - 7 5

5 - 8 3

3.6.4 Skażenia warzyw

Warzywa były skażone tylko w niewielkim stopniu; średnie

globalne wartości beta w 1986 r. nie przekraczały kilkunastu

Bq/kg. Zarejestrowano Jedynie wysokie skażenia warzyw

liściowych, zbieranych w maju i czerwcu 1986 r. - do kilkuset

Bq/kg. Warto wiedzieć, że skażone były również warzywa

zielone uprawiane w szklarniach i tunelach foliowych. Tam

przecież także docierało skażone powietrze. Jedynie warzywa

korzeniowe były "czyste".

Poziom skażeń warzyw znacznie obniżył się Już w 1987 r.;

średnia wynosiła ok. 1,5 Bq/kg, a w 1989 r. - poniżej 1

Bqvicg.
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3. O. S. Skażenia grzybów

Poziom skaleń poszczególnych gatunków grzybów był różny.

W 1988 r. najwyższe aktywności izotopów cezu . rejestrowano w

podgrzybkach; średnio 75O Bq/kg. Inne gatunki grzybów

wykazywały aktywności ok. 1OO Bq̂ Vg.

W 1987 r. średnie wartości skażeń podgrzybków wynosiły

ok. 3OO Bqxkg, a innych gatunków od kilkunastu do

kilkudziesięciu Bq/kg. Jednak w następnym . roku Cl988 r.D.

zanotowano zdecydowany wzrost poziomu skażeń grzybów, a

przede wszystkim podgrzybków. Było to najprawdopodobniej

spowodowane kumulowaniem s i ę cezu w ś c i ó ł c e leśnej.

Skażenia grzybów w latach 1986-90 podano w Tab. 3. 23.

Tabela 3.23

Zawartość C$ 134 + Cs 137 * grzybach

Rok

1986
1987
1988
1989
1990

Borowik

Średnia

50
16
120
80
110

Zakres

10 - 120
6 - 5 1
6O - 215
8 - 178
26 - 425

Podgrzybek

Średnia

743
296
1470
802
644

Zakres

10 - 1494
85 - 515
4OO - 4090
200 - 1060
170 - 1833

Rok

1986
1O87
1988
1O8O
1000

Kurka

Średnia

110
105
60
24
100

Zakres

<5 - 1061
22 - 762
16 - 142
<5 - 132
2O - 381
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4. NARAŻENIE LUDNOŚCI POLSKI W WYNIKU KATASTROFY W CZARNOBYLU

W wyniku katastrofy w Czarnobylu wzrósł poziom skażeń

promieniotwórczych w Polsce, co sprawiło. z* ludność

otrzymała dodatków* dawki promieniowania.

2rodiami tych dodatkowych dawek były:

- izotopy unoszone w przemieszczających sie nad powierzchnią

ziemi masach skażonego powietrza - napromienienle

zewnętrzne;

- izotopy. które opadły na powierzchnie ziemi -

napromienienie zewnętrzne;

- skażone powietrze, którym oddychali ludzie - napromienienie

wewnętrzne:

- skażony izotopami pokarm - napromienienie wewnętrzne.

Aby w sposób możliwie miarodajny przedstawić rozkład

skażeń w kraju. zmierzone w 1O8O r. w poszczególnych

województwach skażenia opadu, gleby, mleka, trawy i warzyw

liściowych porównano do średnich wartości krajowych. Na

podstawie tak ustalonych wartości względnych uszeregowano

województwa według stopnia skażenia - patrz rys.4.1.

Pierwszych 12 określono Jako silnie skażone; przyjmując, że

"stopień skażenia" województwa bialskopodlaskiego wynosi 1.0

- mieszczą sie one w przedziale 1,0-0,62. Kolejne 21

województw należy do średnio skażonych i mieści sie w

przedziale O.57-O.37. Pozostałe 16 województw określono jako

słabo skażone, a stopień ich skażenia wynosi 0,30-0,18.

Trzeba pamiętać, że skażenia lokalne mogą sie różnić od

średnich "wojewódzkich'*.

4.1. POMIARY SKA2EN WEWNĘTRZNYCH
4.1.1. Skażenia Jodem

Głównym źródłem narażenia na otrzymanie dodatkowych
dawek promieniowania była obecność w powietrzu znacznych
ilości J 131. Rozległe przestrzennie skażenie J 131
powodowało zarówno napromienienie zewnętrzne. Jak 1
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wewnętrzne. Napromienianie wewnętrzne następowało na skutek

oddychania skażonym powietrzem i spożywania skalonego mleka

Cco przede wszystkim dotyczyło dzieciD. W pn.-wsch. rejonach

Polski stężenie J 131 w mleku osiągnęło wartość 3 kBq/l.
; W tej sytuacji przeprowadzono w Polsce akcję, po raz

pierwszy na świecie na masową skalę, zablokowania tarczycy

Jodem naturalnym. Preparat podano wszystkim niemowlętom i

dzieciom do lat 16. Metoda była niesprawdzona pod względem

skutków epidemiologicznych. Zdawano sobie sprawę z faktu, że

przedawkowanie Jodu naturalnego może spowodować zaburzenia

funkcjonowania tarczycy. Jednocześnie wydane zostało

zalecenie, by nie spożywać mleka krów karmionych paszą

zieloną. Stacje sani tarno-epidemiol ogi czne miały obowiązek

ścisłego kontrolowania skażenia mleka.

Krótki okres półrozpadu J 131 C8 dni5 dawał pewność. że

w ciągu niespełna 12 tygodni od momentu opanowania emisji

radionuklidów z reaktora całkowicie zanikną skażenia

powietrza Jodem promieniotwórczym.

Pomiary Jodu promieniotwórczego w tarczycy wykonywano w

Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Zakładzie

Ochrony Radiologicznej w Świerku, Zakładzie Medycyny

Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie,

a także w innych placówkach wojskowych zakładów leczniczych.

Starano się również określić wpływ profilaktycznej dawki

Jodu stabilnego na ograniczenie ekspozycji tarczycy, a także

ocenić stopień narażenia ludności Polski w wyniku

napromienieni a J 131 po katastrofie w Czarnobylu (13.

Wchłonięcia drogą oddechową oszacowano na podstawie analizy

wyników pomiarów stężenia Jodu promieniotwórczego w Warszawie

w dniach 28.04-30.03.1Q86 r. , zaś wchłonięcia drogą pokarmową

na podstawi* pomiarów skażeń produktów żywnościowych. Z

wyników bezpośrednich pomiarów aktywności J 131 w tarczycy u

mieszkańców różnych rejonów Polski Cok.1400 pomiarów)

określono równoważniki dawek obciążających i dokonano analizy

narażenia ludności.
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Rys. 4.1. Podział kraju na obszary o rożnym stopniu skażenia
Objaśnienie: Stopień skażenia poszczególnych województw w
stosunku do woj. bialskopodlaskiego.
Województwa silniej skażone:
I. bialskopodlaskie - 1.0; 2.nowosądeckie - 0.94; 3.łomżyńskie
- 0.90; 4. krakowskie - 0.88; 5. Ostrołęckie - 0.83;
6. opolskie - 0.81; 7. elbląskie -0.74; 8. olsztyńskie - 0.71;
9. białostockie - 0.00; 10. bielskobialskie - 0.67;
II. lubelskie - 0,64; 12. suwalskie -0.62.
Województwa średnio skażonei
13. wrocławskie - 0,97; 14. tarnobrzeskie -0.54; 15. płockie -
0,53; 16.gdańskie - 0,52; 17, 18.siedleckie 1 ciechanowskie
- 0.50; 19. chełmskie - 0.49; 20,21. katowickie 1 włocławskie
-0.47; 22-25. toruńskie. kieleckie. Jeleniogórskie 1
częstochowskie - 0,46; 26,27. zamojskie 1 warszawskie - 0,42;
28. bydgoskie - 0.40; 29-33. przemyskie, konińskie,
piotrkowskie, wałbrzyskie 1 sieradzkie - 0.37.
Województwa słabiej skażonei
34. tarnowskie - 0.36; 35.szczecińskie - 0.35; 36,37. legnickie
1 radomskie - 0,34; 38-40. zielonogórskie, kaliskie 1 łódzkie
-0,33; 41.skierniewickie - 0.31; 42.poznańskie - 0.29;
43. krośnieńskie - 0,27; 44. leszczyńskie -0.20; 48.pilskie -
0,24; 46. gorzowski* - 0.21; 47. koszalińskie— 0.20;
48.rzeszowskie -O,19; 49.słupskie - 0.18.



Wartości dawek obciążających w tarczycy dla krytycznych
grup wiekowych tzn. dzieci 1-5 1 5-10 la t , zamieszkujących
si lnie skażone tereny Polski były bliskie dopuszczalnego
limitu dawki dla ludności - 5O mSv, a dawki maksymalne
czterokrotnie przekroczyły ten limit. Stanowią one Jednak nie
więcej niż 55S wszystkich dawek w danym województwie. Na
terenach średnio skażonych obliczone wartości dawek
obciążających, nawet w przypadku krytycznych grup wiekowych
są mniejsze; odpowiednio piącio- i dziesięciokrotnie w
porównaniu z terenami s i lnie skażonymi.

W celu określenia wpływu profilaktycznej blokady
tarczycy Jodem stabilnym zastosowano model teoretyczny
metabolizmu Jodu J.R.Johnsona. Obliczenia wykonano dla
czterech grup wiekowych: dzieci - 1-roczne. 5-letnie,
lO-letnie oraz dorośli mężczyźni.

W przypadku trwającego długo skażenia J 131. skuteczność
Jednorazowej dawki Jodu stabilnego zależy od wielkości
skażenia w ciągu pierwszych kilku dni po zastosowaniu
blokady. Skuteczność te w stosunku do wariantu, gdy nie ma
takiej blokady, przedstawiono w tab. 4.1.

Tabela 4 .1
Redukcja dawki obciążającej w tarczycy

w wyniku zastosowania profilaktycznej blokady

Sposób
wchłonięcia

Droga oddechowa

Droga oddechowa

Droga pokarmowa

Czas zastosowania blokady od momentu
pojawienia sie chmury radioaktywnej

I dzień

80X

4SX

II dzień

62%

40*

III dzień

35X

23%

IV dzień

7X

12X

Udział wchłonięć drogą pokarmową w całkowitej dawce
obciążającej wynosi u osób dorosłych - ok.OOX , u dzieci w
wieku 9-10 lat - 70K. u dzieci Jednorocznych - ok.80X.



