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Doel 3 en Tihange 2: geen evolutie van de
waterstofinsluitsels.
Op 17 november 2015 aanvaardde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de
heropstart van Doel 3 en Tihange 2, na meer dan 3 jaar onderzoek naar de eventuele
impact van waterstofinsluitsels op de integriteit van het reactorvat.
Daarbij werd afgesproken dat dezelfde ultrasone inspectie van de reactorvaten via dezelfde
gekwalificeerde methode op regelmatige basis zou uitgevoerd worden. Voor Doel 3 werd dit
uitgevoerd tijdens de revisie van november 2016 en voor Tihange 2 in april 2017.
Na deze nieuwe inspecties publiceerde het FANC de belangrijkste conclusies van zijn evaluatie
en uitte het geen enkel bezwaar tegen de heropstart van de eenheden voor een volgende cyclus.
Aangezien de resultaten van de inspecties op basis van de gekwalificeerde meetmethode met
ultrasoongolven kleine normale variaties kunnen inhouden tussen de verschillende metingen,
werden na de nieuwe inspecties bepaalde verschillen vastgesteld ten opzichte van de metingen
van 2014. Deze hebben echter geen impact op de veiligheid van het reactorvat.
Door de pers en op social media werden deze verschillen echter vermeld als ‘nieuwe indicaties’.
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De variaties waarvan sprake worden veroorzaakt door verschillende parameters waaronder de
positie van de inspectiemachine.
Meer dan 300 aanvullende indicaties in Doel 3 en 70 aanvullende indicaties in Tihange 2 hebben
nu de drempel voor rapportering overschreden tijdens de nieuwe inspecties. Deze indicaties
waren al aanwezig bij de vorige inspecties maar de uitgestuurde ultrasoonsignalen waren te
zwak om als een indicatie van afwijking weerhouden te worden. Tegelijk zijn andere indicaties in
de omgekeerde richting geëvolueerd en blijven deze nu onder de drempel voor detectie.
Voor Tihange 2 werden tot nu toe enkel de 620 belangrijkste indicaties met de meest ongunstige
impact op de berekening van de structurele integriteit geanalyseerd. Nu wordt de analyse van de
kleinste indicaties verdergezet. Het is dus mogelijk en normaal dat er nog enkele bijkomende
variaties zullen zijn voor Tihange 2.
Aangezien alle nieuw gerapporteerde waterstofinsluitsels wetenschappelijk verklaard kunnen
worden of teruggevonden kunnen worden in signalen die geregistreerd zijn tijdens voorgaande
inspecties, heeft het FANC kunnen besluiten dat er geen nieuwe waterstofvlokken verschenen
zijn en dat er eveneens geen evolutie is in de omvang van de gedetecteerde waterstofinsluitsels.
Er is dus geen impact op de integriteit van de kuipen. De centrales kunnen in alle veiligheid
verder uitgebaat worden.
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