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        Tritiul � întrebări şi răspunsuri 

 

 
1. Ce este tritiul? 
 
Apă sau vapori de apă radioactivi. Nu este ceva conţinut de apă, ci chiar 
moleculele de apă sunt radioactive.  
[Tritiul este un izotop radioactiv al hidrogenului. Aceasta înseamnă că 
tritiul este instabil şi emite radiaţii atunci când se dezintegrează. În 
mediu, cea mai întâlnită formă a tritiului este apa tritiată � molecule de 
apă în care unul (sau ambii) din atomii de hidrogen este radioactiv.] 

 
2. Este periculos tritiul? 
 
Da, tritiul este periculos atunci când ajungi în contact cu el, fie că îl 
mănânci, îl bei, îl respiri sau îl absorbi prin piele. 
[Tritiul nu este considerat un pericol extern, ci un pericol intern. Tritiul 
rezistă în mediu o perioadă lungă de timp, având perioada de 
înjumătăţire de aproximativ 12 ani. Are şi unele proprietăţi neobişnuite: 
circulă foarte rapid în mediu, este asimilat repede de oameni, 
mecanismele de schimb cu alţi atomi de hidrogen sunt accelerate, se 
poate lega de molecule organice din corpul nostru în timpul formării 
celulelor şi al metabolismului celular.] 
 
3. Care sunt efectele tritiului? 
 
Radiaţiile cauzează cancer, malformaţii congenitale şi efecte genetice. 
[Tritiul este un radionuclid şi, la fel ca toate radionuclidele, produce 
radiaţii în interiorul corpului atunci când este ingerat sau inhalat. 
Radiaţiile au efecte cancerigene, teratogene şi mutagene şi aceste 
efecte apar chiar şi în urma celor mai mici expuneri.] 
 
4. De ce este organizaţia Greenpeace îngrijorată de tritiul de la 
Cernavodă? 
 
Centrala Nucleară de la Cernavodă eliberează cantităţi mari de tritiu în 
Dunăre în fiecare zi. Cantităţi mari ajung, de asemenea, şi în aer. 
[Cantităţile de tritiu eliberate de reactoarele CANDU HWR de la 
Cernavodă sunt foarte mari, ajungând până la de 100 de ori mai mari 
decât cantităţile de tritiu eliberate de alte tipuri de reactoare 
nucleare.] 
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5. Ar trebui să fiu îngrijorat? 
 
Cu cât trăieşti mai aproape de aceste centrale nucleare, cu atât mai 
mult ar trebui să te informezi despre tritiu şi efectele lui. În apropierea 
centralelor nucleare, toate râurile, fântânile, vegetaţia şi animalele, 
inclusiv oamenii, au un nivel ridicat al tritiului. Expunerea este 
continuă, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. 
[Emisiile de tritiu din aer au ca rezultat contaminarea cu tritiu a 
oricărei forme de viaţă sau materie care conţine hidrogen. Ceea ce face 
ca oamenii să bea, inspire sau absoarbă apă contaminată cu tritiu şi să 
mănânce hrană contaminată cu tritiu. Mereu.] 
 
6. Care este poziţia industriei nucleare şi a organismelor de 
reglementare din domeniul nuclear? 
 
Aceştia consideră că tritiul nu este periculos şi că emisiile de la 
centralele nucleare sunt sub limitele admise. 
[Organismele de reglementare şi industria nucleară se bazează pe 
modele oficiale în estimarea �dozelor� de radiaţii produse de tritiu. 
Aceste modele conţin inadvertenţe ştiinţifice serioase şi au ca rezultat 
estimări care indică doze foarte reduse. Aceste estimări reduse permit 
funcţionarea în continuare a centralelor nucleare.] 
 
7. Ce cred reprezentanţii guvernelor? 
 
Cei mai mulţi urmează politica industriei nucleare. 
[Reprezentanţii guvernelor şi politicienii primesc recomandări în ceea 
ce priveşte problema radiaţiilor în mare măsură din partea industriei 
nucleare şi a organismelor sale de reglementare. Cercetătorii 
independenţi consideră însă tritiul mult mai periculos decât este 
recunoscut în mod oficial. De-a lungul anilor, cu cât oamenii de ştiinţă 
au aflat mai multe despre tritiu, cu atât mai periculos a fost perceput 
acesta. Greenpeace consideră că oficialii guvernamentali şi politicienii 
ar trebui să consulte o gamă mai largă de factori şi să asculte mai multe 
păreri diferite atunci când e vorba de problema radiaţiilor.] 
 
