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Wstl(P 

Zgodnie z wymogami miydzynarodowej konweneji 0 oeenie oddz ialywania na 

srodowisko w kontekse ie transgranicznym ratyfikowanej przez ustawy Ukrainy nr 534-

XIV z dnia 19 marea 1999 r. , oceniony zostal wplyw promieniowania R6wienskiej 

Elektrowni Jqdrowej na srodowisko w kontekseie transgranieznym, tj . jej wplyw na 

terytoria sqs iednich panstw. Wplyw elektrowni jqdrowej oeeniono zar6wno podczas 

normalnej praey, jak i podezas awarii. 

1 Opis celu dzialalnosci i oddzialywania zaldadu na srodowisko 

Oddziarujqcy obi ekt, SS R6wienskiej Elektrowni Jqdrowej , jest oddzieln'l sekej'l 

Uednostk'l) Przedsiybiorstwa Panstwowego "Krajowa Energetyka N ukleama 

Energoato m" (PP NNEGC Energoatom) . PP NNEGC Energoatom prowadz i dz iala lnosc 

zgodnie ze swo im statutem i podlega Ministerstwu Paliw i Energe tyki Ukrainy. 

PP NNEGC Energoatom pelni funkeje organi zaeji operuj'leej , odpowiedzialnej 

za bezpieczer1stwo wszystkieh elektrowni j'ldrowyeh w kraju. 

EJ w R6wnem znajduj e siy nad rzek'1 Styr w p61nocno-zachodniej CZySCI 

obwodu r6wier1skiego, 120 km od miasta R6wne, w rejonie wlodzimierzeckim. 

Loka lizacja SS R6wienskiej Elektrowni Jqdrowej i granice jej strefy 

obserwacyjnej (SO) pokazano na rys. 1.1 [ I]. 

Zainstalowana moe brutto wynosi 2 min 835 tys. kW. Wsp61czynnik 

wykorzystania moey zainstalowanej (CUF) wynosi 74,2%. 

Budowa rozpoczt;1a sit; w 1983 roku. 

Zaklad zostal oddany do uzytku w roku 1980. 

Rodzaj dzialalnosc i - wytwarzanie energii elektrycznej. 

R6wiet'lska Elektrownia J'1drowa (REJ) produkuj e ok. 19 mid kWh energll 

elektrycznej rocznie, co stanowi 21,6% produkcji energii elektryeznej brutto przez 

elektrownie j '1drowe (EJ) lub 12,0% produkeji energii elektrycznej brutto na Ukrainie. 

REJ obsluguje eztery bloki energetyezne: 
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Blok energetyczny I (WWER-440) 0 mocy 420 MW od 1980 r. 

Blok energetyczny II (WWER-440) 0 mocy 415 MW od 1981 r. 

Blok energetyczny III (WWER-1 000) 0 mocy 1000 MW od 1986 r. 

Blok energetyczny IV (WWER-I 000) 0 mocy 1000 MW od 2004 r. 



• < 

-. . . .. • • 

Rys. 1.1 Lokalizacja EJ Rivne 
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1.1 KrOtki opis blok6w energetycznych i proces6w produkcyjnych 

Og61ny plan rozmieszczenia REJ pokazano na rys. 1.2 [2]. 
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Rysunek 1.2 Schemat ukladu budynk6w i blldowli tla terenie przemyslowym SS 
R6wietlskiej Elektrowni Jqdrowej 

I . Teren przemyslowy e lektrowni jlldrowej 
2. Bloki energetyczne nr I i 2 
3. Blok energetyczny nr 3 
4. Blok energetyczny nr 4 
5. Komin y chlodzllce blok6w energetycznych nr 
I i 2 
6. Komin y chlodz'lce bloku energetycznego nr 3 
7. Kominy chlodz,!ce bloku energetycznego nr 4 
8. Zbio rniki zraszaczy systemu chlodzenia 
odbiornikow grupy ,.A" blokow energetycznych 
llf3i4 
9. Zbiorniki z raszaczy systemu chlodzenia 
odbiornikow grupy " B" blokow energetycznych 
nr 3 i 4 , w tym rezerwowego 
10. Rozdzie lnica zewm;trzna 110-330 kV 

II. Budynek specja lnego przeznaczen ia dla 
blok6w energetycznych nr I i 2 
12. Budynek specjalnego przeznaczenia dla 
blok6w energetycznych nr 3 i 4 
13 . Budynek do przetwarzania i magazynowania 
odpadow promieniotworczych 
14. Zatrzaskiwany zbiorni k gromadz'lcy 
15. Remiza strazacka 
16. Konstrukcje do pomocniczego oczyszczania 
wody 
17. Urzqdzenia do uruchamiania i awaryjne 
kotlowni 
18. Pol'lczo ny budynek pomocniczy 
19. Pomocnicza stacja generujqca olej nap~dowy 
20. Rozdzielnica zewn~trzna 
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Lokalizacja blokow energetycznych REJ na rys. 1.2: II - bloki energetyczne nr I i 2; 

12 - blok energetyczny nr 3; 2 - blok energetyczny nr 4. 

Rowienska Elektrownia Jqdrowa jest pierwszq elektrowniq jqdrowq na Ukra inie 

wykorzystujqc,! cisnien iowe reaktory wodne, ktore Sq obecnie jedynym rodzaj em reaktorow 

na Ukrai nie oraz jedynq elektrown iq jqdrowq na Ukrainie z blokami energetycznymi opartymi 

na pierwszych reaktorach tYPl1 WWER-440 (B-21 3). 

Wodne reaktory jqdrowe na neutronach term icznyc h typu plaszczowego WWER-I 000 

Sq przeznaczone do wytwarzania ene rgi i cieplnej (0 znamionowej mocy cieplnej 3000 MW) 

jako cz~sc modulu reaktora. Reaktory dzialajq w oparciu 0 kontrolowanq rozszczepieniowq 

reakcjt; lancuchowq jqder atomowych 235U zawartych w paliwie jqdrowym. Rdzen reaktora 

zawiera zespoly pal iwowe, ktore znajdujq si~ na szesciokqtnych punktach kratki i Sq 

wykonane z nisko wzbogaconego ditlenku uranu w obudowie z cyrkonu. 

Blok energetyczny reaktora WWER-IOOO pracuje w obiegu dwup~tlowym: plerwsza 

(gorqca) P'ttla to obieg wodny z bezposrednim odprowadzaniem ciepla z reaktora; druga 

(zimna) pt;tla jest obiegiem pary z cieptem pobieranym z pierwszej pt;tli i wykorzystywanym 

w generatorze turbinowym. 

W rdzeniu reaktora energla rozszczeplenlOwa paliwa jqdrowego jest wydobywana 

przez chlodziwo, ktore jest przez niego przepompowywane przez glowne pompy obiegowe. 

"Gorqce" ehlodziwo jest doprowadzane z reaktora do generatora pary przez glowny rurociqg 

chlodziwa, gdzie przekazuje swojq energi" cieplnq do wody wtornej , a nastt;pnie jest 

pompowane z powrotem do reaktora przez glownq pomp" obiegowq. Sucha para wytworzona 

w drugiej p<;tl i wytwornicy pary jest doprowadzana do generatora turbiny wyposazonego w 

generator 0 moey 1000 MW. 

Woda borowana pompowana pod eisnieniem 160 kgf/cm2 jest lIzywana jako 

moderator i chlodziwo w reaktorach jqdrowych WWER-IOOO. Calkowity przeplyw chlodziwa 

przez reaktor wynosi 84 800 mJ/godz. Temperatura wody na wlocie do reaktora wynosi 289°C, 

a temperatura wody na wylocie wynosi 320°C podczas pracy z mOCq znamionowq. 

Niskoenergetyczna para wylotowa z turbin reakto ra jest uwalniana przez uklad 

chlodzenia wodnego. 
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2 Potencjalny wplyw promieniowania 

Tworzenie si~ produkt6w gazowyeh, stalyeh i eieklyeh zawierajqeyeh pierwiastki 

promieniotw6reze w proeesie eksploataej i elektrowni jqdrowej jest niellniknione. Wplyw w 

zakresie promieniowania bloku energetyeznego wynika z uwolnienia tyeh pierwiastk6w do 

srodowiska [3 -7]. 

Podezas normalnej praey kazde uwolnienie pierwiastk6w poza obudow~ 

bezpieezenstwa elementu paliwowego lub cz~seiowe zniszezenie tej obudowy prowadzi do 

uwolnienia pewnej ilosei produkt6w rozszezepienia do ehlodziwa pierwszej p~tli. Niewie lkie 

ilosei produkt6w radioaktywnyeh mog') r6wniez dostac si~ do ehlodziwa pierviszej p<;t li po 

aktywaej i neutron6w material6w strukturalnyeh. Proees y erozJ I korozji produktu 

aktywuj,!eego ulatwiaj,)uwalnianie tyell material6w w ehlodziwie pierwszej p~tli. 

Promieniotw6reze produkty rozszezepienia i aktywaeji Sq ekstrahowane z chlodziwa 

poprzez proeesy wymiany jonowej , w nast<;pstwie kt6ryeh powstaj') zanieczyszezone zywiee 

jonowymienne w obiektaeh do oczyszezania promi eniotw6rczej wody. Okresowa wym lana 

tyeh ZYW1C powodllje powstawanie zar6wno eieklyeh, jak stalyeh odpad6w 

promieniotw6rezyeh. Proces przenoszenla srodk6w radioaktywnych w obiektaeh do 

oezyszczania promieniotw6rczej wody zlokalizowanych w budynku specjalnego przeznaczenia 

powoduje powstawanie odpad6w promieniotw6rczyeh: sta lych, cieklyeh i gazowych. 

