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Bedrijfsduurverlenging tot 2034

In 2006 sloten de Staat der Nederlanden en EPZ een convenant over het zestig jaar
bedrijven van de kerncentrale Borssele (KCB). De oorspronkelijk voorziene bedrijfs-
duur was veertig jaar; EPZ toont nu aan dat bedrijfsduurverlenging naar zestig jaar 
(2034) veilig mogelijk is.  

Long Term Operation
Het begrip Long Term Operation (LTO) is de 
gangbare term waarmee het Internationale 
AtoomEnergie Agentschap (IAEA) de ‘verlengde
bedrijfsvoeringperiode’ van een kerncentrale 
aanduidt. De bedrijfsvergunning van de kern-
centrale Borssele (KCB) heeft geen einddatum. 
LTO richt zich dus niet op een wijziging van de
looptijd van de bedrijfsvergunning. Het gaat 
om een aanpassing van het Veiligheidsrapport 
dat een onderdeel is van de vergunning en
nog uitging van veertig jaar productie. De aan-
passing naar zestig jaar productie is zorgvuldig 
met veiligheidsanalyses onderbouwd. 

Economische en technische levensduur 
Het is voor Long Term Operation (LTO) belang-
rijk onderscheid te maken tussen de begrippen 
bedrijfsduur en levensduur.
n De economische bedrijfsduur is de periode 

waarin de kerncentrale rendabel kan worden 
geëxploiteerd. De bedrijfsduur wordt vooral 
bepaald door onderhoudskosten. 

n De technische levensduur is de periode 
waarin de kerncentrale technisch in staat 
is veilig te produceren. De technische 
levensduur wordt bepaald door de veiligheid 
van enkele hoofdcomponenten zoals het 
reactorvat.

Theoretisch is er vanuit technisch oogpunt 
geen beperking aan de bedrijfsduur. Slijtage 
en veroudering kunnen worden beheerst 
door reparatie of vervanging van onderdelen. 
Daardoor blijft een kerncentrale ondanks zijn 
leeftijd steeds veilig. Zolang de kerncentrale 
veilig is, zijn het dus vooral economische 
afwegingen die bepalen of hij in bedrijf blijft.

Aantoonbaar veilig
Bij de inbedrijfname van de KCB in 1973 werd 
aangenomen dat de economische bedrijfsduur 
veertig jaar zou zijn. Het is vooral de conditie 
van het reactorvat die de levensduur van de 
centrale bepaalt. De vervanging ervan zal 
economisch niet haalbaar zijn. Tijdens de 
bouw werd aangetoond dat het reactorvat na 
veertig jaar blootstelling aan neutronen nog 

steeds voldoende taai zou zijn. Inmiddels is 
vastgesteld dat de conditie van het reactorvat 
van de KCB in vergelijking tot 1973 zo langzaam 
terugloopt dat een langere bedrijfsduur van 
zestig jaar mogelijk is.

Het aantonen dat ook zestig jaar bedrijfsvoering 
met de KCB veilig mogelijk is, valt uiteen in 
technische en organisatorische aspecten. 
n De technische aspecten richten zich op 

revalidatie van de veiligheidsanalyses tot 
2034 en de verouderingsbeheersing van de 
veiligheidsrelevante onderdelen van de KCB.

n De organisatorische aspecten richten zich 
op het waarborgen van de geschiktheid 
van de EPZ-organisatie voor een veilige 
bedrijfsvoering tot 2034.

Technische aspecten
De technische aspecten richten zich op de 
veiligheidsanalyses die betrekking hebben op
reactorvatverbrossing; vermoeiing; het principe
‘lek-voor-breuk’; kwalificatie van ongevals-
bestendige apparatuur en de systematische
beheersing van de veroudering van de installatie. 

Reactorvatverbrossing
Reactorvatverbrossing kan optreden door 
neutronen die op de binnenwand van het 
reactorvat terechtkomen. Deze kunnen micro-
scopische veranderingen in de materiaalstructuur
van de stalen wand veroorzaken. 



Daardoor kunnen de materiaaleigenschappen 
veranderen: de reactorvatwand wordt dan harder 
en brosser (minder taai).

