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Het functioneren van kerncentrales

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Aan de Voorzittei' van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 mei 1981

Ingevolge mijn toezegging tijdens het kamerdebat van 27 februari 1980 ter
behandeling van de Nota over het kernongeval nabij Harrisburg (VS)
(15580) om jaarlijks te rapporteren over de storingen in de kerncentrales
Dodewaard en Borssele, doe ik u hierbij een aantal exemplaren van een
overzicht van de storingen in 1980 toekomen.

De Minister van Sociale Zaken.
W.Albeda
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S. ,1flINGEN IN DE KERNCENT~I\LES DODEWAARD EN eORSSElE
GEDURENDE 1980

Inleiding

Aan de hand van ,~" gogevens die de exploitanten aan de overheid ver
strekken is een OVBrZi hl gemaakt van de or,ingen die in het afgelopen jaar,
1980, in de kemcl'lntn: 'es Dodewaard en Borssele hebben plaatsgevonden.
Voor het samenstellen van het overzicht zijn alleen die storingen bI' 5chouwd
die betrekkin(' !'loben op het veilig bedrijf van de installatie. C,ar< ,e is ge
bruik gem< ,c+Jn een graduele indeling van alle voorvallen in l.". 19orieën
met toenem"nde veiligheidsbelang. Deze categorie-indeling is gekozen naar
het voorbeeld van het Zweedse storingsmeldingssysteem. Ter vr: 'krijging
van ervaring met een systematische storingsrapportage wordt deze indeling
in Nederland tijdens een proefperiode gebruikt. Deze categorie-indeling
heeft daarom nog een voorlopig karakter en zal weftlct.' l:Jijges' d moeten
worden. De omschrijving van de verschillende cate<Jr,:i!}ên lu' als volgt:

Cat. 1 Storing van een component Of een systeem well<e r ~t nodig is
voor het bedrijven van de centrale of voor he lu,,, .,oneren van een
veiligheidssysteem.

Cat. 2 Stor;ng van een component of een systeem welke nodig is voO( het
bedrijven van de centrale maar niet voor het functioneren van een
veiligheidssysteem.

Cat. 3 Storing van een component of systeem welke gezien de beschikba
re reserve, volgens de TS geen onmiddellijke afschakeling van de
reactor vereist, maar wel een vermindering van de beschikbaarheid.
van veiligheidssystemen geeft. Grote bedrijfsSloring,

Cat. 4 Storing van een component of systeem welke volgens de TS on
middellijke of binnen een vastgestelde tijd afschakeling of ver
minóoring van het vermogen van de reactor vereist.

Cat. 5 Een breuk (pijpc' )meter kleiner dan 5<l mml van het, 'rukgedet ~te
van het reactorkrlsysteem welke zich binnen het insl,,::zysteum
bev' ·'dt. Voor drukwaterreactor ook: van het drukgedeelte van het
secul'daire koelsysteem welke zich binnen het insluitsysteem be
vindt.

Cat. 6 Overige meer ernstige gebeurtenissen.

Deze categorie-indeling en het gebruik ervan wordt in het vervolg nader
toegelicht.

De categorieën 1 en 2zijn niet opgenomen in de overzichten omdat ze uit
sluitend betrekking hebben op componenten en systemen die nodig zijn
voor het normale bedrijf van de centralè; deze storingen kunnen geklas
seerd worden als «alledaagse" voorva.llen en kurmen vergeleken worden
met overeenkomstige storingen in riiet-nucleaire industriêle installaties.
Wanneer echter een voorval een kortstondige of langdurige reactorafscha
keling of een andere grote bedrijfsstoring tot gevolg heeft, wordt aan deze
storing categorie 3 toegekend.