Dopuszezalny wyciek pierwotnego chlodz iwa z wytwornicy pary do obiegu wt6111ego 

prowadzi do promieniotw6rczego zanieczyszczenia wody w tym obiegu. 

Gazy zgromadzone w obiegu pierwotnym podezas pracy s') wydobywane z obiegu. 

Powoduje to powstanie przeplywu emisji gazowych. Wyst,!pic mog,! r6wniez emisje do 

powietrza w wyniku wentylacji lotnych emisji pierwotnego chlodziwa z niewielkich wyeiek6w, 

zar6wno kontrolowanyeh, jak i niekonlrolowanych. Takie emisje zwykle zawierajq trytowq 

par~ wodnq, gazy oboj~tne, aerozole i inne eZqstki gazowe. 

Coroczne wylqczanie reaktora obejmuje uwolnienie cismenla z uklad6w chlodzenia, 

zdejmowana jest pokrywa zbiornika reaktora, a jedna trzecia zespol6w paliwowych jest 

usuwana i przechowywana w basenie wypa lonego paliwa. Pozos tale dwie trzeeie zespol6w 

paliwowych jest przestawiana w celu lItrzymania optymalnej g<;stosci strumienia nelltron6w, a 

rdzei1 jest wypelniany swiezym paliwem. Opr6cz wypalonego paliwa procedury uzupelniania 

paliwa mogq prowadzii: do zwi<;kszenia zrzutu cieklych odpad6w promieniotw6rczych i 

uwolnienia do powietrza z basenu wypalonego paliwa lub z reaktora oraz wn<;k inspekeyjnych 
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zespolll rur ochronnych. Tego rodzajll odpady S'l podobne do odpad6w promieniotw6rczych 

llwalnianych z pierwotnego chlodziwa. 

Ponaclto procedury zwi'lzane z napraw'l i konserwacj'l poclczas wy1'lczania reaktora S'l 

r6wniez zr6dlem r6Znych odpad6w promieniotw6rczych llwalnianych poclczas otwierania i 

naprawy sprz~tll. Niekt6re poclstawowe elementy, kt6re zostaly skazone w wynikll ekspozycji 

na nelltrony, a takze elementy reaktora i wyposazenia budynkll specjalnego przeznaczenia, 

kt6re byly narazone na promieniowanie, mozna wymien ie, co sklltkllje wytworzeniem 

dodatkowych stalych odpad6w promieniotw6rczych (SOP). 

Obsfllga i przechowywanie cieklych i stalych OP mllSZ'l bye zgodne z wymogami 

Przepis6w sanitarnych dotycz,!cych proj ektowania i eksploatacji elektrowni j 'ldrowych oraz 

Poclstawowych przepls6w sanitarnych dotycz'!cych bezpieczenstwa ZW1'lzanego z 

promieniowaniem Ukrainy. Uwo lnienie tych typ6w oclpacl6w promieniotw6rczych do 

sroclowiska poclczas normalnej pracy, awari i projektowych i poclczas maksymalnej 

wiarygodnej awarii pozaprojektowej jest praktycznie zminimalizowane i mozna je pomin'lc . 
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3 Deena stopnia oddzialywania na srodowisko 

Stopien oddzia!ywania na srodowisko zostal oceniony z uwzglydnieniem ilosci 

uwolnien substancji promieniotworczych, ktore by!y monitorowane codziennie lub raz w 

mresr'lcu. 

3.1 Metody monitorowania i sprzltt 

!loSci uwolnien substancji promieniotworczych jest monitorowana przez gmpy 

oboj~tnych gazow radioaktywnych, dlugozyciowych nuklidow nuklidow 

promieniotworczych jodu w nast~pLlj'lcych systemach wentylacyjnych: 

- SW blok6w energetycznych nr I, 2; 

- SW-I w PR blok6w energetycznych nr 3, 4; 

- SW-2 w PR blok6w energetycznych nr 3, 4 (podczas pracy uklad6w 3TL-21 , 

4TL-21) ; 

- SW w budynku specjalnego przeznaczenia blok6w energetycznych nr 3, 4. 

Aktywnosc uwalniania oboj~tnych gaz6w radioaktywnych mierzono w spos6b 

ciqgly wykorzystuj'lC detektory promieniowania PTNG-206S (bloki nr I, 2, 3) i RKS-07P 

(blok nr 4). 

Pr6bki dlugozyciowych nuklid6w i radiojodu pobierano w spos6b ciqgly z 

pomoc'l filtr6w AFA-RMP-20 i AF AS-I-20. Filtry byly pr6bkowane i sprawdzane 

codziennie przy uzyciu detektor6w promieniowania FHT-770S w celu monitorowania 

procesu uwalniania dlugozyciowych nuklid6w (po I dniu ekspozycji i nie biorqc pod 

uwag~ aktywnosci w momencie instalacji filtra). Monitorowanie radiojodu w trakcie 

procesu przeprowadzono metodq spektrometrii promieniowania y w Laboratorium 

bezpieczenstwa zwiqzanego z promieniowaniem (LBP). 

Do cel6vv monitorowania zawartosci radionuklid6w filtry AFA-RMP-20 byly 

trzymane przez miesi'lc, a nast~pnie testowane w Zewntttrznym Laboratorium 

Monitorowania Promieniowania (ZLMP) metodq spektrometrii promieniowania y z 

pomocq detektor6w p61przewodnikowych powielacza gazu elektronowego 

wielokanalowych analizator6w impuls6w DSPEC PLUS finny ORTEC (USA). 

Ob liczanie aktywnosc i uwalniania bylo zgodne z wymaganiami MM -1.0.03.025-14 

"Modelowej procedury spektrometrii promieniowania gamma aktywnosci radionuklid6w 

emitujqcych promieniowanie gamma w ladunkach pobranych z nosnik6w procesowych 

elektrowni jqdrowej". 

Dopuszczalne poziomy uwalniania gaz6w i aerozoli (UGA) obliczane Sq zgodnie 

z wymogami NRBU-97, bioqc pod uwag~ dawktt graniczn'l i nie ma na nie wplywumoc 
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e lektrowni jqdrowej . Dopuszczalne i referencyjne poziomy UGA i zrzut6w cieczy w 

REJ zostaly zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Ukrainy. 

Ca lkowite uwo lnienie radionuklid6w w 20 17 r. z blok6w energetycznych REJ, a 

takze uwo lni enia i zrzuty referencyjne i lim itowe za os tatni rok podano w tabeli 3. 1. 

Tabela 3.1 Calkowite uwolnien ie radionuklid6w z EJ Rivne w 201 7 r . 

-

Aktywnosc, 
Referencyjny Limit uwolnienia na 

Nukl id GSq 
poziom radionuklid (grupa 

uwolnienia, GSq radionuklidu), GSq 

IRG 3. 52E+04 3.1SE+05 2.45E+07 

Jod 4.14E--02 S.llE+Ol 2.0 1 E+03 

Cr-51 1.S6E-03 - 2.26E+05 

Mu-54 8.65E-04 - LlOE+03 

Co-58 6.S6E--04 - 3.43E+03 

Fe-59 2.23 E-04 - 3.61E+03 

Co-60 5.29E-03 4.20E-Ol 6.20E+Ol 

Nb-95 1.57E-03 - 9.12E+03 

Zr-95 4.13E--04 - 4.74E+03 

Ag-llOm 5.04E--03 - 1.79E+02 

Cs-134 1.04E-03 5.76E-Ol 1.46E+02 

Cs-137 5.70E--03 5.04E-Ol 1.2SE+02 

Sr-90 3.77E--04 - 1.76E+02 

H-3 L63E+03 6. 24E+03 3.39E+05 

Tec hnologia (wyposazenie, metoda pobierania pr6bek, przygotowanie) 
umozliwia pomiar uwolnien w zakres ie od minimalnych wartosci rzeczywistych do tych 
przekraczaj qcych wartosc i graniczne. 



3.2 Dawki na granicach z paiistwami sllsiaduj llcymi podczas 
normalnej pracy 

- .. . . . . . .. . 
Grupa Nazwa Uwolnien ie, 

radionuklidu radionuklidu Ba/vear 

38K! • 2.35 x1Oll 

IRG .... Xe l.69 x lO b 

""'Xe 4.23 x IO '" 

tnI 9.43 x1O' 

w I 5.04Ex lO 
Jod 

illI 1.3l x l O' 

mCs 6.28xIO· 

l.I-4Cs 9.66x1O' 

.oCo 7.27 xIO· 

,sCo 1.09x1O· 

"'~1u 1.22x1O· 

LL:"J "CI' 4.56xIO· 

··s!" 2.60x1O' 

i'lIJ" e 3.28x1O' 

·'ZI· 5.80x1O' 

9;;~O 2.23 xIO· 

llllm,\.cr - .:- 4.71 xI06 

Tryt 3H 1.01x1012 

W~gie l 14 14C 1.99 x lOll 

Wszystkie radionuklidy wraz z odpowiednimi srednimi rocznyml pozlomaml 

uwolnienia, ktore zastosowano w obliczeniach, zostaly podane w tabeli 3.2 . 
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3.2.1 Odlcglosci do krajow sljsiadujljcych 

Loka lizacj~ R6wieliskiej Elek trowni J~drowej w stoslInkli do s'ls iednich kraj6w pokazano na rys . 3. 1. 

s 

01· Ii' 

G~ 

Rysunck 3.1. Odlcglosci SS REJ od s~siednich kraj6w 

()dl~dllS':: :iil .s il,;!'dl li1,.'b krajt)\\! 

