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Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN 

— WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's Gravenhage, 11 juli 1989 
Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de 

Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (VS.) heeft de toenmalige 
Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betref
fende het functioneren van de Nederlandse commerciële kerncentrales. 

Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overzicht van de storingen 
in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1988. 

Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen 
storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodza
kelijk maakten. Ook hadden deze storingen in geen enkel geval gevolgen 
voor de omgeving. 

Gedurende alle gemelde storingen functioneerde het reactorbeveili
gingssysteem van beide centrales goed. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid "* 
Directoraat Generaal van de Arbeid 
Kernfysische Dienst 

STORINGEN IN DE KERNCENTRALES BORSSELE EN 
DOOEWAARO GEOURENOE 1988 

Inleiding 

In 1988 werden in totaal 15 storingen door de vergunninghouders aan 
de Kernfysische Dienst gemeld. 10 door Borsseie en 5 docr Dodewaard. 
Deze melding vindt sedert 1987 plaats op basis van het nationaal 
storingsmeldingssvsteem. Dit systeem is onder meer gebaseerd op het 
«Incident Reporting System» (IRS) van het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap (IAEA). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen storingen 
die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen gemeld 
moeten worden (groep A) en storingen die zo spoedig mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 30 dagen in de schriftelijke vorm gerapporteerd 
moeten worden (groep B) Algemeen kan gesteld worden dat het veil ig
heidsbelang van de storingsmeldingen in groep A groter is dan in groep 
B en dat deze meldingen los staan van de melding in geval van een 
dreigend ongeval waarbij de alarmregelingen van de kerncentrales in 
werking treden. 

In bijlage 1 is het nationale storingsmeldingssysteem weergegeven 
zoals dit nu in de Technische Specificaties van de beide nucleaire instal
laties is opgenomen. 

Naast de categorie-indeling volgens het huidige nationaal systeem 
wordt ter informatie nog steeds de oorspronkelijke categorie-indeling 
aangehouden zoals die in bijlage 2 is vastgelegd. 

Er waren in 1988 geen storingen, die ernstig genoeg geacht werden 
om internationaal gemeld te worden. 

Gedurende alle storingen functioneerde het reactorbeveiligings
systeem van de beide centrales goed. 

De beschikbaarheid van de centrales (d.i het percentage dat aangeeft 
welk deel van de theoretisch haalbare afgegeven energie aan het net 
feitelijk is afgegeven) over 1988 bedroeg voor Borsseie 75% en voor 
Dodewaard 89%. 

De invloed van de opgetreden storingen op de beschikbaarheid van de 
beide centrales is dus gering geweest 

Storingen Kerncentrale Borsseie 

27 januari 
Tijdens de splijtstofwisselperiode stond het reactorbassin in open 

verbinding met het splijtstofopslagbassin. Om de reinheid van het water 
te vergroten werd water uit het reactorbassin via een reinigingsfilter, 
geleid en teruggevoerd naar het splijtstofopslagbassin. Op een gegeven 
moment werd de sluisdeur tussen het reactorbassin en het spijrstofop 
slagbassin geplaatst. Water bleef echter vanuit het reactorbassin via het 
reinigingsfilter en koelsysteem naar het opslagbassin gepompt worden, 
waardoor het water via een overstort in de installatieruimte terecht 
kwam. Na constatering van het overstromen werd de verbinding tussen 
het reinigingsfilter en het splijtstofopslagbassin dichtgezet en werd het 
water uit de installatieruimte verwijderd. 

Om dergelijke voorvallen te voorkomen zijn de volgende acties 
genomen: 

- het betreffende personeel is erop gewezen dat voor het plaatsen of 
uitnemen van de sluisdeur vrijgave door het regelzaalpersoneel vereist is; 

- in de werkprocedures van de afdeling Mechanische Onderhoud is 
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opgenomen dat voor het plaatsen of uitnemen van de sluisdeur 
toestemming van het regelzaalpersoneel vereist is. 

- op de sluisdeur is een waarschuwingsbord geplaatst: 
- in de drie dagen planning tb v de Sph|tstotwisselpenode wordt in 

het vervolg vermeld, dat voor het sluisdeurplaatsen of uitnemen vrijgave 
door het regelzaalpersoneel noodzakelijk is. 

