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1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 OBJETIVO

1.1.1 Esta Norma tem por objetivo estabelecer requisitos viscn

do a uniformizar o programa de relatórios de operação de u.ÁÂ.na.6

núcleo et ê.tKÍca.0 , exigidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear-

CWEW para proceder ã avaliação das atividades relacionadas ã ií

aunanca técnica nu.cle.ati e ã Kadiopn.ote.çã.0 durante a fase opera -

cional das unidade.6.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.2.1 Esta Norma ap l i ca - se âs uhlnaò nuclo.oe.lé.ttiica& com Au-to-

Kização pafia Õptiação.

2. GENEP.ALIDADES

2.1 INTERPRETAÇÕES

2.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos de âmbito ge

ral desta Norma e os de normas especificas baixadas pela CWEW a

plicáveis a casos particulares de procedimentos, prevalecerão os

requisitos das normas especificas.

2.1.2 Qualquer dúvida relativa â aplicação desta Norma,serã di.

rimida pela CWEW mediante parecer do Departamento competente a

provado pela Comissão Deliberativa.

2.2 COMUNICAÇÕES

2.2.1 Os relatórios, notificações e demais comunicações decor-

rentes de disposições desta Norma devem ser endereçados pelo Ope

nada â Diretoria Executiva I da CWEW, exceto quando explicita -

mente determinado de outra forma.

2.3 ISENÇÕES K REQUISITOS ADICIONAIS
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2.3.1 A CWLM pode, mediante requerimento do Õpzradoh ou por

sua própria iniciativa, conceder isenções de requisitos desta

Norma se, a seu critério, considerar que tais isenções não com

prometem a saúde e a segurança dos trabalhadores e do público

em geral.

2.3.2 A CMEW pode, através de Resolução , Norma ou outro do

cumento , estabelecer requisitos adicionais aos constantes nes_

ta Norma, sempre que considerar apropriado ou necessário.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta Norma, são adotadas as seguintes definições e siglas:

1) Autorização para Qptração - ato pelo qual a CNEN autoriza a

operação da uiina sob condições especificadas, podendo ser

uma Autorização paxá Operação Inicial ou uma Autorização pa_

fia Operação Permanente.

2) Autorização pafia Operação Iniciat (A0I) - Autorização para

Operação concedida para início da fase operacional da u&ina

após:

- ser verificado que a construção está substancialmente con

cluida;

- ser completada a avaliação do Relatório Final de Análise

de Segurança - PFAS e dos resultados dos tutu pKÍ-opViacÁ,onaÁj>;e,

- ser constatada a inclusão, na uAÍnatãe todas as condições

suplementares de segurança exigidas pela ChlíN durante a

fase de construção

3) Autorização pana Operação ?&>imanzntz [AO?) - Autorização pa_

ra Operação concedida para operação em caráter pern.anente

da uòina, após a conclusão das operações iniciais e da ope-

ração com potência nominal em condições normais durante um

intervalo de tempo contínuo, fixado pela CNEW.
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4) CtnViat UUCICOLI - complexo industrial fixo destinado 5 produ

ção de energia elétr ica por ínc.̂ o tie uina ou mais uòinciA nu

cltoctêtiicai.

5) CWEM - Comissão Nacional de Energia Nuclear

6) CombuitZvtt UuctzaJL (ou simplesmente combtUtZvcl) - material

físsil ou contendo nuclídeos físseis, que pode ser utilizado

em um ntaton. nacle.au, para nele se desenvolver uma reação de

fissão em cadeia.

7) Condiçõtò Limitti de, Optnação - níveis mínimos de desempenho

ou de capacidade de funcionamento de sistemas ou componentes,

exigidos para operação segura da unidade., conforme definidos

nas tt>ptcÂ.hica.çõe& ttcnicaò.

S) ContAottò Admini&tfiativoò - procedimentos ou regras, estabe-

lecidos e monitorados pela gerência, para assegurar a opera-

ção controlada da unidade, com vistas â saúde e â segurança

dos trabalhadores e do público em geral.

9) Eòpe.ci6icaç.õeA Titnicaò - especificações referentes a carac-

terísticas da unidade, (variáveis , sistemas ou componentes )

de importância dominante para a &e.gufiança, tzenica nuctcan ea

Kadioptiote.ç.ão e que fazem parte integrante da Autorização pa

fia Opt/iaqão da uòina.

10) LimitzÁ de. Se.guA.anca - limites impostos a variáveis operacio

nais importantes, e considerados necessários para garantir a

integridade de certas barreiras físicas que protegem contra

liberação não controlada de radioatividade, conforme defini-

dos nas eòpcci^icaçõcò técnica*.

,11) Oconnência de. Relato ObfiiQatÕKio \0K0) • incidente ou evento

não programado, considerado pela CHIH como importante, tendo

em vista a garantia d., saúde e a segurança dos trabalhadores

e do público em geral.
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12) OptnadoK (ou Organização OpQ.nad.oKa) - pessoa jurídica com a

Autorização de que trata o Art. 10 da Lei 6.189/74 e deten-

tora de AutoKização patia. Ope/iaç.ão da atina..

V3) PaKaliòação ToKçada - retirada de serviço da unidade., ime-

diatamente ou até o fim de semana seguinte, inclusive, apôs

a ocorrência de uma falha de componente ou outro evento a-

normal , retirada essa necessária para adoção de ação corretiva.

14) Pnog/iama de. Te&te* de. Va.Kti.da - conjunto de testes e ativi-

dades abrangendo desde o primeiro carregamento ou recarrega-

mento do núcleo do KtatoK até o atingimento da potência no-

minal.

15) RadiopKoteção - conjunto de medidas que visam a reduzir a

radiação ionizante a níveis tão baixos quanto razoavelmente

exeqüível.

16) ReatoK HucleaK - sistema contendo combuòtZve.1 nuctzaK no

qual possa ocorrer processo auto-sustentado e controlado de

fissão nuclear.

17) ReatoK Nu.cle.aK de Potência - Ktaton. nucl&aK capacitado ã

produção de energia para processos industriais. Para simpli

ficaçio, será referido, daqui por diante, apenas como KzatoK.

1%) Redução foKçada de. Totíncia - redução de potência elétrica

da unidade , imediatamente ou até o fim de semana seguinte,

inclusive, após a ocorrência de uma falha de componente ou

outro evento anormal, redução essa necessária para adoção

de ação corretiva. Esta definição não inclui, portanto, as

reduções de potência necessárias para manutenção preventi -

va de rotina e atividades de calibração.

19) Relatório Anual de. Opchação (RA0) - relatório de operação de

rotina abrangendo a operação da unidade durante o ano civil

recém-findo.
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£0) Relatôiio tícnòal de. Operação (RM0) - r e l a t ó r i o de operação de ro

t ina abrangendo a operação da lüúxladz durante o mês reoêm-findo.

2J) Relatório de. Opoiaçõtò lnic.La.ib |ROI) - relatório sumário so

bre o p\oanama de. te.it.e.4 de pantida, incluindo testes de crî

ticalidade, operação a baixa potência e subida de potência

até atingir o valor nominal.

12) Re.la£õ>iio Sttme.&ttial de Libe.ia.cao de E^luzntzò t Re.je.ito& {HER)

relatório de operação de rotina abrangendo a liberação de e-

fluentes líquidos e gasosos e a produção, estocagem e expedjL

ção de rejeitos radioativos da unidade, durante o semestre

recém-findo.

23) ttcquiòitoò pana. lnbpo.ç.õe.6 e Te.òte.& ?ZKi5dico& - condições re

lativas a ensaio, teste, calibração ou inspeção visando as-

segurar que a operação do Kto-toi será dentro dos limittò de.

ézganança. e as condições tÁmitU de. opeAação serão satisfeitas.

24) RFAS - Relatório Final de Análise de Segurança.

25) Segurança Técnica NucZtan - conjunto de medidas de caráter

técnico, incluídas no projeto, na construção, na manutenção

e na operação da unidade., visando a evitar a ocorrência de

acidente nuclear ou minimizar as suas conseqüências.

26) le.òte.ò ?fi2.-0p&tia.ciona.iò - testes realizados antes do carrega

mento de combuòtZ\>e.l nucltai no /iea-to^ifpara demonstrar a ca-

pacidade das estruturas, sistemas e componentes em satisfa -

zer os requisitos de funcionamento relacionados can a segurança.

