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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é tentar responder a duas
perguntas básicas sobre análise de segurança, a saber, por
que é feita e como é feita, e dar uma idéia das tendências
atuais na área.

A primeira pergunta será^tratada no item 2, abordando
o aspecto da utilização da análise de segurança visando a-
tender os requerimentos das^autoridades licenciadoras.

A segunda pergunta será tratada no item 3, tomando cc
mo exemplo a análise de segurança realizada para as usinas
de Angra 2 e 3, asjfuas primeiras usinas do acordo Brasil-
Alemanha. Essa análise foi feita de açorco cor. a prática
alemã, com participação da MUCLEN, e visando atender os re
quisitos de licenciamento da Comissão Nacional de Energia
Nuclear CCNEN).

A participação da NUCLEN acima referida faz parte de
um programa globajL de transferência de tecnologia para a
NüCLEN, iniciado em 1976, com a finalidade da .'."JCLEN assu
mir gradativarnente a inteira responsabilidade de projeto
da usina. Cs códigos e a metodologia a seren apresentados
no item ò estão ser.dc agora implar.te.dos na !iüCI..~N.

Ha analise írrarr. obedecidas as normas da 1ÜEN e as
norrrids__aler.ãs na área de segurança '.z centrais nucleares.
Neste último case e^peci. icamente as no m a s do "in.i?tór-ic de
interior (3MI), as r.rrrnas to Coir.itê Técnico Nuclear (KTA)
e as diretrizes d=. Torr.issã? cie c-e;;ijr anca ce Reatores (HSK).
as cuai;" ~.~c corr.tati'.'*?i s zy.v, as.' ;';•":.". -.z eur^o^iü c; e T̂.'-r.; r^
nas.

A análise ce segura;. ; Í , er.bora feita £ lur. dos^ crité
rios do pair fcrr.e:edor di tecnologia, é submetida à ClVrlV.
para que ala .;-:1 pr:n-r.ci.e sobre a sud adequação as normas
e condiçcss brasileiras.

_̂ No quarto s últino^item serão i^reser.-iada: alguma;-;
tendências atuais da análise de segurança, coir exeir.plos.

2. FINALIDA:Z :A AN"r.ii:z DE SIGURA::ÇA

O projeto de urr.a usina nuclear I submetido obrigato-
riamente, por determinação âas autoridades licenciadoras,
a uma rigorosa^análise da sua segurança que garanta a inte_
gridade e a saúde dos operadorese do publico.

Com esta finalidade, uma rigorosa investigação do pro
jeto, da construção e dos procedimentos operacionais é rea
lizada com o objetive de eliminar ao náxirr.o, possíveis me-
canismos geradores de qualquer acidente.

A central é sirr.ulada através de códiges cs cálculo,
produzindo como resultado um conhecimento bastante preciso
da evolução dos transientes e acidentes prstulddos para e_í:
ta investigação.

De posse dessas informações o_projeto pode ser modifi
cadò para^levar em conta as previsões obtidas por intermé-
dio da análise de segurança.

Nesse mesmo contexto, a análise de todo um espectro
de acidentes, alguns deles de baixíssima probabilidade do
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ocorrência, é requerida pelas autoridades licenciadoras
com a finalidade de garantir que mesmo para os piores aci
dentes imagináveis* a saúde da população na vizinhança da
central não seja posta em risco.

A licença para continuação ou início de operação só é
concedida se os requerimentos acima forem preenchidos.

3. METODOLOGIA E FERRAMENTAS UTILIZADAS NA AREA DA ANALISE DE
SEGURANÇA

3.1 Transientes e acidentes sem perda de refrigerante

A lista de transientes e acidentes a serem investiga-
dos de acordo com os requerimentos do país fornecedor
de tecnologia (Norma do BMI) é apresentada na tabela
3.1-1.
As condições de contorno para os cálculos são dadas na
norma do Comitê Técnico Nuclear (KTA) e nas diretrizes
da Comissão de Segurança de Reatores (RSK). De acordo
com essas normas e diretrizes os seguintes pontos de-
vem ser obedecidos na análise:

a. o estado inicial da central deve ser admitido como
sendo a pior condição de operação normal causada
por falha nos sistemas de medida ou controle

b. a evolução do acidente deve considerar um evento
iniciador, associado com falha simples e falha do
primeiro critério de desligamento do reator seguida
pela ação do sistema de proteção do reator

c. as conseqüências do acidente na central e vizinhan-
ças devem ser determinadas

d. o caso de transientes sem desligamento do reator
(ATWS) deve ser investigado

Para realização de análise de transientes e acidentes
sem perda de refrigerante foram usados os códigos
LOOP7 e^BRUSEK, já disponíveis na NUCLEN.
Estes códigos simulam toda a central como está mostra-
do em mais detalhes na tabela 3.1-2. Para o cálculo
de acidentes simétricos onde os circuitos do primário
se comportam de maneira ̂idêntica foi utilizado o c5d^
go L00P7, cujo esquema é apresentado na figura 3.1-lT
Este programa engloba todos os circuitos de refrigera-
ção em um único. Esta simplificação não afeta os re-
sultados e diminui sensivelmente o tempo de computa-
ção. Para o cálculo de transientes assimétricos foi
utilizado o código BRUSEK, cujo esquema é mostrado na
figura Ji. 1-2.
Este código simula dois circuitos de refrigeração, um
dos quais engloba todos os circuitos perturbados e o
outro, todos os circuitos em condições normais.
Como ilustração alguns resultados típicos para o caso
de "rejeição de carga até carga nula'1 são mostrados na
figura 3.1-3 (linha tracejada) para a central de Biblis
A.
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Na mesma figura também estão indicados os resultados
experimentais correspondentes obtidos durante o comis-
sionamento. A boa concordância entre os resultados
calculados e experimentais indica o grau de precisão
que pode ser obtido na simulação numérica da central.

