INES meldingen 2014
Kerncentrale Borssele

INES, internationale graadmeter
Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 1990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De INESschaal is er voor nucleaire en radiologische gebeurtenissen in kerncentrales; transportgebeurtenissen of gebeurtenissen
met radioactieve bronnen in onder meer ziekenhuizen. Zoals de schaal van Richter wordt gebruikt om aardbevingen in
te schalen, wordt de INES-schaal internationaal gehanteerd om de ernst van storingen in nucleaire installaties aan te
duiden. De INES-schaal kent zeven niveau’s, van één tot zeven. Wat daaronder valt, wordt met INES=0 omschreven en
heeft geen veiligheidsrelevantie.
INES waardenniveau’s
De waarde-0 staat voor een afwijkende gebeurtenis
zonder veiligheidsrelevantie. De waarden 1, 2 en 3
worden incidenten genoemd. Daarbij zijn er geen
gevolgen voor de werknemers of de omgeving. Bij
schaal 4 kunnen er veiligheidsrisico’s optreden binnen
de centrale, bijvoorbeeld door het vrijkomen van radioactieve stoffen binnen de gebouwen. Vanaf schaal 5 kan
een ongeval gevolgen hebben voor de directe omgeving
van de centrale. Schaal 7 is een zeer ernstig ongeval
met een hoge uitstoot van radioactieve stoffen naar de
omgeving van de kerncentrale. Fukushima en Tsjernobyl
zijn ingedeeld in schaal 7.
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Vaker voorkomende storingen
Typische storingen die vaker kunnen optreden, zijn defecten
aan reserveveiligheidssystemen die tijdens periodieke
testen aan het licht komen. Ook bedrijfsstoringen waarbij
de energieproductie korte tijd wordt onderbroken komen
voor. Tenslotte zijn er procedurele tekortkomingen die
kunnen worden gemeld als storing of incident.

Verantwoordelijkheden van EPZ en de overheid
EPZ onderzoekt zelf bij elke storing wat de oorzaak en
de ernst van het gevolg is. Op basis van dit onderzoek
doet EPZ een voorstel voor de INES-indeling. EPZ
publiceert deze voorlopige INES-meldingen al voor ze
definitief zijn.
Het is echter de overheid (de Kernfysische Dienst) die,
op grond van de EPZ-rapportage en op basis van eigen
onderzoek, de definitieve INES-beoordeling doet. De
Kernfysische Dienst ziet er ook op toe, dat verbeteringsmaatregelen naar aanleiding van storingen adequaat
worden uitgevoerd. Jaarlijks rapporteert de Kernfysische
Dienst aan de Tweede Kamer over de opgetreden
storingen in alle Nederlandse nucleaire installaties.
Wat gebeurt er na een INES-melding?
Bij EPZ richten alle werkprocessen zich op het voorkomen
van onveilige situaties. Volgens internationale standaards
registreert en analyseert EPZ alle bedrijfservaringen en
daarmee ook alle storingen en incidenten. Intern worden
medewerkers aangemoedigd om deze incidenten te
rapporteren, ook al zijn ze nog zo onbetekenend. Het
doel van deze systematische en integrale aanpak is
helder: het voortdurend verbeteren van de veiligheid.
Want van fouten kun je leren.
EPZ participeert in de World Association of Nucleair
Operators (WANO), een organisatie waar vrijwel alle
kerncentrales in de wereld bij zijn aangesloten. Binnen
WANO worden informatie over INES-meldingen en andere
bijzonderheden gedeeld en centraal geanalyseerd.
Jaarlijks ontvangt EPZ zo honderden rapporten die
allemaal beoordeeld worden op relevantie voor Borssele.
Geregeld zendt EPZ zelf ook rapportages aan dit wereldwijde netwerk.
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INES=0 melding, 16 april 2014
Kalibratie debietmeting tijdens een afwijkende bedrijfstoestand
Op 22 oktober 2013 en op 16 april 2014 werd de debietmeting in het reserve noodkoelwatersysteem gekalibreerd.
Deze kalibratie mag volgens voorschrift tijdens één specifieke bedrijfstoestand worden uitgevoerd, aangezien dan de
debietmeting niet nodig is. Dat is tijdens het ontladen of herladen van de reactor. Beide kalibraties zijn onder afwijkende
omstandigheden uitgevoerd. Daarvoor is ontheffing van de KernFysische Dienst nodig, door planningsfouten is die niet
aangevraagd.
Deze kalibraties worden normaal gesproken jaarlijks in de splijtstofwisselperiode uitgevoerd. Als gevolg van de
generatorschade is in 2013 een extra splijtstofwisselperiode ingelast en is de vaste splijtstofwisselperiode van 2014
enkele weken uitgesteld. De betreffende kalibratie is nu tweemaal uitgevoerd (in oktober 2013 én in april 2014),
maar niet onder de juiste bedrijfsomstandigheden en zonder dat ontheffing is aangevraagd. In het verleden is zo’n
ontheffing overigens wel verleend omdat de kalibratie slechts tien minuten duurt en het reserve noodkoelwatersysteem
blijft functioneren.
Vanwege de zeer geringe veiligheidsrelevantie is voor deze melding INES=0 vastgesteld.
Bij beide kalibraties zijn overigens geen meetafwijkingen vastgesteld.
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Koelwaterinlaat

INES=0 melding, 20 oktober 2014
Uitgevoerde testprocedure voedingsdiodes niet conform
Technische Specificaties KCB
Op 20 oktober 2014 is tijdens de uitvoering vastgesteld dat de procedure voor het testen van de diodes in de
noodstroomvoorziening wordt overruled door de Technische Specificaties van Kerncentrale Borssele (KCB).
De kerncentrale is uitgerust met twee redundante voorzieningen (strangen) voor gelijkspanningsnoodstroom. Elke strang
is uitgerust met twee bronnen. Een bron is een gelijkrichter en een accuset als back-up. De accusets kunnen in zeer
extreme omstandigheden, waarbij alle stroomvoorzieningsmiddelen falen, de bediening en de instrumentatie enkele uren
operationeel houden.
De twee strangen bevatten in totaal vier gelijkrichters en vier accusets. De twee strangen zijn redundant en kunnen
zonder onderbreking elkaars functie overnemen. Elke verbruiker is daarvoor met voedingsdiodes op beide strangen
aangesloten. Die diodes zorgen er voor dat de gelijkstroom uit de hoogste spanningsbron naar de instrumentatie
stroomt. Om te kunnen testen of deze redundantie werkt, moet om de beurt de spanning in één van de strangen worden
verlaagd. Alleen dan is vast te stellen of de diodes hun werk doen. Om in korte tijd voldoende spanningsverschil te
bewerkstelligen, zijn bij het testen op 20 oktober in één strang één gelijkrichter (acculader) en twee accu’s losgekoppeld.
De test werd uitgevoerd tijdens vollastbedrijf.
De Technische Specificaties van de kerncentrale, echter, schrijven voor dat slechts één bron (gelijkrichter en/of
bijbehorende accu) mag worden losgekoppeld. Voor de situatie die bij het testen ontstond (het ongepland
niet-beschikbaar zijn van twee bronnen in deze noodstroomvoorziening) geldt een herstelperiode van acht uur.
Binnen deze gestelde tijd was de normale situatie hersteld. Vanwege de zeer geringe invloed op de veiligheidsfuncties
is de melding INES=0 vastgesteld.
Voor een overzicht van alle noodstroomvoorzieningen, klik hier.
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