De categorieën 3 en 4 betreffen ook storingen aan zogenoemde veilig
heidssystemen. Dit zijn :,ystemen die tijdens normaal bedrijf niet behoeven
te functÎonernn, maar slechts tijdens die situaties waarbij de reactor zich bui
ten de voorgeschreven bedrijfscondities bevindt of dreigt te gaan bevinden
eventueel in bedrijf behoeven te komen. Ten behoeve van een grote be
drijfszekerheid zijn deze systemen vaal< meervoudig uitgevoerd. In de zoge
noemde"Technische Specificaties» lTS') is de minimale beschikbaarheid
van de vuiligheidss\'i'Stemen omschreven, waarbij de reactor in bedrijf mag
zijn.
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Storingen welke onder caL 0 lolrie 3 vallen zijn die storingen van veilig
heidssystemen die wèl een IIt- "'indering van hun beschikbaarheid tot ge
volg hebben, maar nog niet dt" :, de Technische Specificaties gestelde voor
waarden overschrijden, dus welke geen afschakeling of vermindering van
het vermogen vereisen. Storingen welke onder categorie 4 vallen vereisen
daarentegen afschakeling van de reactor, hetzij onmiddellijk. hetzij binnen
een vastgesteld tijdsbestek, dan wel vermindering van het vermogen.

Categorie 5 en 6 zijn storingen van meer ernstige aard waarbij één of meer
veiligheidssystemen in actie moeten komen. Ook kan een gebeurtenis die in
categorie 5 of 6 valt potentiële gevolgen voor de omgeving hebben. Laatst
genoemde storingen zijn in de Nederlandse centrales niet voorgekomen.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de beschikbaarheid over 1980
(d.i. het percentage dat aangeeft hoeveel van het theoretisch haalbare afge
geven vermogen aan het net, feitelijk is afgegeven) voor de centrales Do
dewaard en Borssele respectievelijk 85% en 90% bedragen. Gezien de hoge
beschikbaatheden kan geconcludeerd worden dat de invloed van de opge
treden storingen hierop gering is. De opgetreden storingen die in de beide
kerncentrales zijn opgetreden in 1980 komen globaal qua.aantal en ernst
overeen met de voorgaande jaren. Het aantal storingen is in vergelijking met
andere industriële installaties normaal.

Storingen in de Kerncentrale Borssele

Datum

februari 7

April 13

mei 1

mei 8/25

mei 21

Omschrijving Cate-
gorie

De koppeling van een noodvoedingwaterpomp en de
daarbij behorende smeeroliepomp was defect. Koppe-
ling gerepareerd. Na reparatie proefgedraaid. 3

Eén der drie niveaumeters opde drukhouder gaf ten
onrechte een te hoog niveau aan. Aangezien tenminste
twee van de drie meters dezelfde aanwijzing moeten
geven voor er aktie wordt genomen (reactorafschake
ling), heeft dit geen gevolg voor het bedrijf gehad. De-
fecte elektronische bouwsteen vervangen. 3

Als gevolg van een storing in de generatorspannings
regeling trad een generatorafschakeling en turbinetrip
op. Het reactorvermogen werd automatisch geredu
ceerd tot 25%. Bij de afschakeling trad een storing in
de standaanwijzing van de ingeworpen regelstaven op
met als indirect gevolg suppletie van demiwater. De
storing kon snel worden verholpen. 3

De smeeroliedruk van een door een stoomturbine
aangedreven noodvoedingwaterpomp was te laag. Bij
inspectie bleek dat de aandrijfturbine lagerschade heeft
opgelopen. In de smeerolie werd water aangetroffen.
De turbine werd door de leverancier gerepareerd. 3
Na langdurige reparatieperiode werden trillingsmetin-
gen uitgevoerd aan de noodvoedingwaterpomp. De
trillingen bleken toelaatbaar maar balancering op lan"
ge termijn bleef wenselijk. 3

Door het niet functioneren van een regelklep in het
hoofdvoedingwatersysteem sprak de niveaumelding
llte hoog» van één van de twee stoomgeneratoren aan.
Dit had een turbinesnelafschakeling tot gevolg. Nadat
de klep gerepareerd was, werd begonnen met opstar
ten van de turbine. Tijdens de hiervoor benodigde
schakelingen via de z.g. eigenbedrijfstransformator
ontstond hierin brand.
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Turbine afgesc' '''cid en vermogen teruggebracht tot
25%. Oe autom, ' :(ehe brandblusinstallatie van de
transformator kit "n in bedrijf en er werd brandalarm
gegeven. Oe bra'-, . was door eigen personeelsleden
snel bedwonger. i:e reactor werd verder uit bedrijf ge
nomen. In de'dEHl' <,p volgende dagen zijn uitgebreide
metingen aan leidingen en componenten verricht. Op
24 mei is met het opregelen begonnen en 25 mei was
de reactor op 100% vermogen. 3

