La 10an de septembro 2013
Gravega estas la nuna stato de Fukuŝima
n-ro 3el

El la ĵurnalo Akahata, la 1an de septembro 2013

Nivelo 3
La 20an de aŭgusto TEPCO publikigis likadon de 300 tunoj da poluita
akvo el akvokonservujoj, kiu enhavas 24000 miliardojn da bekeroroj da
nukleaĵoj. Ricevinte tiun raporton, la 21an de aŭgusto la Nuklea
Reguligada Aŭtoritato konstatis, ke la nuna stato de la nuklea centralo n-ro
1 de Fukuŝima apartenas al la nivelo 3 de la Internacia nuklea akcidenta
skalo (International Nuclear Event Scale) pro la kvantego de ellasita
poluita akvo kaj influo al la medio.

Akcidentoj laŭ la niveloj
Akcidento
Nivelo 7 (serioza akcidento):
akcidentoj de Ĉernobil (1986) kaj Fukuŝima (2011)
Nivelo 6 (granda akcidento):
Nivelo 5 (riskebla ekstere):
akcidento de Three-mile-Insulo (1979)
Nivelo 4 (ne riskebla ekstere):
akcidento en JOC en Tookai, Japanio (1999)
Nenormala afero
Nivelo 3 (grava malnormala afero):
likado de poluitega akvo en Fukuŝima (2013)
Nivelo 2 (nenormala afero):
tubrompiĝo en Mihama, Fukui (1991)
Difektiĝo de akvokonservujoj
En la terenon de la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima 400 tunoj da
subtera akvo ĉiun tagon enfluas kaj miksiĝas kun poluita akvo. TEPCO
devas konservi tiun poluitan akvon, kaj por tio ĝi konstruis/as kaj
konservejojn kaj konservujojn.
Kelkajn monatojn antaŭe poluita akvo konservita en la nezorge faritaj
konservejoj tralikiĝis. TEPCO transportis tiun akvon en la konservujojn.
Nun la tereno de la centralo estas plenplena de konservujoj.
La 31an de aŭgusto TEPCO publikigis, ke ĉe 4
lokoj en la akvokonservujaroj ĝi mezuris tre fortan
radioaktivecon. La forteco estis plej alte 1800
milisivertoj, sub kiuj homoj mortus en 4 horoj. Flanĝoj
de ĉiuj 4 akvokonservujoj estas faritaj el kaŭĉuko. En
la nuklea ĉentralo n-ro 1 oni uzas 350 sammodelajn el
930 akvokonservujojn. TEPCO ne neas la eblecon, ke
la tralikiĝinta akvo atingis la maron.
Prezidanto de la kompanio, kiu faris tiujn akvokonservujojn, diris al la
ĵurnalo Mainiĉi: “Ni devis fari ilin rapide kaj malmultekoste. De komence
ili ne estas tiel desegnitaj, por ke ili longe uzeblas. Ilia uzlimo estas nur 5
jaroj. Se ni konsideras ilian strukturon, akvolikado ne estas surpriza afero.
Inĝenieroj de TEPCO jam timis tion”.

Do, poste el pli kaj pli multe da akvokonservujoj pli kaj pli da poluita
akvo povos elflui. TEPCO planas fari pli fortajn akvokonservujojn, sed por
tio ĝi bezonas tempon kaj monon. Kion ĝi povos fari.
La japana registaro decidis buĝeti
La 3an de septembro la japana registaro decidis buĝeti 4,7 miliardojn da
enoj (470 milionoj da eŭroj) por la problemo de tralikiĝo de poluita akvo.
Ĝis nun la registaro opiniis, ke TEPCO estas respondeca pri la akcidento,
kaj ne intervenis multe, tamen la situacio fariĝis gravega, kaj krome ĝi
timis, ke tiu problemo malbone influos al la elekto de Tokio kiel la
olimpika urbo en 2020.
Per tiu mono la registaro planas:
1. konstrui murojn el glaciigita tero ĉirkaŭ la reaktordomoj por preventi
enfluon de la subtera akvo. (3,2 miliardoj da enoj)
2. konstrui pli kapablan instalaĵon ol ALPS, kiu forprenas diversajn
nukleaĵojn. (1,5 miliardoj da enoj)
3. konstrui pli sekurajn akvokonservujojn. (TEPCO pagos)
Tamen estas ne klare, ĉu tiuj muroj el glaciigita tero sukcesos aŭ ne. Oni
neniam antaŭe provis tiom grandskalan konstruadon. Krome oni bezonas
pli ol 1 jaron por la konstruado. Pri ALPS, eĉ se oni sukcesis konstrui ĝin,
ĝi ne povos elpreni triĉion. La registaro celas forĵeti tiun akvon kun triĉio
en la maron, sed fiŝistoj kaj ankaŭ Koreio kaj Ĉinio forte kontraŭstaros.
Japanio devos konservi tiun kvantegon da akvo eterne.
En la kunveno de Internacia Olimpika Komitato la ĉefministro Abe klare
diris, ke la japana registaro intervenos kaj solvos la problemon per sia tuta
forto, kaj la komitatanoj voĉdonis por Tokio, optimisme kredante, ke li
kapablas fari tion. Sed diro kaj faro estas tute aliaj. Lia parolado aŭ
fanfarono ne povos solvi la problemon.
Koreio malpermesis importadon de japanaj produktaĵoj
La 6an de septembro Koreio decidis, ke ĝi malpermesas importadon de
japanaj fiŝaĵoj el 8 gubernioj ĉirkaŭ Fukuŝima. Krome ĝi pli fortigas
radioaktivan ekzamenon pri fiŝaĵoj kaj viandaĵoj el aliaj gubernioj.
La korea registaro diras, ke la koreoj havas maltrankvilon pri tralikiĝo
de kelkcent tunoj da poluita akvo tage en la maron kaj postulis, ke la japana
registaro publikigu pli mute da ĝusta informo.

Mia vivo
Mi tre normale vivas en la gubernio Gunma najbara de Fukuŝima, sed tiu
problemo de poluita akvo ĉiam obsedas min. Neniu scias, kio okazas en la
kerno de tiuj reaktoroj, sekve neniu scias, kion ĝuste fari. Ĉu vere ni povos
solvi tiun problemon? Post 7 jaroj, kiam okazos Olimpikoj en Tokio, ĉu
Japanio ne estas plenplena de poluita akvo? Terura estas nuklea akcidento,
sed la japana registaro celas refunkciigi plej multajn reaktorojn.
HORI JASUO

