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JAPONIA PO AWARII
W FUKUSHIMIE
Stanis³aw Latek

M

inê³o ju¿ ponad 5 miesiêcy od awarii elektrowni j¹drowej w Fukushimie. O przebiegu awarii i jej nastêpstwach napisano
wiele artyku³ów, nakrêcono setki materia³ów
filmowych, nagrano wiele rozmów, zamieszczono tysi¹ce informacji w Internecie. Tak¿e na ³amach naszego czasopisma parokrotnie pisalimy o tym, co zdarzy³o siê w elektrowni Fukushima Dai-ichi.
W niniejszej nocie chcia³bym przytoczyæ  w skrócie  kilka faktów, które wiadcz¹ o stabilizacji sytuacji w Fukushimie, a tak¿e o dzia³aniach szerszych, podejmowanych przez w³adze Japonii
w celu zapobie¿enia podobnym awariom w przysz³oci. Przygotowuj¹c niniejszy materia³ korzysta³em g³ównie z doniesieñ World Nuclear News.

Pierwsza wa¿na informacja dotyczy zapowiedzi zmniejszenia tzw. evacuation zone, co oznacza zezwolenie na sta³y powrót wysiedlonych
mieszkañców niektórych obszarów strefy ewakuacyjnej do swoich domów. Japoñskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemys³u (METI) ju¿
wczeniej wprowadzi³o u³atwienia dla mieszkañców i w³acicieli nieruchomoci chc¹cych obejrzeæ w³asne mieszkania (lub inne obiekty) i sprawdziæ w jakim stanie siê znajduj¹. Decyzja o umo¿liwieniu powrotu osób ewakuowanych do swoich
miejsc zamieszkania jeszcze nie zapad³a. METI
uzale¿nia jej podjêcie od kilku czynników: stanu bezpieczeñstwa zniszczonej elektrowni, okrelenia odleg³oci od elektrowni w jakiej mo¿e
byæ zapewnione bezpieczeñstwo mieszkañców,
wyników monitoringu radiacyjnego w miejscach, w których maj¹ zamieszkiwaæ powracaj¹cy do swoich domów ewakuowani oraz od stanu infrastruktury i us³ug, które musz¹ byæ ponownie przywrócone.
Analizuj¹c stan bezpieczeñstwa elektrowni
brana bêdzie pod uwagê mo¿liwoæ kolejnych
eksplozji wodoru, czy te¿ awaria systemu ch³odzenia reaktorów i basenów z wypalonym paliwem, ryzyko kolejnych wstrz¹sów sejsmicznych
i tsunami oraz efekt sta³ego uwalniania siê substancji promieniotwórczych. Dokonuj¹c tych analiz bêdzie siê przyjmowaæ najbardziej pesymistyczne za³o¿enia. W przypadku terenów po³o¿onych bardzo blisko elektrowni oraz miejsc,