- e. is door de afdeling Bedrijfsvoering een checklist gemaakt met 
controles voor het sluisdeurplaatsen en uitnemen 

13 februari 
Tijdens de splijtstofwisselstop werden veel nieuwe besturingskabets 

getrokken en verbindingen gemaakt (z.g. rangeerwerkzaamheden) Deze 
werkzaamheden werden uit veiligheidsoverwegingen met ontladen 
reactorkern (splijtstof in opslagbassin) uitgevoerd. De elektrische 
voeding van de centrale vond plaats uit het externe elektriciteitsnet Bij 
soldeerwerkzaamheden werd abusievelijk contact gemaakt tussen 
elektrische besturing van de koppelschakelaar met het elektrische net en 
de elektrische besturing van het koelwatersysteem 

Voor het koelwatersysteem waren de gevolgen nihil; dit systeem was 
immers buiten bedrijf De schakelaar die de verbinding vormt met het 
externe net werd echter opengestuurd. De noodstroomdiesels 
verzorgden daarop de stroomvoorziening. Twee van de drie diesels vielen 
achtereenvolgens uit, waardoor èèn van de beide noodstroomrails 
gedurende 5 minuten spanningsloos was. 

Naar aanleiding van de bovenomschreven gebeurtenis werden de 
werkmethoden en de gereedschappen voor uitvoering van de rangeer
werkzaamheden geëvalueerd Het werktempo bij het rangeren werd 
verlaagd en de controles op het werk geïntensiveerd. 

4 maart 
Na het losmaken van een negental proefplaatjes welke t.b.v. deconta 

minatieproeven waren aangebracht op de beide stoomgeneratoren 
bleken de 7 betrokken medewerkers in geringe mate een inwendige 
besmetting te hebben opgelopen De opgelopen dosis lag ver onder de 
wettelijk toelaatbare limiet. 

De oorzaak van de kennelijk verhoogde luchtactiviteit was een 
gebroken bevestiging van het absoiuutfilter van een stofzuiger, die bij de 
werkzaamheden werden gebruikt Deze stofzuiger was van een nieuw 
type en werd voor de eerste maal gebruikt De bevestigingsconstructie 
van de betreffende stofzuiger werd verbeterd. Bovendien werd een 
controle uitgevoerd op de bevestiging van de absoluutfilters bij alle 
andere in gebruik zijnde stofzuigers 

5 april 
Tijdens de splijtstofwisselstop werden de beproevingen van veilig 

heidsgerelateerde signalen uitgevoerd met een nieuw signaalbeproe-
vingsapparaat. Een van óeze signalen moest een afsluiter in het nood- en 
nakoelsysteem dichtsturen De afsluiter kreeg het signaal om dicht te 
sturen terwijl de afsluiter reeds dichtstond, waardoor mechanische 
schade aan de afsluiter ontstond 

Daar de reactor buiten bedrijf was, had het defect (lekkage van de 
afsluiter) geen veiligheidstechnische gevolgen. Nadat het nood- en 
nakoelsysteem, waar de afsluiter deel van uitmaakt, in overleg met en na 
goedkeuring van de Kernfysische Dienst buiten bedrijf was genomen 
werd de afsluiter gerepareerd. Voor de afvoer van de vervalwarmte uit de 
kern waren gedurende deze reparatieperiode het hoge druk injectie
systeem, het volumeregelsysteem, het reservesuppletiesysteem en de 
stoomgeneratoren beschikbaar. 

Door het niet juist interpreteren van de open- en dicht commando's bij 
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het ontwerpen van het nieuwe signaal beproevingsapparaat is op de 
ontwerptekening een verwisseling opgetreden in de aansluiting van de 
schakelaars voor de open en dicht richting van de hetrokken afsluiter 

Deze fout was aan de controle van de leverancier ontsnapt Oe aanslui
tingen van al deze componenten zijn gecontroleerd en vervolgens yecor 
ngeerd Oe betrokken afsluiter werd gerepareerd 

9 april 
Tijdens het uitvoeren van de jaarlijkse noodstroombeproevmgen 

voorafgaande aan de inbednjfname van de centrale na de splijtstofwis 
selstop viel één van de drie noodstroomdiesels (EY 01) uit. Oe 
noodstroomdiesel EY 07 kwam in Tevens viel èén van de drie nood en 
nevenkoeiwaterpompen uit. Oe beide andere nood- en nevenkoelwater-
pompen kwamen nu afwisselend in bedrijf. Dit afwisselend in bedrijf 
komen was het gevolg van het signaal «persdruk te laag». 