27) Va.lon.to Limite.6 de Kjuòtz do* Siòte.maò de. S&guKança - valores

limites para ajuste dos dispositivos automáticos de proteção

relacionados com variáveis das quais dependem funções de se -

gurança importantes, conforms definidos nas wpeê ^Xcaçõe4 ttcrUcoA.

26) Unidade. - uiina núcleoliltKiia. com Autorização pana Operação.



_6 ÇNL^N NK-1.14

29) U&Lna MutitoatztfiLca (ou simplesmente u&Lna) - instalação

fixa dotixJa de um único rt.ea.icA. para produção de energia elétrica.

4. RELATÕIÍIOS ROTINEIROS

»J.l RELATÓRIO DE OPERAÇÕES INICIAIS

4.1.1 O Op&nadoi deve submeter à CWEN um RtlatÔnLo de Qpe.fia-

çõe.6 1siix.La.Li> [Wí J subseqüentemente â:

a) obtenção de uma AutotiLzação paia. Ope.iaçãoi

b) modificação de Autox.Lzac.cio pana Optiação envolvendo aumento

no nível de potência da unLda.de.;

c) utilização de elemento combuòtZve.1 com projeto diferente ou

fabricado por novo fornecedor; e,

d) modificações passíveis de alterar, significantemente, o de-

sempenho nuclear, térmico ou hidráulico da unLda.de..

4.1.1.1 O ROÍ deve abordar, individualmente, os testes iden

tifiçados no Relatório Final de Análise de Segurança - RFAS, e

incluir uma relação dos valores das características ou condições

de operação, medidos durante o programa de testes, comparando e£

ses valores com as previsões e especificações de projeto da unidade..

4.1.1.2 0 ROT deve conter a descrição de eventuais ações

corretivas necessárias à operação satisfatória da unLdade..

4.1.2 O OpzxadofL deve submeter os ROÍ â CNEN dentro dos seguiri

tes prazos, prevalecendo aquele que expirar primeiro:

a) 90 (noventa) dias apôs a execução completa do piogiama de

tcòta de. partida; ou

b) 90 (noventa) dias após o início ou o reinicio de operação

com Au-to/i-tzrtçâo pana OpeAação PcA.mane.ntc [AO?]; ou,

c) 9 (nove) meses após a criticalidade inicial.

4.1.2.1 Sc o primeiro K0I submetido não abranger os 3(três)

eventos: criticalidade inicial,execução completa do programa de
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testes, e inicio ( ou t*einício) de operação coin AOV , devem ser

apresentados relatórios suplementares, no mínimo, cada 3 (três)

meses até que todos aqueles eventos tenham sido incluídos.

M.2 RELATÓRIO ANUAL DE OPERAÇÃO

4.2.1 0 Operador deve submeter â CWCW os Relatõnioé Knuaii de.

Ope.naçao (RAO) antes de 19 de março de cada ano.

4.2.1.1 0 primeiro RAO de uma unidade deve ser submetido an-

tes de 1? de março do ano seguinte ao da cri ticalidade inicial.

4.2.1.2 No caso de czntual nucle.au com várias unidade.*,pode

ser submetido um único relatório combinando as seções comuns a

todos.

4.2.2 Os RAO devem fornecer um sumário abrangente da experiên-

cia operacional obtida durante o ano a que se referem, podendo

envolver repetição de informações anteriormente relatadas.

4.2.2.1 As referências eventuais a relatórios anteriores oub

metidos devem ser claras e precisas.

4.2.2.2 Cada RAO deve incluir:

a) resumo descritivo da experiência operacional referente 5

operação da unidade., incluindo a manutenção relacionada à

segurança não abrangida no item b (5).

b) para cada pan.ali6a.cao ^oK^ada ou redução Roncada em potên-

cia superior a 20% (vinte por cento) do nível de potência

de projeto» que tenha durado mais de 4(quatro) horas:

J) a causa provável e o sistema e componente principal en-

volvidos no evento (se for o caso de mau funcionamento

de equipamento);

2) discussão sumária (ou referência a relatórios) de quais

quer ocohfihnia& de. Kttato obn.iaat.onio pertinentes ao

evento;
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3) ação corretiva adotada para reduzir a probabilidade de

repetição do evento, se for o caso;

4) perda de geração em razão do evento. No caso de paiati

Aaçõz& iox.çada.4, computar o n9 de horas do gerador des_

conectado do sistema de energia elétrica. Para ntdu -

çoe-6 íofiçada& em potênciap computar a duração aproxi -

mada de operação com potência reduzida;

5) descrição da principal manutenção corretiva relaciona-

da à segurança, realizada durante o evento, incluindo

o sistema e componente envolvidos e a identificação do

caminho crítico da atividade responsável pela duração

da paralisação ou redução de potência;

6] relato de quaisquer liberações de radioatividade ou ex

posições â radiação especificamente associadas com a

paralisação havida, que atingirem mais de 10% (dez por

cento) dos valores anuais permissíveis.

c) tabela em base anual, indicando, para funções e atividades

especificas, o número de empregados do Opzfiadoi, os lota -

dos e os não lotados na unidadz, e de outros empregadores

(inclusive contratados e sub-contratados), que recebem na

unidade, exposições superiores a 100 mrem/ano e as exposi -

ções associadas desses empregados, em homem-rem, sendo que:

- as contribuições de dose correspondentes às diversas a

tividades e funções podem ser estimadas com base em me

didas com canetas dosimêtricas, dosli..etros termolumines

centes ou filmes dosimétricos;

- as exposições pequenas totalizando menos de 20% (vinte

por cento) da dose total individual não precisam ser com

putadas;
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- globalmente, no mínimo 80% (oitenta por cento) da do

se total de corpo inteiro recebida de fontes externas

devem ser atribuídos às principais funções de servi-

ço específicas.

0 Anexo A apresenta o modelo-padrno para fornecer essa informação,

d) indicações de falhas de elemento combuitZve.1 resultantes

de exames de combustível irradiado, inclusive testes de

corrente de Foucalt, testes de ultra-som ou exames visu-

ais efetuados durante o período do relatório.

4.3 RELATÓRIO MENSAL DE OPERAÇÃO

4.3.1 0 Ope.fia.dofL deve submeter ã CWEW um UclatÓAlo Mental de.

OptAação (RM0) sobre estatísticas de operação e experiência de

desligamento, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao abrangido

pelo relatório.

4.3.1.1 Os RM0 devem obedecer aos modelos-padrão apresen

tados nos Anexos B, C e D.

4.4 RELATÓRIO SEMESTRAL DE LIBERAÇÃO DE EFLUENTES E REJEITOS

4.4.1 O 0pe.ua do *i deve submeter â CA/EN um RelatõnÃo Seme&tfial

da Lí.be.fiação de Efluente.* e. Rejeito* (RER) abrangendo as infor

mações relativas a efluentes e rejeitos, até os dias 19 de mar

ço e 19 de setembro de cada ano.

4.4.1.1 Na apresentação das estatísticas relativas a e -

fluentes e rejeitos, os RER devem obedecer aos modelos-padrão

das tabelar» 1 a 9 do Anexo F.

4.4.1.2 Os RER devem fornecer cálculos e estimativas de

dose potencial a indivíduos e a população circunvizinha e uma

breve discussão sobre a influência da operação da unidade, no

meio-ambi.ente e no homem, incluindo, no mínimo, os seguintes

dados sobre doses:



.10 CNMN NK-1.14

a) dose nos órgãos e dose de corpo inteiro para indivíduos
em areeis njío controladas, devido ã exposição resultante
de efluentes líquidos; \

b) dose de corpo inteiro e dose na pele para indivíduos ex
postos no local de impacto máximo, externamente ã área
de exclusão da unida,-fe. , devido à concentrações de efluen
tes gasosos ao nível do solo; ~

c) dose nos órgãos, para indivíduos em áreas não controladas,
devido ao lodo radioativo e material radioativo na forma
de partículas em suspensão, para todos os caminhos de ex-
posição;

d) dose de corpo inteiro para indivíduos e populações em á-
roas não controladas, devido ã irradiação direta da unida
de.;

e) dose de corpo inteiro na população e dose média para ^
víduos na população,devido a todos os caminhos de exposi-
ção hídricos;

f) dose de corpo inteiro na população e dose média para indi
víduos na população, devido ?os efluentes gasosos, até uiría
distância de 80 km da unidade.;

4.4.1.3 Os RER devem apresentar os seguintes gráficos:

a) da variação, em função de cada dia do semestre, da veloci^

dade média diária do vento (em m/s) e, também de sua di -

reção predominante (em /X ° ) ;

b) da variação, em função de cada semana de liberação de e -

fluentes líquidos no semestre, do volume (em m^) liberado

por semana e, em outra escala (0 a 100%), do percentual

de energia gerada pela unidade, por semana;

c) da variação,em função de cada semana de liberação de e -

fluentes gasosos no semestre, da atividade de gases no -

bres , de iodo e de aerosois liberados por semana, e, em

outra escala ( 0 a 100%), do percentual de energia gerada

pela unidade, por semana.