od R6wicnski~ i Fkkt rowlli J,!druwl.!j 

BiulufUS (,0 ~Ill 

l'ubka - 13U \...111 

l.il\ .... a - J IUkli1 

Siuwa .. ,p - J 4tJ kill 

MulJaw li1 - ) (,11 kill 

RWllullla ·- ,17u \..111 

W.;gry - -'IU kill 

CZI.:I.:hy 5 10"111 

Austria ·- 70t) "Ill 
Nil.:llh':Y 7 1 U kill 

S..:h.hJI Y ])I'g Lkluw..: LlL II ;K/UIIU ~lrL.al"allll 
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3.2.2 Obliczone dawki na granicach z panstwami sllsiadujllcymi podczas 

normalnej pracy 

Obliczenia calkowitych oczekiwanyc h poszczeg61nych dawek z SS elektrowni 

j,!drowej w R6wnem u przedstawicieli ludnosci na granicach z pat'lstwami s,!s iaduj,!cym i 

podano w tabeli 3.4 i na rys. 3.2. Odleglosci na rys. 3.2 odnosz,! siy do kraj6w w tabe li 

3.3. Wykazano zaleznosci calkowitej dawki od odleglosci dla dw6ch kategorii ludnosci 

- niemowl'!t ponizeJ I. roku zyc ia i doroslych. Oczekiwane roczne dawki zostaly 

obliczone po 50 latach uwalniania. Jak widac z tabeli, w tym przypadku grup,! krytyczn'! 

s,! niemowlt;ta, kt6re S,! narazone na wyzsze dawki. Obliczenia dla grupy krytycznej 

reprezentowanej przez dzieci ponizej 10. roku zycia daly srednie watiosci miydzy 

dawkami dla doroslych i niemowl'!t. Dane te zostaly pominiyte. 

Tabela 3.4 - Oczekiwana dawka, nSv/rok 

Kraj 
Bialorus 
Polska 
Litwa 
Slowacja 
MOfdawia 
Rumunia 
Wygry 
Czechy 
Austria 
Niemcy 

Niemowl~ta 

1,5 
0,82 
0,3 
0,35 
0,26 
0,2 
0,29 
0,2 
0,15 
0,14 

Dorosli 
1,3 
0,7 
0,26 
0,3 
0,22 
0,17 
0,25 
0,18 
0,13 
0,12 
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Jednak oczekiwane dawki sq raczej niskie. Oczekuje siy(szacuje siy), ze 

maksymalna wartosc wystqpi na gran icy z Biatorusiq, kt6ra jest krajem potozonym 

najb lizej REJ. Dawki te mi eszczq siy w granicy I nSv/rok, czyli znacznie ponizej dawki 

gramczneJ prOlmemowama dla lI wo lnien elektrowni jqdrowej , kt6ra wynosi 40 000 

nSv/rok (patrz NRBU-97 [8]) i poziomll promieniowania dla llidnosci podczas 

normalnej pracy EJ w Rosji , kt6ry wynosi 200 000 nSv/rok dla praclIjqcej EJ i 50 000 

nSvlrok dla projektowej EJ [9]. 

Zatem wptyw na pans twa sqsiadllj qce b~dzie znacznie ponizej lI stalonych dawek 

promieniowania i wartosc i granicznych dla poszczeg61nych obowiqzuj qcych dawek 

rocznych wynoszqcych 1 mSv ( I 000 000 nSv) dla llidnosci [8]. 

1.6 

1 .4 

1.2 

J 

o.s 

0.6 

0 .4 

0.2 

a 
60 130 

Spodziewana dawka, nSv/rok 

--------

I •• -
310 340 360 370 410 510 700 710 

OdlegioSC, km 

. - Niemowl ~ta 

• - Dorosli 

Rys. 3.2 - Ca lkowite spodziewane indywidllalne dawki z EJ dla poplllacj i 
(w zakresie odleglosci podanych dla krajow) 
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Nier6wnomiell1e zmniejszenie dawek w zaleznosci od odleglosci wynika z 

warunk6w pogodowych, kt6re da s iy zmierzyc ty lko dla 16 odn;bnych sektor6w. 

Wektory od REJ do najblizszych granic r6znych kraj6w (patrz rys. 3. 1) znajdujq s iy w 

r6Znych sektorach, wiyc pomimo tego, ze dawki zmniejszajq siy wraz ze wzrostem 

odleglosci. wiatr moze odwr6cic ty za leznosc . N a rys. 3.2 dotyczy to Litwy (3 10 krn) i 

Siowacji (340 krn) , a talde Rumunii (370 km) i Wygier (410 km). 

Jako przyklad przeanalizujmy czysciowe udzialy w pelnych dawkach dla 

r6Znych radionuklid6w i szlak6w radiacyjnych u niemowlqt na granicy z Polsk'j. 

Wzglydne proporcje powyzszych danych s'j prawie takie same dla innych kraj6w, 

j ednak ich wartosci Sq proporcjonalne do pelnej dawki. 
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Rys. 3.3 Relatywny udzial spodziewanych dawek dla niemowlqt na granicy z 

Ryc. 3.3 pokazuje udzialy (w przypadku wdychania i promieniowania 

zewnytrznego) w pelnej oczekiwanej dawce w ciqgu roku po 50 latach od uwolnien u 

niemowlqt W odleglosci 130 km od REJ (na granicy z Polskq). Maksymalny udzial 

wynosz,!cy 0,05 nSv/rok wynika z przyjmowania wziewnego. Wartosc jest praktycznie 

taka sama dla promieniowania fotonowego cz'!steczek promieniowania gamma z 
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uwalniajilcej chmury. Udzial promlenlOWal1la gamma z gleby jest nmleJSzy 0 dwa 
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rZydy wielkosci. Przy pelnej dawce w tej od leglosci 0,82 nS v/rok promieniowanie z 

powyzszych hodel stanowi okolo 5,6%, podczas gdy reszta dawki uzyskiwana jest z 

produktow spozywczych. 

Ryc. 3.4 pokazuje udzialy w pelnej oczekiwanej dawce z roznych produktow 

spozywczych w ciqgu roku po 50 latach od uwolnieli u niemowlqt w odleglosc i 130 km 

odRH 

Maksymalny udzial wynoszqcy 0,56 nSv/rok wynika ze spozycia mleka . Udzial 

zb6Z jest nizszy - 0,47 nSv/rok. 

Udzial owocow i jagod, ktore zawlerajil radionuklidy wp lywajqce na mleko 

matki, jest 2 razy nizszy (0,27 nSv/rok). Rosliny okopowe i zie lone warzywa majq 

znaczny udzial, rowniez wchlaniany przez mleko matki (zob. dane na rys. 3.4). Produkty 

ml eczne (smietana, maslo, ser itp.), podobni e do produktow miysnych, majq znikomy 

udz ial. Zasadniczo produkty spozywcze majq duzy udzial (94,4%) w calkowitej 

oczekiwanej dawce. 
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Gt6wny udzial w calkowitej oczekiwanej dawce w ci'lgu roku po 50 latach od 

uwalniania wszystkich radionuklid6w podczas normalnej pracy (patrz tabela 3.2) jest 

. .. d' kl'd . I.le lH 131 I . 8Sv . b d 3 5 zWI'lzany z nast<;puJ'lcyml ra lonu I amI:, , I !'...l', zo. ane na rys. . . 

Rysunek ten pokazuje obliczone udzialy r6Znych radionllklid6w w oczekiwanych 

dawkach indywidlla lnyc h II ni emowl'lt na granicy z Polsk'l. 

Nalezy zauwazyc, ze wymienione udziaty w catkowitej dawce zl1miejszaj'l sie; 

wraz ze wzrostem odlegtosci mniej wi<;cej tak samo, jak catkowita dawka na rys. 3.2. 
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Rys. 3.5 - Wzgl~dny udzial r6znych radionuklid6w W oczekiwanych dawkach 
indywidualnych u niemowlljt na granicy z Polsklj 

3.3 Dawki na granicach z panstwami sljsiadujljcymi podczas awarii 

R6wieiIskiej wptyw zostat 
.. . 

promlemowama Elektrowni J'ldrowej 

przeanalizowany w oparciu 0 nast<;pujqcq maksymalnq awari <; projektowq (MDBA): 

awaria spowodowana rozerwaniem na dw6ch koiIcach rurociqgu ukladu chlodzenia 
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(awaria reaktora jqdrowego zwiqzana z utrat'! chiodziwa) przy norma lnym poziomie energii. 

Pobor radionuk lidow podczas awarii pozaprojektowej (BD8A) zostal okres lony na 

podstawie wartosci dopuszcza lnej uwalniania Cs-137 do srodowiska na poziomie 30 TBq 

zgodn ie z wymogami bezpicczelistwa europejskich operatorow dla projektow elektrown i 

j"drowych z reaktorami lekkowodnymi (L WRJ. Izotop Cs - 13 7 zostal wybrany ze wzg l ~du na 

jego dominuj')cq wartosc dla dlugotrwalego zanieczyszczen ia srodowiska, a takie jego 

wplyw na zdrowie. 

[nne izotopy w postac i aerozolu (tj . wszystk ie produkty rozpadu 

promieniotworczego, z wyjqtkiem gazow oboj~tnych i gazowych izotopow jodu) s,! 

uwalniane do srodowiska proporcjonalnie do tej wartosci, nawet jeS li te izotopy s'l uwalniane 

do powietrza atmosferycznego. 

Aktywnosc uwaln iania gazow oboj~tnyc h i gazowych izotopow jodu obliczono na 

poziomie 0,5 % caikowitej clziennej aktywnosc i w zbiorniku bezp ieczenstwa. Zachowawcza 

wartosc caikowitej aktywnosc i uwalniania w calym okresie zosta la ustalona na poziomie 

siedmiokrotnej aktywnosc i uwalniania w pierwszym dnill [lO- I3]. 