Door de gebruikte materialen; de zeer stabiele 
bedrijfsvoering en door optimaal beheer van de 
kern is het vat bij de KCB in optimale conditie. 
Dat blijkt uit inspecties en onderzoeken. Door 
optimaal beheer van de kern is de neutronen-
straling op het reactorvat ook minder geweest 
dan bij de bouw werd verondersteld. De ver-
brossing van het reactorvat door blootstelling 
aan neutronen verloopt zo langzaam dat 
bedrijfsvoering tot na 2034 veilig blijft.

Als extra zekerheid worden de berekende 
waarden nog experimenteel geverifieerd. Er zijn 
nieuwe proefstukken van het reactorvatstaal uit 
1969 naast de kern geplaatst. Door ze dicht bij de 
kern te plaatsen, vangen ze extra veel neutronen 
wat het mogelijke verouderingsproces versnelt. 
Er kan daardoor als het ware naar de toekomstige 
conditie van het reactorvatstaal gekeken worden. 

De factsheet ‘Reactorvat Kerncentrale Borssele’ 
geeft hierover meer achtergrondinformatie. 

Vermoeiing
Staal is goed bestand tegen grote statische 
belastingen. Bij langdurig wisselende belastingen 
kunnen er na verloop van tijd microscheurtjes 
ontstaan. Als die doorgroeien zou een component 
uiteindelijk kunnen bezwijken. Het eventueel 
ontstaan van microscheuren wordt bepaald 
door de staalsoort in combinatie met het aantal 
belastingswisselingen en de grootte ervan 
(variaties in temperatuur en druk). 

Bij het ontwerp van de KCB is conservatief 
rekening gehouden met het optreden van een 
groot aantal grote belastingwisselingen. Dit waren 
vaak hypothetische situaties die in werkelijkheid 
niet zijn opgetreden. Uitgaande van deze 
conservatieve aannames is aangetoond dat er 
bij veerig jaar bedrijfsvoering geen vermoeiings-
scheuren zullen ontstaan. 

Er heeft een nieuwe beoordeling plaatsgevonden
op basis van geprojecteerde aantallen belastings-
wisselingen tot 2034 (zestig jaar bedrijfsduur). 
Hierbij is aangetoond dat schade als gevolg 
van vermoeiing ook bij zestig jaar bedrijf niet 
zal optreden. Voor een aantal componenten 
en locaties waarvoor dit nu nog niet helemaal 
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tot 2034 is aangetoond, zullen nieuwe ‘stand 
der techniek analyses’ worden uitgevoerd. De 
resultaten zullen vóór 1 januari 2014 bekend zijn.
 
Verder heeft EPZ een vermoeiingsmonitoring-
systeem geïnstalleerd (FAMOS, Fatigue Monitoring 
System). Belangrijk doel van FAMOS is het
monitoren van de werkelijke thermische belas-
tingswisselingen. Op die manier kunnen (theo-
retische) berekeningen aan de praktijk getoetst 
worden. Het systeem zal tot het einde van de
KCB-bedrijfsvoering (tot 2034) in bedrijf blijven.

‘Lek-voor-breuk’
Voor de belangrijkste leidingen is bij de KCB
het zogenaamde Break Preclusion concept
toegepast, wat betekent dat leidingbreuk uit-
gesloten wordt. Hiervoor is allereerst bij de
fabricage een zeer streng kwaliteitsproces toe-
gepast om eventuele fabrieksonvolkomenheden
uit te sluiten. Daarnaast zijn de leidingen als extra 
zekerstelling zodanig ontworpen dat sprake is 

http://epz.nl/content.asp?kid=10031720&bid=10046239


van ‘lek-voor-breuk’ gedrag. Als een onvol-
komenheid ondanks alle voorzorgen en 
controles toch over het hoofd is gezien, zal 
er bij scheurgroei geen bezwijken optreden. 
Er zal door de taaiheid van het materiaal een 
klein lek ontstaan dat gedetecteerd wordt 
door de diverse detectiesystemen. Vervolgens 
worden maatregelen genomen zodat er geen 
leidingbreuk zal optreden. 

Bij de voor Break Preclusion uitgevoerde 
breukmechanica berekeningen is uitgegaan 
van een bedrijfsduur van veertig jaar. Voor 
LTO is aangetoond dat ook in geval van 
zestig jaar bedrijfsvoering ruimschoots wordt 
voldaan aan het ‘lek-voor-breuk’ criterium 
binnen het Break Preclusion concept. Het 
hiervoor genoemde FAMOS systeem zal ook 
gebruikt worden om te verifiëren of de in de 
breukmechanica berekeningen aangenomen 
belastingen correct zijn. 

