Frankrijk bestelt materiaaltesten
bij SCK • CEN
In 2015 trof Frankrijk hoge koolstofconcentraties aan in het staal van de
stroomgeneratoren van zijn kerncentrales. Welke effect heeft die ‘koolstofsegregatie’ op de mechanische eigenschappen van het materiaal? In
opdracht van de Autorité de Sûreté Nucléaire (ANS), de Franse evenknie
van het FANC, hamert SCK• CEN erop om de veiligheid te kunnen
aantonen. Letterlijk.
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die we aanleveren, worden gebruikt in de
verantwoording van EDF om de stroom-

Door onze internationaal erkende
expertise kwamen we bij Frankrijk als
mogelijke, onafhankelijke partner in
beeld om het materiaal te testen.

generatoren verder op te houden.”
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