Najistotniejszym czynnikiem skuteczności blokady Jest

zastosowanie Jej na krótko przed pojawieniem s i ę największego

skażenia.

W pracy (2) dawka obciążająca w tarczycy grupy osób z

rejonu Warszawy Cpomiary u ok. O0O osób) została oszacowana

na ok. 18 mSv, a największe skażenia zmierzone licznikiem

promieniowania tarczycy, nie przekraczały 7 kBq. W Zakładzie

Medycyny Nuklearnej WAM w Warszawie, zmierzone największe

skażenia tarczycy nie przekraczały 2O kBq. Wykonano tam ponad

15OO pomiarów u ok. QOO osób. U zdecydowanej większości osób

stwierdzono skażenia tarczycy na poziomie 4 kBq (31.

W Raporcie Komisji Rządowej, opierającym s i ę na znacznie

mniejszym materiale pomiarowym, przedstawiono największe

skażenia tarczycy w następujący sposób: w grupie osób rejonu

Warszawy - 1,5 kBq, w grupie osób z okolic Łomży - 17,8 kBq.

a w grupie osób przebywających w Kijowie - 12,5 kBq.

4.1.2. Skażenia cezem

Zakład Ochrony Radiologicznej w Świerku prowadzi pomiary

skażeń wewnętrznych u ludzi od prawie 30 lat. Wykonuje s i ę Je

za pomocą licznika promieniowania całego ciała CLPCO.

Kontrolą objęci są przede wszystkim pracownicy ośrodka badań

Jądrowych 1 resortu atomistyki, a więc grupa narażenia

zawodowego. Badani są również ludzie z zewnątrz, kierowani tu

przez lekarzy.

W pracy £SJ stwierdza s ię :C. . . 3"W latach

sześćdziesiątych obserwowano u ludzi znaczne zawartości Cs

137 Cz wybuchów}, które powoli zmniejszały s ię , tak że na

początku lat osiemdziesiątych Izotop ten stwierdzano Już

tylko u niektórych osób 1 to na poziomie nie przekraczającym

1OO Bq. C...3 stan ten zmienił s i ę raptownie w godzinach

porannych 28 kwietnia 1980 - wykryto pierwsze skażenie,

również u człowieka C. ..)"(radioizotopami cezu - przyp.

aut.}. Skażenia takie są w grupie narażenia zawodowego w

Polsce niezwykle rzadkie.



Począwszy od tego dnia. wykonywano pomiary zawartości

•miterów promieniowania gamma w organizmach ludzi dorosłych

za pomocą licznika promieniowania całego ciała i licznika

promieniowania tarczycy. Pomiary kontynuowano do końca 1G8O

r.tZl i na ich podstawie dokonano oceny zawartości J 131 w

tarczycy oraz Cs 134. Cs 137. Ru 1O3 i Ru 106 w całym ciele

człowieka. Badaniami objęto ponad 1OOO osób Cniektóre były

badane kilkakrotnie). Najliczniejszą grupę stanowili

mieszkańcy z okolic Warszawy. W pozostałych czterech grupach

znaleźli się mieszkańcy pn.-wsch. i pd. Polski, a także osoby

przebywające czasowo w Kijowie i na terenie ZSRR Cpoza

KlJowenO.

Stwierdzono, ze zawartości obu izotopów cezu w

organizmie ludzkim wzrastały do końca 1986 r., w sposób

wskazujący na wchłonięcia wielokrotne, a nawet zbliżony do

ciągłego. Powodem tego była obecność izotopów w produktach

żywnościowych. Można przyjąć, że wchłonięcia w końcu kwietnia

i na początku maja nastąpiły drogą oddechową, zaś dalszy

wzrost zawartości cezu w organizmie pochodził z wchłonięć

drogą pokarmową. Oszacowano przeciętne i maksymalne poziomy

dawek w tarczycy spowodowanych obecnością J 131 oraz dawek w

całym ciele otrzymanych na skutek wchłonięć Cs 134 1 Cs 137

do końca 1086 roku.

Zawartość izotopów cezu w organizmie osób czasowo

przebywających w Kijowie nie różniła się w znaczący sposób w

stosunku do osób, które nie opuszczały rejonu Warszawy.

Izotop Ru 1O3 występował dość systematycznie u osób

badanych bezpośrednio po katastrofie w Czarnobylu do czerwca

1086 roku. W późniejszym okresie izotopy rutenu wykrywano

wyłącznie u pojedynczych osób.

Mierzone zawartości ww. radlonuklidów stanowiły główne

wewnętrzne Iródła skażenia występujące w organizmach osób w

wyniku czarnobylskiej katastrofy.

Na podstawie pomiarów wykonanych od maja 1O86 r. do

czerwca 1080 r. określono zmiany aktywności w czasl*



radioizotopów cezu. Wykorzystano dane pomiarowe grupy osób z

okolic Warszawy, badanych wlolokrotnie, a także całego zbioru

danych Cponad 15OO pomiarowi. Spadek zawartości radioizotopów

cezu uległ zatrzymaniu t\* przełomie 1Q88/"8Q

najprawdopodobniej na skutek pojawienia sle nowych skażeń,

spowodowanych konsumpcją zapasów w okresie największej

i n f l a c j i polskiej złotówki i raptownego zubożenia

społeczeństwa.

4.3.OCENA DAWEK

W pełni potwierdziło się sformułowanie z Raportu Komisji

Rządowej 141 "'Zst względu na krótki okres występowania

podwyższonych wartości mocy dawki, sumaryczna dawka roczna

będzie leżała znacznie poniżej wartości dopuszczalnej,

wynoszącej 3 mSv/r. " C p k t . i l . 3 3 . 1 . . s . l O .

Wstępna ocena dawek populacyjnych uwzględnia wyniki

pomiarów mocy dawki, skażeń promieniotwórczych środowiska 1

żywności, a także zawartości Jodu w tarczycy. Oszacowania t e

dot. s i l n i e 1 średnio skażonych rejonów Polski, w dwu

przypadkach: 1. gdy nie zastosowano żadnych metod

przeciwdziałania i 2. gdy zastosowano sle do zaleceń Komisji

Rządowej - podano w tab. 4.2. 1 4.3.

Stosowanie zalecanych metod przeciwdziałania mogło przy-

czynić sle do zmniejszenia pochłanianych przez dorosłych da-

wek o ok. 1.5 raza. a przez dzieci - ok. 4,9 raza. (Nie roz-

patrzono natomiast możliwości zmniejszenia dawki promieniowa-

nia, ograniczając przebywanie na odkrytym terenie. ] Analiza

wyników pomiarów skażeń w 198© r. oraz izotopów cezu w orga-

nizmie Cwykonane licznikiem całego c i a ł a 1 ocenione na pod-

stawie wydalania cezu z moczem) pozwoliły na prognozowanie

wielkości pochłoniętych dawek.

W Tab. 4.4. zestawiono Cuznane za najbardziej

wiarygodne!) wartości równoważników dawki otrzymanej przez

ludność Polski w różnych okresach po katastrofie (O).



Tabela 4 .2
Oszacowanie średnich dawek promieniowania

w s i l n i e skażonych rejonach Polski
po katastrof ie w Czarnobylu [mSvl (41

Bez przeciwdziałania

Rodzaj
narażenia

Napr orni enl eni e
zewnętrzne

Inhalacja
Droga

pokarmowa

Suma

Dorośli

tarczyca

3.6

13.5

17.1

całe ciało

0.44
O.ll

0.4

0.95

Dzieci

tarczyca

25.0

180.0

205.0

całe ciało

0.44
O.7S

5.4

6.59

Z przećiwdziałaniem

Rodzaj
narażenia

Napr orni eni eni e
zawnętrzne

Inhalacja
Droga

pokarmowa

Suma

Dorośli

tarczyca

3,6

4,5C

8 . 1

S>

całe c iało

0,44

0.11

0.13

0,68

Dzieci

tarczyca

1 2 C 1 " 3 : >

3 5

c a ł e ciało

0.44

0.69

0.36

1.49

Zmniejszenie wchłonięcia w wyniku podania preparatu
...Jodowego.
Umniejszenie skażenia mleka dzięki karmieniu krów suchą
gpaszą.
Dotyczy dzieci ponad 3 lat. Dzieci do 3 lat otrzymały mleko
w proszku.

Wartość efektywnego równoważnika dawki obciążającej

zawiera s i ę w granicach 0.370 mSv - 2,140 mSv Cśrednia: 0.032

mS\O. Natomiast efektywny równoważnik dawki w pierwszym roku

po katas t ro f ie szacowany Jes t na 0,180 mSv - 0,760 mSv

Csrednio: 0,307 mSv3.

6 0



Tabel* 4.3
Oszacowanie średnich dawek promieniowania

w średnio skażonych rejonach Polski
po katastrof 19 w Czarnobylu f«SrJ I4J

Bez przeciwdziałania

Rodzaj
narażenia

Napr oml eni eni e
zewnętrzne

Inhalacja
Droga

pokarmowa

Suma

Dorośli

tarczyca

i.a

4.5

5 . 7

całe ciało

0.15
O.O4

0.13

o.3a

Dzieci

tarczyca

8.4

60

68.4

cale ciało

0.15

o.as
1.6

a.a

Z przeciwdziałaniem

Rodzaj
nar ażenla

Napr orni eni eni •»
zewnętrzne

Inhalacja
Droga

pokarmowa

Suma

Dorośli

tarczyca

1.2

1.5C 2 : >

2 , 7

całe ciało

0,15

0.04

0,04

0.23

Dzieci

tarczyca

7.5C1>

4.0C1-3>

11.5

całe ciało

0.15

o.aa
o.ia

0.4.9

Zmniejszenie wchłonięcia w wyniku podania preparatu
2jodowego.

Zmniejszenie skażenia mleka dzięki karmieniu krów suchą
3paszą.

Dotyczy dzieci powyżej 3 l a t . Dzieci do 3 l a t otrzymały
mleko w proszku.

