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Aan ae 1foorzltter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 18 juli 1983

njdens het Kamerdebat van 27 februari 1980 ter behandeling van de
Nota over het kemongeval nabij Harrisburg (VS) is door de toenmalige
minister toegezegd jaarlijks te rapporteren over het functioneren van de
Nederlandse kernenergiecentrales.

Derhalve doe ik u hierbij toekomen een aantal exemplaren van een
overzicht van de storingen in de kernenergiecentrales Borssele en D0de
waard in 1982.

Uithetoverzicht blijktdatzich geenemstigestoringen hebbenvoorgedaan.
Bijzondere veiligheidsmaatregelen waren dan ook niet noodzakelijlc.ln
geen enkel geval hadden de storingen gevolgen voor de omgeving.

De Staatssecretaris van Sociale laken en Werkgelegenheid,
A. Kappeyne van de Coppello
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STORINGEN IN DE KERNENERGIECENTRALES DODEWAARD EN BORSSB.E
GEDURENDE 1882

Inleidi~

Zoals reeds aangekondigd in het overzicht van 1981 over de storingen In
de kernenergiecentrales Dodewaard en Borssele, is met ingang van 1982
een gewijzigde indeling van de opgetreden storingen ingevoerd. Daarbij
wordt aangesloten op een tot stand gekomen internationaal storingsmei·
dingssysteem. Dit internationale systeem isontwikkeld doordew OESO/NEA
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling/Nucleaire
Energie Agentschap) met als doel om informatie over bedrijf8ltorl~en bij
kernenergiecentrales in de deelnemende landen met inbedrijfzijnde
kernenergiecentrales uit te wisselen en hieruit lering te trekken. Ook het
Internationale Atoom Energie Agentschap te Wenen heeft dit systeem
onlangs aanvaard, zodat nu wereldwijde uitwisseling van storIngsgegevens
mogelijk is.

In een richtlijn zijn algemene regels gegeven hoe een dergelijk melding..
systeem dient te worden gehanteerd. In dit systeem wordt geen gebruik
gemaakt van een graduele indeling van storingen in categorie6n met
toenemend veiligheidsbelang maar wordt uitgegaan van het melden van
elke storing met enig veiligheidsbelang in het nationale systeem en een
selectie van de belangrijkste storingen uit veiligheidaoogpunt in het
internationale systeem.

In het nieuwe meldingssysteem worden de volgende soorten storingen
onderscheiden:

1. Lozing van radioactieve stoffen ofblootstelling aan straling, zoal.
1.1. Blootstelling aan straling die uitgaat boven de voorgeschreven

dosislimieten voor de personen die in de centrale werken of voor leden van
de bevolking.

1.2. Lozing van radioactieve stoffen die de voorgeschreven limieten
overschrijden.

2. Vermindering van de integriteitlfunctie van systemen die van belang
zijn voor veiligheid, zoals

2.1. Falen van de splijtstofbekleding
2.2. Vermindering van de integriteit van het primaire systeem, de

hoofdstoom· of voedingsweterieiding.
2.3. Vermindering van de integriteit/functie van het reactorinsluitsysteem.
2.4. Vermindering van het bedrijfsgereed zijn/beschikbaar zijn van

systemen die de reactiviteit (de afschakelbaarheid) van de reactor moeten
beheersen.

2.5. Vermindering van het bedrijfsgereed zijn/beschikbaar zijn van
systemen die de druk of de temperatuur van het primaire systeem moeten
beheersen.

2.6. Vermindering van het bedrijfsgereed zijn/beschikbaar zijn van
essenti61e hulpsystemen.

3. Tekortkomingen in ontwerp, fabrikage, bedrijf, kwaliteitsborging of
veiligheidsbeoordeling

4. Storingen die op een algemeen veiligheidsprobleem wijzen

5. Gemelde storingen die geleid hebben tot maatregelen elders

6. Storingen van potentieel veiligheidsbelang

7. Door menselijkhandelen ofdoor de natuur veroorzaakte, ongewone
voorvallen die directofindirect hetveilig bedrijfvan de centrale beTnvloeden
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8. SforItIflIII' di• .."BtfItt. publi. beI.",.,."ing trtIiken

De blJ de internationale rfchttiJn vin atoringsmelding gegeven toelichtin
gen envoorbeelden duiden un welke W»Ol'VIllen geecht worden voldoende
belangrijk c.q. ernstig te ziJn om uit te wisselen met andere landen. Van de
totaal over 1982 gerepporteerde 26 storingen is dat er eigenlijk maar 1
(langeduid met (I)).