Voor de centrale had de storing geen veiligheidstechmsche gevolgen 
daar de storing zich voordeed aan het einde van de splijtstofwisselstop 
(lage vervalwarmte van de reactorkern). 

De oorzaak van het uitvallen van de noodstroomdiesel EY 01 was 
hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een defecte elektronische bouwsteen 
Na uitwisseling van deze bouwsteen functioneerde de noodstroomdiesel 
EY 01 goed 

Oe oorzaak van het uitvallen van de nood- en nevenkoelw'terpomp 
VF 01 was te wijten aan het defect raken van de hoofdschakelaar van de 
pomp. Ten gevolge hiervan werd het stuurstroomcircuit van de pomp 
niet van spanning voorzien. Hierdoor werkte evenmin de nieuw aange
brachte regeling, welke het cyclisch inschakelen van de beide andere 
nood- en nevenkoeiwaterpompen moest voorkomen. 

De oorzaak van de te lage persdruk moet worden toegeschreven aan 
het niet in bedrijf genomen zijn van een automatische regeling welke bij 
een noodstroom situatie een aantal afsluiters achter de VF pompen 
dichtstuurt. 

Alvorens aan een nieuwe noodstroombeproeving te beginnen werd van 
de noodstroomdiesel EY-01 de startklep gecontroleerd en werd in de 
besturing een elektronische bouwsteen uitgewisseld. De automatische 
regeling van de afsluiters achter de VF pompen werd in bedrijf gezet en 
de hoofdschakelaar van de nood en nevenkoelwaterpomp VF-01 
gerepareerd 

28 apnt 
De centrale werd teruggeregeld naar 200 MWe om de gerepareerde 

automatische spanningsregeling van de generator in bedrijf te nemen 
Tevens werden proefomschakelingen uitgevoerd tussen de eigen 

bedrijfstransformator en de starttransformator no. 1 alsmede tussen de 
bedrijfstransformator en de starttransformator no. 2 om de in de splijt 
stofwisselstop van 1988 aangepaste differentiaalbeveiligingen van de 
starttransformatoren ook gedurende het bedrijf te beproeven op hun 
juiste werking. 

Tijdens de proefomschakelingen van de bedrijfstransformator naar de 
starttransformator no 1 traden er op de hoofdstroomrail BA en de 
daarmee gekoppelde noodstroomrail BU zodanige spanningsdalingen op, 
dat de noodstroomrail BU ontkoppeld werd van de hoofdstroomrail BA 
en de noodstroomdiesel EY-01 toegeschakeld werd op de 
noodstroomrail BU. waarmee een noodstroomsituatie van de rail BU was 
ontstaan. Bij het overgaan van een noodstroomsituatie naar een normale 
stroomvoorziening (via de start- of bedrijfstransformatoren) moesten de 
smeeroliepompen van de hoofdkoelmiddelpompen omgeschakeld 
worden. Dit werd verkeerd uitgevoerd waardoor er twee in plaats van 
èén smeeroliepomp in bedrijf kwamen. Ten gevolge van het te hoge 

V 
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smeeroliedebiet werd de huoldkoelmiddeipomp uitgeschakeld Na het op 
juiste wiize in bedrijf nemen van de smeeroliepomp werd de hoofdkoel 
middel pomp weer gestart en het vermogen op normaal niveau terugge 
bracht 

29 april 
Bij het starten van de vetpomp van een van de drie nood en neven 

koelwaterpompen is er ten onrechte éen van de 'eactorbeveiiigingssig 
nalen gedeeltelijk aangesproken, waardoor èèn noodstroomdielsel en een 
hogedrukinjectie pomp startten en èen afsluiter werd dicht gestuurd De 
oorzaak was het volgende 

In de splijtstofwisselstop 1988 is voor het beproeven van het reactor 
beveiligingssysteem tijdens bedrijf m het reactorbeveiligingssysteem een 
groot aantal bedradingswerkzaamneden uitgevoerd Hie.bij is door 
gebruik van een afwijkend type stekker een verkeerde verbinding tot 
stand gebracht tussen het nood en nevenkoelwatersysteem en een 
reactorbeveiligingssignaal 

Deze verbinding werd verwijderd en een controlr op soortgelijke 
relevante plaatsen werd uitgevoerd Hierbij werden geen afwijkingen 
geconstateerd 