5. OCORRÊNCIAS DE RELATO OBRIGATÓRIO

5.1 REQUISITOS GERAIS

5.1.1 O Optiadon. deve relatar â CWEW qualquer 0c.ontQ.ncia. de

Relato õbnigatõiio - 0R0, nos prazos adequados às circunstân -

cias, consoante o disposto nas subseções 5.2 e 5.3.

5.1.2 Relatórios suplementares podem ser exigidos, a fim de

descrevor completamente a solução final da ocorrência.
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5.1.3 Nos caso;- fio relntórios suplementarei: ou corrigidos ,

deve nt:.r elaborado um relatório globo 1 da ocorrência íeferido

ã data do relatório origina].

5.? oconp.r.ticiAS RI:I..ATAVEIS I:K 2U HORAS

5.2.1 Os 9 (nove) tipos de ÔRO identificados no item 5.2.2

devem r,c?r relatados â CWTW com a rnaior brevidade possível,sen

do imperativo:

19) comunicação ao inspetor residente da ChlFtl na unidade ,

verbalmente, por telefone ou por rádio, no menor inter-

valo de tempo possível dentro de 24 (vinte e quatro) no

ras após o evento;

29) confirmação por escrito ã sede da CNE.V por portador,te-

légrafo, correio ou telex, no máximo até o primeiro dia

útil após o evento; e

39) relatório de acompanhamento dentro de 14(quatorze) dias

após o evento, incluindo, no mínimo , o "RELATÓRIO DE

EVENTO", apresentado no Anexo E, preparado pelo Opztia -

doh e suplementado, se necessário, por descrição cir -

cunstanciada adicional, a fim de proporcionar explana -

ção completa dos fatores determinantes do evento.

5.2.2 Os tipos de ORO que requerem a comunicação imediata ,

conforme 5.2.1, são os seguintes:

Tipo IA - Falhü do Sistema de Proteção do Reator, ou de

outros sistemas sujeitos a vaioie& li.mlA.eo de aju&tt de. &i&_

tema& do òegunança , sejn em iniciar a função protetora ne-

cessária assim que um determinado parâmetro monitorado atin

gc o valor limite constante das eòpc.ci^icaçõe.& tíe.nic.a&,se-

ja em concluir cnsa função. Os desvios de instrumento desço

bnrtor. em razão do tester? periódicos de rotina não estão

inclu.irtor. neste tipo . Exemplos:
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a) a pressão do fiçaio*. excede o vaZo.i Limite, de aju&te. do

6A.itn.ma de. AZQufiança sem desligamento automático;

b) incapacidade de desligar e inserir suficientes barras de

controle para atingir a margem de desligamento constante

das eòpecl^lcaçõzò tc.cnlc.au,;

c) falha do sistema de proteção do itaton em concluir a ação

protetora necessária após tê-la iniciado.

Tipo 2A - Operação da u.nldadz ou dos sistemas afetados guando

qualquer parâmetro ou operação sujeito a uma condição limita

de op&iação, for menos conservativo que o aspecto conservati-

vo mínimo da condição li.ml.Zi dz opziação estabelecida nas e.t>-

pzcl^lcaçõtò tzcnlcaò . Este tipo não inclui o caso da ação es_

pecificada se desenvolver quando o sistema está em operação

entre as ações mais e menos conservativas de uma condição II-

mltz dz optàação constante das e-iptcl^lcaçõ^ò té.cnlca.6 (A con

dlção limite, de. optfiação não é considerada violada) . Exemplos:

a) desligamento iniciado fcjra do tempo especificado, quan-

do um vazamento não identificado de refrigerante do *ea

ton. excede o limite constante das e.òpeclúlcaçõe.6 tc.cru.cou>;

b) falha de uu sistema, não sujeito a vaZofie.& llmlttò dz

aju&te. dz ilòtzmai de Acguianca, em funcionar, ou fun -

cionamento do mesmo com um valor paramétrico monitorado

menos conservativo que aquele relacionado nas z&pzcl^i-

caçõcÁ tccnlcat, para o sistema.

c) operação com resultados de testes de taxa de fuga da

contenção inaceitáveis.

d) resfriamento do sistema primário a uma taxa superior ao

limite estabelecido nas eòpccl^lcaçõci técnlcai.
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Tipo 3A - Identificação de degradação anormal no revestimento

do combustível, na barreira de pressão do refrigerante do tea

toK ou na contenção. Este tipo de ORO não inclui o vazamento

por juntas de vedação ou gaxetas de válvula, dentro dos limi-

tes para vazamento identificado constantes das e.&pc.ci&i(iaçõe&

técnica*. Exemplos:

a) falha através da parede da tubulação ou de componentes

da barreira de pressão do refrigerante do fica ton.

b) redução da espessura da parede dos tubos do gerador de

vapor, superior a limites aceitáveis.

c) defeitos de material ou de solda maiores que os peimijs

síveis na normalização aplicável adotada pela CWEW.

Tipo 4A - Anomalias de reatividade envolvendo desvio igual ou

superior a 1% AK/JÍ, em relação ao valor previsto no balanço

de reatividade sob condições de esLado estacionãrio durante a

operação em potência; ou

- balanço de reatividade calculado, indicando uma mar

gem de desligamento menos conservativa que aquela estabelecida

nas tAptcí^lcaçõiA tê.cn<Lcaò; ou

- aumento de reatividade a curto prazo que corresponde

a um período do ntatoi menor do que 5(cinco) segundos ou, no

caso suberítico, inserção não programada de reatividade maior

do que 0,5% AK/K; ou

- ocorrência de qualquer criticalidade não programada.

Tipo 5A - Falha ou mau funcionamento de um ou mais componentes

que impede ou poderia impedir, por si próprio, o cumprimento

dos requisitos funcionais de sistemaís) utilizado (s) para fa -

zer face aos acidentes analisados no RFAS. Este tipo de ORO

não inclui a redução de redundância que não resulta em perda

de função de sistema. Exemplos:
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a) linha(s) de combustível convencional obstruida(s), re-

sultando em falha no suprimento de combustível para os

geradores de emergência;

b) desvios simultâneos de instrumentos, causar»Io perda de

função protetora;

c) falha do Sistema de Injeção de Segurança de Alta Pres-

são em iniciar a operação ou em continuar funcionando

após a partida.

Tipo 6A - Falha humana ou inadequação de procedimentos que im

pede ou poderia impedir, por si próprio , o cumprimento dos

requisitos funcionais de sistemas exigidos para fazer face aos

acidentes analisados no RFAS. Este tipo de ORO não inclui a

redução de redundância que não resulte em perda de função de

sistema. Exemplos:

a) falha em restabelecer a operabilidade de um sistema

de segurança após a manutenção ou testes;

b) procedimento inadequado conduzindo a um alinhamento

incorreto de válvula que resulte em fechamento de uma

válvula manual em cada um de 2(dois) subsistemas de

injeção de segurança redundantes e que teria impedido

uma injeção solicitada.