In Nederiand bestaat tU888n de exploitanten en de overheid de afspraak
dat ook storingen vin minder belang door de vergunninghouders gerap
porteerd worden. Dit heeft tot doel de belde pertIjen actief te betrekken in
het proces van denken over ongevllspreventlemeatregelen en verschaft
tevens de mogelijkheid trends te ontdekken in de bedrijfavoorvallen en
storingen.

Tenslotte zij vermeld det gedurende alle gerepporteerdestoringen de
reactorbeveiligingsayltemen Intact waren en voorts dat de beschikbaarheid
over 1982 Cd.i. het percentage dat aangeeft hoeveel van het theoretisch
hulbare afgegeven vermogen lan het net. feitelijk ia afgegeven) voor de
centrales DodewaIrd en Bo.....1e 83 resp...% bedroeg. De invloed van de
opgetreden storingen op de beschikbaarheden van de centrales is dus
gering geweest. De storingen die In de beide kerncentra_ zijn opgetreden
in 1982 komen globaal qua untalen ernst overeen met de voorgaande
jaren.
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_ ..................i.centt........

Dacum Omschrijving c.Mgor1e

......" Tijdens de uitbedrijfname van de centrlle voor de 2.1
sPIijtstofwillelatop 1982 werd bij de 0IftIdteka.
ling van de trensformetor een bedienlngltout
eem-kt. Als gevolg hiervan kwamen twee nood-
stroomdieseleggregaten IUtorNItÏlCh in bedriJf.
Na constatering van de bedieningsfout wetdIn
de diesel8ggregaten gestopt.

..... '2 Bij een periodieke beproeving tijdens de uit- 3
bedrijfneme van • central. bleken de t'I'MIII*t-
kleppen alsmede de eindtcheke..,. t.b.v.
d. positiemelding ven een der beide stoom-
leidingbreukbeveiliginosk1eppen niet goed
t. functioner.n. Er Is toen ....t at.-ft....
rNII"eten in de klappen, een .xtra mear-t-
klep ungebrecht .n••indsct*c.....
van de poshiemelding zijn opnieuw ,'__Id.

~i25 Tijdens het ontladen van • reactorkern 4
bleek dit in "n ven • vier centraergaten
VIn een sPlijtstofelement een .fgebroken
centraeratift ven het bovenroolter lat.
Een metellografisch onderzoek WIel uit dat
de breuk was ontstaIn door interkrIstalliJne
IP'"nif'llllCOlTOlÏ8. Het ontbraken van een
centreeratift heeft geen conteqUentla wor
het veilig bedrijven van de kernenergl..
centrale.

februari 26 Tijdens werkzaamheden ter pI..tIe van de 8
doorvoering van Hn van de nood- en .......
koelwaterleidingen neer de turbinehel is
de COlIting op • buitenzijde van de leiding
in brand geraakt, hetgeen gepaard ging met
een sterke rookontwikkeling. oe rook
drong ook door in de belendende ruimten.
N, brandalarm en inschakeling van de
bedrijfs· en gemeentebrandweer werd de
brand geblust. De Mbij • brtndpluts
gelegen tndere nood- en nevenkoelwater-
leiding werd gernspecteerd en in orde
bevonden.

.,1118 In verband met een wijziging van de ge• 2.S
wenste positie·instelling van een groep regel-
staven werd noodzekelijkerwijs een .lek·
tronische printpl..t tijdelijk verwijderd.
Hierdoor werd onverwachts. nivalU-
regeling van de atoomgeneratoren verstoord.
Dit I.idde tot het uitvallen van de hoofd·
voedingwaterpompen v.n het secundaire
ayst88m weer'" de reactor .fsc:hekeld. ten
gevolge van te leeg WlternivelU in de
stoomgeneratoren. Na het op niveIU
brengen v.n de stoomgeneretoren door
de IUtometisch in bedrijf gekomen nood·
voedingwaterpompen. werd • centrale
weer in bedrijf gesteld.