juni 2 Tijdens het uit bedrijfnemen van de centrale bleek de
toerenregeling van een noodvoedingspomp defect.
Deze storing werd verholpen. 3

juni 2 Door een demontagefout tijdens het wisselen van
magneetspoel van een sproeiventiel van de drukhou
der in het primaire systeem ontstond een geringe lek-
kage die kon worden gestopt. 4

juni 7 Eén van de drie noodvoedingwaterpompen bleek bij
beproeving lekkage te vertonen, die verholpen kon
worden. 3

augustus 15 Bij het opvullen met demiwater van een tank met vloei
baar radioactief afval liep het niveau zodanig op dat
het water via de ontluchting in het ventilatiesysteem
stroomde. Dit werd veroorzaakt door het niet functio
neren van de niveaumeting en een verstopping in de
overlopen. Ten gevolge hiervan werden enkele tiental
len meters ventilatiekoker besmet, welke in de loop
van de maand werden vervangen. 3

september 8 Eén van de drie noodvoedingwaterpompen buiten be
drijf gesteld. omdat een ontluchtingsafsluiter gerepa
reerd moest worden. Na reparatie proefgedraaid en
goed bevonden. 3

oktober 7 Een noodkoelwaterpomp uit bedrijf genomen wegens
te hoge trillingen. De pomp werd gerepareerd en op 8
oktober weer in bedrijf gesteld. 3

oktober 10 Tijdens een geplande uit bedrijfneming van de installa
tie (o.m. ten behoeve van voorlopige reparatie van de
fecte verwarmingselementen van de drukhouder),
werd een hoofdkoelmiddelpomp automatisch afge
schakeld wegens storing in de asafdichting. Ter repa
ratie van de afdichting werd het primaire systeem
drukloos gemaakt. 3

oktober 16 Bij 80% vermogen trad een turbine-afschakeling op
door te hoog niveau in één van de stoomgeneratoren,
veroorzaakt door storing in de voedin9waterregeli~g.

Het reactorvermogen werd hierdoor automatisch ver-
laagd tot 30%. Storing na korte tijd verholpen. 3

oktober 28 Smeeroliepomp van een hoofdkoelmiddelpomp uitge
vallen, waardoor deze hoofdkoelmiddelpomp automa·
tisch werd gestopt. Reactorvermogen door regelstaaf
inworp automatisch verminderd. Door o.m. de traag
heid van de vermogensregeling van de turbine volgde
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een signaal •• hoge ··l.tX» met als gevolg een reactorsnei
afschakeling en tli' ! nnesnelafschakeling. Smeerolie
voorziening van d, hoofdkoelmiddelpomp hersteld en
reactor opgeregeld 3

november 27 Tijdens een beprtlPving bleek de stoomgedreven
noodvoedingswaterpomp onvoldoende capaciteit te
leveren en te grote trillingen te vertonen. Schade aan
de roterende delen van de pomp werd hersteld. 3

december 3 Tijdens een Z.g. lokale lektest (ter voorbereidmg van de
integrale lektest van het gehele reactorinsluitsysteem)
bleek een aantal ventilatiekleppen lekkage te vertonen.
Lekkages zijn verholpen. 4

december 16 Flenslekkage aan één van de twee noodkoelinjectie
strangen. Na afsluiting van de strang werd het lek
(voorlopig) gerepareerd. Tijdens de splijtstofwissel-
stop zal de pakking vernieuwd worden. 4