Przyjęta przez Międzynarodową Komisję Ochrony

Radiologicznej CICPR3 1 Międzynarodową Agencję Energii

Atomowej CIAEA} roczna dawka graniczna dla ludności wynosi 5

mSv. a średnia dawka roczna Cponad t ł o naturalne) w ciągu

życia - 1 mSv. Dawka wchłonięta przez większość dorosłych

osób nie przekroczyła podanych wyżej wartości. W najs i ln ie j

skażonych rejonach Polski, wieloletni efektywny równoważnik



Tabela 4.4 Wartości równoważnika dawki dia ludności Polski
w wyniku katastrofy w Czarnobylu

Równoważni k dawk i (JSW

od skażeń

zewnętrznych
pokarmowych
w tym: Jod 131

ctsz 137
cez 134

1nhalacyjnych

Razem średnia
w rejonach:
- średnio skażonych
- s i ln ie skażonych
- słabo skażonych

w przedziale czasu

1986-2058

363
524
124
320

80
45

932
2140

370

1980/^7

56
207
124

55
28
45

307
706
120

1987/^8

20
72

50
22

92
214

37

dawki nie przekracza rocznej wartości efektywnego

równoważnika dawki od naturalnych źródeł promieniowania,

która wynosi 2,78O mSv £63.

W inny sposób należy oceniać dawki wchłonięte przez

dzieci. W tym przypadku trzeba uwzględnić różnice w składzie

diety, metabolizmie izotopów l masie organów ciała w stosunku

do osób dorosłych. Dla dzieci w wieku 3-5 lat dawka

inhalacyjna od Jodu Jest ok. 4 razy większa, dawka pokarmowa

od jodu - 10 razy, a innych izotopów - 2 razy większa niż

dla dorosłych.

Na najbardziej zagrożonych skażeniem terenach, średni

roczny równoważnik dawki dla dzieci wynosiłby CO) w pierwszym

roku 3.8OO mSv. Podanie preparatu Jodowego, ograniczenie

wypasania krów na pastwisku powinno było znacznie zredukować

wchłanianie Jodu, a więc i dawkę od skażeń wewnętrznych.

Dzieci do lat 3, karmione mlekiem w proszku, otrzymały dawkę

znacznie niższą.

Efektywny równoważnik dawki od skażeń pokarmowych

izotopami cezu zależy od szybkości zmniejszania s i ę skażeń w

środowisku i łańcuchu pokarmowym człowieka. W momencie



prognozowania wielkości da wic i pokarmowej dysponowano wynikami

pomiarów skażeń z 1980 r. Na podstawie obserwacji zmian

skażeń w tym okresie przyjęto ekologiczny pół okres

zmniejszania s i ę skażeń na ok. 3 lata. Z podobną szybkością

zmniejszały s i ę skażenia po wybuchach Jądrowych w latach

sześćdzies iątych. Pomiary wykonane w latach 1987-90 wskazują,

że zanikanie skażeń następuje szybciej niż sądzono.

Na podstawie statystyki określonego składu d iety w

Polsce oraz wyników pomiarów skażeń poszczególnych artykułów

żywnościowych, oceniono średnią roczną podaż drogą pokarmową

izotopów cezu 134 i cezu 137 od l ipca 1986 r. do czerwca 199O

roku Cpatrz Tab. 4. 5. i 4 . 6 . } .

Tabela 4.5 Aktywność Cs 137 w d iec ie ludności Polski
(Bq/osobe na roki 171

Produkty

Zboża
Ziemniaki
Warzywa
Owoce
Mięso
Drób
Ryby
Jaja
Mleko

Ogółem

1985

69.6
30,0
69.3
12,4
36.5

2 . 4
2 , 2

12.1
9O.1

324.0

1986X87

9O2.7
154.5
1O0.8

59.6
913.3

23.2
52.7
17.0

1303.O

3526.8

1987x88

112,2
78,8
72,3
18.8

290.3
7 . 8

14.1
2 . 6

675,2

1272,3

1988X89

107,2
02.8
74.8
25.2

221.0
7 . 2

18.2
9 . 4

393.3

919,1

1989X90

82.8
112.8

87.0
18.8

225.2
9 . 7

14.3
6 . 2

396.5

953.3

Tabela 4.6 Aktywność Cs 134 w diecie ludności Polski
(BqXna osobę na roki [7]

Produkty

Zboża
Ziemniaki
Warzywa
Owoce
Mięso
Drób
Ryby
Jaja
Mleko

Ogółem

1986X87

379.3
68.2
42.8
24.0

381.9
9 . 5

22.4
7.0

556.3

1492.O

1987/88

29.6
> 21.6

26.1
O.O

93,3
2 . 8
4 . 6

<1.2
2O9.4

3O5.2

1988X89

24, O
21.0
17.4

5 . 6
50.0

1 . 8
4 . 3
2 , 2

88.1

214.4

1989X9O

11.6
14.0
11.0

3 . 2
34.0

1 . 4
2 . 3
0 . 8

71.3

151.0

63



Dane dotyczące średniego rocznego ef ektywnego

równoważnika da wic i otrzymanej w wyniku spożywania żywności

skażonej izotopami cezu 134 i cezu 137 podano w Tab. 4.7.

Tabela 4.7
Średni roczny efektywny równoważnik dawki
od skażeń drogą pokarmową dla ludności

Polski

Równoważnik dawki C^SvJ

od skażeń
pok ar mowyc h

Cs 137
Cs 134

w okres ie

1988/87

44
25

1987/88

16
7

1988/89

11
4

1989/9O

11
3
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5. WNIOSKI

Awaria reaktora nr 4 w EJ w Czarnobylu. która

doprowadziła do katastrofalnego (największego uwolnienia

substancj i ! radioaktywnych w h i s t o r i i energetyki Jądrowej i

t rzec iego co do wielkości uwolnienia wynikającego z

wykorzystania energii Jądrowej przez człowieka} skalenia

radioaktywnego środowiska ziemskiego - na terytorium Polski

spowodowała skażenia raczej umiarkowane Cnawet w porównaniu z

krajami położonymi dalej od źródła skażeiO.

Wysokie skażenia powietrza. przede wszystkim

promieniotwórczymi izotopami Jodu. trwały stosunkowo krótko.

Poziom skażeń podstawowych produktów żywnościowych

długożyjącymi izotopami cezu 1 strontu nie był wysoki i dość

szybko s i ę obniża. Wysoko skażone produkty, m. in. porzeczki,

grzyby i dziczyzna nie mają znacznego udziału w d i e c i e

przeciętnego człowieka.

Należy pamiętać o tym, że o wielkości otrzymanej dawki

promieniowania od skażeń wewnętrznych decyduje suma

aktywności izotopów promieniotwórczych wchłoniętych przez

organizm w określonym czas ie . Zwykle określa s i ę roczne

l i m i t y wchłonięć. W przypadku izotopów cezu wynoszą one

4OO OOO Bq.

Trzeba także wiedzieć, że izotopy cezu mimo długiego

fizycznego okresu połowicznego rozpadu, n ie kumulują s i ę

trwale w organizmie. Biologiczny półokres wydalania wynosi

n iewie le ponad 100 dni u osób dorosłych 1 ki lkanaście dni u

dzieci.

W przypadku trwającego w czasie, rozległego skażenia J

131, zalecenie powstrzymania s ię od spożywania skalonych

produktów żywnościowych oraz ograniczenia przebywania na

otwartej przestrzeni Czwłaszcza dzieci3, wydaje s ię bardziej

skutecznym środkiem ograniczenia narażenia populacji niż

Jednorazowa profilaktyczna dawka Jodu stabilnego Cpatrz tab.

4.2 i 4.33.



Wszystkie zebrane dane i obliczenia wskazują, ze dawki

od zewnętrznego napromienienia i skaleń wewnętrznych nie były

w Polsce zbyt wysokie.
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4. H. Dzikiewicz-Sapiecha, K.Zawanowski; Wymagania techniczne

dla ruchomego laboratorium radiometrycznego do pomiarów
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Radiologiczna, Nr 2, Warszawa 1989.

75
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gęstości matrycy. Opracowanie wewnętrzne CLOR 3/90/Z-II,

1990.
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1. J. W. Krześniak, i in.: Pomiary stężeń J 131 w powietrzu i
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Z A Ł Ą C Z N I K IY
SKUTKI KATASTROFY CZARNOBYLSKIEJ

NA BIAŁORUSI. UKRAINIE I W ROSJI

Zespołowi nie udało się uzyskać wiarygodnych materiałów z

niezależnych źródeł, poch^^Tch z najbardziej dotkniętych ka-

tastrofą krajów. W zamian przedstawiamy dwa opracowania:

1. tłumaczenie referatu dr.Hansa Wolfganga Lev i, zaprezentowa-

nego 29 stycznia br. na konferencji Niemieckiego Forum Ato-

mowego (Deutsches Atomforum e.V.), [str. 1] oraz

2. relację dr. Eryka Piaseckiego z konferencji nt. wyników

Międzynarodowego Programu "Czarnobyl"*, przedstawioną na

posiedzeniu Zespotu 7 czerwca br.,[str. 23]

21-24 maja 1991 r. na międzynarodowej konferencji w Wied-
niu podsumowano wyniki Międzynarodowego Programu "Czarnobyl"
(The International Chernobyl Project) realizowanego na prośbę
rządu radzieckiego w 1990 r. pod przewodnictwem 1 iczącego 19
członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego (1AC). Wzięło w
nim udział ok. 220 ekspertów z 22 krajów i 7 organizacji
międzynarodowych: Komisji Wspólnot Europejskich (CEC),
Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowej
Organizacji Pracy (ILO), Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków
Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) oraz Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).
Realizację programu koordynowała Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej (MAEA).

Przedsięwzięcie to było ograniczone zarówno pod względem
zakresu, jak i środków. Skoncentrowano się przede wszystkim na
ocenie bezpieczeństwa warunków życia ludzi mieszkających nadal
na skażonych terenach i próbie odpowiedzi, czy z czysto
radiologicznych względów konieczne jest ich przesiedlenie.
Program badawczy nie objął osób, które mieszkały na skażonych
terenach, ale już zostały przesiedlone, ekip ratowniczych (tzw.
1 ikwidatorów) oraz dużej grupy dzieci, przebywającej w czasie
prowadzenia badań na wakacjach.

Podczas konferencji dokonano oceny skutków radiologicznych
katastrofy czarnoby1ski ej na wybranych obszarach Białorusi,
Ukrainy i Federacji Rosyjskiej oraz przedsięwzięć ochronnych
podjętych przez rząd radziecki.
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IV. 1. PICC LAT PO CZARNOBYLU - OCENA SKUTKÓW RADIOLOGICZNYCH
prof, dr Hans Wolfgang Lev!