30 augustus 
Bij de spanningsbewaking van de rail BU werd een defecte elektrische 

bouwsteen uitgewisseld De nieuwe bouwsteen had een andere 
instelling, waardoor de spanningsbewaking aansprak en de noodstroom 
diesel EY-07 op de noodstroomrail BU werd toegeschakeld Deze situatie 
had kunnen worden vermeden door de voornoemde bouwsteen volledig 
te testen en te vergelijken met de bestaande situatie alvorens hem in te 
bouwen 

De noodstroomsituatie werd opgeheven door via de bedienmgsles 
senaar op de regelzaal de noodstroomrail BU terug te zetten op voeding 
vanuit de hoofdstroomrail BA en de noodstroomdiesel EY-07 te stoppen 

De instructie voor het instellen van grenswaarden van elektronische 
bouwstenen zoals toegepast in de betreffende spanningsbewaking, is 
verbeterd 

4 oktober 
Tijdens bedrijf werden de signalen van de regelstaaf besturing van de 

oude op de nieuwe computer overgezet en aansluitend beproefd Door 
kortsluiting in een stekker vielen daarbii twee regelstaven in de kern De 
kortsluiting in de computerstekker was in beginsel veroorzaakt door een 
montagefout tijdens de bouw van de centrale In de oude procescom 
puter werden de stekkers via kunststofgeleidingen op hun plaats 
gehouden waardoor de montagefout tot nog toe niet was geconstateerd 
In de nieuwe computer wordt gebruik gemaakt van metalen geleiders 
Zodra bij de regelstaaf beproeving regelstaaf YS001 naar beneden werd 
gestuurd werd een signaal geactiveerd en daarmee kortsluiting veroor 
zaakt waarbij een bestunngskast spanmngsloos werd 

Hierdoor waren de regelstaven YS001 t/m YS004 met meer 
bedienbaar. Bij het weer inschakelen van de zekeringen van de bestu 
ringskast vielen de regelstaven YS001 en YS003 in dn kern Bij het 
invallen van de twee regelstaven in de kern werd het reactorvermogen 
naar 77% gereduceerd De sluiting in de stekker werd verholpen en het 
reactorvermogen werd naar 100% teruggebracht Het defect bleek een 
op zichzelf staand geval te zijn 

3 december 
Een automatische melding gaf aan dat de zogenaamde voedingskaart 

van een snelomschakelapparaat detect was Het betrof het snelomscba 
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keiapparaat voor overschakelen van de eigen bednjfstransformator BT 
naar de startuansformator BS01 Ti|dens normaal bedrijf wordt de 
centrale van elektriciteit voorzien via de eigen bednjfstransformator 
welke gevoed wordt door de generator 

Valt de generator of de eigen bedrijfstransiormator uit dan wordt 
overgeschakeld naar de twee (start) transformatoren, die ieder vanuit het 
net e'k èen helft van de centrale van elektriciteit voorzien Er waren geen 
directe gevolgen voor de centrale Lchter in het geval van het niet meer 
functioneren van de generator of het uitvallen van de bedrijfstransfor 
mator. zou het overschakelen van de eigen bednjfstransformator naar de 
starttransformator slechts voor èèn van de twee redundanties plaats 
vinden. Het gevolg zou zijn dat een helft van de centrale niet via de start 
transformator (BS01) vanuit het net gevoed zou worden Er zou voor dat 
deel een noodstroomsituatie zijn ontstaan 

Op 5 december 1988 werd de defecte voedingskaart vervangen door 
een inmiddels toegezonden reserve exemplaar In de periode vanaf de 
constatering van het defect tot het aanbrengen van de nieuwe kaart is de 
centrale normaal in bedrijf gehouden met een verhoogde paraatheid om 
elektrische storingen op te vangen 

Thans wordt een vervangende voedingskaart in voorraad gehouden 

Storingen Kerncentrale Dodewaard 

8 februari 
Bij de beproeving van de terugwatt au tomaat na de jaarlijkse revisiepe

riode in de splijtstofwisselstop weigerde de turbine-omloopklep te 
sluiten. Als gevolg hiervan daalde de reactordruk tot onder de gewenste 
waarde van de minimum reactordrukregeling De mimmumdrukregelktep 
werd hierop automatisch dichtgestuurd. waarbij tevens een scramsignaal 
aan de reactor we rd gegeven. 