Uwaia si~, ie wysokosc zachowawczego lIwolnien ia znajcl llje Sl~ na POZIOl11le 

powietrza na powierzchni, co odpowiacla prognozowanym trasom lI wolnienia w przypadku 

powainych awarii spowodowanych wyciekiem ze zbiornika bezpieczenstwa. 

Calkowita lista radionllklidow, ktore mog') zostac uwolnione do srodowiska, z 

wyjqtkiem illlstrujqcych izotopow, obej mllje inne radioizotopy z tej samej gru py, ktore S,! 

obecne w czlonie ogolnYl1l proporcjonalnie do sumy produktow rozpadu w rdzeniu reaktora 

w odniesien ill do izotopu illlstrllj,!cego. 

Dawk~ proponowanego czlonu i rodla na lezy obl iczyc bior'lc pod uwag~ uwa lnianie 

oddzielnych rad ioizotopow na podstawie lini owego ods t~pu czasu od 0 do 24 godzin po 

awarii - podejscie zachowawcze w porownani ll Z rozwaianYl1l czasel1l lI wa ln ian ia 

wynosz,!cyl1l 7 dni. 

Tabela 3.5 pokazuje para l1letry uwalniania raclionuklidow podczas l1laksYl1la lnej 

awarll projektowej. Przyjl1luj e s i ~, ze czas trwa nia awarii wynos i 60 minllt. Inne awarie, 

powodllj'lce nizsze uwalnianie rad ionuklidow, s'l pOl1l ijane. 



Tabela 3.5 - Aktywnosc uwalniania radionuklidow podczas maksymalnej awarii 
projektowej 

Uwolnienie podczas maks. awarii 
- -

Radionuklid (zas po!owicznego rozpadu projektowej 

Kr-88 2.8411 2.00E+13 
Sr-90 29.1 years 3. 10E+11 

Ru-l03 39.6 days 4.50E+12 
Ru-l06 1.01 years 6.60E+11 
1-131 8.04 days 4.98E+12 
1-132 2.3 11 2.70E+12 
1-133 20.8 h 4.00E+ 12 
1-135 6.6111 2.30E+12 

Cs-134 2.06 years 780E+l1 
Cs-137 30.0 years 5.00E+ II 
La-1 40 1.68 clays 8.40E+12 
Ce-141 35.2 days 1.40E+13 
Ce-144 284 days 8.60E+12 

W tabeli 3.6 wym ieniono przede wszystkim radionllklidy i ich odpowiednie poziomy 

uwalniania w przypadkll awarii pozaprojektowej. 

Tabela 3.6 - Aktywnosc uwalnian ia radionuklidow podczas awarii 

pozap rojektowej, Bq 

, 
Wielkosc Wielkosc 

Radionuklid I uwolnienia, TBq Radionuklid uwolnienia, TBq 

Xe-1 33 3.50£+05 Cs-136 1.50£+01 
Kr-85 2.10£+03 Te-13IUl 2.00£+01 

Kr-85 III 5.30£+04 Te-129Ul 8.00E+00 
Kr-87 1.l0E+05 Te-132 2.00£+02 
Kr-88 1.40E+05 Sb-l27 1.60£+01 

Xe-131111 2.10£+03 Sb-129 4.60£+01 
Xe-133m 1.l0E+04 Sr-90 5.00£+00 
Xe-135 1.l0E+05 Sr-89 6.00£+0 1 

Xe-1 35111 7.70E+04 Sr-91 7.50E+O I 
Xe-1 38 3.20E+OS RII-103 3.00E+00 
1-13 1 1.00£+03 Mo-99 4.00E+00 
1-132 1.50E+03 La- 140 5.00£+00 
1-133 2.IOE+03 Y-9 J 4.00£+00 
1-134 2.30E+03 Ce-141 4.00E+00 
I- l3S 200E+03 Ce-144 300E+00 

Cs-137 300£+01 Np-239 4.80E+OI 
C:s -134 600E+OI Ba-140 1.00E+02 
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3.3.1 Wybor najgorszych warunkow pogodowych, kt6re powodujlt 

maksymalne dawki promieniowania 

Warllnki pogodowe dla awarii zosta ly wybrane na podstawie obliczonych dawek 

promieniowania dla llidnosc i, tj. najgorsze warunki pogodowe, ktore skutkuj'lmaksymalnymi 

wartosciami (podejsci e zachowawcze). 

Dawka w pllnkcie odniesienia moze SII; rozni c w za leznosc i od warunkow 

pogodowych. Wyrozniono szesc klas stabi lnoSci pogodowej wedhlg Pasquilla: A, B, C, D, E, 

F (A - bardzo niestabilna: B - lImiarkowanie niestabilna: C - nieco nies tabilna; D -

nelltra lna; E - nieco stab ilna; F - umiarkowanie stabilna ). Zgodnie z podejSciem Pasqllilla 

wszystkie warunki pogodowe zostaly podzielone na szesc klas: od wyj'ltkowo niestabilnych 

"A" do stabilnych "F". Rozwazana jest takze dodatkowa klasa stabilnosci "G" - wyj'ltkowo 

stabi lna. 

Jesli podczas uwalniania dominuje niestabi lna klasa "A", obserwllje s iy duze 

tluktuacje w kierunkach wiatru, wystypuje gysta warstwa mieszaj'lca uwalniaj"cej chmury, a 

niew ielkie ilosc i radionuklidow Sq przenoszone na duze odleglosci. 

Gdy przewaza stabilna klasa .,F", to mimo zc wars twa mieszajqca chmllry j est wqska, 

prydkosc wiatru jest wci"z niska, natomiast wymywanie "suche" i "mokre" powoduje nisk'l 

aktywnosc radionuklidow w pllI1kcie odniesienia. Te rozwazania dotycz'lce j akosci Sq 

potwierdzone przez kwantyfikacje, a wyniki pokazano na rys. 3.6. 
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Obliczone dawki skuteczne dla 50 lat w pewnych od legtosciach od REJ zostaly 

pokazane na rys. 3.4 dla rMnych klas pogody. Wartosci uwolnienia zblizone do wartosc i 

rzeczywistych zostaly wykorzystane wylqcznie do oceny zaleznosc i od pogody. Obliczenia 

pokazuj q, ze maksymalne dawki na wszys tkich granicach z panstwami sqsiaduj qcymi zostajij 

os i 'lgni ~te, gdy dominuj e klasa pogody D. Maksymalna oczekiwana dawka zostaje osiqgni~ta 

w klas ie pogody F tylko dl a najmniejszej odleglosc i (60 km, Repllblika Bialorusi), ale to 

pl'zekroczenie dawki jest nieznaczne w porownaniu z klasij D. a w dalszyc h obliczen iach klasy 

D stosuje si, jako najmniej bezpiecznij kategori y pogody. 

Obl iczenia oczeki wanej dawki sk lltecznej dla maksymalnej awarii projektowej przy 

roznych odleglosciach, przeprowadzone dla rMnyc h poziomow opadow. wykaza ly, ze 

maksymalna oczekiwana dawka skuteczna przez 50 lat jest osiqgana dla poziomu opadow 0 

mm/godz. ella wi,kszosc i krajow (zob. obl iczone dane na rys. 3.5 ), z wyj'ltk iem Repllbliki 

Bialorusi, gelzie takich maksymaln yc h e1awek oczekuje si y przy I mm/goelz. 

Dawka efektywna 50 lat 

1,OOE-04 

1.00E-05 

l,ooE-06 

1,OOE-07 

1.00E-08 

1,OOE-09 
A B c D 

Stabil nosc pogody 

E F 

060km 

• 130krn 
o 310km 

o 510km 

Rys. 3.S - Zaleznosc dawki efektywnej SO letniej od klasy stabilnosci 

pogodowej w zaleznosci od odleglosci od EJ 

Opaely powoelujij wymywan ie rael ionllk lielow z chmury raelioaktywnej po rozproszeniu 

na e1uze oelleglosc i, e1latego maksymalnych e1awek oczekuje si, w tak ich oelleglosc iach 
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w warunkach bezdeszczowych. W niewielkiej odlegloSci deszcz moze powodowac 

zwicrkszenie wymywania, a zatem zwicrkszenie dawki. Na podsta wie zachowawczego 

podej sc ia wszystkie dalsze ob liczenia zostan'l wykonane dla poziomu opad6w 

wynoszqcego 0 mm/godz. Deszczowe warunk i pogodowe bcrdq wykorzystywane tylko dla 

najmniej szej odleglosc i (60 km, Republika Bia lorusi). 
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Rys. 3.5 Zaleznosc spodziewanej dawki efektywnej 50 letniej od poziomu opad6w 

3.3 .2 Dawki na granicach z paiistwami s'lsiaduj 'lcymi podczas awar ii w 
R6wieiiskiej Elektrowni J 'ldrowej 

Obl iczenia oczekiwanych dawek skutecznych przez 50 lat w r6znych odleglosciach 

od R6wieliskiej Elektrowni l 'ldrowej podczas maksymal nej awarii proj ektowej i awarii 

pozaprojektowej pokazano na rys. 3.6. Krzywa ciqgla na rys. 3.6 pokazuje zaleznosc dawki 

skutecznej przez 50 la t od odleglosci w przypadku awarii pozaprojektowej , podczas gdy 

krzywa przerywana wskazuje to samo w przypadku maksyma lnej awarii proj ektowej . 