8. Cum să aleg între păreri ştiinţifice diferite? Este prea complicat. 
 
Da, este complicat şi aveţi toată înţelegerea noastră. Pentru a vă ajuta, 
întrebaţi-vă cine v-ar da cel mai bun sfat, pe baza principiului 
precauţiei � cercetătorii din domeniul nuclear sau cei independenţi? 
[Bineînţeles, toţi oamenii de ştiinţă din domeniul radiaţiilor sunt 
preocupaţi de sănătatea publicului într-o anumită măsură, însă există o 
tendinţă pentru cercetătorii din domeniul nuclear să nu vorbească într-
un mod critic despre efectele radiaţiilor în public. O analogie: dacă aţi 
lucra în industria cafelei, nu aţi vorbi despre efectele adverse ale 
cafelei asupra sănătăţii. Există oameni de ştiinţă din domeniul nuclear 
îngrijoraţi de efectele tritiului, dar nu spun nimic în public.] 
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9. De ce Greenpeace aduce în discuţie acest subiect acum? 
 
Deoarece Guvernul român intenţionează să mai construiască reactoare 
nucleare. Şi deoarece rapoarte medicale noi din Europa şi SUA ridică 
multe întrebări referitoare la tritiu. 
[Comitetul CERRIE al Guvernului Marii Britanii a analizat recent dacă 
riscurile tritiului ar trebui mărite de 10 ori. Pentru mai multe detalii 
vizitaţi www.cerrie.org. Un alt comitet din cadrul guvernului Marii 
Britanii urmează să publice în curând un alt raport referitor la tritiu � a 
se vedea 
www.hpa.org.uk/radiation/advisory_groups/agir/tritium_internal_dosi
metry.htm Chiar şi Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA se 
preconizează să dubleze riscurile tritiului.] 
 
10. Tritiul nu apare în mod natural? 
 
Da, în cantităţi foarte mici. Aceasta nu justifică însă eliberarea unor 
cantităţi uriaşe în apropierea unor populaţii mari. 
[Tritiul de fond natural este creat în straturile superioare ale atmosferei 
prin bombardarea cu raze cosmice. Astfel, nivele de tritiu de fond 
există peste tot în lume. Nu putem să facem nimic în legătură cu 
acestea, însă putem să decidem să nu adăugăm cantităţi suplimentare 
la cele existente în mod natural.] 
 
11. Dacă tritiul este atât de periculos, de ce nu se înregistrează 
decese? 
 
Deoarece nu le numără nimeni. 
[Studii epidemiologice din anii ´90 din Canada au descoperit incidenţe 
ridicate ale leucemiei şi malformaţiilor congenitale, dar nu au fost 
realizate studii ulterioare.] 
 
12. Nu avem nevoie de energia nucleară pentru a combate efectele 
încălzirii globale? 
 
Nu. Energia electrică produsă de centralele nucleare este o modalitate 
improprie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea 
provin în marea lor majoritate din transport şi încălzire, nu din 
producerea energiei electrice. În plus, ciclul producerii combustibilului 
nuclear include emisii de CO2. 
[Industria nucleară are o contribuţie foarte mică la reducerea emisiilor 
de CO2: automobilele şi camioanele sunt o sursă mult mai importantă de 
CO2. Oameni de ştiinţă independenţi � a se vedea www.stormsmith.org � 
consideră că energia nucleară presupune emiterea unei treimi din 
cantitatea CO2 produsă de centralele convenţionale pe gaz. Cu alte 
cuvinte, energia nucleară nu este neutră din punct de vedere al 
emisiilor de CO2.] 
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13. Nu încearcă Greenpeace doar să producă panică deoarece se 
opune energiei nucleare? 
 
Este adevărat că Greenpeace se opune de mulţi ani energiei nucleare, 
considerând-o periculoasă, neprofitabilă şi nesigură. Dar credeţi că 
recentele rapoarte ale guvernelor Marii Britanii şi SUA care spun că 
tritiul este periculos sunt şi ele greşite? 
 
14. Ce ar trebui să fac? 
 
Trei lucruri: 

• În primul rând, informează-te: citeşte raportul Greenpeace 
• În al doilea rând, arată-ţi îngrijorarea faţă de faptul că la 

Cernavodă este eliberat în mediu un astfel de element periculos  
• În al treilea rând, scrie-le politicienilor şi spune-le părerea ta. 

 
 