Tipo 7 A - Condições resultantes de eventos naturais ou provo-

cados pelo homem que, como resultado direto do evento, requei^

ram desligamento da unidade, operação de sistemas de seguran-

ça, ou outras medidas protetoras exigidas pelas e.&pe.cí&ícaç5o.&

t<>cn<Lc.a&. Exemplos:

a) perturbações de ordem civil exigindo desligamento da

unidade.

b) danos na unidade, causados por incêndio, inundação, siss

mo, ou outras ocorrências similares.
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Tiflo 8A - Erros descobertos no transitório, nas análises de

acidentes ou nos métodos nelas usados descritos no RFAS ou

nas bases das téptciiicaçõtò tccnica6,que tenham, ou poderi-

am ter, permitido a operação do Ktaton de modo menos conser-

vativo que o admitido nas análises. Exemplos:

a) perda de vácuo do condensador resultando em transitó-

rios de fluxo e de pressão do Ktatoi, com picos de v<a

lores superiores aos analisados.

b) tempos de retardo de inserção de reatividade pelo sis»

tema de proteção do K9.at.on. maiores que aqueles usados

nas bases das í&pe.ci&i.caçõe.* t9.cni.cah.

Tipo 9A - Desempenho de estruturas, sistemas ou componentes

que exige ação de reparo ou medidas corretivas para impedir

a operação de maneira menos conservativa do que a admitida na

análise de acidentes no RFAS ou nas bases das e.&pe.ci Ricaçoe.&

tícnicaò, ou

- descoberta durante a vida da unidade de condições

não especificamente consideradas no RFAS ou nas eòpeci^lcaçõe.A

£zcnica&, que requeiram ação de reparo ou medidas corretivas

para corrigir e/ou impedir o desenvolvimento de uma condição

não segura. Exemplos:

a<) razões de fluxo axial menos conservativas que aquelas

para as quais correlações com sobrepotência /S.T

foram baseadas em projeções da taxa de queima do nú -

cleo.

b) falha da bomba de injeção de segurança em liberar va-

zões admitidas no RFAS,

c) degradação dos supressores hidráulicos de choque a

ponto de não poderem desempenhar suas respectivas fun

ções de segurança necessáricis.
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d) falha d« meciinii-.uu.s moçinõticos de disparo de uri dis-

juntor, relacionado 5 segurança, em deslignr sob ação

de sobrccorrento instantânea, conforme ind.i.cndo na

curva característica tempo-corrente fornecida pelo fa

bricante.

e) falha de uma válvula de alívio ou de segurança em fe-

char apôs redução de pressão abaixo do valor ajustado

para fechamento.

f) choque térmico no sistema de resfriamento do ntentofi

resultante de atuação inadvertida do sistema de inje-

ção de segurança.

5.3 OCORRÊNCIAS RELATÁVEIS EM 30 DIAS

5.3.1 Os 4 (quatro) tipos de ORO identificados no item

5.3.2 devem ser relatados dentro de 30 (trinta) dias após o

evento , incluindo no relatório , no mínimo , o "RELATÓRIO DE

EVENTO", apresentado no Anexo E, preparado pelo 0pe.no.don. e

suplementado, se necessário, por descrição circunstanciada a-

dicional a fim de proporcionar explanação completa dos fato -

res determinantes do evento.

5.3.2 Os tipos de ORO que requerem o relatório dentro de

30 (trinta) dias, conforme o item 5.Ó.1, são os seguintes:

Tipo IP - Valores de ajuste de instrumentos de dispositivos

técnicos de segurança ou do sistema de proteção do ficatofi me-

nos conservatives que os estabelecidos pelas eApe.ci^icdç.õe.0

técnícat,, sem, contudo, impedirem o cumprimento dos rrquisi -

tos funcionais de sistemas afetados. Exemplos:

a) um,dentre quatro prc;í»30Statos do KcatoH, opera a 135

kgf/cm' ao invés de 138 kgf/cnr , vato'i limite de. a -

ju&te. do AÍAtima de ò



b) um dentre quatro roles do sub-voltaqem, durnnte te£

te, falha em desc;mponh;xr sua função de desarmar um

disjuntor de desligamento do Miaton.

Nota: Testes de inspeção, calibração de instrumento ou manu-

tenção preventiva só necessitam ser relatados quando os

próprios resultados revelam um modo de operação degra-

dado.

Tipo 2B - Situações que conduzem â operação em um modo dege-

nerado ou exigindo desligamento da unidade, deriv«3d£is de u:.;:i

condição limitz de ope.fiação. Exemplos:

a) desarme do disjuntor da bomba de injeção de segurar^

ça após 20 minutos durante teste. Verificou-se que

o dispositivo de desligamento estava defeituoso,ten

do sido considerado inoperável e reparado.

b) falha da bomba de injeção de segurança em partir após

o acionamento do sistema. A inspeção de componentes

redundantes foi completada com êxito.

c) uma de duas bombas centrífugas de carregamento tor-

nada inoperável por causa de um mancai defeituoso.A

operabilidade da bomba redundante foi confirmada.

Nota: Testes de inspeção, calibração de instrumentos ou manu

tenção preventiva só necessitam ser relatados quando

os próprios resultados revelam um modo de operação de-

gradado.

Tipo 3D - Impropriedades observadas na implementação de cem

Vioie.à adminiòtnativo&,ameaçando causar redução do grau de

redundância existente nou sistemas de proteção do neato/i ou

nos dir.positivoí; técnicos de segurança. Exemplos:
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a) um, doutro dois r-,or<-»dore.íí diesel, desligado por âL

ta temperatura resultante de alinhamento incorreto

de válvulas de água de resfriamento.

b) válvula de isolamento para um pressostato de baixa

pressão encontrada fechada,mantendo pressurizado

o trecho 'entre aquela e o pressostato. A atuação do

pressostato nco ocorreria a baixa pressão. O retor -

no impróprio â operação após a manutenção foi a cau_

sa.

c) falha na realização de testes de inspeção com a

freqüência exigida.

Tipo 4B - Degradação anormal de sistemas não especificado.? no

item 5.2.2, ORO.- Tipo 3A, projetados para conter material ra

dioativo resultante do processo de fissão nuclear. Este tipo

de ÕRO i:5o inclui as fontes seladas, as fontes do calibração

e o vazamento por juntar, de vedação ou gaxetas de válvulas

dentro dos limites para vazamento identificado, constantes

das eòpe.cÁ.^Kcaçõeò té.cni.ca.6 . Exemplo: vazamento através da

parede de um tanque de armazenamento de rejeitos líquidos.

RELATÓRIOS ESPECIAIS

6.1 FATORES SINGULARES

6.1.1 No caso da unidade, possuir características de projeto

singulares ou outros fatores incomuns, a necessidade de um

programa de relatórios suplementar ou modificado , será deter

minada pela CWEW especificamente para cada caso considerado.

6.2 EVENTOS ESPECIAIS DE INTERESSE

6.2.1 OG 7 (coto) tipos de eventos identificados no item

6.2.2, sondo freqüentemente de elevado interesse e não estan

do incJiudof: entre us ORO na seção 5, devem ser comunicado»

polo OpCiadc"; à CWfW, com a maior brevidade poscíve] apor,
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serem descobertos, por telefone ou rádio.

6.2.2 Os tipos de evento que requerem a comunicação imedia

ta>conforme 6.2.1, são os seguintes:

a) evento causador de dano à propriedade ou equipamento ,

que afeta a capacidade de produção de energia da uòlna.

b) exposição â radiação de trabalhadores e do público em

geral , superior aos limites de exposição estabelecidos

pela CWEW nas normas pertinentes.

c) condições naturais ou provocadas pelo homem exigindo me

didas que não precisam ser relatadas como 0R0 - Tipo 7A.

d) descoberta de evento radiolõgico importante, exterior -

mente ao local da uA-óna, ocorrendo durante o transporte

de material , do qual o Opinado*, era o remetente ou o

destinatário.

e) desligamento não planejado, cuja duração seja superior

a uma semana, independentemente da causa.

f) liberações não normais de material radioativo origina -

das nos limites do local da unidade, e que não são rela-

táveis sob outros dispositivos desta norma.

g) falha ou dano em equipamento relacionado â segurança

que não necessita ser relatada de acordo com a seção

5.2,se o tempo de reparo estimado exceder o tempo

permitido pelas e.& piei Ricaço eò ticnlcaò.
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ANEXOS
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ANBP A