Na het bereiken van de bedrijfstoestand reactor koud onderkritisch, 
werd de turbine-omloopklep gerepareerd. Op 9 februari werd de instal
latie weer in bedrijf genomen. De oorzaak van de weigering van de 
turbine omloopklep was te weinig speling tussen de geleidebus en het 
kleplichaam, waardoor deze vastliep De speling tussen het kleplichaam 
en de geleidebus werd aangepast. 

24 februari 
Ten gevolge van het stoten tegen de omhulling van een meetin

strument van de 3-kV rail tijdens werkzaamheden rn de schakelruimte, 
sprak de maximum-stroomtijd beveiliging van de 3-kV rail onbedoeld 
aan. met als gevolg een isolatiescram. Het meetinstrument was niet 
voldoende afgeschermd tegen stoten en de betreffende werknemer was 
onvoldoende ingelicht over de storingsgevoelige apparatuur welke stond 
opgesteld in de ruimte waar hij werkzaamheden moest verrichten. 

öe ruimte, waar het meetinstrument zich bevindt werd afgesloten en is 
alleen na overleg met de chef van de wacht en de chef van de afdeling 
elektrisch- en instrumentatieonderhoud betreedbaar. Voorts werd er een 
hekwerk om de daar aanwezige meetapparatuur geplaatst. 

24 mei 
Tijdens het plaatsen van overbruggingen in de besturingskasten van 

het Automatische Drukaflaat Systeem (ADS), voor de jaarlijkse perio
dieke test van het automatische drukaflaatsysteem werd door een 
technicus een sluiting veroorzaakt Het gevolg was een isolatiescram De 
reactordruk werd vervolgens met behulp van het isoiatiecondensatie 
systeem geregeld. Na het verlagen van de reactordruk werd de reactor 
weer opgestart en de centrale na ruim 6 uur weer in bedrijf genomen 

De oorzaak was te wijten aan het maken van overbruggingen op 
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aansluitklemmen die daartoe niet geschikt zijn Dit bracht de 
mogelijkheid wan een elektrische sluiting met zich mee 

Aangezien het aanbrengen van overbruggingen in de ADS besturing; 
kasten risico's met zich meebrengen die moeilijk te vermijden zijn. heeft 
6KN voorgesteld om de nodige overbruggingen aan te brengen in de 
besturingskasten van het reactorbevetltgmgssysteem in plaats van in de 
ADS besturingskasten 

12 september en 7 oktober 
Het 50kV/10kV verdeelstation te Hemmen {Gld) was op 12 september 

ten gevolge van een storing en op 7 oktober ten gevolge van bliksem 
inslag buiten bedrijf. De 10kV noodvoeding (PGEM lijn), die via bowenge 
fïoemd verdeelstation vanuit het 50 kV net de noodstroomrail van de 
centrale van elektriciteit kan voorzien, was hierdoor enige uren niet 
paraat. De veiligheidsfunctie van de 10 kV noodvoeding werd nu door de 
automatisch gestarte noodstroomdiesel overgenomen. Op beide 
genoemde data was er geen sprake van een zogenaamde noodstroomsi-
tuatie. In een noodstroomsituatie worden de elektrische voedingen voor 
de veiligheidsrelevante componenten overgezet van de eigen bedrijfs 
transformator naar de noodstroomrail Op beide data was de 
noodstroomrail niet belast, omdat de eigen bedrijfstransformator. die 
door de turbinegenerator wordt gevoed, normaal in bedrijf was gebleven. 
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BIJLAGE 1 STORINGSMELDINGSSYSTEEM BIJ KERNENERGIECENTRALES 
I N NEDERLAND 

Algemeen 

Oe vergunninghouders zijn verpiicht om bijzondere gebeurtenissen, die 
van belang zijn voor de veilige bedrijfsvoering van de kernenergiecen 
trales, ti jdig aan diverse overheidsinstanties te melden 

Onder bijzondere gebeurtenissen die van belang zijn voor een veilige 
bedrijfsvoering worden verstaan storingen, abnormale situaties, externe 
invloeden en dergelijke Onderstaand worden deze bijzondere gebeurte 
nissen nader omschreven en ingedeeld 

A. Bijzondere gebeurtenissen die zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen 8 uren. telefonisch of per telex gemeld en binnen 14 dagen 
in een schriftelijke vorm gerapporteerd moeteen worden, zijn: 

1. Voorvallen die tot gevolg hebben dat niet voldaan wordt aan de 
vergunningsvoorschriften en/of de Technische Specificaties; 

2. Acties die genomen moeten worden op grond van de specificaties 
in het hoofdstuk «Voorwaarden voor het bedrijf» van de Technische 
Specificaties; 

3. leder voorval dat leidt tot activering, hetzij automatisch of met de 
hand. van de in de Technische Specificaties vermelde technische veilig 
heidsvoorzieningen inclusief het reactorbeveiligingssysteem. 

