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Nucleaire eenheden:
Heropstart Doel 4 mogelijk vroeger dan voorzien
De werken voor Doel 3/Tihange 2 worden verder
gezet
Heropstart Doel 4 vervroegd naar 21 december
De herstellingswerken aan de stoomturbine van Doel 4 zijn momenteel
bijna beëindigd. Gedurende heel het reparatieproces hebben alle
betrokken partijen alles op alles gezet om de planning te respecteren.
Sinds de terugkomst van verschillende onderdelen van de stoomturbine
uit Duitsland hebben de operationele teams dag en nacht en zeven
dagen op zeven gewerkt aan de assemblage. Momenteel wordt in de
laatste fase de aslijn uitgelijnd, wat cruciaal is voor de goede werking
van de turbine.
Volgens de huidige vooruitgang van de werken verwacht Electrabel dat
Doel 4 vroeger zou kunnen heropstarten dan voorzien. Daarom heeft
Electrabel de verwachte datum van heropstart van de eenheid
vervroegd van 31 naar 21 december. Deze publicatie is conform de
verplichtingen in het kader van de markttransparantie.
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In overleg met en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle zullen bijkomende veiligheidsmaatregelen ingevoerd
worden om de heropstart van de centrale mogelijk te maken.
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Ter herinnering : Doel 4 werd automatisch stilgelegd op 5 augustus 2014
als gevolg van een olielek in het niet nucleaire deel van de centrale.
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Voortzetting van de analyses voor Doel 3 en Tihange 2
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Het uitwisselings- en analyseproces tussen Electrabel en het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) loopt verder. Met het oog
op de vergadering met de internationale experts van het FANC begin
november, heeft Electrabel een groot deel van de analyses,
testresultaten en berekeningen die de voorbije maanden uitgevoerd
werden, overhandigd.
Het FANC heeft Electrabel per brief gevraagd om deze gegevens te
vervolledigen, en heeft er een reeks verzoeken en suggesties aan
toegevoegd. Deze moeten vervuld zijn vooraleer “het veiligheidsdossier”
afgegeven wordt. Het Agentschap informeerde Electrabel er ook van dat
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het zijn internationale experts bijeen zou roepen vooraleer het
veiligheidsdossier ingediend wordt, om de antwoorden te analyseren die
Electrabel voordien zal geven.
De teams van Electrabel zullen bijgevolg de komende weken het
begonnen werk voortzetten om zo op een adequate manier te
beantwoorden aan de vragen van het Agentschap.
De datum tot wanneer de twee eenheden onbeschikbaar zijn, blijft
onveranderd op 1 april 2015. Electrabel herinnert eraan dat het FANC
zal beslissen over de heropstart nadat het veiligheidsdossier is
overgemaakt.
Ter herinnering: op 25 maart van dit jaar besliste Electrabel de geplande
stops van de twee reactoren te vervroegen omdat testen op bestraald
materiaal – die in 2013 met het FANC waren afgesproken –niet
verwachte resultaten hadden opgeleverd. Ze besliste om de analyses
verder uit te werken en de juistheid van deze resultaten te controleren
en te verklaren.
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