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У "Фукушими" настављено хлађење водом прегрејаних  реактора. Притисак у реактору 3
стабилизован. Радиоактивни облак из  јапанске нуклеарке креће се ка Пацифику.

    

09.29 - Јапански инжењери успели да доведу струју до реактора 2, јавила је агенција
Кјодо.

    

Јапан  је у трци с временом борећи се свим снагама да оконча нуклеарну кризу у  земљи.
 У нуклеарном комплексу "Фукушима", који је тешко оштећен у  разорном земљторесу, 
после паузе од неколико сати, настављено је  поливање прегрејаних реактора водом.

  

Притисак  у реактору 3, који је данас почео да расте, сада је стабилизован. У 
међувремену се наставља мукотрпно хлађење реактора воденим топовима и  бацањем
воде из хеликоптера.

  

Истовремено, инжењери и даље  покушавају да спроведу струју до реактора како би
системи за хлађење  прорадили, што је неизвесно имајући у виду размере оштећена
нуклеарке.

  

Док стручњаци Агенције  за нуклеарну безбедност верују да  ће се то ипак данас 
обавити, токијски концерн упозорава да вероватно неће бити у стању да у  току
данашњег дана  успостави електрично напајање централе, важно да би  се покренули
системи хлађења реактора.

  

Јапански инжењери су јуче  успели да споје струјни далековод са реактором 2 и
покушавају да  спроведу струју до њега. Камиони цистерне опремљене воденим
топовима  полили су јуче око 2.000 тона воде на реактор 3. Иста операција  спроведена
је данас на реактору 4.
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Радиоактивни  облак из "Фукушиме"  креће се ка Пацифику, али, према прогнози Завода
 за метеорологију и геодинамику у Бечу, могао би данас поново да захвати  делове
Јапана.

  

Јапанци су све забринутији због могућег радиоактивног загађења и страхују од могућих
радиоактивних киша.

  

Многи  се плаше да је и поврће загађено као што су спанаћ и млеко. Повишен  ниво
радиоактивности у токијском водоводу унутар је дозвољених граница.

  

У току је процена опасности од радијације за остале делове земље. 

  

И у Русији је ниво радијације нормалан, чак је у многим областима руског далеког истока
нижи него обично.

  

(РТС)
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