Toelichting 
Het betreft hier voorzieningen die normaal (gedeeltelijk) niet in werking 

zijn, maar in geval van (al dan niet terechte) initiatie een veiligheids 
functie vervullen. 

Geplande activeringen van technische veiligheidsvoorzieningen 
inclusief het reactorbevetligingssysteem behoeven niet gemeld te worden 
tenzij blijkt dat deze activering niet tot het gestelde doel leidt (zie A7 en 
B2). 

4 . leder voorval dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van de 
kernenergiecentrale of dat het personeel belemmert in de uitoefening 
van zijn taken die voor het veilig bedrijven van de kernenergiecentrale 
noodzakelijk zijn 

Toelichting 
Dit heeft onder meer betrekking op zowel interne als externe bedrei 

gingen/voorvallen zoals branden, het vrijkomen van toxische gassen en 
ontploffingen. Te allen tijde moet het personeel veiligheidsgerelateerde 
activiteiten kunnen uitvoeren indien de situatie dit vereist 

5 ledere blootstelling aan ioniserende straling inclusief radioactieve 
besmetting die uitgaat boven de voorgeschreven limieten voor personen 
die in de kernenergiecentrale werken of voor leden van de bevolking; 

6 a ledere lozing van radioactieve stoffen die de voorgeschreven 
limieten overschrijdt; 

b. leder voorval waarbij op niet geplande of ongecontroleerde (niet 
geregistreerde) wijze lozing van radioactieve stoffen plaatsvindt; 

Toelichting 
Grote afwijkingen van de normale bedrijfsvoering 
c leder voorval waarbij op niet geplande of ongecontroleerde (niet 

geregistreerde) v/ijze radioactieve stoffen vrijkomen, waardoor een 
gebouw/ruimte geëvacueerd moet worden. 

Toelichting 
Het betreft hier voorvallen waarbij het personeel niet meer in staat is 
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activiteiten te verrichten die het vfilig bedrtjf van de kernenergiecentrale 
waarborgen 

7. De constatering van fouten van het personeel, van het falen van 
apparatuur of van ontwerp- of procedurefouten waardoor verhinderd zou 
kunnen worden dat constructies, systemen en componenten hun veilig 
heidsfunctie vervullen die noodzaketi|k is om 

a de reactor af te schakelen en in een veilige toestand te houden. 
b. de restwarmte af te voeren. 
c. de lozing van radioactieve stoffen te beheersen of 
d. de gevolgen van een ongeval tegen te gaan 

Toelichting 
Hier zijn bedoeld fouten die aanleiding zijn dat de aangegeven veilig 

heidsfuncties niet zouden kunnen worden vervuld, bijvoorbeeld ten 
gevolge van een fout met een gemeenschappelijke oorzaak of systeem 
interacties. In tegenstelling tot A3 worden hier voorvallen bedoeld die 
indien activering van de veiligheidsfunctie zou hebben plaatsgevonden, 
het veiligheidssysteem niet zou hebben gefunctioneerd. 

B. Bijzondere gebeurtenissen die zo spoedig moge/ijk maar in ieder 
geval binnen 30 dagen in een schriftelijke vorm gerapporteerd moeten 
worden, zijn: 

1. Lozing van radioactieve stoffen of blootstelling aan ioniserende 
straling, zoals 

- abnormale stralingsdosis en/of besmetting van personen inclusief 
ernstig persoonlijk letsel met radioactieve besmetting; 

- belangrijke verhogingen van het stralingsniveau en/of besmetting op 
het terrein van de kernenergiecentrale of daarbuiten; 

2. Vermindering van de integriteit en/of functie van constructies, 
systemen of componenten die van belang zijn voor de veiligheid, zoals 

- het falen van de splijtstof bekleding. 
- de vermindering van de integriteit van het primaire systeem, de 

hoofdstoorr. of voedingwaterleiding; 
- de vermindering van de integriteit en/of functie van het reactorin 

sluitsysteem; 
- de vermindering van het bedrijfsgereed en/of beschikbaar zijn van 

systemen die de reactiviteit van de reactor moeten beheersen; 
- de vermindering van het bedrijfsgereed en/of beschikbaar zijn van 

systemen die de druk of de temperatuur x-an het primaire systeem 
moeten beheersen; 

- de vermindering van h*>t bedrijfsgereed en/of beschikbaar zijn van 
essentiële hulpsystemen. 

