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След дерайлирането на товарен влак с химикали на 3

февруари т.г. в Източна Палестина - град в американския

щат Охайо, потребители в социалните мрежи алармират за

"бедствие с мащабите на Чернобил".
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Стотици път е споделен пост с публикация от уебсайт от

16 януари, която цитира предполагаема наша

сънародничка от Охайо, която заявява: "Искам да се знае,

че влака който деларила направи ядрен взрив и Облак! От

една седмица, животни, растения и насекоми умират!

Полицията ни забранява да говорим за това! Звънях на

Нова и БТВ и ми затварят телефона и отказаха да ме пуснат

да разкажа какво се случва! Тук е ядрена зима!"

(публикуваме цитата без редакторска намеса).

https://perma.cc/C4HB-TC57
https://www.reuters.com/fact-check
https://apnews.com/hub/ap-fact-check
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://euvsdisinfo.eu/
https://eufactcheck.eu/
https://www.factcheck.org/scicheck
https://www.politifact.com/coronavirus/
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Твърдение: Дерайлирал влак в САЩ е

предизвикал мащабен ядрен инцидент

По официални данни 20 от вагоните са съдържали отровни

вещества – винилхлорид, бутил акрилат, етилхексил

акрилат, етилен гликол монобутил. Това сочи официален

списък на Агенцията за опазване на околната среда на

САЩ. Т.е. на влака действително са били натоварени

канцерогенни материали, но бедствие като аварията в

Чернобилската АЕЦ е предизвикано от мащабна експлозия,

която е довела до отделяне на големи количества

радиоактивни вещества като плутоний, стронций, цезий.

Впоследствие е извършено контролирано изпускане на

химикалите във влака, наречено от местните власти и

"контролирана експлозия", в резултат на която се е появил

огромен черен облак над града.

Какви химикали са били превозвани?

Винилхлорид е безцветен газ, използван за

производството на ПВЦ. Канцерогенен е. Силно

възпламеним.

Бутил акрилат е безцветна течност, използвана в бои,

покрития, горива, текстил, пластмаса. Възпламеним, може

да предизвика раздразнение на кожата, очите, както и

респираторни проблеми.

Етилхексил акрилат е безцветна течност. Използва се за

направата на бои и пластмаси. Може да предизвика

раздразнение на кожата и респираторни проблеми. При

нагряване отделя отровни пари.

Етилен гликол монобутил – безцветна течност, която се

използва за бои и мастила, както и за химическо чистене.

Силно отровен, може да причини сериозни или постоянни

наранявания, силно възпламеним. Вдишването му може да

раздразни очите и носа. 

Тези химикали не са радиоактивни, за да доведат до

ядрено бедствие.

https://response.epa.gov/sites/15933/files/Norfolk%20Southern%20East%20Palestine%20Train%20Derailment%20General%20Notice%20Letter%202.10.2023.pdf
https://www.cleveland19.com/2023/02/06/explainer-what-chemical-is-board-derailed-ohio-train-before-they-burn-it-off-controlled-release/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Butyl_acrylate
https://en.wikipedia.org/wiki/2-Ethylhexyl_acrylate
https://en.wikipedia.org/wiki/2-Butoxyethanol
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Вредите за хората и околната среда от инцидента в Охайо

не трябва да се подценяват, но в резултат на случилото се

няма никакви жертви. Местни жители са евакуирани, но

десетина дни по-късно им е разрешено да се върнат в

домовете си. Съобщава се за открита мъртва риба. 

За сравнение близо 40 години след аварията в Чернобил

все още мащабни райони се смятат за необитаеми, а

жертвите на последствията от ядрения инцидент се

изчисляват на хиляди.

След катастрофата в Охайо няма данни за промяна в

радиационния фон. Това може да се провери

от Европейската система за обмен на радиологични

данни, а също и на сайта на RadNet на Агенцията за

опазване на околната среда на САЩ. Никаква информация

за ядрена авария няма и на сайта Комисията по ядрено

регулиране на САЩ, която е натоварена с грижата за

общественото здраве и сигурност с оглед на ядрената

енергетика.

"Превозваните химични съединения не съдържат в

състава си ядра на тежки елементи, при лавинообразното

делене на които може да се достигне до неконтролируема,

взривоподобна верига от ядрени превръщания, ядрена

експлозия. Дадените химични съединения представляват

материална среда с нулева размножаваща способност, т.е.