Katastrofa. Awaria reaktora w Czarnobylu była .prawdziwą
katastrofą dla regionu i chyba największa, z tych jakie do-
tychczas wydarzyły sie na świecie. Trudno wiec zrozumieć dla-
czego niektórzy dziennikarze wzbogacają dane o skutkach awa-
rii nieprawdziwymi lub biednymi informacjami. Szkodzi to mie-
dzy innymi tym. którzy ucierpieli z powodu katastrofy, bowiem
takie niewiarygodne informacje podważają powagę problemu.
Natomiast sytuacja w dotkniętym katastrofą rejonie Jest rze-
czywiście zła. Wykorzystane w referacie dane oraz informa-
cje pochodzą z niemieckich i radzieckich publikacji, a zo-
stały zebrane przez Stowarzyszenie do Badań Promieniowania
i Środowiska COesellschaft fur Strahlen- und Umweltforschung
mbH. - GSFD.

1. Emisja i skażenia

Emisja. 26 kwietnia 1986 r. , krótko przed i. 30 w nocy,
gwałtownie wzrosła moc Jednego z reaktorów elektrowni Jądro-
wej w Czarnobylu. Wiele dyskutuje się na temat przyczyn 1
przebiegu zdarzenia. Pewne jest. że nastąpiły dwie eksplozje,
które zniszczyły budynek reaktora. spowodowały stopienie
części elementów paliwowych i pożar grafitowego moderatora. W
ten sposób uwolniło się i przedostało do atmosfery 1O54 produ-
któw rozszczepienia znajdujących się w reaktorze Cok 10**Bcp.
Substancje radioaktywne były przenoszone na znaczne odległo-
ści , nim zostały wypłukane przez deszcz, bądź z powodu mniej-
szej lotności szybciej ulegały kondensacji 1 Jako cząstki ae-
rozoli osiadały na powierzchni ziemi.
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Sytuacja meteorologiczna. Emisja substancji radioaktyw-
nych trwała 1O dni. W tym czasie kierunek wiatru zmieniał się
najpierw z pd. - wsch. na wschodni, a następnie n« pn. - wsch.
Wschodnie wiatry, rzadko występujące w tym regionie, spowodo-
wały przeniesienie dużych ilości substancji radioaktywnych
na zachód, a tym samym rozprzestrzenienie skażeń na znacznych
obszarach Europy Północnej, Środkowej i Południowo — Wschod-
niej. Na terenach, podczas przechodzenia radioaktywnej chmury
nad którymi padał deszcz, została silnie skażona gleba. Na-
tomiast tam, gdzie nie było deszczu, zanotowano mniejszy i
równomierny opad radioaktywny.

Na rys.1 pokazano trzy radioaktywne smugi, które z miej-
sca katastrofy dotarły nad Skandynawię C27 kwietnia^, połud-
niową część Niemiec, Szwajcarię, Austrię i Północne Włochy
C28. 29 i 30 kwietnia} oraz Bułgarię. Grecję i Rumunię Cl, 2
i 3 maja}. Przykładem znacznego skażenia, spowodowanego opa-
dami deszczu Cniosącego wymyte z atmosfery substancje promie-
niotwórcze} jest południowa część Niemiec, a przede wszystkim
Bawaria Południowa, gdzie maksymalne skażenia Cs 137 wynosiły
ok. 40 kBqym2. Średnie skażenie gleby, a tym samym średnią da-
wkę ekspozycyjną jaką otrzymali mieszkańcy tego regionu, moż-
na przyjąć za górną granicę radiologicznego obciążenia, które
wystąpiło w nie-radzieckiej części Europy .

Na rys.2 przedstawiono skażenie obszarów ZSRR na począt-
ku czerwca, a więc po zaniku J 131 Cokres pół rozpadu J 131
wynosi 8 dniD, gdzie intensywność dawki wynosiła co najmniej
5 jjSv/h. Jest to ok. 1O razy więcej niż dawka od tła natural-
nego. Skażony obszar obejmuje ok. ISO OOO km . Na tym rysun-
ku również wyraźnie widać, że skażenia rozprzestrzeniały się
głównie w kierunku zachodnim. W Kijowie opad promieniotwórczy
był tylko nieznacznie większy niż w Monachium. Na rysunku za-
znaczono przynależność terenów objętych katastrofą do trzech
republik: Ukraińskiej. Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej.

Skład izotopowy opadu promieniotwórczego różni się od
2
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Rys.l. Przemieszczanie s i ę chmur radioaktywnych nad Europą.
CDaty napływu skażonego p o w i e t r z a : * ~ 26. IV; 2 - 27. IV;
3 - 28. IV; 4 - 29. IV; 5 - 30. IV; 6 - 1.V; 7 - 2.V;
8 - 3. V. 3 [13

Rys. 2. Tereny ZSRR. na których 1O czerwca 1986 r. pozloa
promieniowania gamma przekraczał 0.5 pSWh. (31



składu izotopów w rdzeniu reaktora. Istotne znaczenie zarówno

podczas emisji. Jak i rozprzestrzeniania skażeń ma lotność

odpowiednich pierwiastków i ich związków. W tab.1 przedsta-

wiono dane o emisji, szczególnie ważnych pod względem radio-

logicznym, czterech radionuklidów: J, Cs, Sr i Pu. Izotopy

Tabela 1. Eni&Ja najważniejszych radionuklidów {sumaryczna
aktywność radionuklidów znajdujących się w reaktorze Cinwen-

tarz) i -ixlO^Bq 10PCiJ

Radionuklid

1

J 131
Cs 137
Sr 90
Pu 839

Pół okres
rozpadu

2

8 dni
30 lat
30 lat

as ooo lat

Cześć
inwentarza

3

3
0 . 7
0 , 5
0.002

Emisja
C*i od' wart.
z koi .3)

4

2 0
1 3

4
3

Opad w rej.
Czarnobyla
CK od wart.
z koi. 4

5

—
3O
85
9 0

Cw pobliża)

jodu i cezu ze względu na swoją lotność, łatwo się rozprzest-
rzeniają. Natomiast stront i pluton są uwalniane tylko w nie-
wielkich ilościach 1 opadają zwykle w pobliżu miejsca skąd
zostały uwolnione. Dlatego też skażenia promieniotwórcze o
dużym zasięgu powodowane są przede wszystkim przez izotopy
Jodu 131 i cezu 137. Odpowiednio do właściwych im czasów pół-
rozpadu J 131 aktywny Jest tylko w ciągu kilku tygodni, nato-
miast Cs 137 - przez wiele dziesięcioleci. Izotopy Sr i Pu
powodują narażenie tylko w najbliższym otoczeniu. Na rys.3-5
pokazano obszar wokół elektrowni jądrowej skażony Cs 137,
Sr 90 oraz Pu i zaznaczono linią przerywaną strefę zamkniętą,
o promieniu 30-k i lornet rów, wokół reaktora. Wyraźnie widać, że
duże stężenia Pu 1 Sr 90 występują przede wszystkim w tej
strefie, natomiast duże stężenia Cs 137 obserwuje się także
poza tą strefą. Należy zaznaczyć, że również poza przedsta-
wionym obszarem występują duże plamy skażeń cezem, np. 150 k«
na północ od Czarnobyla. m.In. w okolicy Homla na Białorusi.
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Rys. 3. Rozkład skażeń powierzchni ziemi cezem 137 w okolicach
Czarnobyla. [33
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Rys. 4. Rozkład skażeń powierzchni ziemi strontem 9O w okoli-
cach Czarnobyla. [33



2 . NARA2ENIE MA PROMIENIOWANIE

Bawaria Południowa. Rozpatrzmy sytuacje w Europie Zacho-

dniej. Jako reprezentatywny region przyjmijmy Bawarię Połud-

niową, a przede wszystkim Monachium. Na rys.6 przedstawiono

maksymalne dawki napromienienia spowodowane opadem radioakty-

wnym z Czarnobyla oraz promieniowaniem ze źródeł naturalnych

dla przyjętej średniej długości reszty życia. Jaka pozostała

rozpatrywanej populacji. W pierwszym roku po katastrofie, do-

datkowa dawka promieniowania Cspowodowana 'awarią w Czarnoby-

Iu2 odpowiada co najwyżej SSH wartości przeciętnej dawki od

źródeł naturalnych. Natomiast po upływie SO lat , wyniesie ona

maksymalnie 2%. Dodatkowe narażenie Jest wiec znacznie mniej-

sze niż wielkość fluktuacji narażenia od źródeł naturalnych,

która w Niemczech wynosi + 15JS.

Podstawowe dane ochrony przed promieniowanleau Należy

przypomnieć kilka podstawowych danych z zakresu ochrony przed

promieniowaniem Cpatrz również tab. 23. Przeciętny efektywny

Tabela 2. Podstawowe dai*» charakteryzujące
radiologiczne w RFN

narażenie

Narażenie ludności
od źródeł naturalnych

Narażenie ludności
od zastosowań promieniowa-
nia w medycynie

Dawka graniczna dodatkowego
narażenia ludności

Dawka graniczna dla osób
narażonych zawodowo
Cnarażenie dodatkowe}

Średnio: 2 mSWrok
>O,3 mSv/rok Club >1S>O

Średnio: 1,5 mSV>Tok

0,3 mSwrok

4O0 mSv w ciągu całego życia
5O mSv w ciągu Jednego roku

równoważnik dawki od naturalnych źródeł promieniowania wynosi

ok. 2,0 mSv rocznie i składa s i e w 3554 z promieniowania kos-

micznego i skorupy ziemskiej oraz w G59s z promieniowania ra-
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Rys.5. Rozkład skażeń powierzchni ziemi plutonem w okolicach
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Rys. 6. Efektywna dawka obciążająca od zrodel naturalnych i w
wyniku katastrofy w Czarnobylu. w rejonie Monachium. (4]



donu wewnątrz budynków, i potasu CK 9CO. Narażenie od

radonu, stanowiące średnio 50?S narażenia ze źródeł

naturalnych, w ba-rdzo dużym stopniu zależy od warunków

techniczno-budowlanych i lokalizacyjnych, a wniektórych

przypadkach może osiągać bardzo wysokie wartości. W

przeciwieństwie do Innych sklado- wych narażenia od

naturalnych źródeł promieniowania, można nanie wpływać

stosując odpowiednie techniki budowlane.

Odchylenie od średniej wartości ekspozycji ze źródeł

naturalnych w Niemczech Jest większe niż 0,3 mSWrok. Duża

zmienność ekspozycji spowodowanej przez radon utrudnia

dokładniejsze określenie tego odchylenia. Dawka graniczna dla

ludności określona w przepisach ochrony przed promieniowaniem

wynosi 0,3 mSWrok i z całą pewnością Jest mniejsza niż

średnie odchylenie wartości ekspozycji ze źródeł naturalnych.