HEUOflRIO DO NOME» DE INDIVÍDUOS E DE HOHENS-PEM POR ATIVIDADE/TUNCAO

Processo nç

Unidade

Data

Preparado por

•telefone

ATIVIDADE/FUNÇÃO

Operação 4o Reator e Inspaçõts
e Testes Periódicos
Pessoal de Manutenção
Pessoal de Operação
Pessoal de Radioproteção
Pessoal de Supervisão
Pessoal Técnico/Engenharia
Manutenção de Rotina
Pessoal de Manutenção
Pessoal de Operação

Pessoal de Supervisão
Pessoal Técnico/Engenharia
Inspeção em Serviço
Pessoal de Manutenção
Pessoal de Operação
Pessoal de Radioproteção
Pessoal de Surervisão
Pessoal Técnico/Engenharia
Manutenção Especial
Pessoal de Manutenção
Pessoal de Operação
Pessoal de Radioproteção
Pessoal de Supervisão
Pessoal Técnico/Engenharia
Processamento de Rejeitos
Pessoal de Manutenção
i'esaoal de Operação
Pessoal de Radioproteção
Pessoal de Supervisão
Pessoal Técnico/Engenharia
Recarreganento de Ccnfcustlvel
Pessoal de Manutenção
Pessoal de Operação
Pessoal de Radioproteção
Pessoal de Supervisão
Pessoal Técnico/Engenharia
Total
Pessoal de Manutenção
Pessoal de Operação
Pessoal de Radioproteção
Pessoal de Supervisão
Pessoal Técnico/Engenharia

TOTAL GERAL

NÇ d e I n d i v í d u o s ( > lOOmrem)

Qipregados d o Operador

Lotados

na
Unidade

Não Lotados
na

Unidade

Trabalhadores

Total de liomens-Rero

Qipregados do Operador | •Vrltsa]yiajorei;

Outros lotados Não totados
na : na

Unidade Unidade

rtitros
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KÍVEL MfiDIO DIÁRIO DE POTÊNCIA DA UNIDADE

Processo n<?

Unidade

Data

Mês

Dia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nível Médio Diário de Potência
(MWe-líqni dos)

do

rado por

one

Dia

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nível Médio Diário de
Potência(MWe-líquidos)

Instruções

Listar os níveis médios diários de potência da unidade em MWe-líqui-
dor. para cada dia do mês do relatório. Arredondar para o n9 inteiro
de megawatts mais próximo.

Essen valores serão usados para traçar um gráfico para cada
mês de relatório . Observar quo quando a capacidade máxima confiável
é usada para cada potência elétrica líquida da unidade, podem exis -
tir ocasiões em que o nível diário médio de potência excede a linha
de 100% (ou a linha de nível do potência restrita). Em tais casos ,
a folha de saída de potência média diária da unidade deve ser anexa-
da junto ã explicação da aparente anormalidade.
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RELATÓRIO DB PATH'S I_)i: ol>i.RA_0

Processo n9 _____________

Unidade

• D a t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Preparado por ___________

Telefone

CONDIÇÔFS OPERACIONAIS

1. Período do telatãriot Ibtal A: H»»? 110 período do relatórloi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

?. Potência autorizada QMt)t

Capacidade MJbdma CCnfíóvel ffttv-Lfquitlrc): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Potência Elétrica liquida OMe-Llquidos>:

3. Potência Restrit* dt Ct~ração («e lo iwr) Mí-liciuidc»)» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Motivos para a Restrição <«e houver):

K> rt_ Ho Ano até OKU—tlvo
a Data

5. W d e horas o—IO natar critic»

( . W d e haras aosi rector dtsIlçodo (reserva)

7. NP d* hecas ocn Orador na Unha

t . M9 da heras am g__tar dssUqado (zcserv<<)

9. B_T9la Tfc-Uca Bruta Garada OMt)

10. &>«rg_ Elétrica Bruta Gerada Mti)

11. Enerçla Elétrlcn liquida Gerada Owh)

12. Fator da Utlllzaoio ** Ifeator

13. Fator de MsponihiUdade do Reator

14. n t o r dt OUliMçio da Unidade

15. Fator dt naponiblUd—• da Uhidade

1C. Fator da f-p»•<•_— _ , Unldad- (Usando a Capac. Max. Oonfltwal)

17. Fator dt CapwrKt-wT- da Ui_—Ia (Usando os M*y de projeto) . . . , . .

IS. Taxa de Paralisação Forçada da ttüdade

19. Desllqa—n—• programado* para os pc__nos 6 meses (tipo, data a duração da cada) •

20. Se a uüdade estiver dtsllgada ao final do prrfodo do relatório,es_i_r a data di partidas

Unidades em Fane da Testes.

CrlUcaUdado Inicial

Geração elétrica Inicial

0pT*,vi° oon KJÍ'

Fi-viste Alcançado
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ANEXO c (ontt.)

INSTRUCTS PARA PREPARAR O RELATÓRIO DE DADOS PE OPERAÇÃO

Este relatório deve ser fornecido mensalmente polo
Operador. O nane do prepíuwjor e o número do telefono de
vem ser fornecidos nos espaços designjdns. As instruções
abaixo são fornecidas para facilitar o rrlato dos ciados
de rato consist.sitv.0 número da instrução corresponde ao
núnero do item do modelo do relatório.

1. pmlooo PE RHAlflRin.Designar o môs para o qual
os Artos MO jprvsoitA-tos. O Total de horas abraruje nor-
maljiMite A; OOhOlm do primeiro dia a 241itlftn do último dia
do BRS, con ajustes apropriados para qualquer mês em que
íor feita una alteração do horário normal para hora de ye
rão (ou vice-versa). Os dois unions períodos de relato -
rio mais curtos são:
- (1) aquele an que ocorre a geração elétrica i n i c i a l e -
(2) aquele em que o reator é desligado pnra desativação.
Ito primeiro caso, o total de horas arredondado para o dé
cimo de hora mais próximo, fiunpreende desde a hora da qe
ração de energia inicial até 24h00m do ultimo dia do mês.
No último caso.o total de horas arredonda*) para o_décí-
mo de hora mais próximo, abranqe desde OOhOlm do pês até
a hora específica de desligamento final.

2. POTPNCIA AtflORIZADA 5 a potência térmica máxima
expressa em megawatts, atualmente autorizada pela CIIEN.

A CAPACIDADE MRXIWI CCNFlAVEL é a saída elétri
ca bruta medida nos terminais de saída do turbo-gerador"
durante as condições sazonais mais restritivas, menos
as cargas normais de serviço da unidade.

A POTBlCIA ELÉTRICA LIQUIDA é aquela especifi -
cada pelo Operador e usada para fins de projeto da unida
de.

3. POlEJĈ v RESTTJTA PE CPERflÇãO. Observa-se que
este Item é aplicável apenas se estiverem em vigor res-
trições sobre o nível de potência. Limitações a curto
prazo (menos de im rês) sabre o nível de potência não
precisam sor apresentadas neste item, já que un dos obje
tivos mais importantes do item é o de determinar se.eaqie
nível <te potência, una linha restritiva de nível de po-
tência deve ser traçada sobre o gráfico de potência mé-
dia diária do reator. Já que esta informação é usada pa-
ra desenvolver valores sobre capacidade perdida devido a
restrições , requer-se que esse valor seja egresso an
««-líquidos, apesar do valor t€-r que ser derivado de po
téncia on MWt ou em valor percentual.

4. MOTIVOS PARA KFSTRTC/O (se houver). Se for usa;
do o it<TT\ 3, o ittm 4 explica purque. Narrativa breve é
aceit'ivcl. Citar referencias, ouro apropriado. Indicar
se as restrições são impostas ou são requisites reoulato
rios. Ser o mais específico possível dentro de limites *
de pspiço. Unidades na fase de execução do programa de
testes cto partida devem ser identificadas aqui.

s. m ce truws cru o REATOR crtrnoo.
«presentãx esse dado referido ao total
de horas do período do relatório .

6. HP nE HORAS CTM REATPW DtrT.H'ADO
(RESERVA). O mrwro tota l de horos du -
rante o período do rt latór io on que* o
reator foi desligado por motivos admi-
nistrat ivos ou outros, m s estava d i s -
ponível para operação.