W oparciu 0 dane z rys. 3.6 oczekiwane dawki efektywne zmniej szajq S l ~ 

gwa ltownie wraz ze wzrostem odlegloSci, a oczeki wane dawki skuteczne podczas awarii 

pozaproj ektowej S'l wyzsze niz te same dawki podczas maksyma lnej awarii projektowej 0 

okolo dwa rzcrdy wielkosc i. 
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Rys. 3.6 - Zaleinosc spodziewanej dawki efektywnej w zaleinosci od odleglosci, podczas 

maksymalej awarii projektowej (MDBA) oraz awarii pozaprojektowej (BDBA) 

Maksymalnq oczekiwanq elawk~ skuteczn'l przez 50 lat moina zaobserwowac w 

Republice Biatorusi i wynosi ona ok. 13 mSv, tj. sreelnio 0,26 mSv/rok. W obliczeniach 

zastosowano najgorsze warunki pogoelowe ella kaielego kraju, wiyc zaleznosc elawki oel 

oellegtosc i jestjeelnolita. 

Stanelarely Ukrainy w zakres ie bezpieczel1stwa zwiqzanego z prOmlel1l0Wal1lem [8] 

okreslajq elawki, kt6re wymagajq srodk6w za raelczych w celu ochrony luelnosc i (patrz tabela 

3.6) w przypaelku zelarzen raeliacyjnych. 

Dawka I Gy przez 2 elni (pkt I w tabeli 3.6) nie zostata przekroczona, pOl1lewai 

calkowita elawka skuteczna przez 50 lat jest znacznie poniiej tej wartoSci. 
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Dawka 5 mSv dla ca lego ciala przez pierwsze 2 tygodnie (pkt 2 tabeli 3.6) nie 

zostala przckroczona, poniewaz obli czenia dla Republiki Bialorusi , kt6 ra jest krajem 

polozonym najblizej REJ, w tym samym okrcsie skutkuje wartosci'l wynosz'lcq 0,19 mSv 

przez 2 tygodnie. 

Tabela 3.6 - Poziomy interwencji w przypadku zdarzen radiacyjnych 

Nr Srodki zaradcze PoziOll11' dawki 

I I 
Bezwarunkowo uzasadniony poziom I Gy przez 2 dni na cale cialo I 

interwencji awaryjnej (ostre narazenie) (szpik kostny) 

2 
Mniejsza granica zasadnosci pilnych 5 mSv na cale cia lo przez pierwsze 

srodk6w zaradczych 2 tygodnie po zdarzeniu 

3 
Mniejsza granica zasadnosc i decyzj i 0 0,2 Sv w okres ie prze nies ienia 

przenies ieniu 

4 
Mniejsza granica zasadnosc i dec yzji 0 0,05 Sv przez pierwsze 12 mies i ~cy 

I 
, przeniesieniu po wypadku 

) 
Mniejsza granica zasadnosc i decyzj i 0 0, I S v podczas okresu 

I tymczasowymprzenies ieniu tymczasowecro przenies ienia 

Dawki w tabeli 3.6 - 0,2 Sv; 0,05 Sv; 0, I Sv - s'l wyzsze niz maksymal na dawka dla 

Republiki Bialorusi, kt6ra wynosi 13 mS v. Oczekiwane dawki dla innyc h kraj 6w Sq jeszcze 

nizsze, wiyc interwencja nie jest konieczna. 

Oczekiwane dawki skuteczne dla Iudnosc i po maksymalnej awarii projektowej Iub 

awarii pozaprojektowej s'l niskie w por6wnaniu do nanlralnego tla promieniowania . Zgodnie 

ze sprawozdanicm Komitenl Naukowego Organizacji Narod6w Zjednoczonych ds. Skutk6w 

Promi eniowania Atomowego dla Zgromadzenia Og6Inego ONZ z 1993 r. [14] roczna 

skuteczna dawka z naturalnych zr6del promieniowania w regionach 0 normalnym tIe 

promieniowania wynosi 2,4 mSv. tj. 120 mS v przez 50 Iat. Ta sarna dawka przez 50 Iat dl a 

wszystkich kraj6w podczas awarii pozaproj ektowej wynosi mniej niz 13 mS v. 

Dlatego dawka dla Iudnosci przez 50 Iat w panstwach sqsiadujqcych bydzie mniejsza 

niz 13 mS v, co jes t raczej nisk'l wartoSci'l w por6wnaniu z na turalnym tlem promieniowania. 

Pokazmy r6zne udzialy w calkowitej dawce w oparciu 0 drogi przyjmowania 

radionuklid6w (patrz rys . 3.6) na przykladzie Siowacj i. 

Wzgh;dny udzial r6znych nuklid6w w oczekiwanej dawce skutecznej w odlegloSc i 

340 kill od REJ podczas awarii pozaprojektowej pokazano na rys . 3.7. 
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Fig. 3.7 - W zglE:dny udzial r6znych nuklid6w w oczekiwanej 

dawce efektywnej w odleglosci 340 km od EJ podczas awarii 

pozaprojektowej 

Jak wynika z danyc h na rys. 3.7. najwittksze udz iaty maj'l izotopy cezu: IHCS - 47% i 

IllCS _ 2 1 %. Gazy oboj~ tne - IJJXe• 135Xe i 88 Kr - rowniez majq znaczqcy udz ial w calkowitej 

dawce sklltecznej. Calkowity lldzial 29 innych nuklidow podczas awarii pozaprojektowej 

wynosi mniej niz 5%. 
Obliczenia wskazuj'l. ze dominuj'lcy lldzial w calkowitej dawce skutecznej wsrod 

roznych drog promieniowania wynika z konsumpcj i zywnosci (81 %; zob. dane na rys. 3.8). 

Oawka z radioaktywnej chmury stanowi 14%, dawka z promieniowania gleby - 4%, a 

promieniowanie przez wdychanie - 1 %. lnne drogi promieniowania mozna pomin'lc. 
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Rys 3.9 - Wzgl~dny udzial podstawowych produktow iywnosciowych w oczekiwanej dawce efektywnej wodleglosci 

340 km ad EJ podczas awarii pozaprojektowej 



Ze wszystkich produkt6w spozywczych ZI1acz'lcy udzial w ca!kowitej dawce 

skutecznej maj'l zboza, mleko/nabial i produkty mit;s ne, warzywa i ziemniaki (zob. dane na 

rys.3.9). 

Calkowity udzial innych produkt6w spozywczych wynosi 2%. 

4 Srodki ograniczaj~ce wplyw na Srodowisko 

Uwolnienia do srodowiska mozna zmn1eJszyc poprzez konsekwentne wdrazanie 

doglt;bnej strategii ochrony etapowej [15] w oparcill 0: 

system barier fizycznych w rozprzestrzenianiu Sly w srodowisku 

promieniowania jonizuj 'lcego i substancj i radioaktywnych; 

system uzgodnien technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia 

barier fizycznych i LLtrzymania ich skutecznosci w celu ochrony Illdnosci i srodowiska. 

Kolejny system barier obejmuje: 

matrycy pa!iwowq; 

obudow, elementu paliwowego: 

granica chlodziwa reakto ra; 

szczelnq Oblldowy reaktora; 

ochron, biologicZl1'l. 

Podczas normalnej pracy powyzsze bariery, jak r6wniez niezb"dne srodki kontroli 

technicznej zabezpieczenia powinny bye sprawne i znajdowae SI<; w stanie 

umozl iwiaj'lcym ich prawid!owe funkcjonowanie. Jesli ten warunek zostanie naruszony, 

blok energetyczny l11Llsi zostac ustawiony w bezpieczny stan zgodnie z dokumentacj'l 

operacYJn'l. 

G!6wne cele realizacji dog!ybnej strategii ochrony etapowej obejmuj'l wczesne 

wykrywanie e liminacj, czynnik6w, kt6re powoduj" nieprawidlowe dziaianie, 

wyst,powania sytuacji awaryjnych, zapobieganie ich rozwini,cia siy w awari" a takZe 

ograniczanie i e liminowanie skutk6w awarii. 



5 Opis metod oceny oddzialywania na srodowisko 

Pak iet oprogramowania PC CREAM (Konsekweneje lIwolnien do srodowiska: 

Metodologia oeeny) opracowan y dla UE przez NRPB (Krajowq Rady Oehrony 

Radio logicznej Wielkiej Brytanii ) we wsp61pracy z w ieloma instytllcj ami nallkowymi w 

UE zos tal wykorzystany do modelowania rozchodzenia si<; lIwolnionyeh radionllklid6w na 

odleglose i do 1000 km podczas no rmalnej pracy zakladll. 

5.1 PC CREAM 

5.1.1 KrOtki opis modelu 

Pakiet oprogramowania PC CREAM i jego oddzie lne mod lily op isano w (17). 