Dawka graniczna nie zwiększa więc narażenia rn napromienie-

ni e. ICRP - powołana w latach dwudziestych Międzynarodowa Ko-

misja Ochrony przed Promieniowaniem - zaleca dla ogółu ludno-

ści dawkę graniczną, wynoszącą 1 mSv na rok (uśrednioną przez

5 następujących po sobie laO.

W przeciwieństwie do dawki granicznej dla ogółu ludności

osoby zawodowo narażone na naprorni enienle. muszą s i ę liczyć

ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka, które Jest

proporcjonalne do stopnia narażenia. Kryterium akceptacji

stanowi tutaj porównanie z zagrożeniami w innych gałęziach

przemysłu o wysokich standardach bezpieczeństwa. Maksymalna

dawka promieniowania dla osób narażonych zawodowo na promie-

niowanie może wynieść 4OO mSv w ciągu całego życia Cmaksymal-

na dawka roczna wynosi 50 mSv3.

Wróćmy do sytuacji panującej na obszarze dotkniętym ka-

tastrofą. Należy tu wziąć pod uwagę krótkotrwałą ekspozycję

od J 131 Co okresie półrozpadu - 8 dni5 i długotrwałą ekspo-

zycję od Cs 137 Co okresie półrozpadu - 30 lat>. W porówna-

niu z tymi izotopami promieniotwórczymi, udział Innych izoto-

pów może zostać pominięty.

Jod 131 dostaje s i ę do organizmu człowieka, gdy oddycha-
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my skażonym powietrzem lub spożywamy skażony pokarm. Przykła-
dem może być tzw. łańcuch pokarmowy: trawa - krowa - ml oko.
Jod, który dostaje się do naszego organizmu, prawie w całości
odkłada się w tarczycy. Co prawda Jest ona mało wrażliwa na
promieniowanie. Wartość dawki granicznej wynosi dla niej
3-0 razy więcej niż dla całego ciała ludzkiego. Problem Jed-
nak polega na tym, że to właśnie dzieci są głównymi konsumen-
tami mleka, a ponieważ Ich tarczyca Jest mniejsza niż doros-
łego człowieka, to wchłoniecie takiej samej Ilości Jodu powo-
duje Jego większe stężenie. Skutkiem podwyższonego napromie-
nieni a tarczycy może być wole lub nowotwór. Nowotwory tarczy-
cy są Jednak bardzo rzadko złośliwe 1 Jeszcze rzadziej nieu-
1eczalne.

Działania profilaktyczne. Jednym z pierwszych działań.
podjętych w celu zapobieżenia ekspozycji radiacyjnej spowodo-
wanej emisją J 131, była surowa kontrola stężenia jodu w mle-
ku i podanie tabletek potasowo - jodowych blokujących tarczy-
cę stabilnym jodem. W Niemczech narażenie ludności od J 131
nie było tak duże, by zachodziła konieczność podawania table-
tek jodowych. Natomiast bardzo szybko ustalono normy stężenia
J 131 w mleku. Podstawę do ustalenia takiej normy stanowiły
konserwatywne może, ale możliwe do przestrzegania nawet ra
najbardziej skażonym terenie Bawarii, zalecenia Komisji Och-
rony przed Promieniowaniem CSSK3. Do akcji badania mleka włą-
czono wszystkie ośrodki pomiarowe, także w dużych instytut-
ach badawczych, by całkowicie wykluczyć możliwość dostania
się skażonego mleka do sprzedaży. Dlatego też. w Niemczech
nie należy spodziewać się dalszych skutków napromienienia
tarczycy, które nastąpiło w pierwszych tygodniach po awarii.

Tabletki Jodowe. Wokół elektrowni Jądrowej w Czarnobylu
sytuacja była zupełnie inna, a więc i zalecenia ochronne dla
ludności różniły się od tych. ustalonych dla mieszkańców te-
renów oddalonych o 1SOO km od miejsca katastrofy. Tabletki
Jodowe były tam co prawda rozdzielane, ale nie wiadomo czy
konsekwentnie Je przyjmowano. Nie wiadomo również czy przes-



trzegano dopuszczalne normy skażenia mleka. Wartość graniczna
skażenia mleka była siedmiokrotnie wyższa od ustalonej prz^z
Komisję Ochrony przed Promieniowaniem CSSJO w Niemczech. ale
tylko dwukrotnie wyższa od przyjętej w Szwajcarii. Szwecji 1
Wielkiej Brytanii, która właściwie nie została dotknięta ska-
żeniem. Jak z tego wynika, przyjęta w ZSRR wartość graniczna
skażenia mleka była rozsądnym kompromisem między życzeniami a
realiami zaopatrzenia ludności.

Trudno dziś określić narażeni* dzieci w ZSRR na napro-
mienieni* tarczycy. Strona radziecka podaje, że spośród około
ISO 000 dzieci SOK otrzymało dawkę mniejszą niż 300 mSv. 35X
- od 300 do 1000 mSv a 109i - ponad 1000 mSv Cnawet do 25 000
mSv0. Wielkość tą oszacowano na podstawie radzieckiej normy
zawartości Jodu w mleku. CW Niemczech dawka 300 raSv
napromienienia tarczycy została przyjęta Jako dopuszczalna'
wielkość w ciągu roku dla osób zawodowo narażonych n»
promieniowanie. > Dlatego też należy brać pod uwagę możliwość
dodatkowych zachorowań na tarczycę. Jednakże dane dotyczące
napromienieni a J 131 nie wystarczą, by oprzeć na nich wiary-
godne studium epidemiologiczne.

Ewakuacja. Bezpośrednio po katastrofie rozpoczęto ewaku-
ację ludności mieszkającej najbliżej elektrowni. 27 kwietnia
ewakuowano 50 OOO mieszkańców miasta Prypeć. położonego 5 km
na pn.- wsch. od EJ w Czarnobylu. ponieważ Intensywność dawki
wzrosła tam do 1O mSv/h. Później wyznaczono zamkniętą strefę
o promieniu 30 kilometrów, z której wysiedlono ludność i za-
brano ponad 1O 000 sztuk bydła. Po kilku tygodniach miejsce
zamieszkania zmieniło 115 OOO osób. Natychmiast też wyłączono
z użytkowania 15OO km* terenów uprawnych Ca ogółem ma być wy-
łączonych ok. 5OO0 km 5. O ile nam wiadomo, akcja ta była ba-
rdzo dobrze zorganizowana.

Do końca 1090 r. z terenów zagrożonych ewakuowano 200 OOO
osób. W pierwszych dniach po katastrofie ewakuowano ludzi z
terenu położonego najbliżej elektrowni. Później szukano
obszarów najbardziej skażonych na skutek uwarunkowań meteoro-
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logicznych, a położonych dalej od Czarnobyla. Tereny o dużym

skażeniu odkryto stosunkowo późno 1 dlatego ich mieszańcy

byli w większym stopniu narażeni na naprornienlenle niż c l .

którzy przeżyli awarie w pobliżu reaktora. Dopiero w 1993 r.

będzie znana dokładna mapa skażeń europejskiej części ZSRR.

Strefy narażenia. Teren wokół Czarnobyla został podzie-

lony na trzy strefy Ctab. 35. Dolna granica w I stref ie odpo-

wiada górnej granicy skażenia w Bawarii Południowej. Szacuje

s i ę że strefę II i III zamieszkuje 250 000 - 270 000 osób.

Tabela 3. Strefy narażenia w ZSRR
Cwedług skażenia powierzchni ziemi Cs 137)

I Strefa kontrolowana
wyrywkowo: 90 000 km2

40 - 550 kBq̂ m Cl - 15 Ci/kn»

II Strefa s ta le kontrolowana:
7OOO km2. 550 - 15OO kBq/mS

C15 - 40 Ci/km23

III Strefa ś c i ś l e kontrolowana:
3OOO km , >150O kBo/m2

O40 Ci/knO

Zaludnienie
ok. 1 000 000

Zaludnieni e
ok. 200 OOO

Zaludni enle
ok. 50 OOO

Dla porównania:
najwyższe skażenie w Bawarii Pd. - ok. 40 kBq/ra Cl Ci/fcm

i

Zewnętrzne narażenie na naprornienienie Jest tam większe niż

narażenie wewnętrzne, oczywiście Jeśli przestrzegane są ogra-

niczenia dotyczące żywności. Głównym źródłem narażenia Jest

tam Cs 137. którego aktywność maleje powoli, a dawki otrzymy-

wane przez ludność Cw odróżnieniu od dawek od J 1313 będą mo-

gły Jeszcze zostać zweryfikowane. Narażenie wewnętrzne na na-

promienieni e może być w miarę dokładnie określone za pomocą

licznika całego ciała. CW tej dziedzinie Niemcy przygotowały

program pomocy, który m. in. obejmuje dostarczenie urządzeń

pomiarowych oraz wysłanie wykwalifikowanego personelu.) Na-

rażenie zewnętrzne może zostać ocenione na podstawie pomiarów

intensywności dawki na danym terenie, pod warunkiem, że zna-

ne Jest zachowanie poszczególnych osób Ctryb życia Jaki pro-
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wadzą}. W tab.4 pokazano radzieckie szacunki dawki efektyw-

nej, na jaką byli narażeni mieszkańcy skażonych terenów naty-

chmiast ewakuowani i pozostała ludność w strefach II i III w

pierwszych czterech latach po awarii.

Tabela 4. Czteroletnie równoważniki dawek
dla niektórych grup ludności w ZSRR

Dawka ze źródeł naturalnych: 8 mSv

Natychmiast ewakuowani Ci15 0003:
9OJ4 - 30 - SO mSv
1054 - <500 mSv

"Likwidatorzy" C6O OOOD:
5O - 3OO mSv

Pozostali mieszkańcy stref II i U l C25O 0003:
średnio - 50 mSv

"Likwidatorzy". Przypadek szczególny stanowią tzw. likwi-

datorzy - osoby zatrudnione tuż po katastrofie i obecnie, do

prac dekontaminacyjnych. na terenie elektrowni JąroweJ oraz

obszarze z nią sąsiadującym. Szacuje się, ze dotychczas w

pracach tych brało udział ok. 600 O00 osób. W większości są

to młodzi ludzie, ochotnicy, którzy w ten sposób "odrabiają"

służbę wojskową. Pierwszych 60 000 ochotników pracowało w wa-

runkach niekontrolowanych i można przypuszczać, że wielu z

nich otrzymało duże dawki promieniowania. Początkowo wykony-

wali oni prace porządkowe i zabezpieczające w rejonie elek-

trowni, a później dekontaminowali osiedla mieszkaniowe. Pra-

wie 1000 wsl zostało odkażonych, a odpady zakopane. Przyczy-

niło się to niewątpliwie do zmniejszenia dawki ekspozycyjnej.