Toelichting 
Reparaties van constructies, systemen en componenten, die binnen 

het kader van de Technische Specificaties vallen, behoeven niet te 
worden gemeld, tenzij bij de herstelwerkzaamheden blijkt dat er sprake is 
van een veiligheidsprobleem. 

3 Geconstateerde tekortkomingen in ontwerp, fabricage, constructie, 
bedrijf, kwaliteitsborging, veiligheidsanalyse en/of procedures; 

4. Voorvallen die wijzen op een veiligheidsprobleem van algemene 
aard; 

5 Voorvallen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid; 
6. Door menselijk handelen of door de natuur veroorzaakte, ongewone 

voorvallen, die direct of indirect het veilig bedrijf van de kernenergiecen
trale beïnvloeden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 16 226, nr 9 9 



• 

BIJLAGE 2 INDELING VOLGENS CATEGORIEËN ZOALS VANAF 1980 
GEBRUIKELIJK 

Omschrijving der categorieën 

Categorie t. Storing van een component of een systeem welke niet 
nodig is voor het bedrijven van de centrale of voor het functioneren van 
een veiligheidssysteem. 

Categorie 2: Storing van een component of een systeem welke nodig 
is voor het bedrijven van de centrale maar niet voor het functioneren van 
een veiligheidssysteem. 

Categorie 3: Storing van een component of een systeem welke gezien 
de beschikbare reserve, volgens de Technische Specificaties geen 
onmiddellijke afschakeling van de reactor vereist, maar we' een vermin
dering van de beschikbaarheid van veiligheidssystemen geeft. Grote 
bedrijfsstoring. 

Categorie 4: Storing van een component of systeem welke volgens de 
Technische Specificaties onmiddellijke of binnen een vastgestelde tijd 
afschakeiing of vermindering van het vermogen van de reactor vereist. 

Categorie 5: Een breuk (pijpdiameter kleiner dan 50 mm) van het 
drukgedeelte van het reactorkoelsysteem welke zich binnen het afsluit 
systeem bevindt. Voor drukwaterreactor ook: van het drukgedeelte van 
het secundaire koelsysteem welke zich binnen het insluitsysteem bevindt. 

Categorie 6: Overige meer ernstige gebeurtenissen. 

Toelichting 
Deze categorie-indeling is overeenkomstig het Zweedse storingsmei 

dingssysteem dat berust op een graduele indeling van alle voorvallen in 
categorieën met toenemend veiligheidsbelang. 

De categorieën 1 en 2 zijn niet opgenomen in de overzichten omdat ze 
uitsluitend betrekking hebben op componenten en systemen die nodig 
2ijn voor het normale bedrijf van de centrale; deze storingen kunnen 
geklasseerd worden als «alledaagse» voorvallen en kunnen vergeleken 
worden met overeenkomstige storingen in niet nucleaire industriële 
installaties. Wanneer echter een voorval een kortstondige of langdurige 
reactorafschakeiing 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 systemen die tijdens normaal bedrijf niet 
behoeven te functioneren, maar slechts tijdens die situaties waaarbij de 
reactor zich buiten de voorgeschreven bedrijfscondities bevindt of dreigt 
te gaan bevinden eventueel in bedrijf behoeven te komen. Ten behoeve 
van een grote bedrijfszekerheid zijn deze systemen vaak meervoudig 
uitgevoerd. In de zogenoemde «Technische Specificaties» (TS) is de 
minimale beschikbaarheid van de veiligheidssystemen omschreven, 
waarbij de reactor in bedrijf mag zijn. 

Storingen welke onder categorie 3 vallen zijn die storingen van veilig
heidssystemen die wel een vermindering van hun beschikbaarheid tot 
gevolg hebben. Maar nog niet in de Technische Specificaties gestelde 
voorwaarden 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. 
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Categorie 5 en 6 zijn storingen van meer ernstige aard waarbij één of 
meer veiligheidssystemen in actie moeten komen. Ook kan een gebeur
tenis die in categorie 5 of 6 valt potentiële gevolgen voor de omgeving 
hebben 
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