7. W PE HORAS CCH QERAOOP
Tanbán chamado N? de Horas de Serviço.
0 núnoro de horas durante período cm
que • unidade esteve fornecendo energia
ao sistanB. Essas horas , m i s as l i s ta
das no Anexo D para as horas do retira-
da de serviço do gerador, deven ser
iguais ao total de heras do período do
relatório.

8 . N ? DE HDRAS OCM CZRADOR DESLIGADO

(RESERVA). O número t o t a l d e h o r ^ s d u -

rante o período do re latór io , s t que a
unidade foi retirada do sistema por mo-
t ivos de economia ou outros, mas estava
disponível para operação,

9. ENERGIA TÉRMICA BHUTO GERAI». A
salda térmica ao sistema nuclear de s u -
primento de vapor durante o to ta l de
horas do período do re la tór io , ex^^
on nwjauutt-hora.

10. BCRRIA ELÉTRICA BROTA GERADA. A
saída e l é t r i ca da unidade, medita nos
terminais do turbo-gerador durante o
to ta l de horas do período do re la tór io ,
expressa em mejawatt-hora

11, JWPCIA EL6TRICA LÍQUIDA HLTWDA.
A salda e létr ica bruta da unidade medi
da nos terminais de saída do turbo-ge-
rador nenos as cargas normais de servi
oo da usina durante o total de horas "
do período do relatório expressa em
mngawatt-bora. Nao devem ser usadas
quantidades negativas. Se não houver
valor positivo para o período , entrar
can o valor zero.
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AKC'.'.O C ( c o n t )

OBS-.Os l i a i s seguintes 12 a 18 não dcvun nor a n
pitadas para unldxtes ainda na fase de t e s t e üe elevação
de potência e de partida. Ao invés disco mtr.ir urm N/A
(não aplicável) na coluno do mês canvntc . Fates s e t e fa
tores devem ser canputados, a partir Ai hora on cpjc a ií
nidade operar can ACT. Os valores ci iwlat Ivos na sojiindã
e terceira colun 3 dcvun ser basear nn cpcxaç.x) oun ACP
cano una data de partida. Mo entanto, uriittaJcs já cm opc
ração cem AOP, para as quais valores cumlat ivos forÃü
baseados cm diferentes datas de partida, não precisam re
ralcular esses valores. ~

12. FATOR CE OTIUZAÇfiO DO REMtlK. amputar d i v i -
dindo as horas em que o reator esteve c r í t i c o (item 5 )
pelo to ta l de horas do período do relatório (ltOK 1) .Kx-
piessar em porcentagem con a precisão de um décimo 0,1%.
Durante os meses em que a unidade esteve dcslicrada por
todo o período devido a problemas não relacionados a m o
reatar entrar can H/h (não aplicável) e explicar no suma
r i o do Anexo D. Não incluir noras a m reator desligado
(reserva) no cálculo.

13. FATOR DE DISPCOTBILIDADE DO REATOR. COnputar
dividindo o u ? * horas disponíveis do reator (item 5
nais item 6) pelo total de horas do período do re latór io
(item 1 ) . Expressar cm percentage» can a precisão de un
décimo 0,1%.

14. FATOR DE UTILIZAÇÃO DA UOTDM3E. amputar d i -
vidindo as horas cm que o gerador esteve na linha ( item
7) pelo t o t a l de horas do período do re latór io (item 1 ) .
Expressar em percentagem con a precisão de un décimo
(0,1%). t ão incluir o n? de horas can reator desligado
(reserva) no cálculo.

15. FATOR DE DISPONIBILIDADE DA UNIDADE. CatfJUtar
dividindo o ri? de horas disponíveis da unidade (item 7
mais item 8) pelo total de horas do período de re latór io
(item 1 ) , Expressar em porcentagem can a precisão de un
décimo (0,1%).

16. FATOR DE CWACIUftPB DA 'JKIIWDE (USANDO
CM'ACfDftETMl&IW awãflVKL). Cn,;«l,u dividin
tto a energia e lé tr ica liquida Tcrodi (item l lT
pelo produto da capacidade máxima crmfiãvel
(lttm 2) pelo total de horas do período de re-
latório (item 1) . fòprcssar em percentage» cam
a precisão de um docimo (0,1%).

17. n a y i£ ovpftciiwg DA wiiv-n: (uswco
POTfrClA~BRTHCA LT'JUIIW. Oanputjr' cano no
item 16, uti l izando a potência e l r t r i c a de pro
j e t o no luqar da capacidade máxima confiável ."

18. T7VXA DE PARALISffÇto DA lWirW)K. Onmpu-
tar dividindo o n9 to ta l de horas "cfc paral isa-
ção forçada (a partir da tabela no Anexo D) pe
la son» do n9 de horas do gerador na linha ~
(item 7) mais o nV tota l de horas de paral isa-
ção forçada ( a partir da tabela do Anexo D).
Expressar en percentagan c - o a precisão de un
décimo (0,1%).

19. DESr,IgMEWIO6 PROGRAMADOS PAM OS PHO-
XPCS StIS fKjtS . incluir t i p o fivcãrregamãi
t o de canbustlvel, manutenção e outros) , data
proposta de i n í c i o de desligamento e duração
para o «eamo. Reccnhece-ae que pockn ser pro -
granados desligamentos entre re la tcr ies e que
est« itam não Inclui t a k » e l e s . Ser o mais
p r a d s o possível quanto ã data cm que o re la to
r i o fo i pxvparado.

20. DATO DE RE-PARTIPA DA UNIDADE. Auto-BX
pllcaUvo.

21. «nmPES at FASE DE TOSTES. Observar
que esta informação é requeriãa,ap»ias, para
todas as unidades na fase de tes tes ce eleva -
cão de potência e de partida x não sendo exigi
da para unidades já em operação can t£P.

FASE DE TESTES é definida cano o período
seguinte & crit icai trtnrle in i c ia l durante o
qual a unidade é testada sucessivamente em
níveis de potência mais a l t o s , cu1:n3nando oon
operação na potência plena por um período con-
tinuado e conclusão de períodos de finclonamen
t o de garantia. ~





A N E A O D í r

REDUÇÕES DE POTfiNCIA E DESLIGAT-TENTOS DA UNIDADE

Procasso
Unidade _
Data

DO RELATÓRIO
Preparado por

Telefone

DMA TIPO

F: forçado
P: programado

DUFAÇÃD
(horas)

MOTIVO (1) MÉTODO DE DESLIGRMENTO
DO REATOR OU DE REDUÇÃO
DA POTÊNCIA 12)

AÇÕES CX5RRETTIVAS/CX132CTAPJOS
I 3

i

l !

A:
B:
C:
D:
E :

F :
G:
K:

Falha de Equipamento (Explicar);
Manutenção ou Teste '
Recarregarento dst C
RastriSo R e l a t ôç
Treinamento cie Opsraácr e
E::air:3 de Licença
Aârdnistratâvo
Erro Operacional (Explicar)
Oiitrca (Eíqplicar)

2) Métcdo
1. ^!anual Progranado
2. Manual Forçado
3. Deslicorsnto /-.utonátioo (pelo

sístenva de proteção)
4. Outros (Explicar)

SU>ÍHIO:



30 CNEN NE-1.14

ANEXO O ( lYuit . )

REPUÇCES DK POTRNCTA E DKSI.IGAMENTOS DA UNIDADE

INSTRUÇÕES

Este relatório deve descrever trckx: os dts
llgamentce da imidido durante o ^r lo to cto r»-la
tório. Alan disso, <V\* servir coro fonte <>••? ex
plicação de qundis apreciáveis em níveis médica
de potência (Anexo b). Cada reduç/o significa-
tiva no nível de potência (maior cjue 20% de re-
dução no nível nÉdtp diário de puttticia para as
24 horas precedentes) deve ser registraria mpsno
que a unidade nV> trrhs .sido caif-li-túinenti* det-
ligada. Para tais reO-jçces no nívpl de potência,
• duração deve sei anotada cano zero, o métoílo
de duração oemo 4( outro) e a coluna de ujuirá
rios deve justificar. Essa coluní» dpvr ser us.>-
da para fornecer qualquer explicíição vexxssãriu
não adequadamente descrita pelas colunas corlifi_
cadas. Solicita-se não adidoiar à. l i s ta códi-
gos e legendas agora fornecidos. Do mesmo myio,
não acrescer colunas.