w których wystêpuje wysoki poziom promieniowania spowodowany ska¿eniem ziemi, rz¹d Japonii bêdzie prowadzi³ konsultacje z w³adzami lokalnymi w celu zastosowania rozwi¹zañ d³ugoterminowych. Na wymienionych terenach bêdzie
prowadzony sta³y monitoring poziomu promieniowania w powietrzu i na powierzchni ziemi.
Planowane jest rozpoczêcie jeszcze w tym
roku prac dekontaminacyjnych. Celem tych zabiegów ma byæ ograniczenie dodatkowej ekspozycji mieszkañców, spowodowanej awari¹ do
wartoci nie przekraczaj¹cej jednego milisiwerta
na rok (1mSv/rok). Warto zauwa¿yæ, ¿e s¹ miejsca na wiecie, gdzie mieszkañcy otrzymuj¹ dawkê rzêdu 20 mSv/rok, bez stwierdzonych konsekwencji dla ich zdrowia.
Kolejna informacja pochodzi od w³aciciela
elektrowni TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Dotyczy ona budowy przykrycia/os³ony nad
zniszczonym budynkiem reaktora nr 1 w elektrowni Fukushima Dai-ichi. Górna czêæ budynku tego
reaktora zosta³a zniszczona w nastêpstwie eksplozji wodoru 12 marca. Budowana pokrywa bêdzie
lekka w porównaniu do ciê¿kiej konstrukcji pozosta³ej na czêci budynku reaktora. Bêdzie ona stanowiæ rodzaj szczelnej plomby dooko³a zniszczonego budynku i bêdzie zapobiegaæ jakiejkolwiek
emisji substancji radioaktywnych. Monta¿ pokrywy rozpocznie siê po zbudowaniu stalowego rusztowania wokó³ budynku. Prace rozpoczê³y siê
10 sierpnia. Elementy rusztowania s¹ montowane zdalnie, bez u¿ycia rub i wkrêtów. Pokrywa
bêdzie pokryta substancj¹ ognioodporn¹. Przewidziano wyposa¿enie konstrukcji w system wentylacji z filtrami oraz systemy kamer, detektorów,
termometrów i rur do wtryskiwania wody. Pokrywa mo¿e wytrzymaæ obci¹¿enie 30-centymetrow¹ warstw¹ niegu i si³ê wiatru do prêdkoci
90 km na godzinê. Ca³a konstrukcja ma byæ gotowa do koñca wrzenia. Podobne os³ony maj¹
byæ zbudowane dooko³a pozosta³ych budynków
reaktorowych elektrowni.
Nastêpna dobra informacja z Japonii nie dotyczy ju¿ Fukushimy, lecz elektrowni Tomari znajduj¹cej siê na wyspie Hokkaido. W³anie w tej
elektrowni uruchomiono blok nr 3. Jest to pierwszy restart reaktora w Japonii od 11 marca, kiedy
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to nast¹pi³o trzêsienie ziemi i tsunami. Po tych
wydarzeniach spowodowanych si³ami natury rz¹d
Japonii postanowi³, ¿e wszystkie 35 reaktorów,
które w tym czasie by³y wy³¹czone w celu dokonania regularnych przegl¹dów, bêd¹ pozostawa³y
w stanie bezterminowego wy³¹czenia.
Dodatkowo postanowiono, ¿e kolejne bloki wycofywane z eksploatacji w celu dokonywania w nich
przegl¹dów pozostan¹ wy³¹czone do czasu otrzymania pozwolenia na ponowne uruchomienie. Reaktory pozostawa³y wiêc nieczynne po zakoñczeniu przegl¹dów, czekaj¹c na dodatkowe bardziej
kompleksowe testy w drugiej fazie przegl¹du.
W pierwszej fazie przegl¹du firmy energetyczne zosta³y zobowi¹zane do sprawdzenia marginesów bezpieczeñstwa wa¿nych elementów
oprzyrz¹dowania zgodnie z zaleceniami japoñskiego dozoru j¹drowego i Komisji Bezpieczeñstwa J¹drowego  Nuclear and Industrial Safety
Agency (NISA) i Nuclear Safety Commission.
Bazuj¹c na wynikach wstêpnych testów rz¹d
zdecyduje, czy reaktor wy³¹czony do przegl¹du
mo¿e, czy nie, ponownie rozpocz¹æ pracê. Dodatkowo, do podjêcia ponownej eksploatacji niezbêdna jest zgoda gubernatora prefektury.
Drugi etap przegl¹du obejmowaæ bêdzie
przygotowanie wszechstronnego raportu na temat oceny bezpieczeñstwa dla ka¿dego japoñskiego reaktora. Celem tego dodatkowego przegl¹du podobnego do wprowadzonych przez Uniê
Europejsk¹ stress tests jest zwiêkszenie wiarygodnoci przegl¹dów technicznych.
Reaktor nr 3 elektrowni Tomari jest reaktorem wodnym cinieniowym o mocy 912 MWe.
Zosta³ wy³¹czony 5 stycznia, a przegl¹d i testy
rozpoczê³y siê 7 marca. W³aciciel elektrowni firma Hokkaido Electric poinformowa³ 10 sierpnia,
¿e w³anie zakoñczy³ siê pierwszy etap dwuetapowego przegl¹du, obejmuj¹cego stress tests.
Maj¹c zgodê gubernatora Hokkaido oraz zgodê
ministerstwa METI reaktor pod³¹czony zosta³ do
sieci w dniu 17 sierpnia. Drugi etap przegl¹du
z uwzglêdnieniem stress tests ma byæ zakoñczony przed koñcem bie¿¹cego roku.
Reaktor nr 3 zosta³ zbudowany w latach 2003
2008. Do sieci pod³¹czono go w 2009 r. Kolejny
przegl¹d planowany jest na wiosnê 2012 r. Jeden z dwóch pozosta³ych reaktorów jest poddawany przegl¹dowi, drugi natomiast pracuje.
I wreszcie ostatnia wa¿na informacja z zakresu tematyki j¹drowej z Kraju Kwitn¹cej Wini.
Otó¿ rozpoczê³y siê prace nad nowym usytuowaniem dozoru j¹drowego Japonii w strukturach
rz¹dowych. Reputacja obecnie istniej¹cej Agen-