Wartość graniczna dawki promieniowania w okresie całego

życia. W ZSRR dyskutowana Jest. przyjęta w 199O r. wartość

graniczna życiowej dawki promieniowania - wynosząca 350 mSv.

Wartość ta służy przy podejmowaniu decyzji dotyczących prze-

siedleń ludności oraz ograniczeń w sposobie życia i odżywia-

nia. W Niemczech 350 mSv stanowi 2,5 średniej dawki życiowej

przeciętnego człowieka od źródeł naturalnych ale Jest to
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takie wielkość przyjęta dla osób zawodowo narażonych na pro-

mieniowanie. Natomiast w niektórych rejonach świata wartość

ta występuje Jako naturalna dawka życiowa. Te właśnie dane

brano w ZSRR pod uwagę. ustalając 35O mSv Jako maksymalną

dawkę życiową w określonych warunkach. Głównym problemem Jest

sytuacja dzieci i młodzieży. Wiadomo, że dawka ekspozycyjna

od źródeł naturalnych rozkłada s i ę równomiernie w ciągu całe-

go życia. Podobnie Jest z zawodowym narażeniem na promienio-

wanie, które najwcześniej rozpoczyna s i ę w 18 roku życia. Na-

rażenie zawodowe z reguły nie powinno s ię zbliżać do dawki

życiowej. Dawka ekspozycyjna, spowodowana katastrofą w Czar-

nobylu, była największa w pierwszych latach po Jej zaistnie-

niu. Dlatego też w najbardziej niekorzystnej sytuacji znala-

zły s i ę dzieci i młodzież.

Naturalnie nie można traktować dawki życiowej, wynoszą-

cej 35O mSv dla ludności dotkniętej skutkami awarii. Jako da-

wki granicznej w normalnych warunkach która wynosi w Niem-

czech ok. 0.3 mSv rocznie. W EWG Crównież w Niemczech} obo-

wiązują tzw. dawki zapobiegawcze, według których planuje s i ę

budowę nowych urządzeń. Te same zasady dotyczą ochrony lud-

ności przed promieniowaniem. Natomiast w sytuacji Jaka miała

miejsce w Czarnobylu nie chodziło o zapobieganie lecz likwi-

dację zagrożeń. Oznacza to, że trzeba zminimalizować skutki

napromienienia, a także skutki psychiczne związane z przesie-

dleniami i ograniczeniami w sposobie życia. Należy więc zde-

cydować, czy przesiedlić Jeszcze 2OO OOO osób. czy wprowa-

dzić ograniczenia w sposobie życia. Prawdopodobnie zostanie

wybrany drugi wariant.

3. KONSEKWENCJE ZDROWOTNE

Występowanie b i a ł a c z k i . O b e c n a s y t u a c j a zdrowotna ludno-

ś c i z terenów ob ję tych skutkami k a t a s t r o f y . w żadnym r a z i e

nie charakteryzuje s ię potwierdzonym, częstszym występowaniem

białaczki u dzieci i młodzieży, nie mówiąc Już o dorosłych.
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Nawet Jeśli występują przypadki zachorowań spowodowane napro-
mienieni em Cco po pięciu latach nie Jest wykluczone}, to nie
zaobserwowano statystycznego wzrostu zachorowań. Warto pamię-
tać, że nawet Jeśli notuje się przypadek zachorowania na bia-
łaczkę, to nie można stwierdzić na pewno, iż został on spowo-
dowany napromień!eniem. Dlatego też nieodpowiedzialne wydają
się doniesienia prasowe, łączące pojedyncze losowe przypadki
zachorowań z awarią reaktora. Równie nieodpowiedzialne było
stwierdzenie zawarte w artykule zamieszczonym w "Spieglu",
które miało przekonać opinię publiczną, że w rejonie Homla co
trzecie dziecko umrze na białaczkę w wyniku naprornienienia.
Pesymistyczne oceny mówią, że ogólna liczba zachorowań na
białaczkę podwoi się w ciągu 15 lat . Wówczas rzeczywiście
sprawdziłyby się prognozy, że liczba zachorowań wzrośnie, ale
nie tysiąckrotnie Jak przepowiada to "Spiegel". Należy wątpić
czy uda się to stwierdzić, ponieważ przed katastrofą rejest-
racja zachorowań była przypadkowa.

Zachorowania na inne nowotwory spowodowane promieniowa-
niem mogą ujawnić się po dziesiątkach lat. Ogólna liczba za-
chorowań na nowotwory Cprzy życiowej dawce promieniowania,
która wynosi 35O mS\O według pesymistycznych ocen może wzros-
nąć z 2OH do 2854 czyli o 1O>«. Taki wzrost zachorowań nie Jest
statystycznie znaczący i nigdy nie będzie mógł być udowodnio-
ny. Nie oznacza to Jednak, że ludzie nie będą umierali na ra-
ka, którego przyczyną była emisja substancji radioaktywnych
podczas awarii reaktora. Należy jeszcze raz podkreślić, iż
nie można zaobserwować wzrostu zachorowań na nowotwory, który
Jednoznacznie byłby związany z katastrofą w Czarnobylu. Dla
porównania podamy, że dawka ekspozycyjna Czwiązana z kata-
strofą w Czarnobylu^ spowoduje w Bawarii Południowej podnie-
sienie ryzyka zachorowania na raka o O.OO5 - O,05%. a wiec
poniżej błędu statystycznego. Oczekiwany wzrost zmian genety-
cznych w regionie objętym katastrofą Jest o rząd wielkości
niższy niż ryzyko zachorowania na raka i nie Jest istotny
statystycznie.
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Baza danych przyjęta do oszacowania skutków katastrofy.

Szacunki dotyczące skutków katastrofy w Czarnobylu oparto na

wynikach wieloletnich badań grupy 100 OOO osób, które przeży-

ły wybuchy bomb nuklearnych w Hiroszimie i Nagasaki oraz pe-

symistycznych założeniach, ze zarówno małe jak 1 duże dawki

• promieniowania mogą mleć wpływ na zmiany genetyczne. Japońska

praca na ten temat, w której wykorzystano dużą bazę danych.

Jest bardzo dokładnym i starannym studium. Nie można natomia-

st łudzić się nadzieją, że na terenie objętym katastrofą w

Czarnobylu będzie jnożna przeprowadzić równie dokładne bada-

nia epidemiologiczne. Warunki napromienieni a były tu inne, a

i określenie dawek byłoby kłopotliwa. Dawki, Jakie otrzymały

ofiary wybuchu bomby nuklearnej, były o dwa rzędy wielkości

wyższe, a dawka ekspozycyjna nie została rozłożona na 70 lat

Ćwiek statystycznego człowieka), bo całą dawkę ludzie otrzy-

mali w ciągu kilku sekund. Warunki napromienieni a były wiec

biologicznie bardzo niekorzystne a oszacowanie ryzyka Cuwz-

ględniające te warunki3 - pesymistyczne. Na podstawie Japoń-

skich wyników badań, które niedawno były Jeszcze raz rewido-

wane, ICPR stwierdza, że należy liczyć się z ryzykiem zacho-

rowania na raka - 59i na każde 1OOO mSv. Oznacza to, iż w gru-

pie, w której każda osoba otrzymała średnią dawkę 1 Sv. nale-

ży się liczyć z możliwością zachorowania na raka w wyniku na-

promienieni a 5?< osób. W Hiroszimie i Nagasaki nie zarejestro-

wano znaczącego statystycznie wzrostu zmian genetycznych.

Dlatego też, mówiąc o wpływie promieniowania na zmiany gene-

tyczne, możemy opierać się wyłącznie na doświadczeniach wyko-

nanych na zwierzętach.

Skutki psychospołeczne. Na terenie objętym katastrofą,

ocena Jej skutków J«st zupełni* inn*. Pooljając fakt, że każ-

dy przypadek zachorowania na białaczkę lub nowotwór złośliwy

łączony Jest z katastrofą jądrową, to nawet inn* zachorowania

odbierane są Jako skutki napromieniania 1 wyolbrzyalan*. Z

całą pewnością, ogólny zły stan zdrowia w rogi oni* związany

Jest z sytuacją spowodowaną przez katastrofę, J«dn*k±* ni*
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Jest bezpośrednio spowodowany przez promieniowanie. Radziec-

kie studium rozróżnia w tym sensie pięć grup zaburzeń zdrowo-

tnych:

1 - prawdopodobnie związanych z narażeniem na promieniowanie

Cnp. zaburzenia funkcji tarczycy, białaczka};

2 - zgodnie z dotychczasową wiedzą medyczną, przynajmniej

przy tych dawkach, nie uwarunkowanych promieniowaniem

C np. zaćma, zaburżenia i mmunologi czneD;

3 - spowodowanych złym odżywianiem;

4 - wykrywanych dzięki lepszej opiece lekarskiej Cnp. cukrzy-

5 - spowodowanych reakcją stresową Czaburzenia funkcji serca,

wysokie ciśnienie, zaburzenia żołądkowe}.

Niewątpliwy wpływ na stan zdrowia ludności mieszkającej

na terenach dotkniętych katastrofą ma sytuacja psychospołecz-

na. Złożyło się na to wiele czynników, m. in. dwuletnia bloka-

da informacyjna, wprowadzona przez rząd ZSRR a przerwana

przez władze Białorusi, republiki, która najbardziej ucier-

piała w wyniku opadu radioaktywnego. Brak zaufania do eksper-

tów rządowych prowadzi do wzrostu popularności międzynarodo-

wych programów pomocy A programów informacyjnych. Dlatego też

istotne znaczenie w programie pomocy Copracowanym w Niemcz-

echD przypisuje się dokładnym badaniom całego ciała. Ma to

przede wszystkim znaczenie psychologiczne. Na psychikę miesz-

kańców skażonych terenów mają wpływ zmienione warunki życia,

m.in. przesiedlenia, nierzadko "dziki" powrót na tereny obję-

te ewakuacją, ograniczenia w spożywaniu żywności wyprodukowa-

nej na danym terenie i związane z tym problemy w zaopatrze-

niu, ograniczenie przebywania dzieci na świeżym powietrzu

itp. Miesięczny dodatek finansowy dla ludzi mieszkających w

II i III strefie, wynoszący 15 lub 30 rubli, nazywany jest

dodatkiem "trumiennym". Bez wątpienia, zdrowie ludności w re-

jonie Czarnobyla Jest w znaczni* większym stopniu zagrożone

sytuacją psychiczną nil radiacyjną.
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4. SYTUACJA EKOLOGICZNA

Dane na temat ekologicznych skutków katastrofy w Czarno-
bylu są, Jak dotychczas, bardzo ograniczone. Przede wszystkim
dlatego, że skażony teren nie był problemem priorytetowymi, a
poza tym obszarem nie oczekuje się znaczących skutków kata-
strofy. Jednakże skutki ekologiczne mają duże znaczenie, po-
nieważ oddziałują na całą populację.