Storingen in de Kerncentrale Dodewaard

Datum Omschrijving Cate-
gorie

januari 27 Lekkage aan een regelklep van het reactorsnelafscha-
kelsysteem. Er is een O-ring vervangen. 3

maart 12 Door een elektronische storing sprak één van de alarm
meldingen: ••hoog vermogen reacton) aan. Geen ge
volgen voor het bedrijf omdat minstens twee meldin
gen moeten aanspreken. Gerepareerd door het vervan-
gen van een printplaat. 3

maart 20 Tijdens de driemaandelIjkse fest trad storing op in de
neutronenfluxkanalen die het reactorvermogen meten.
De oorzaak was het niet afvallen van een relais dat in-
middels vervangen werd. 3

april 1 Een niveau-opnemer welke aangeeft ..niveau in reac·
torvat te laag)), gaf onterecht signaal .miveau te laag».
De opnemer werd opnieuw afgesteld. 3

april 10 Gedurende de splijtstofwisselstop kwam hettestsig~

naai ureactorgebouw isoleren als gevolg van te hoge
druk in de reactorkamen, bij een te lage druk door. De
oorzaak was het verkeerd gebruik van de apparatuur. 3

mei 8 Tijdens onderhoud gedurende de splijt<;tofwisselstop
ontstond een ernstige lekkage aan een klepaansluiting
van één van de noodvoedingpompen. Pomp werd ge
isoleerd en het lek gerepareerd door het vervangen van
een gescheurde nippel. 3

mei 8 Tijdens het opstarten bleken de standmeldingen van
een reactorvatveiligheid en een automatische drukont~

lastklep foutief aangegeven.
Nadat op 11 mei vol vermogen was bereikt moest afge
regeld worden om de standmelding van een automati·
sche drukontlastklep te controleren. Op 12 mei werd
eensignaleringskabel van de klep vervangen en een
reactorvatveiligheid vervangen. 4
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mei 14

mei 20

mei 23

juni 18

juli 3

juli 13

Door cen storing.'Jaren de turbineregelkleppen open
gelopen waardoo: ,0 druk van 70 tot 63 bar daalde. De
drukregeling met C:' nand overgenomen. Oorzaak van
de storing gelokalis"",,) d en verholpen, waarna de in
stallatie weer op 70 bar werd afgesteld.

Door een slecht contact gaf het reactorbeveitigingssy
steem ten onrechte storingsmelding. Storing werd ver
holpen.

Eén van de twee pompen van het regelstaafdandrijf
systeem uit bedrijf genomE'n wegens le1<kage van de
veiligheid. Nadat de andere pomp in bedrijf genomen
was, is de veiligheid gerepareerd.

Een brandstoftrimpomp van het noodaggregaat bleek
niette stoppen op signaal «hoog niveau)), Het vlotter
systeem werd veranderd.

Lekkage uit een las van de hoofdvoedingwaterleiding
naar de reactor op een plaats buiten het insluitsy
steem. De reactor werd stopgezet. Reparatie in de daar
opvolgende dagenverricht. Op 5juli werd begonnen
met het in bedrijf stellen van de installatie. Op 6 juli
werd nominaal vermogen bereikt.

Onterecht opkomen van noodvoedingalarm. Storing
op 15 juli gelokaliseerd en verholpen.

3

3

3

3

4

3

augustus 13 Tijdens regelstaaf bewegingstest kwam herhaaldelijk
een alarmmelding door. Contacten van tijdrelais gerei-
nigd. 3

oktober 9 Als gevolg van storing (kortsluiting) in het reactorbe
veiligingssysteem sprak het reaetorbeveiligingssy-
steem aan met als gevolg een noodstop van de reactor. 4

OKtober 13 Van het reactorsnelafschakelsysteem was één van de
accumulatoren moeilijk op druk te krijgen, Lekkage aan
O-ringen, O-ringen vernieuwd. 3

oktober 22 Tijdens aftappen van de Iloodcondensor kwam signaal
«hoog peil)) door; bij verder aftappen bleef de vlotter
in het peilglas op dezelfde plaats. Peilglas was vervuild
en werd daarom doorgespoeld. 3

november 10 Lekkage in de ontluchtingsklep van de surpluslucht
van één van de automatische drukaflaatkleppen. lek·
kage opgeheven. 3

november 17 De jodiummonitor in het hoofdventilatiesysteem uit
bedrijf wegens defect koolpatroon; noodventilatie van
het reactorgebouw in bedrijf genomen. De monitor is
op 20 november weer in bedrijf gesteld. 3

december 11 Van het reactorsnelafschakelsysteem lekte stikstof uit
een accumulator van een terugslagklep. Er werden
O-ringen vernieuwd. 3
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