System zostal zaprojektowany do obl iczan ia wplywll promlenlOWanla ciqglych 

(bezwypadkowych) lIwolnien do powietrza i zrzllt6w rzeeznych/morskich sllbstancj i 

radioaktywnyc b. KIlIczowe cechy pakietll oprogramowania to: 

oeena dawek indywidllalnych i zbiorczych z lIwolnien do powietrza i zrzll t6w 

morskicb, a takZe indywidllal nych dawek ze zrzllt6w rzecznyeh; 

skllteczne dawki (zgodnie z pllblikaejq [CRP nr 60 [1 8]) ob liczane Sq przy 

lIzye ill wsp61czynnik6w dawki z pllblikacj i [eRP nr 72 [19) (za lecenia ICRP Sq r6wniez 

stosowane przy opracowywanill przepis6w bezpieczenstwa zwiqzanego z promieni owaniem 

na Ukrainie); 

pod lIwagy brane S,! trzy grupy wiekowe: niemowl<; ta poni zej I . rokll zyc ia, 

dz iec i ponizej 10. roku zyc ia i dorosli ; 

dane referencyjne obejmlljq lIsrednione lI wolnienia i zrzllty rocznie; 

pakiet lImozliwia wyb6r sposr6d 5 czas6w integracji (I , 50. 500, 1000 lat i 

nieskollczonos6) dla dawek zbiorczych oraz sposr6d 3 czas6w integracji ( I, 5 i 50 lat) dla 

dawek indywidllalnyc h; 

czas integracj i po przYJ<;c lll radionllklid6w przez orgal1lzm 11Idzki zosta l 

L1stawiony na 50 lat dla doroslych i 70 lat dla dziec i; 



dawka zintegrowana przez n lat dla roku uwalniania i/ lub zrzuty jest 

liczbowo rowna sredniej dawce dla n-tego roku dla ci,!glego uwalniania i/ lub zrzutu; 

model obejmuje odleglosci do 3000 km; 

modele uwalniania do powietrza uwzgl~dniaj,! wszystkie drogi narazenia na 

promieniowanie. podczas gdy modele zrzutu do wody nie llwzgl~dniaj,! mozliwosci 

wykorzystania wody do nawadniania w rolnictwie. 

W PC CREAM dyspersja w atmosferze oceniana jest z pomoc,! mode III 

gallssowskiego. skladowanie na sucho przy ltzycilt modelll zllbozenia zrodta, a 

skladowanie na mokro przy UZYCill czynnikow wymywania. Zastosowany model 

dyspersji w atmosferze lIwzgl<;dnia sedymentacj<; pojedynczego prodllktu pochodnego 

podczas rllchll pllnktowego. Po skladowanill transport radionllklidow jest reprezentowany 

przez oddzielne modele przedzialow dla gleby i produktow spozywczych [20]. 

Ekspozycja na zewnylrzne radionuklidy z powietrza obliczanaj est w PC CREAM 

przy llzycill Skol1czonych nieskonczonych modeli chmur odpowiednio dla 

napromieniowania gamma i beta. 



5.2 Parametry meteoroiogiczne 

Do obliczeni a oddzia lywan ia transgranicznego w nonnalnych warllnkach pracy 

uiyto oprogramowania PC CREAM. Oprogramowanie to pozwala obliczyc wptyw emisj i 

radionllklid6w na odleglosci do 3000 km. 

Plik meteorologiczny niezb~dny do oprogramowania PC CREAM jest two rzony 

na podstawie zmierzonych dan ych pogodowych w SS R6wienskiej Elektrown i J'ldrowej. 

Obserwacje meteorologiczne na stacji meteorologicznej RAES RSCS [21] 

zostaly przeprowadzone przez alltomatyczn'l stacj~ meteorol ogiczn'l MA WS-30 I Vi 

czasie kijowskim. 

Czas zmiany dnia: 

- 00 godzin 00 minut, czas kijowski ; 

- 22 godziny 00 mimlt, czas lIniwersa lny (GMT). 

- w sezonie zmiany czasli na letni i zimowy czas zmiany dnia wynos i 21 godzin 

00 minllt, GMT. 

Stacja meteorologiczna RAES RSCS jest zarejestrowana w Panstwowej Sluibie 

Hydrometeorologicznej Ukrainy od li stopada 2005 r., wainy certyfikat rejestracji nr 

0211 0 GM z 28 pazdziernika 2015 r. 

Stacja meteorologiczna mierzy nast~pllj qCe parametry meteorologiczne : 

- kierunek wiatru; 

- pr~dkosc wiatrll; 

- temperatlln; powietrza; 

- wilgotnosc wzglydn'l powietrza; 
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- c isnienie atmosferyczne; 

- gystose powierzchniow,! strumienia promieniowania s tonecznego; 

- bilans promieniowania; 

- i lose opad6w; 

- inte nsywnosc opad6w; 

- widocznosc; 

- typ pogody. 

Kategoria stab ilnosci atmosferycznej chara kteryzuj e warunk i rozprosze nia 

zanieczyszczen w atmosferze. Za lezy ona od dw6ch gt6wnyc h czynnik6w: dyfuzj i 

burzliwej i pr"dkosc i wiatru , kt6re z kole i zalezq od wielu czynnik6w meteoro logicznych. 

lstniej e kil ka system6w klasyfikacji. Schemat kl asyfikacji Pasqu ill a zas tosowany 

'vV sprawozdaniu jest zalecan y przez lNEA [22]. Schemat klasyfi kacji Pasqllilla 

wykorzystllj e s iedem kategorii , kt6re Sq lIporzqdkowane poprzez zwiykszenie stopnia 

stabilnosc i atmosfery od A do G. 



5.3 PC COSYMA 

Modelowanie rozprzestrzeniania siy substancji radioaktywnyc h w atmosferze i 

powstawania dawek promieniowania za leznyeh od uwolnietl radionuklidow podezas 

awari i zostato przeprowadzone z pomoeq pakietu oprogramowania PC COSYMA 

opracowanego przez Krajowq Radii Ochrony Radiologicznej (Wielkiej Brytanii). 

PC COSYMA (system kodowania dla projektu l\/[ARIA) to pakiet 

oprogramowanta sluzqcy do modelowania Wplywll przypadkowego uwolnienia 

substancji promieniotworczyeh do powietrza. PC COSYMA zostat opracowany dzi<;ki 

wspolnym wysitkom Krajowej Rady Oehrony Radiologicznej (Wielka Brytania) i 

Forschungszentrum Karlsruhe (Niemcy) w ramach projektu MARIA (I'vlethods for 

Accidental Radiation '! ssessment - metody oeeny przypadkowej emisji promieniowania) 

Komisji Europejsk iej dla UE . 

Pakiet PC CREAM i jego oddzielne moduty op isano w [23]. 

System umozliwia oeeny nast<;pujqeych parametrow i skutkow: 

- integraln'! aktywnosc obj<;toSciow'! radionuklidow powietrza na powierzchni 

i aktywnosc radionuklidow osadzonyeh na powierzchni ziemi w niektorych punktach w 

obszarze; 

oezekiwane dawki indywidualne i zbioreze w wybranych okresach; 

li czb<; osob obj<;tyeh srodkami zaradezymi (schronienie, ewakllacja, 

wydawanie tabletek jodu stabilnego, przentestel1le, dezaktywacja, ograntczone 

wykorzystanie produktow rolnych) oraz obszar, na ktorym podejmowane S,,! srodki 

zaradeze; 

ilosci produktow rolnych, ktorych wykorzystanie jest zabronione; 

liczby utajonych i nielltajonych chorob: 
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- ekonomiczne koszty srodk6w zaradczych i leczenia. 

System moze bye wykorzystywany do oceny deterministycznej 

probabilistycznej. Ocena deterministyczna pozwala obliczye wplyw dla jednego zespolu 

warunk6w pogodowych okreslonych przez uzytkownika, natomiast oeena 

probabilistyczna uwzgl<;dnia prawdopodobne zmiany warunk6w pogodowych, jakie 

mogq wysqpie podczas awarii. 

Modele transportu powietrznego zanieczyszczen Sq wbudowane w module 

MUSEMET. Modul ten wykorzystuje model podzielonego punktu Gaussa, kt6ry 

uwzglydnia godzinne zmtany prydkosci kierunku wiatru, klasy stabilnosci 

atmosferycznej i ilosci opad6w, kt6re wplywajq na uwalniane substancje. Model zaklada, 

ze warunki pogodowe na calym dotkniytym obszarze Sq identyczne . Godzinne zmiany 

warunk6w pogodowych S'l uwzglydniane tylko w ocenie probabilistycznej. Ocena 

deterministyczna zaklada, ze warunki pogodowe (prydkose i kierunek wiatru, klasa 

stabilnosci atmosferycznej i ilose opad6w) pozostaj,! niezmienione przez caly badany 

okres. MUSEMET wykorzystuje wysokosc warstwy mieszania, a takze poziome i 

pionowe wspolezynniki dyspersji, kt6re S,! funkcjami stabilnosci atmosferycznej. 

Wsp6lczynniki dyspersji majq dwie wartosci parametr6w dla powierzehni gladkich 

(obszary rolnicze) i nier6wnych (miasta). 

6 Program monitorowania i zarzlldzania wplywem na srodowisko 

Gl6wnym dokumentem okreslajqcym zakres kontroli podczas normalnej pracy 

blok6w energetycznych i przekroczenia dopuszczalnych poziom6w uwolnienia i zrzutow, 

rodzaje, obiekty, cZystotliwose, metody, techniczne srodki kontroli promieniowania, 

wykaz kontrolowanych parametrow S,! "Przepisy dotyczqce kontroli promieniowania w 

Rowietiskiej Elektrowni Jqdrowej. 132-I-P-UP5" [24]. Po wprowadzeniu "Planu 

awaryjnego" w zyc ie ilose i czystotliwose kontroli okreslana jest przez centraly 

kierownika dzialali awaryjnych na miejscu. 

Przepisy ustanawiajq nastypujqce rodzaje kontroli: 

- stanu barier ochronnych; 

- technologiczna kontrola promieniowania; 

- dozymetryczna kontrola promieniowania; 
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- kontrola promieniowania srodowiska; 

- kontrola promicniowania w zakrcs ie nierozprzestrzcniania sir.; skazenia 
radioaktywnego: 

- kontrola promieniowania w warunkach innych nit norma Ina praca; 

- kontrola promicniowania srodowisk ogrzewan ych cieptem uwalnianym z 
elektrowni j 'ldrowej . 