Flora. W czasie opadu radioaktywnego najbardziej i naj-
wcześniej narażone są drzewa, których korony spełniają rolę
filtra powietrza. W pobliżu reaktora drzewa przyjęły 00-90%
radioaktywnego opadu. W pewnym stopniu więc ochroniły żyjące
pod nimi organizmy. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych
badań można było oczekiwać, że na obszarze 2O-3O kn wokół
reaktora wyginą drzewa iglaste. W rzeczywistości wokół reak-
tora drzewa iglaste wyginęły na obszarze 4 km , tworząc tzw.
czerwony las. Jest to prawdopodobnie Jeden z wielu przykładów
który zmusi do zrewidowania danych radiologicznych dotyczą-
cych obserwowanych skutków awarii w Czarnobylu.

Fauna. Prowadzono również obserwacje zwierząt żyjących
na terenach o wysokim skażeniu. Wśród badanych egzemplarzy.
zarejestrowano przypadki odchyleń m. in.od prawidłowego obrazu
krwi. Interesujący jest jednak fakt, że parametry populacji w
rok po katastrofie, zdawały się mieścić w normie. Byc może
wpłynął na to fakt, że oprócz szkodliwych skutków promienio-
wania na terenie objętym katastrofą, powstały korzystne waru-
nki bytowania dziko żyjących zwierząt. Tereny Jeszcze nieda-
wno zamieszkane opustoszały, a na polach zostało nieskoszone
zboże. Człowiek nie przeszkadzał zwierzętom, za to zostawił
mnóstwo pożywienia. Mogły więc spokojnie żyć i rozmnażać się.
V rok po awarii stwierdzono, że wśród niektórych gatunków
tworzą się nadpopulacje.

Jeśli idzie o genetyczne skutki u zwierząt 1 roślin wy-
wołane napr©mienieniem, to Jeszcze zbyt wcześnie by wyciągnąć
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•Jakiekolwiek wnioski. Zmiany na drzewach i innych roślinach,

zaobserwowane do tej pory, fałszywie zaklasyfikowano Jako mu-
3

tacJe. W rzeczywistości są one szkodami teratogenetycznymi ,

które nie są dziedziczne. Obecnie podjęto przygotowania w ce-

lu przeprowadzenia w następnych latach genetycznych badań na

zwierzętach i roślinach, żyjących w strefie o wysokim pozio-

mie skażenia.

5. WNIOSKI KOŃCOWE

Poważna przestroga. Nuklearna katastrofa w Czarnobylu by-

ła najpoważniejszą, od czasu wykorzystywania energii Jądro-

wej przez człowieka. Można Ją również zaliczyć do najbardziej

poważnych katastrof technicznych, o najszerszych Jak do tej*

pory skutkach. Przerażająca Jest nie tyle liczba osób, które

do tej pory zmarły w Jej wyniku Cwedług radzieckich danych

zmarło 30 osób} lub umrą w wyniku późniejszych skutków napro-

mienienia. Najistotniejszym problemem katastrofy nuklearnej

o takich rozmiarach Jest, przede wszystkim, skażenie olbrzy-

miego terenu oraz związana z tym konieczność przesiedlenia

dużych grup ludności, chociaż umiarkowanie ale znacząco na-

promienionej i wynikające stąd obciążenia psychiczne. W infor-

macji MAEA z lipca 1990, przygotowanej przez stronę radziec-

ką, stwierdza się: "...nadal nie istnieje skuteczny system

zapewniający bezpieczeństwo ludziom narażonym na napromienie-

nie." [6] Toteż skutki katastrofy są bardziej groźne w aspek-

cie psychospołecznym niż radiologicznym. O rozmiarach kata-

strofy świadczą również ogromne nakłady finansowe, poniesione

na likwidację jej skutków. ZSRR szacuje swoje wydatki na

1O mld. rubli.

Należy stwierdzić, że wprowadzenie rozsądnych ograniczeń

w spożywaniu skażonej żywności, zapobiegło przyjęciu przez

ludność dużych dawek promieniowania. Dotyczy to nie tylko te-
3

T*ratog«n«tyczr<y - dotyczący powatowonia nionormalnotci, potworności,
w organizmach ludzkich i zvv*rzących. (przyp. r*d. >
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renu ZSRR ale wszystkich krajów Europy dotkniętych skażeniem.

Nauczono s ię przy tym, że zbyt surowe ograniczenia mogą, spo-

wodować panikę i przynieść więcej szkody, niż przyjęcie doda-

tkowej niewielkiej dawki promieniowania. Warto s ię zastano-

wić czy wprowadzanie, powszechnie obowiązujących na czas zag-

rożenia, limitów skażeń żywności nie Jest zbyt surowa by mo-

gło być przestrzegane na terenach s i ln ie skażonych. Z drugiej

strony - na terenach mniej skażonych limity skażenia żywności

powinny być Jeszcze surowsze.

Konieczne są badania. Katastrofa w Czarnobylu wykazała

jak bardzo ważna jest wiedza o promieniotwórczości i biologi-

cznych skutkach napromienienia. Na rys.7 i 8 pokazano przy-

kłady porównania prognoz GSF, opracowanych za pomocą programu

ECOSYS, z wynikami pomiarów. Mimo tak dobrej zbieżności, uja-

wniły s ię istniejące jeszcze braki w wiedzy. Naukowcy mają

obowiązek wykorzystania katastrofy i jej skutków Cktóre jesz-

cze długo nie będą zlikwidowane}, by uzupełnić swoją wiedzę

na ten temat. Uważa s ię, że priorytet powinny uzyskać trzy

zagadni eni a:

- epidemiologia pó±nych skutków katastrofy. badania ludzi

dotkniętych katastrofą oraz niezbędna do tych badań dozy-

metria;

- badania zachowania s ię ekosystemu pod wpływem długowiecz-

nych radionuklidów, pochodzących z opadu promieniotwór-

czego z Czarnobyla;

- analiza i udoskonalanie modeli symulujących drogę radio-

nuklidów w środowisku a przede wszystkim łańcuchu pokar-

mowym, by zoptymalizować środki zmniejszające skutki eks-

pozycji radiacyjnej.

Natomiast raz jeszcze trzeba podkreślić, że katastrofa w

Czarnobylu była katastrofą o znaczeniu regionalnym, a nie jak

twierdzą niektórzy - znaczeniu globalnym. Najpoważniejsza

konsekwencja katastrofy - zniszczenie krainy kulturowej o

znacznym zasięgu - pozostaje ciągle konsekwencją regionalną.
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Rys. 7. Średnie dobowe wartości skażeń mleka cezem 137, z
fermy mlecznej w pobliiu Monachium Cpunkt pomiarowy)
oraz wartości obliczone na podstawie modelu ECOSYS 141
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Technologia energetyki Jądrowej. Nie ma wątpliwości. że

to co stało się w Czarnobylu. w przypadku reaktora ze zwykłą

wodą, zachodniej konstrukcji . miałoby mniej katastrofalny

przebieg. Przede wszystkim wzrost mocy reaktora miałby tende-

ncje sanostabili żującą, przeciwnie niż w Czarnobylu. a poza

tym obudowa bezpieczeństwa mogłaby zapobiec masowemu uwolnie-

niu produktów rozszczepienia. Elektrownia Jądrowa w Three

Mile Island Jest przykładem zachowania sie reaktora zachod-

niego v czasie ciężkiej awarii. Wówczas, do atmosfery dostało

sie tylko 2X radioaktywnych gazów szlachetnych i cześć promi-

la ilości. Jodu. Jednakże od tego czasu panowało przekonanie,

że może zdarzyć sie poważniejsza awaria. Obecnie nadrzędnym

celem musi być ulepszanie technologii, aby elektrownie Jądro-

we spełniały zasadnicze kryteria inherentnego bezpleczen-

stwa . W przyszłości energetyka jądrowa może zachować swoje

znaczenie gospodarcze tylko pod warunkiem, że katastrofy, ta-

kie jak ta w Czarnobylu, będą mogły być wykluczone.
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IV. Z. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NA TEMAT SKUTKOM KATASTROFY W CZARNOBYLU

(Wiedeń. 21 - 24 maja 1991)

dr Eryk Piasecki

Zadanie międzynarodowej misji ekspertów, którzy badali skutki

awarii w Czarnobylu na zlecenie rządu ZSRR. zostało ścisłe

określone. Mieli oni odpowiedzieć na pytanie: "Czy należy

przesiedlać ludzi mieszkających nadal na skażonych terenach?"

Tak sformułowane pytanie ograniczało zakres i zasięg

prowadzonych badań.

Eksperci nie interesowali się więc:

30-ki lornetrową strefą wokół reaktora, ponieważ wszyscy

dotychczasowi jej mieszkańcy zostali przesiedleni,

- stanem zdrowia tzw. likwidatorów, a więc ludzi. którzy

zajmowali się dekontaminacją skażonych terenów. Jest to grupa

.licząca - jak się szacuje - ok. 600 tys. osób. Większość

pochodziła z innych terenów ZSRR i po zakończeniu prac wyjechała

i do swoich miejsc zamieszkania.

i Badaniami nie objęto również dużej grupy dzieci. Uwarunkowane

• to było sytuacją niezależną od ekspertów. Badania prowadzono

latem, kiedy większość dzieci była na wakacjach.

Przed udzieleniem odpowiedzi na zasadnicze pytanie, aisja

zajęła się dwoma zagadnieniami pomocniczymi, a mianowicie oceną:

1. Czy naukowcy reprezentujący stronę radziecką potrafią Mierzyć

skażeń i a?

Z. Czy potrafią określić prawidłowo wielkość dawki

promieniowania jaką ludzie otrzymali?