mei 23 Bij een routinecontrole werd een verhoging 2.'
van de rlldioec:tivit.it van het hoofdkoel·
middel geconstateerd. De oorz.k WIl een
lekkage aan "n der splijtstofelementen.
De gestelde limiet voor de specifieke ec:tivi·
teit van het koelmiddel werd hierbij niet
benaderd.
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.... 24 8iJ de beproeving "., "n"., de drie nood
1ttOOmd.leteiaggregaten b"k een teml*8tUUfo
opnemer "., het koelwetersvsteem Vlrkllfd
te zijn afgesteld en een tempel etuul'lCh.......
defect te zijn. Na het opnieuw afstellen ".,
de opnemer en de reperatie "., de 1ChIbI..
werd de beproeving herYet, ee:hter de nood
stroomdietel viel direct weer uit ten gevolge
"., zoell later bleek, een defectt temperatuU....
1Ch1lk.1... in het Ift"H«)llesys~.NedIIt
deze tcbak"'r ... gerepareerd werd de
beproeving herhllld en-.koord a.onden.

Juni , Tijdens een beproeving ven~ ven de drie
noodstroomd..........attn bINk een the.....
...t te taea te zijn afgesteld w.-door het
............ uitviel. Ne een correcte afstelling
werd de beproeving hetwt .n In orde bewondIti.

1IPttn""2 Tijdens werkz.-nheden aan de .ktrona
ven een ,.Isteefbnturing viel tenfIIV'OIoe
VIn een defect ..... een r..... een ....._
In de reectorkern. Hierdoor werd het .-...ctor
wrmogen verminderd. Om dit In de toekomst
te voorkomen heeft men de relais vervangen
en het besturingssysteem gemodificeerd.

0","",*'",: Deze storing werd internetloneel
gemeld i.v.m. een eventueel mogelijke lYtte
metilChe afwijking .nde relalstpoelen ven
de regeflteefbesturing.

dectmber I en 16 eén onbedoeld sluiten van ..n klep In het_.
dichtingaysteem I.idde ertoedit een hoofdkoel
mIddeIpomp uitviel.
81j het reduceren "., de voedlngwltertoevoer
,.,de~ bleek~ ven de
voedIngweterkleppen door te laten, hetgeen
een te hoog nivealln de stoomgII....tor tot
gevolg heel. -.door de stoomturbine werd
afgeschak.ld.
De oorzaak van het onbedoeld sluiten van de
..,.tgenoemde klep werd toegeschreven aan
de besturingselektronIca. Derhalve werd enige
controle-epparatuur aangebrllCht. Op
16 december deed zich een identiek. storing
voor WNrbij dankzij de geplaatste controI..
epparatuur, de storing, kon worden geiten.
tificeerd en voor de toekomst kon worden
verholpen.

u

3
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......IR ....k_.......Itr.~d

Datum OmlChrijvlng CatIgorIe

janu1r18 Het afblazen ven de ItIkitof uit de reectortcemlr 3
kon niet plaatsvinden tengevolge van de oniui..
montllga van een elektrisch ...-.drijfwerk op ...
lIfttulter. Na correcte montage was de storing
verholpen.

)IInuai 14 TijElani onderhoudswerkzaamheden in de 2.8
spIijtstofwisselstop een de elektrische voeding
is bij het weer inbedrijfstellan door inschakel·
verschijn..len een e1ektrilCha beveiliging .....•
sproken. Hier wes nuit de externe voeding
ook hat noodstf'OOtNlSlllrll(lllat niet beschikbllr.
Gedurende 16 minuten heeft een situatie
bestaan wurbij de noodukelijke stroomvoor-
ziening alleen werd verzorgd door de battwijtn.

januai27 Tijdens onderhoud ... de eigen bedrijftrena. 2.8
formetor is een situatie onUteen waarbij de,
normale externe hoogspanning nlat beschik-
baar was. Hierop werd correct doorgac:hakeld
op de noodvoedlng.
Oe oorzaak was etn foute tljdinltel'lng in
een c:heckllst. die Inmiddels is bljgesteld.

januari 29 8li inspecties een de voedingwaterstomP In 2.2
het reactorvat weren reeds in voorgaande
jaren enige indicaties eengetroffen. Oit werd
bevestigd door controlemetingen tijdens de
sptljtstofwisselstop. Op grond van bereke·
ningen an een extra Inspectie begin juli
1982 werd besloten om in janu..i 1983
een modific:etie van deze wedingwater-
unsluiting uit te voeren.

febru,,'3 Tijdens de opstartfa.. na de geplande splijt- 2..6
stofwissetttop kwamen open/dlcht mel-
dingen door van de gestuurde kleppen
in het automatisch druka'leItsysteem van
het primaire systeem. Daze meldingen
werden veroorzaakt door onvoldoende
elektrische isolatie Cten gevolge van
veroudering) van de signalerinpUbels
nur deze kleppen. Na het vernieuwen
van de kabels was de signalering weer
correct.