Número. Esta ao) una deve Indicar o número se -
qOehcial determinado rara cada desligamento ou
redução significativa n3 potência porá o ano
civ i l . Quando un desligamento ou redução apre-
ciável de potência ocmeça eu un período do re-
latório e termina on outro, deve ser feita utwt
entrada para ambos os períodos de relatório, a
fim de se ter a certe2a de que tecles os desli-
ganwitos ou reduções significativas de potên-
cia foram relatados. Não deve ser atribuído nú
mero para cada entraia, até que a unidade tenha
alcançado sua priirtara geração de energia.

Data . Esta coluna deve indicar a data do iní -
d o de cada desligamento ou reduçáo significati_
ya de potência, ftelatar do seguinte modo: dia ,
niês, e ano. Assim 20 de Fevereiro de 1982 deve
ser 200282. Quando uni Gesliganento ou redução
significativa de potência caneca mi um período
de relatório e termina em outro, dr-.-e ser feita
una entrada para autos os períodos às relatório,
a fim de se ter a certeza de que tedoe os desH
ganentos ou reduções significativas de potência
foram relatados.

Tipo, usar "F* ou "P" para indicar "Forçado" ou
"Prograrado", respectivamente , pera cada des -
ligaranto ou redução significativa de potência.
Incluan-se nos desligamentos forçador., os exicú
dos para terem início o mais tardar no próximo"
fim de s-rana após a descoberta de uma ooodição
anomil. Beaonhece-se que é necessário algum crú
tério para categorizar desligamentos desse nodoT
Bn g e n l , un desl1q.inur.to forçadu é aquele que
não teria sido ocrplctarlo na ausência da condi-
ção para a qual foi adotada medida corretiva.

Duração. Auto-expllcatlvo. Guindo g
to se prolonga alán do final de uni período <k>
relatório, orrttar, operas, o tempo ate o fim do
período <k> relatório c dar oontiraiidade nos pe-
ríodos dn relatório subseqüente . O rolaterio
da duração de retirada de serviço deve arredon-
dar para o âécinrt mais prádmo de um hora para
facilitar a sana. 0 n? total de horas <1e ratlra
da de serviço mais o n9 de horas em que o gera-
dor esteve na linha (itan 7 do Anen.> C) deve
ser Igual ao total de horas do período do rela
tório (item 1 do Anew C). ~

Motivo. Categorizar através de atribuição d*
letras de acordo can a tateia que aparece na ul
tina coluna. Se tiver que Mar usada a catagoria
H, fornecer cenentaxios

Método de Desligamento do Baator ou de
aV: Potência . Categorizeur através da ai
de nüneróTfe acordo cem a tateia que apareça na
última coluna. Se tiver que ser usada a catago-
ria 4, fornecer canentárica breves.

Ações Corrctivas/CcnentárioB. Usar esta coluna
para detalhar ou explicar os motivos para cada
desligamento ou redução significativa ds potên
d a , com a ação corretiva tonada, se for o cã
so. As entradas da coluna de canentãrics devem
fornecer identificação de cada desligamento ou
redução significativa de potência, que ocorra
cano resultado direto de uma ocarrenda de re-
lato obrigatório sobre a qual será, ou fo i , a-
presentado um relatório (Essa informação pode
não ser imediatamente evidente para todos es -
ses desligamentos, já que pode ser requerida
lnrestlgaçao^adicional a fin de verificar s t
estava ou não envolvida uns ocorrência de rel i
to obrigatório ) . Quando puder aer feita una
correlação direta entre un determinado desliga
mento e um relatório específico de ocorrência
de relato obrigatório , a entrada da coluna de
comentários deve especificar o número e • da-
ta do relatório dessa ocarrénda.

Sumário. Fornecer una descrição sumária (3 a 4
sentenças) sobre os aspectos principais da qpe
ração da unidade no mês do relatório. Incluir"

. quaisquer comentários exigidos pelo item 12 do
Anexo C.

I
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A N E X O E

RELATÓRIO DE EVENTO

Processo n9
Unidade
Data
Preparado por
Telefcne

1. NCAÍ>3 do operator

2. Datei do evento

3. Nüncro do relatório

4. Con&Lçôes da Unidade antes do evento (nível de potência, pressão,temperatura,
condições anormais <x>rrelacion?clas oan
o evento, e tc) .

5. Causa principal do evento:

- Deficiência de Projeto

- Falha de equipamento (citar marca e o fabricante)

- Erro de precedimento

- Falha humana

- Outros

6. Mcxlo de descoberta do evento

7. Descrição detalhada do evento

8. Análise da ocorrência

9. Ações corretivas tonadas

10. LibcroçHo de radioatividade cm decorrência do evento

11. Exposição de pessoal a radiéição

12. Danos pessoais.

13. Nuuvnor; dos rclatórioc antcrior»2G do ocorrências similares.
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ANEXO F

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE KFLUENTES E REJEITOS

Tab. 1 Processo «9
Unidade

Informações Suplementares

Preparado por

Telefone

1) —imites das Nornas

a) Gnscs de Fissão e de Ativação:
b) Iodos:
c) Partículas «n suspenséio.Moia-vida > BDUIS:
d) K£ luont.es Líquidos:

2) Conct»ntraçõos Máximas Pcrmissívcis

r a Ott> uaada na determi nação de taxas de liberação ou aoncentrações
permitidas:

a) Gasea de fissão e do Ativação:
b) Iodos:
c) Partículas tan suspensão, Meia-vida? ÔDJas:
d) Efluentes Líquidos:

3) Energia MS—.a

Indicar a ennrgia média (Ê) di mistura de radionuclídeos em liberações de gases
de fissão ou de ativação, se» aplicável.

4) Medidas e Aproxinucões de RadioatLvlclacle Total

Indicar os métodos usados para ircdir ou aproximar a radioatividade total em
efluentes e 03 mSLcdos usados na determinação da composição de radionuclídeos.

a) Gases do Fiasão e de Ativação:
b) latas:
c) Partículas em suspensão , Mnl.a-vida '7 8 Dias:
d) Ff UiCTittS íJquidos; ~

5) Lábcrações de BatcJadas

Indir,ir as seguintes informaçcx:-s rolativ;t> a lLl«rações de bateladas de
materiais radioativos an efluentes líquidos ou gasosos.

a) Lícjiiido9

1 - [Júmero do bateladas librrvidas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 - Tr-rrpo total para as liber.içõt^s de

batelada:?:
3 - TCJIÇO inóxino para uma liberação de

batelada:
4 - Tcnipo medio para liberação de batclada:
5 - Tempo mínimo para uma liberação do

batelada: ______________________
6 - I'luxo iti'dio da descarqa duranie o [i-ríodo

ito llbouiçõo de efluente no fluxo de des-
carga:

b)

1 - Múmrro de batel?.das lil>eradas:
2 - Tempo total para as liboruções das

bateladas:
3 - Teatço niáxiim para uma lJl»>raçõo de

b
4 - Tempo ircdio para llbeniçõu;; de batelad/js:

5 - Tempo mfniro [jara uma li ter ação de
batelddci:

c) T,it"^racõrn Anumala

1 - JJçjuidço

- Núrncy.o di
- Ativídcidc total liberada:

- tüiiioro cli-' lilr>taçocs!
• At.ivid.Jo to! oi libern.'.i:
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A N E X O F

1 ^ ! Q ! Í I 9 DE LIBERAÇÃO DE EFLUENTES E REJEITOS

TAB. 2

Ef luen tes Gasosos - Somatório de Toda* as Liberações

Unidade Trimestre

(A) Produtor; Gasosos cia Fissão
e do Ativação

1) .Liberr.çHo total

2) Taxa nédia de liberação

3) Percent agan do Limite cons
tanto cigs Ksp_. Teco :i car,

(B) Iodor;

(C) Partici\las em suspensão (aerosois)

(D) Trítio

Trimestre Erro Total
Estimado %

1) Iocto-131 total

2) Taxa irc<3ia de liberação
por período

3) Percontrigan do Limite ocans
tanto das Esp.Técnicas

3) Part.iTráa-vida > 8 dias

2) Ta: a ir.?dia de liberação
por período

3) Percotitagan do Limite cons
to fite? ddü Esp.Técnicas

4) Ridloíitivldade alfa total

1) Liberação total

2) Taxa uédia de liberação
j-or período

3) Porcvntng-.w do Limite cons
tonto d.ts K.<3p.Técnicas

* Rí.\̂ .ir;t.j-:.tr resultados lio foninto: . . . . .E +
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A N E X O F