Obie odpowiedzi były pozytywne. Wynika z tego, że oficjalne

napy skażeń opracowane przez radzieckich ekspertów rządowych są

wiarygodne. Na pewno dobrze został zaierzony pozioa skażeń

cezera. Natomiast oficjalne dane radzieckie dotyczące strontu i
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plutonu są wyższe 3-7 razy od wyników uzyskanych przez ekspertów

zachodnich. Zawyżone są również wielkości dawki pochłoniętej

przez badane osoby. Eksperci strony radzieckiej twierdzą, że

wolą być "po bezpiecznej stronie", niż popełniając ewentualny

błąd nie docenić stopnia napromienienia ludzi.

0 ile wyniki badań misji dotyczące efektów zdrowotnych były

silnie kontestowane przez delegacje ukraińską i białoruską, to

odpowiedzi misji na dwa ww. pytania nie budziły żadnych

zastrzeżeń.

Szef misji medycznej, omawiając uzyskane wyniki stwierdził,

że "obecnie nie można odpowiedzieć na wszystkie pytania z wielu

powodów". Przede wszystkim dlatego, iż większość efektów

radiacyjnych może ujawnić się dopiero za jakiś czas. Zwiększonej

zachorowalności na białaczkę można by się spodziewać 5-7 lat po

wypadku. a na raka tarczycy - znacznie później. Poza tym

eksperci misji poszukiwali jedynie efektów "grubych". np.

2-krotnego lub większego wzrostu zachorowań, gdyż o takich

zjawiskach donosiły zarówno środki masowego przekazu, jak i

oficjalne i nieoficjalne źródła radzieckie.

Natomiast przeprowadzone przez misję badania nie dawały

żadnej szansy potwierdzenia np. ki 1kuprocentowego wzrostu

zachorowań w wyniku napromienienia. Odnotowanie tak małych

efektów wpływu radiacji wymagałoby podjęcia niezwykle

kosztownych badań (obecne pochłonęły 2 min USD) i trwających

znacznie dłużej. Trzeba by mieć również do dyspozycji doskonały

materiał statystyczny , a także wykonać wiele badań dodatkowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono

ewidentnych efektów wpływu radiacji. Jest to bardzo ważne

stwierdzenie, ponieważ zdecydowanie zaprzecza doniesieniom

mass-mediów o często stwierdzanych efektach genetycznych

(urodzenia dzieci z wadami rozwojowymi) czy dużej liczbie

przedwczesnych porodów, właśnie na skutek napromienienia. Nie

potwierdziły takich doniesień przeprowadzone przez misję badania

statystyczne. Oczywiście. pogląd taki wyrażono z pewnym

zastrzeżeniem. Badania statystyczne zrobione przez stronę
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radziecką okazały się niewiarygodne. W ZSRR nie potrafi się po

prostu robić badań epidemiologicznych. A szkoda, bo od czasów

Hiroszimy osiągnięto znaczny postęp w tej dziedzinie. Dlatego

też tylko na podstawie doświadczeń japońskich można prognozować,

że efekty wpływu radiacji mogą być odnotowane dopiero w

przyszłości.

Obecnie misja nie potwierdziła wzrostu zachorowań (jak

podawali przedstawiciele trzech republik - 2, a nawet

20-krotnego) na skutek napromienieni a.

Ostra dyskusja toczyła się między przedstawicielami misji a

stroną radziecką na zasadniczy temat: przesiedlać ludzi

mieszkających na terenach skażonych czy nie? Eksperci zachodni

twierdzili, że trzeba jasno sprecyzować kryteria na podstawie

których podejmie się decyzję o akcji przesiedleńczej.

Nieporozumieniem - zdaniem misji- jest przesiedlanie ludzi tylko

dlatego, że żyją na skażonym terenie. Należałoby wziąć pod uwagę

wiele innych czynników i odpowiedzieć przede wszystkim na

pytanie:jak dużej dodatkowej dawki promieniowania "zaoszczędzi

się " ludziom , jeśli zostaną przesiedleni.

Eksperci, uwzględniając takie właśnie kryterium, doszli do

przekonania, że przesiedlenie byłoby bezsensowne. Stwierdzili

mianowicie, iż dawka promieniowania jaką dostaną ludzie

przesiedleni na inne tereny ZSRR będzie niewiele mniejsza od tej

jaką otrzymają pozostając na miejscu. Poza tym stres wywołany

przesiedleniem nie wp'ynie korzystnie na ich samopoczucie, a w

konsekwencji i zdrowie. W większości trzeba by przesiedlić ludzi

z terenów rolniczych, zamieszkujących te ziemie z dziada

pradziada, ludzi, którzy chyba nigdy nie wyjeżdżali poza swoją

wieś i nie potrafią Inaczej żyć. Nagle znaleźliby się w nowym,

nierzadko nieprzyjaznym otoczeniu, pozbawieni opieki państwa i

społeczeństwa. Dziś już wiadomo. że ponad 100 tys. osób

ewakuowanych wkrótce po awarii nie jest zadowolonych z nowych

warunków w jakich przyszło im żyć.

Eksperci zachodni twierdzą. że pomijając nawet element

stresu, nie widzą podstaw do przesiedlenia z przyczyn
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radiologicznych. Natomiast. jeśli byłyby inne powody. to z

pewnością należy je rozważyć, np. gdyby zachodziło

niebezpieczeństwo. że za kilka miesięcy lub lat rozsypie się

sarkofag i nastąpi kolejne skażenie terenu. Jeśli te inne powody

pominąć, to obecnie - zdaniem misji - przesiedlenie jest wręcz

niewskazane.

Tymczasem w dniu poprzedzającym zakończenie konferecji

dotarła informacja o tym. że Rada Najwyższa wydała ustawę,

oznaczającą w efekcie przesiedlenie kolejnej. ponad

100-tysięcznej grupy ludzi. Przy tym niejasne było w niej

sformułowanie (nawet dla przedstawi ciel'i strony radzieckiej),

czy ma to być przesiedlenie przymusowe czy dobrowolne. Decyzja

zaskoczyła uczestników konferencji, ponieważ podjęto ją nie

czekając na oficjalny raport i wnioski międzynarodowej misji.

W czasie konferencji delegaci ukraińscy i białoruscy bardzo

ostro protestowali przeciwko zbyt optymistycznym wnioskom

dotyczącym skutków zdrowotnych, przedstawionym przez ekspertów

zachodnich. Przytaczali dane (którymi nie dysponowała misja)

dotyczące likwidatorów. Twierdzili, że wśród tej grupy osób

skutki napromieniania są bardzo wyraźne, m.in. zauważa się

obniżenie bariery immunologicznej i zakłócenia funkcji płciowych

organizmu. W tym momencie dyskusja okazała się bardzo trudna, bo

dot. innej, niż badanej przez misję, grupy osób. Poza tym

wiadomo, że likwidatorzy otrzymali kilka razy większe dawki niż

mieszkańcy tych terenów. Nie było więc wspólnej płaszczyzny

dyskusji.

Szef misji medycznej krytycznie ocenił (w tym przypadku)

wiarygodność danych radzieckich. Stwierdził np., iż o niczym nie

świadczy fakt. jeśli lekarz z miejscowości nieskażonej mówi. że

nie ma chorych, a z miejscowości skażonej - twierdzi, że aa ich

dużo. Twierdzenie takie byłoby wiarygodne, gdyby w obydwu

przypadkach przyjęto taką samą metodologię badań, a więc

posługiwano się takimi samymi przyrządami, używano takich samych

odczynników itp.
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Podobnie ma się rzecz z danymi dot. zgonów wśród

likwidatorów. Delegat Ukrainy podał np., że spośród 129 tys.

likwidatorów z terenu Ukrainy 187 osób ma objawy choroby

popromiennej i ok. 1000 - objawy ostrego oparzenia

popromiennego. Spośród pozostałych ze 129 tys. osób zmarło

dotychczas 1200. Zabrakło jednak danych statystycznych, które

mówiłyby ile osób w tym samym przedziale wiekowym (25-40 lat) i

takim samym czasie zmarłoby z powodów naturalnych.

Przedstawiciel radzieckiego Ministerstwa Zdrowia nie potrafił

podać takiego wskaźnika umieralności.

Natomiast w materiałach przygotowanych na konferencje,

znalazły się takie dane dot. Szwecji. W takim samym czasie, jaki

określili delegaci z Ukrainy i takim samym przedziale wiekowym

(25-40 lat) w Szwecji "powinno umrzeć" 800 osób. A przecież

Szwedzi żyją dłużej. Można więc przypuszczać, że w ZSRR. gdzie

poziom życia jest znacznie niższy, wskaźnik umieralności

• najprawdopodobniej jest wyższy.

V Vf prasie (po konferencji w Paryżu) podano liczbę 7000 zgonów

i spośród 600 tys. osób z całego ZSRR. które uczestniczyły w

f dekontaminacji. Odpowiada ona mniej więcej liczbie 1200 zgonów z

I grupy 129 tys. likwidatorów z terenu Ukrainy.

: Trzeba jednak pamiętać, że większość z nich "miała prawo

umrzeć z powodów czysto statystycznych". Nie wynika z tego, że

żaden z likwidatorów nie zmarł na skutek napromienienia.

Najprawdopodobniej wielu. Jednak z pewnością nie 7000! I z tego

trzeba sobie zdawać sprawę. Na fakt ten zwracali uwagę eksperci

zachodn i.

Uczestników konferencji interesowały również prognozy

dotyczące skutków zdrowotnych dla osób, które nadal będą

•ieszkać na skażonych terenach. Przedstawiciele misji niechętnie

wypowiadali się na ten temat. Stwierdzili jednak, że jedli nie

zajdą rewolucyjne zmiany w nauce, to na podstawie dotychczasowej

wiedzy o skutkach zdrowotnych radiacji i uwzględnieniu

'; konkretnych wielkości dawek oraz aktualnych wyników badań można

dokonać takiej szacunkowej oceny. Podali jako przykład wieś
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liczącą 10 tys. mieszkańców. W określonym czasie umrze w niej ne

raka - w sposób naturalny - 1700 osób. Ze względu na wpłyv

radiacji spowodowany katastrofą w Czarnobylu, na raka może

zachorować dodatkowo 50 mieszkańców wsi. Spośród nich 2-3 osob>

zachorują na białaczkę, pozostali - w większości na rake

tarczycy. Trzeba jednak pamiętać, że o ile dzisiejsza medycyna

nie ma sukcesów w leczeniu białaczki, to rak tarczycy wykryty

odpowiednio wcześnie jest uleczalny w 95X.
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