BERICHT aan Belga
Bruxelles, 1 september 2012
De reactorgebouwen van de Belgische kerncentrales hebben een dubbele
wand, wat de centrales in België verschillend maakt van de meeste
andere centrales.
De betonstructuren van de nucleaire gebouwen, waaronder de dubbele
wanden van het reactorgebouw, worden aan periodieke inspecties
onderworpen. Alle wanden ondergaan immers om de drie jaar een
uitgebreide controle. In 2009 werden bij een dergelijke reglementaire
controle beschadigingen vastgesteld aan het beton van de buitenwand
van het reactorgebouw van Tihange 2.
Om de oorzaak van deze beschadigingen te achterhalen, en om een
aangepaste herstelmethode vast te leggen, is er toen een onderzoek
gestart met een bureau gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde en
betonstructuren van de Universiteit van Luik.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat op de wand met een dikte van 120
cm, op bepaalde plaatsen een oppervlakkige zone van 2 tot 4 cm diepte
is aangetast (het fenomeen van carbonatatie). Dit fenomeen is goed
gekend in de burgerlijke bouwkunde; de aangetaste zones zijn meestal
aanwezig in de oppervlaktelaag van het gebouw.
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De controle-autoriteiten zijn toen onmiddellijk op de hoogte gebracht van
de vaststellingen, en een aangepast herstellingsplan werd opgesteld en
goedgekeurd door het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle. Dit
herstellingsplan loopt over meerdere jaren. Voor een goede en
kwaliteitsvolle uitvoering moeten deze werken immers plaats vinden in
optimale klimatologische omstandigheden, die inhouden dat er slechts in
beperkte periodes van het jaar gewerkt kan worden.
In 2012, vooraleer de werken dit jaar werden aangevat, werden
kernboringen uitgevoerd om na te gaan of de kwaliteit van de
herstellingen van de voorbije jaren nog steeds gewaarborgd is. Deze
testen hebben aangetoond dat sommige herstellingen niet voldeden aan
de verwachte kwaliteit en dat tegelijkertijd het bestaande beton op een
beperkt aantal plaatsen was beschadigd op een diepte van meer dan 5
cm. Lokaal zijn er bepaalde zones tot 30 cm aangetast, waardoor een
aangepast herstellingsplan moet worden opgesteld.
Om dit herstellingsplan vast te leggen, is een aangepaste studie lopende
bij het studiebureau Tractebel Engineering. Deze zal in de komende
dagen voorgesteld worden aan het Federale Agentschap voor Nucleaire
Controle in het kader van de herladingsoperaties van Tihange 2; de
reactor ligt momenteel stil voor geplande onderhoudswerkzaamheden.
In functie van de resultaten zal een nieuwe werkplanning opgesteld
worden, en zal het herstelprocédé aangepast worden.
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Electrabel benadrukt dat deze sinds jaren gekende problematiek geen
verband houdt met de vaststellingen tijdens de bijkomende
reglementaire controles uitgevoerd op het reactorvat van Doel 3, die
binnenkort eveneens op het reactorvat van Tihange 2 zullen
plaatsvinden.
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