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE EFLUENTES E REJEITOS

TAB. 3

Efluentes Gasosos - Liberações em Altura Determinada

Local de Liberaçãot

Altura:

Nuclideos Liberados Unidade

Modo»

Continuo

Trimestre Trimestre

Batelada

Trimestre Trimestre

1) Produtos de Fissão Gasosos

Crlptônio 85
Criptõnio B5m
Criptõnio 87
Criptõnio 88
Criptõnio 89
Xenonio 131m
Xenonio 133
Xenon 1 o Í3LS
Xenonio 135m
Xenonio 137
Xenonio 138
Ov.tros (especificar)
Aroônio 41

Hão Identificados
Total no Período

2)' Iodos

Iodo
Iodo
Iodo
Total

131
133
135
no Período

3) Partículas em suspensão (aerosols)

Cromo 51
Manganês 54
Cobalto 57
Cobalto 58
Ferro 59
Cobalto 60
Zinco 65
Estròncio 89
Estrondo 90
Zircõnio 95
NlõbiO 95
Ruténlo 103
Rutcnio 1Ò6
Prata 110m
Antimõnio 124
Césio 134
Césio 137
Bario - Lantanio 140
Cirio 141
Ccrio 144
Emissores Alfa(Pu238,Pu239,
Pu240, Am24j ,Cm2 42 fCn24'l)
iiao identificados
Total no Pi-riodo

* Registrar ro.;'iltados no fonuito: F. +
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A N E X O F

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO ÜE EFLUENTES E REJEITOS

TAB. 4

Efluentes Gasosos - Liberações ao Nível do Solo

Local de Liberação:

Nuclídeos Liberados Unidade

Continuo

Trimestre Trine

Modos

stre

Batelada

Trimestre Trimestre

1) Produtos de Fissão Gasosos

Criptônio 85
Critpõnio 85m
Criptônio 87
Criptônio 88
Criptônio 89
Xenonio 131m
Xenonio 133
Xcnonio 135
Xenonio 135ra
Xenõnio 137
Xenònio 138
Outros (especificar)
Arqõnio 41

Não Identificados
Total no Período

2) Iodos

Iodo
Iodo
Iodo
Total

131
133
135
no Período

3) Fartículas em suspensão (aerosois)

Crono 51
Manganês 54
Cob.-ilto 57
CobalLo 58
Kerro 59
Cobalto 60
Zinco 6 5
Estròncio 89
Estrondo 90
Zircon)o 95
Niõbio 95
Rutenio 103
Kutcnio 106
Prata 110m
Antimõnio 124
Cê:iio 134
Céfiio 137
Bãrio - Lantariio 14(5
Cõrio 141
Ccrio 144
Emissores Alfa (Pu238,Pu339,
PU240, Am241,Cm242,C.T,?M)
Nao Idcntificnclori
Total no Período

Registrar resultados no form.it-o: E +
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A N E X O F

"RELATÓRIO PE LIBERAÇÃO DE EFLUENTES E KEJEITOS

TAB. 5

Efluentes Líguidos - Sanatório de Todas as Liberações

A) Produto de Fissão e de Ativarão

1. Liberação total (exceto trítio,
gafiü e alfa)

2. Concentração mSdia diluida durante
o período

3. Percentagan do limite constante
das "Esp.Técnicas

Unidade Trimestre .Trimestre Erro total
Estimado ?.

B) Tratio

1. LilxDTc-ição Total

2. Concentração mídia diluida durante
o p-.irJ.OfJo

3. Percentagan Ü O Limite conatante
das Eop.Téaiicas

C) Gasss Dissol\ádos e Arrastados

1. Idlxiração total

2. Concentração média diluida durante
o período

3. percentagem do Limite constante
dc'iS Esp.Técnicas

D) Rar3ioativldade Alfa Total

1. Liberação Total

E) Volume de Rejeitos Liberados (antes
da diluição)

F) Volume de água do diluição usado du
rante o período ~
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A N E X O F

RELATÓRIO P E L I B E R 7 V Ç Ã O PIT EFLUENTES E KEJEITOS

TAB. 6

Efluentes Líquidos - Rad ionuc1ídeos Individuals

IÕio 131

MDDO

1 Contínuo

'õco Liberado

'0 í>9
.o ''0
!4
•>"i

L

| j

i !

Batelada

Tílnestíe Trinvastre

Zinco 65
i-iCin-';<'V''.: ' 3 _

Cru:o bl

Ziicõ;r:o-;':it;bi.o 95 ' 1
Mo.Hh.i'. íic yy
Tor.!-...-.vo '!<-"a
ií.i;..!iio .M)J

)'ârio-j/'iií;anio 140
(À- i - io .!.<'• .1.

Cor.ro .!-.'•'.

(

O.iciorí (especificar)

Nao Identiiiçados
Total pcirn o Período (oci ma)

• Xcnôiiio 133
Xchcaiiõ J.3L>

* Registrar resultados no fonnato: +
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A N E X O F

RELATÓRIO PE 11B£KAÇKO l>K EFLUENTES E PKJEITOS

TAB. 7

Expodiçõss de Rejeitos Sólidos e de Goitfciüstxvel Irradiado

A) Re jeJ tos sólidos expedidos para Repositório de Rejeitos (E>:o2to Combustível
Irradiado).

1. Tipo da Rejeito

a) Resinas exauridas, lanrn de f i l t r e s ,
cCTicv.ntrr.tdos Co evnpcrrdor , e t c .

b) Rejeitos oo:;^possíveis secos, equi
pan^nto contcaainado, e tc

c) Corponeiites irradiados, barras de
controle, etc

d) Outros (especificar)

Unidade Saiestire Erro to ta l
Estimado %

2. Estimativa da canposição do radio-
nuclxdoo principal (por t ipo de
-jei to ) .

a)

b)

c)

d)

.,

.3. Disposição do Rejeito Solido

Número de Expedições Modo de Transporte Destino

B.'Expedições de Combustível Irradiado (Disposição)

Número de Expedições Modo de Transporte Destino
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A N E X O F

DE UPmPyiO DE EL;1UEOTES E REJEITOS

1KB. 8

N9 de Horas para Ceda Veloci/inds e Direção do Vento

Período do Registro:

Condições de Equilíbrio Atitosferico:

Elevação:

Direção do Vento

N

NNE

NE

EKF.

E

ESI3

SíS

SSE

s
sso
so
030

0

0N0

NO

IM)

Variável

Vejjcjcidadle do vento (m/s) 5 'elevação i . . m

0,5^1,5 2-3,5

. . .

4-6 6,5-9 9,5-12 >12 Total

'.total:
Período de Calmaria (horas)
Itoras nem Registro de Dados:

bíi: Registrar o número to t a l de horas para cada categoria de direção do ven-
t d t i t F t b l i i l fo d i a ' J ' i

g ç
to pam cada trimestre. Fazer tabelas similares para <Mcfo condi.cao'J'oqui
l íb r io atjmosfcri oo e elevação. ""
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A N E X O F

FELATftRTO TOIT MJ^ACAG DE EFLt TENTES- E TIE JEITOS

TAD. 9

Condições de Eauiü íbrio Atmosférico

Condições de Equilíbrio
Atmosférico

Ex treinamento instável

Moderadamente; instável

Ligoi r.:»meute instável

Neutro

íiigeiramente estável

••Moderadamente estável

Extremamente estável

Categoria
PA.t3QU:a,L

A

B

C

D

E

F

G

<T<*(a)
(Graus)

25,0

20,0

15,0

10,0

5 ,0

2 , 5

1,7

Variação de Tempfi;
ratura c/ Altura

(°C/100m)

<" 1,9

- 1,9 a - 1,7

- 1,7 a - 1,5

- 1,5 a - 0 ,5

- 0 ,5 a 1,5

1,5 a 4 ,0

> 4 , 0

(a) Desvio padrão da flutuação da direção horizontal do vento no
período rio 15 minutos a uma hora. Os valores mostrados sáo va
lores médios para cada condição de equilíbrio. "~