6.1 Kontrola glownego otoczenia technologicznego 

System kontrol i promieniowania (SKP) to kompleks srodk6w technicznych i 

organ izacyjnych majqcyc h na celu kontrol ~ gl6wnego otoczenia technologicznego, 

sytllacj i w zakres ie promieniowania w obiektach elektrowni j 'ldrowej i jej okol icy. Sys tem 

ma na celu zapewnlenle zgodnosc i z normaml bezpieczenstwa zWlqzanego z 

promi eniowaniem i okreslen ie parametr6w charakteryzuj'lcych bezpieczenstwo zwi'lzane 

z promieniowaniem dla pracy elektrowni jqdrowej. 

System kontroli promieniowania wykonllje nast~pLljqCe zadania: 

- kontrol" promieniowania stanu barier ochronnyc h dla rozprzestrzeniania S l ~ 

sllbstancj i radioaktywnych i promieniowania jonizllj 'lCego ; 

kontroly promieniowania w otoczeniu techno logicznym; 

kontrol ~ dozymetrycZl1'l wewn~trznego i zewn~ trznego napromlel1l0Wanla 

personelll i Illdnosci; 

kontrol~ promieniowania srodowiskowa; 

kontrol~ promieniowania dla zaplanowanych uwolnien i zrzllt6w; 

wykrywanie wyc iek6w w urz'ldzen iach technologicznych: 

przygotowanie dokllment6w ksi~gowych i sprawozdawczych dotycz,!cych 

warunk6w promlel1l0Wanla w elektrowni j"drowej narazenia personelu na 

promlel1l0Wal1le. 

Sllgerllje s i~ nas t~pllj ,!ce postanowienia dotycz'lce rozwi'lzan ia powyzszych zadat\ : 
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- automatyczne zda lne (ci'lgle lub okresowe) monitorowanie z wykorzystaniem 

zainstalowanych na stale srodk6w lokalnych; 

- monitorowanie za pomoc'lurz'ldzen przenosnych; 

- monitorowanie poprzez pobieranie pr6bek nosnik6w, kt6re maj'l bye 

skontrolowane z p6zniejszym przetwarzaniem i pomiarem; 

- monitorowanie za pomoc'l mobilnych ekspresowych laboratori6w. 

Pod wzglt;dem organizacyjnym System kontroli promieniowania sklada Sly z 

czterech podsystem6w: 

- technologicznej kontroli promieniowania (TKP); 

- dozymetrycznej kontroli promieniowania (DKP); 

- indywidualnej kontroli dozymetrycznej (IKD); 

- srodowiskowej kontroli promieniowania (SKP). 

6.2 Monitorowanie wplywu elektrowni jqdrowej na Iud nose i srodowisko 

Sire/a ochrol1); sanilarnej 

Strefa ochrony san itarnej (SOS) skupia sit; wok6t obiekt6w j"drowych 

zagrozonych promieniowaniem. Wymiary SOS ustalane s'l z llwzglt;dnieniem szacunk6w 

prognostycznych synlacj i w zakres ie promieniowania w poblizu elektrowni j"drowej 

podczas jej dlugotrwalej pracy i Sq okreslone w projekcie. 

Pocz'ltkowo strefa ochrony sanitarnej byla wyznaczona w promieniu 3 km. l ednak 

p6zniej , biorqc pod uwagy, ze rozmiar strefy nalezy sprecyzowae uwzglr;dniajqc 

dominujqce kierunki wiatm, przeprowadzono obliezenia i w porozumieniu z Gl6wnym 

[nspektorem Sanitarnym ZSRR V. D Turowskim (pismo z sierpnia 1984 r. nr 32-014/324) , 

wielkosc SOS dla R6wienskiej Elektrowni Jqdrowej zostala zmniejszona do promienia 2,5 

km. 

Obecnie w strefie ochrony sanitarnej nie ma zadnych mieszkane6w ani instytucji, 

przedsiybiorstw ani obiekt6w, z wyjqtkiem tyeh, kt6re ScI czt;sc iq elektrowni jqdrowej. W 

SOS znajdujq siy jedynie budynki i budowle przeznaczone na potrzeby pomocnicze i 

obslugy elektrowni jqdrowej . 

Na terenie strefy ochrony sanitarnej dozwolona jest uprawa ros li n i wypas bydla z 

obowiqzkowq kontrolq zawartosci radionuklid6w w wytwarzanych produktach ro lnyeh. 

W SOS prowadzona jest kontrola promieniowania. 
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Sli'ela obserwacyjna 

Wed tug NRB U [8] strefa obserwacyj na obejmuje monitorowany obszar, na 

kt6 rym prawdopodobne jest wystqpienie uwolnietl substancji promieniotw6rczych i 

emisj i z jqdrowego obiektu rad iacyjnego (EJ). Obecnie dla SS REJ wyznaczono stref~ 

obserwacyjn'l 0 promieniu 30 kill. [stn iej'lce gran ice strefy obserwacyj nej zgodni e z 

wymogami [24] zosta ty potwierdzone obliczen iami. 

Kontrolowane parametly. c::,(stotlilVosc i metody 

Ce lem srodowiskowej kontrol i promien iowania jest Illonitorowanie uwaln iania 

substancj i prom ieni otw6rczych do srodowiska, sytuacji w zakresie prolllieniowania na 

obszarze SS REJ i skazenia radioaktywnego lokalizacji srodowiska naturalnego [25-2 6]. 

Kontrol" promieniowania srodowiska zapewniaj" pomiary podane w tabelach od 6. 1 do 

6.7. 

Tabela 6.1 - Aktywnosc i sklad radionuklid6w planowanych uwolnien 

promieniotw6rczych aerozoli, radionuklid6w jodll, oboj~tnych gaz6w 

radioaktywnych i trytu 

:-.Iazwa paramctrll promieniowania Cz~stotliwosc Metoda pomiaru , 
Tempo uwalniania oboj,tnych gaz6w Stale Kanaly ARSMS, UGA 
radioaktywnych, promieniotw6rczych SSP, 
aerozoli i rad ionuklid6w jodu RSCS 

Aktywnosc uwalniania Regularnie Kontrola laboratoryj na 
dtugozyciowych nuklicl6w. 
radionukl icl6w joclu i trytu 

Sklacl radionuklid6w i aktywnosc Raz w miesi,!cu Kontrola laboratoryjna 
uwalnian ia dtugozyciowych nuk lid6w 
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Tabela OWI16Ka
' 

T eKCT}'Ka3aHHOr O CTHJ1l1 B )lO Kyrvre l-lTe oTcyrcTByeT. 2-

Aktywnosc obj~tosciowa i sklad radionuklidow plynnych zrzutow do srodowiska 

Nazwa paramelru promieniowania Cz~stotliwosc Metoda pomiaru 
Aktywnosc obj<;tosciowa I sk lad Regularnie, po Kontrola laboratoryjna 
radionllk1id6w wody w zb iorn ikach napern ieni ll 
monitorlljqcyc h pOZlom odpad6w 

I radioaktywnych po oczyszczanlU 
promieniotw6rezej wody 

Aktywnosc obj<; tosciowa w dolach Stale (po llwo1nienill Kanaly ARCS . RSCS 
odpadowej instalacj i 

. . 
do sroc!owiska) ruroc I q.go\veJ , 

[SC I 

Aktywnosc obj,tosciowa I sktad Regularnie I Kontrola laborato ryjna 
radionllklid6w plynnych zrzut6w 
subs tancj i radioaktywnyeh. w tym 
trytu 

Aktywnosc obJ <;tose io wa I sktad Regularnie 

I 

Kontrola laboratoryjna 
radionuk1 id6w cieklych oc!padow 
promieniotw6 rczych 

I 

Tabela 6.3 - Aktywnosc i sklad radionuklidow stalych odpadow 
promieniotworczych 

Nazwa parametru I Cz,slotliwosc Metoda pomiaru 
promieniowania I 

Aktywnosc obj,toseiowa i sklad Regularnie. na zqdanie Kontrola laboratoryjna 
radionuklidow stalyeh odpad6w DD 

, pro mien i 0 two rc zye h 

Aktywnosc stalyeh odpad6w Regulal11 ic, z Spektrometr SEG-DO 1m 
promieniotworezyeh w akllmu1aejq w miejscach 
pierwotnym opakowanill zbi6rki odpad6w 

i 
i 

I 

Tabela 6.4 - Aktywnosc i sklad radionuklidow wyciekow radioaktywnyeh ze 
skladow stalych i cieklyeh odpadow promieniotworczych, pokoju reaktora, 
basenow rozbryzgowyeh 

Nazwa parametru Cz,stotliwosc Metoda pomiaru 
promieniowania 
Aktywnosc obj,toseiowa i sklad Regu1arnie Kontro1a 1aboratoryjna 
radionuklid6w probek wody ze 
studni obserwaeyjnyeh 

Tabela 6.5 - Rownowaznik dawki pochloni~tej na terenie strefy oehrony 
sanitarnej i strefy obserwacyjnej 

Nazwa parametru Cz~stotlilVoSC Metoda pomiaru 
promieniowania 
Dawka ca lkowa w obszarze strefy Regll1arnie Dozym ctr 
oehrony sanitarnej I strefy termo illminescencyj n y 

obserwaeyjnej 
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Nazwa paramctru promieniowania Cz~stotliwosc Metoda pomiaru 
Rownowaznik dawki poehloni ,tej w Stale RS CS 
obszarze strefy oehrony sanitarnej I 

strefy obserwaeyj nej (w miejseaeh 
staeji kon troli RSCS) 
Kontrola r6wnowainika dawki Raz w roku (podezas Urzqdzenia przellosne 
poehloni,tej w strefie oehrony wymlany dozymetru 
sanitarnej i strefie obserwaeyjnej. w I termolumineseencyj-
tym w os i"dlach nego) 
Kontrola rownowaznika dawki Regularnie (raz w Urzqdzenia przenosne 
poehloni, tej w obiektach miesi 'leu) 
przcmyslowych 

Tabela 6.6 - Aktywnosc obj~to sciowa aerozoli promieniotw6rczych w 
powietrzu w poblizu elektrowni j~drowej 

Nazwa paramctru promieniowania Cz~stotliwosc Metoda pomiaru 
Aktywnosc obj, tose iowa aerozoli Regularni e Kontro la laboratoryjna 
promien iotworezyeh w powietrzu w 
pobli zu EJ 

Tabela 6.7 - Aktywnosc w lokalizacjach srodowiska naturalnego 

Nazwaparametru promieniowania I Cz~stotliwosc Metoda pomiaru 
Pr6bki z lokalizaej i srodowiska i Regu larnie Kontro la laboratoryjna 
nanu'al nego I 

6.3. Za rzljdzanie oddzialywaniem na s rodowisko 

Strategia zarz'ldzania srodo wiskiem jest wdrazana na pi"ci U poziomach [1 6]. 