...-te Ten gevolge van de defecte pakking ven de 2.2
turbine-omloopklep was een stoomteklulga
onutun. Daze lekkage was dermete klein
en bleef den ook binnen de voorgelCh.....
toel..tbare lekkage dat het lekwater gecon·
troleerd kon worden efgevoerd. In april
is de centrale uit bedrijf genomen en is
de .-kking vervangen.

april 22 TijdanI werkzumhec:len een de instrurnen- 2.8
tatie van het reactorwaterreinlgll'llllVltHm
werd kortsluiting gemaakt. De gevolgen
weren beperkt tot een storing ven de turbi.....
ontwatering die na vervanging van ..n zeke-
ring weer hersteld werd.

juni 3 Bij r..-ratiewerkzeemheden ..n een afsiu" 2.4
in een deel van het regelstaafeandrijfsv-teern
was ten gevolge van een lekkage door een
voorafsluiter een regelstaaf de kern in
bewogen. Oe vermoedelijke oorzaak was
het onvoldoende dicht dreaien van de
voorlfsluiter. Alle voorafsiuiters zijn inmid·
deis get.t In in orde bevonden.
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Datum Omschrijving ~

Juni 11 De autornatl1ehe watertoevoer nMt' de noodc:on. 2.5
denIOr was in het ongerede .....kt. t-1I'W01Ie
van een defect. vlottertehak....... Ne een mei·
ding in de ...,..z.1 werd hetni~ in de
nooc:IcondenlOl' op handbediening genomen.
De vlotterschak...... is dearne vernieuwd.

juni 22 Ten gevolge van een waterieklulge in de rteetor· 2.2
Umer werd de central. uit bedrijf genomen.
Geconstateerd werd dat de I.klulge veroor·
Dekt werd door een lekk. afsluiterpekking
in de leiding van het reICtOrW8terzuhrerings·
systeem. Na reperatie. het aanbrengen van
een nieuwe pekking. werd de centrale weer
in bedrijf genomen.

lUtJUItUS 10 Tijden. een periodiek. beproeving bleek 2.4
een veiligheid van het nautronengif.ysteem
door t. laten. Bij inspectie werd geconstateerd
dat beid. veiligheden van het systeem waren
-.et..t door netriumpentlborut. Belde
veiligheden werden gerepareerd en zijn in
de .plijtttofwi.....top 1983 boven het vloei-
.fniveau in het sySteem gepltetst zodat
aantasting wordt voorkomen.

Iepternber 1 Tengevolge van een Iosgeraekt. vet'binding in 2.4
de regelstufbesturlng werd aan regelstuf
de kern in bewogen. Ter workoming van
dergelijk. storingen werden al deze verbin-
dingen voorzien ven veerringen

eeptamber 20 Tijde", een periodiek. test ging een .fslulter 2.5
van een pomp in het drukver.ffeningl8fkoel-
.ysteem ven het primelre .ysteem nlat open.
Een defect tijdrelai. In de aandrijfmotor
bleek de oorz.k te zijn. Oit rela" werd
vwvangen.

oktober 22 Ten gevolge van een I.kk. pakkingi..ven 2.2
een nlat meer in gebruik zijnde aansluiting
was een stoorniekkage ontsteen. die binnen
de voorgeschreven toeleetbere ieklulge bleef.
Oe gecondenseerde stoom kon op controleer-
bare wijze worden afgevoerd. In de splijtstof·
wi.....top 1983 is deze ."'Iulting verwijderd.

december 3 Tijden. een routinecontroI. bleek een eind· 2.6
schakel.... van d. inl_lucht afsluiter van de
nood.troomdi.... defect te zijn. Dez. schate·
leer dient voor de standunwijzing van de
afsluiter. O. eindschakel.r werd vervangen.
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