Verouderingsbeheersing
Veroudering is het proces waardoor de fysische
eigenschappen van een structuur of component
door omgevingscondities na verloop van 
tijd veranderen. Denk aan blootstelling aan 
temperaturen, straling of chemische stoffen. 
Ook de manier van bedrijfsvoeren kan invloed 
hebben op de veroudering. Onbeheerste 
veroudering kan leiden tot een verminderde 
functionaliteit of falen. Veroudering is een 
aspect waarmee zowel bij het oorspronkelijk 
ontwerp van de kerncentrale als bij de 
reguliere bedrijfsvoering rekening is gehouden.

Voor LTO heeft een nieuwe beoordeling van 
de verouderingsbeheersing plaatsgevonden 
(Ageing Management Review; AMR). Hierbij is 
geverifieerd of:
n alle mogelijke verouderingsmechanismen 

zijn beschouwd. 
n de verouderingsbeheersing voor alle 

veiligheidsrelevante onderdelen tot 2034 
goed is geregeld. 

De gebruikte methodologie is gebaseerd op 
richtlijnen van de IAEA. 
n De beoordeling toont aan dat de veroude-

ringsbeheersing tot 2034 bij de KCB 
adequaat is. 

n De beoordeling heeft in een aantal gevallen 
geleid tot het treffen van additionele 
maatregelen. 

De verbetermaatregelen die inmiddels zijn uit-
gevoerd zijn alle een aanvulling of aanscherping
van de bestaande werkwijzen. Je kunt hierbij
denken aan 
n extra eenmalige of repeterende inspecties; 
n extra onderzoek naar verouderings-
 mechanismen; 
n extra evaluaties/analyses; 
n verificatie van bepaalde aannamen;
n invoeren van additionele verouderings-

beheersingsprogramma’s en
n het onderzoeken of bepaalde (verouderings-

gevoelige) typen materialen zijn toegepast.

Kwalificatie ongevalsbestendige apparatuur
De kerncentrale is uitgerust met elektro-
technische apparaten en materialen die onder 
extreme ongevalscondities de processen 
helpen beheersen. Dit arsenaal varieert van 
snoeren en stekkers; temperatuur- en druk-
opnemers tot elektromotoren. Alles moet aan 
strenge kwalificatie-eisen voldoen.

Deze materialen en apparaten verouderen en
worden daarom periodiek vervangen. EPZ heeft 
in het kader van LTO een nieuwe inventarisatie 
gemaakt van alle aanwezige componenten en 
ze vervolgens getoetst aan de norm. Ook is de 
periodieke controle op de kwalificaties verder
gesystematiseerd en verbeterd. De restlevens-
duur van een ongevalsbestendig component
wordt nu bij ieder periodiek onderhoud opnieuw
berekend en getoetst. Dat gebeurt op basis van
geregistreede conditie en belastingsgegevens. 
Ook wordt een grens gelegd bij apparaten die 
binnen vijf jaar moeten worden vervangen. 
Voor deze categorie en voor alle apparaten die 
niet of niet meer aan de norm voldoen, wordt 
vervanging gepland. 



Organisatorische aspecten 
Tenslotte is onderzocht of de organisatie van
EPZ robuust genoeg is om tot 2034 een veilige
bedrijfsvoering te waarborgen. 

Organisatorische en administratieve aspecten
zijn van belang voor een veilige bedrijfs-
voering. Daarom zijn de organisatie, het 
managementsysteem en de veiligheidscultuur 
geëvalueerd door het IAEA en de World 
Association of Nuclear Operators (WANO).

Deze missies en peer reviews in combinatie 
met andere systematische interne en externe
evaluaties hebben aangetoond dat op basis
van de gehanteerde systematiek veilige 
bedrijfsvoering tot 2034 is gewaarborgd. 
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Er zijn verbetermogelijkheden aangegeven
bij het organiseren van het verouderings-
beheer en het beleggen van de verantwoorde-
lijkheden daaromheen. EPZ voert deze 
verbeteringen door en verankert ze in de 
organisatie. Dit wordt in follow up missies 
weer gecontroleerd.
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