PTJ VOL.54 Z.3 2011

PTJ

cji Bezpieczeñstwa J¹drowego i Przemys³owego
(NISA) jest mocno nadszarpniêta. G³ówny zarzut
to niew³aciwe przygotowanie siê do tsunami,
które mia³o miejsce 11 marca. Pojawi³y siê te¿
oskar¿enia pod adresem niektórych j¹drowych
kompanii energetycznych za niezgodne z zasadami fair play prowadzenie debat publicznych.
NISA mia³a wspomagaæ te praktyki. Dodatkowo
 obecne umiejscowienie NISA w strukturze Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemys³u (METI)
jest postrzegane jako ród³o potencjalnego konfliktu interesów w tym ministerstwie, które wystêpuje w roli promotora i regulatora energetyki
j¹drowej.
NISA jest obecnie nadzorowana przez dwa
inne urzêdy: Komisjê Bezpieczeñstwa J¹drowego,
która ustanawia ogóln¹ politykê w sferze bezpieczeñstwa j¹drowego i Komisjê Energii Atomowej, kreuj¹c¹ politykê w dziedzinie badañ j¹drowych i energetyki j¹drowej. Oba urzêdy s¹ czêci¹
Biura Gabinetu/Rz¹du (Cabinet Office). Nowe propozycje zak³adaj¹ po³¹czenie NISA z Komisj¹ Bezpieczeñstwa J¹drowego i utworzenie w ten sposób zcentralizowanej w³adzy wykonawczej
w zakresie bezpieczeñstwa j¹drowego o zwiêkszonej i ulepszonej funkcjonalnoci.
Wstêpna decyzja rz¹du zak³ada usytuowanie
nowego urzêdu dozoru j¹drowego Japonii w Ministerstwie rodowiska. Rozwa¿a siê równie¿ inn¹
opcjê: urz¹d dozoru jako podmiot niezale¿ny, bez
bezporedniej zale¿noci od Ministerstwa rodowiska. Nowy urz¹d ma nosiæ nazwê Biuro Bezpieczeñstwa J¹drowego. Bêdzie odpowiedzialny za
administrowanie przepisami dotycz¹cymi paliwa
j¹drowego, reaktorów j¹drowych, bezpieczeñstwa, zabezpieczeñ, postêpowania w sytuacjach
nadzwyczajnych oraz monitoringu radiacyjnego.
A zatem po blisko 50 latach produkowania
energii elektrycznej w reaktorach j¹drowych Japonia ostatecznie oddziela dozór od promocji.
Decyzja ta  zdaniem niektórych komentatorów
 zosta³a podjêta zbyt póno, aby odzyskaæ zaufanie spo³eczne mieszkañców Japonii.
NISA próbuje odbudowaæ swoj¹ reputacjê
poprzez umiejêtne postêpowanie z uszkodzonymi w Fukushimie reaktorami, co doprowadzi³o do odzyskania nad nimi kontroli. Agencja
wprowadzi³a tak¿e nowe wymagania dotycz¹ce zwiêkszenia odpornoci elektrowni j¹drowych
na trzêsienia ziemi i tsunami, które by³y g³ównymi przyczynami awarii w Fukushimie. Ü
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