не съществува конфигурация от физични и химични

условия, при която, дори при наличието на игнатор,

дадените съединения да съставят надкритична маса, тоест

маса, в която може да се развие взривоподобно ядрено

делене. Близкодействащите ядрени сили между нуклоните

в тежките ядра (каквито в разглеждания случай няма) водят

до възникването на потенциална енергетична бариера,

която трябва да бъде преодоляна, за да настъпи делене,

респективно ядрен взрив - такъв способ за преодоляване

на горепосочената енергетична бариера в дадената

влакова композиция няма", заявиха в коментар по темата

пред БНР Цветелина Цонкова - химик, и Венелин Русанов -

ядрен физик, които работят в сферата на ядрената

енергетика.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/residents-ohio-train-derailment-report-dead-fish-chickens-rcna70378
https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx
https://www.epa.gov/radnet/near-real-time-and-laboratory-data-state#OH
https://www.nrc.gov/
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Snopes: Снимката с черния облак е автентична

Снимка с черен облак, за която се посочва, че е заснета от

самолет, преминаващ над Охайо, когато там е извършена

контролираната експлозия за унищожаване на остатъците

от химикалите, извършена на 6 февруари, е използвана за

илюстрация от българския уебсайт към "новината за

ядрения апокалипсис в Охайо". Организацията за проверка

на факти Snopes съобщи, че е получила достатъчно

доказателства, че фотографията, публикувана първо в

платформата Reddit, е автентична и действително показва

последиците от контролираната експлозия в Източна

Палестина, щата Охайо.

Заключение 

Твърдението, че дерайлирал в началото на февруари тази

година влак в щата Охайо, който е превозвал и химикали, е

предизвикал мащабен ядрен инцидент, съпоставим със

случилото се в Чернобилската АЕЦ през 1986 г., е

НЕВЯРНО. Няма никакви данни за промяна в

радиационния фон в района, нито съобщения на местните

власти или медии за инцидент от подобен характер.

Експерти от сферата на ядрената енергетика заявиха пред

БНР, че няма как превозваните от влака химикали да

предизвикат ядрена експлозия.

------------------

Този материал е изготвен по проекта

„Пилотни радио-проверки на факти за по-

надеждна медийна среда“

(#factcheckEI_BNR), изпълняван от

Фондация "Европейски институт" и

Българското национално радио с

финансовата подкрепа на Европейския

фонд за медии и информация (European Media and

Information fund) – EMIF. Отговорността за съдържанието,

подкрепено от Европейския фонд за медии и информация

EMIF, е на автора и може да не отразява позициите на EMIF

и партньорите на фонда – Фондация „Калуст Гулбенкян“

https://www.snopes.com/fact-check/airplane-smoke-clouds-ohio-train-derailment-photo/
https://www.reddit.com/r/Ohio/comments/10whhyo/train_derailment_smoke_plume_as_seen_from_a_plane/
https://www.europeaninstitute.bg/novini/pilotni-radio-proverki-na-fakti-za-po-nadezhdna-medijna-sreda-factcheckei_bnr/
https://www.europeaninstitute.bg/
https://bnr.bg/
https://gulbenkian.pt/emifund/emif-at-a-glance/
https://gulbenkian.pt/emifund/disclaimer
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(Calouste Gulbenkian Foundation) и Европейския

университетски институт (European University Institute).

Екипът на БНР за проверка на факти

поема ангажимент за проверка на

твърдения, които могат да подведат

слушатели и читатели по важни теми.

Сигнали можете да изпращате на имейл

reporter@bnr.bg Други материали от

Екипа за проверка на факти на БНР може да прочетете

на https://bnr.bg/factcheck

дерайлирал влак Охайо химикали Чернобил

ВИЖТЕ ОЩЕ

Не е вярно, че 20 милиона испанци са
протестирали с искане за излизане на
страната от НАТО, СЗО и еврозоната

Над 20 милиона испанци са протестирали
с искане за излизане на страната от НАТО,

СЗО и еврозоната. Това се твърди в 
публикация , споделена стотици пъти в

социалните мрежи. Статията е
„подкрепена“ от изображения, на които се

виждат хиляди хора, носещи испанското
знаме, и плакати, на които е изписано –

„DEMOCRACIA– SÍ, DICTATURA – NO“..

 публикувано на 20.02.23 в 06:00

Къпят ли се европейците със студена
вода, както продължава да се твърди,

дори от български министър

От началото на войната в Украйна и

особено с настъпване на зимата различни
интернет сайтове в България и групи във
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