Poz iom I . Zapobieganie zakloceniom normalnej pracy. 

Glowne instrumenty sluzqce os iqgni,ciu powyzszego ce lu to: 

- wybor loka li zacj i e lektrowni j qdrowej zgodnie z wymogami dokumentow 

regulac yjnych; 

podejsc ie zachowawcze do rozwoJu projektu przy maksymalnym 

wykorzystaniu bezpiecznych w lasc iwosc i modufu reaktora ; 

- zapewnienie wymaganej j akoSci konstrukcj i, systemow i e lementow elektrowni 

jljdrowej , prace nad j ej budowq, e ksploa tacj q i modemizacjq; 

- dostypnosc automatycznych srodkow techniczn ych zapob iegajqcych zak loceniu 

warunkow normalnej pracy; 
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- eksploatacja bloku energetycznego zgodnie z wymogami dokument6w 

regulacyjnych, przepis6w technologicznych dotycz'lcych bezpiecznej eksploatacji i 

instrukcj i obslugi; 

- utrzymywanie warunk6w dzialania konstrukcji, system6w I element6w 

krytycznych dla bezpieczel1stwa poprzez wczesne wykrywanie wad i podejmowanie 

srodk6w zapobiegawczych przed ich wystqpieniem, wymiana sprz<,tu, kt6rego okres 

eksploatacji wygasl, organlzacJa wysokowydajnego systemu kontroli konstrukcji, 

system6w i element6w, ich konserwacja, naprawa i modernizacja, dokumentacja wynik6w 

powyzszych prac; 

- wyb6r I szkolenie personelu zapewniaj,!ce wymagany poziom umiej ~tnosei 

pracownik6w; 

- tworzenie i rozwijanie kultury bezpieczeti.stwa. 

Poziom 2. Zapewnienie bezpieczeti.stwa w przypadku zakl6ceti. normalnej pracy i 

zapobieganie sytuacjom awaryjnym. 

Gl6wne instrumenty sluzqce osi,!gni~ciu powyzszego celu to: 

- wczesne wykrywanie i poprawianie odstypstw od normalnej pracy; 

dost~pnosc 3utomatycznych zabezpieczeti. blokad zapobiegajqcych 

przeksztalcen iu odst«pstw od normalncj pracy w sytuacjc awaryjnc; 

- dzialania personelu zgodne z wymogami instrukcj i i przepis6w technologieznyeh 

w zakresie bezpiecznej pracy, ci'lglego doskonalenia, z uwzglydnieniem zdobytej wiedzy 

fachowej oraz nowych danych naukowych i technicznych; 

- szkolenie personelu w zakresie dzialati. w przypadku zakl6ceti. normalnej pracy. 

Poziom 3. Zapobieganie awariom i ich eliminacja. 

GI6wne instrumenty sluz'lce osi'lgni«ciu powyzszego celu to: 

dost"pnosc system6w bezpiecze l1stwa (ochronnych, lokalizacyjnych, 

wspierajqcych i kontroluj'lcych) zaprojektowanyeh w celu zapobiegania sytuacjom 

awaryjnym i awariom projektowym, wyeliminowania ieh skutk6w i zapobiegania ich 

przeksztalceniu w awarie pozaprojektowe; 

stosowanie normalnyeh system6w operaeyjnych w celu zapobiegania 

sytuacjom awarYJnym I awariom projektowym, a takze w celu opanowania sytuacji 

awaryjnych i awarii; 

dostypnosc stosowanie awaryjnych procedur operacyjnych oraz 

odpowiednie dzialania personelu zgodnie z ieh wymaganiami; 



szko lenie personelu z wykorzystaniem symulatorow naturalnej wielkosci w 

zakresie dzialan na wypadek awarii . 

Poziom 4. Zarzqdzanie awariami po zaprojektowymi . 

G lowne instmmenty s luz,!ce osiqgnit;ciu powyzszego ce lu to: 

stosowanie normaln yc h systemow operacyjnych systemow 

bezpieczenstwa w ce lu zapobiegania rozvi lJan lu S l ~ awanI pozaproj ektowych, 

ogral1lcze l1la ich sku tkow, a tabe w celu przywrocen ia kontrolowanego stanu modulu 

reaktora ; 

dos typnosc i stosowanie instrukcj i dotyczqcych za rzqdzania awan aml 

pozaprojektowymi w celu za trzymania rozszczepieniowej reakcji laIlcuchowej , sprawne 

chlodzenie pali wa jqdrowego i trzymanie substancji promieniotworczych w ustalonych 

granicach, a tabe powstrzymanie powainych awarii , w tym ochrona hermetycznej 

powloki przed zniszczeniem; 

dostt;pnosc i stosowani e instrukcji elotyczqcych zarzqdzania powai nyml 

awariami maj'lcych na celu zapobieganie oelplywowi wytopu strefy czynnej z plaszcza 

reaktora i naruszeniu integralnosci hermetycznej powloki. ograniczen ie narazenia 

personelu, ludnosci i srodo wiska na promien iowanie, a takze tworzenie warunkow ella 

terminowej reali zacji planow ochrony personelu i luelnosci; 

elzialania personelu zgodnie z instrukcjami dotycz'!cymi zarzqdzania 

awariami pozaprojektowymi ; 

szkolenie personelu w zakres ie zarz'lelzania awariami pozaprojektowymi. 

Poziom 5. Gotowose i reagowanie w sytuacjach awaryj nych. 

Na tym poziomie zapewniono: 

ustalenie strefy ochrony sanitamej strefy naelzom wokol elektrowni 

j qdrowej ; 

elostt; pnosc planow awaryjnych. planow reagowal1l3 w przypaelku awari i, 

ktorych skutecznosc i gotowosc do wdroienia powinny bye sprawelzane w regularnych 

oelstypach czasu poelczas szkolell i cwiczell na wypaelek sytuacji awaryj nyc h; 

buelowy schronow przec iwatomowych i centrow kryzysowych. 



WNIOSKl 

Dzialanie promieniotw6rcze uwolnicn gaz6w i aerozoli z R6wieliskiej Elektrowni 

J'ldrowej podczas normalncj pracy jest znaczn ie mni ejsze niz okreslone dawki gra niczne dla 

ludnosci w s'lsiednich krajach (dawki te mieszcz'! s i ~ w zakresie 0.2 -0,3 mSvlrok dla rMnych 

kraj6w). Roczna indywidualna c1awka skuteczna nie przekracza wartosc i 1,5 nSvlrok na gran icy 

naj blizszego palistwa - Republiki Bialorusi. 

Gl6wnym kry1erium ogran iczania narazenia ludnosci w Europie ze wzgl"du na zr6d la 

antropogeniczne jest ograniczenie indywiclualnej c1awki skutecznej (ze wzglt;du na wszystkie 

drogi promi eniowania) , kt6 ra wynosi I IllSv/rok. Ocena wykaza la , ze oczekiwana calkowita 

dawka skuteczna na 50 lat na granicy najbl izszego kraju - Republiki Bialorusi - nie przekracza 

wartosci 13 IllSV W przypadku zadnej z rozwazanych awarii . 

W normalnych warunkach pracy R6wieliskiej Ekktrowni J'ldrowej. a takZe w raZie 

awarll , nie wystt;puj e wplyw na sroclowisko w kontekscie transgranicznym, tj . na terytorium 

s'ls iednich pa!\stw, poniewaz wymogi regu lacyjne c1otycz'lce zanieczyszczenia powietrza i 

dawek granicznych dla ludnosci nie Sq przekroczone i znajduj'l si" juz na poziolllie ponizej 

limit6w w odleglosc i 60 km od REJ. 

W zwiqzku z tym zostalo uzasadnione. ze planowane dzialania nie Illaj'l znacz'lcego 

wplywu transgranicznego i nie wystt;puje strona c1otknit;ta z punktu widzenia Konwencji 0 

ocenach oclclz ialywania na sroclowisko w kontekscie transgranicznym. W celu wykonania art. 3 

ust. 8 Konwencj i 0 dostt;pie do inforlllacj i publicznej wystarczajqce b"c1zic zalll icszczanie 

in fo rlllacji 0 wpiywie planowanych dzia l3li na sroclowisko w konteksc ie transgranicznym w 

zasobac h internetowych powszec hnego dostt;pu, np. na stronach internetowych Ministerstwa 

Eko logii i Zasob6w Naturalnych Ukrainy iSS NNEGC Energoatom. 
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