3.2 Acidentes com perda de refrigerante

Os requerimentos básicos especificados na norma adota-
da (BMI) são:

a. Análise do acidente com perda de refrigerante para
diferentes áreas e posições da ruptura com a justi-
ficativa

b. Descrição da evolução do acidente
c. Analise do comportamento termohidráulico do sistema

de resfriamento do reator
d. Determinação das forças atuando no cilindro do nú-

cleo, internos e componentes do circuito primário
e. Avaliação dos danos no núcleo e da liberação de pro

dutos de fissão

As condições de contorno para realizaçlo dos cálculos
envolvidos nos itens acima estão conticas nas diretri-
zes da RSK. Estas diretrizes especificam limites, a-
plicabilidade de dados experimentais, correlações e SJJ
posições a serem usadas nos modeles de avaliação que
descrevem danos no revestimento, liberação de produtos
de fissão, alteração da geometria do núcleo, vazão de
refrigerante pela ruptura, "burnout" e modelos de trans
ferência de calor, comportamento das bombas do refri-
gerante e da potência no núcleo.
0 sistema de códigos que compõem o modelo de avaliação
usado gara a análise de perda de refrigerante^para An-
gra 2 é apresentado na figura 3.2-4. Para análise de
grande rupturas (2 vezes a área da seção reta máxi.iia
da tubulação do circuito primário ate 0,25 vezes a mejs
ma área) foi usado o sistema de códigos LECK-Vt (de£
pressurização após ruptura), HYDRANS (vazão de injeção
do sistema de refrigeração de emergência), WAK2 preen-
chimento e reinundação) e BETHY (danos no núcleo). Pa-
ra análise^da fase de despressurização no caso de pe-
quenas e médias rupturas (21 até 100 cm2) os cálculos
foram efetuados com o código CEFLASH-UAS.
Na figura 3̂ 2-5 é apresentado o resultado mais impor-
tante da análise de acidentes com perda de refrigeran-
te, a saber a curva de comportamento da temperatura do
revestimento do combustível durante a evolução do aci-
dente. Esta temperatura não deve, para as piores con-
dições de acidente, ultrapassar a temperatura de fusão
do material do revestimento.
Garantindo-se esta condição, garante-se a integridade
do núcleo. A linha continua e obtida como resultado
do modelo de avaliação usado para licenciamento parado
caso de ruptura de tubulação do primário com dupla á-
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rea de vazão. 0 conservatismo do modelo utilizado pa-
ra licenciamento é bem demonstrado quando se compara
esta curva com a tracejada, que representa a curva de
temperatura do revestimento para o mesmo acidente obt_i
da com um modelo "best estimate" ou seja, um modelo
que procura usar condições menos conservativas na ava-
liação do acidente.

TENDÊNCIAS NA ÁREA DE ANALISE DE ACIDENTES

A experiência adquirida em quase trinta anos de^ opera
ção de centrais nucleares e a exaustiva pesquisa teórica e
experimental vem aperfeiçoando os métodos de análise de se
gurança ao longo dos anos. Na área de acidentes com perda
de refrigerante, uma quantidade muito grande de informação
foi acumulada na área de grandes rupturas. Hoje em dia a
ênfase esta na análise de pequenas e médias rupturas. 0
escopo da análise de transientes e acidentes sem perda de
refrigerante foi grandemente aumentado. Além da análise ne
cessaria para licenciamento, todo um conjunto de casos cu-̂ "
jos resultados se refletem diretamente no projeto é atual-
mente analisado.

Alguns exemplos dessa ultiraa aplicação da análise de
segurança sic: a determinação das cargas devidas a tran-
sientes de te-peratura e pressão nos componentes de primá-
rio e secundário, dec critérios e valores limites para os
sistemas de liaitação e proteção, das condições de projeto
para equipamentos ce segurança assirr> como o aumento da dis_
ponibilidade da usina.
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Tabela 3.1-1 ESPECTRO DE TRANSIENTES E ACIDENTES

. Aumento de potência (perturbação de reatividade)

- remoção descontrolada de barras de controle
- diminuidade descontrolada da concentração de boro
- ejeção de barra de controle

. Perturbação de refrigeração do núcleo

- parada de uma bomba principal de refrigeração
- parada de todas as bonbas principais (alimentação elétri-
ca de^emergência)

- uma válvula de alívio do pressurizador falha por permane-
cer aberta •

. Perturbação da remoção de calor

- fechamento rápicc de turbina
- perdi dos condensadores
- fechamento errôr.ec rie válvulas de isolame.-.to ias linhas
de vapor principal

- perda da água de alimentação dos geradores de vapor

. Transientes de resfriamento

- alimentação de Sgua fria no lado do secundário
- as válvulas de estação de "bypass" falham por permanecer
abertas

- ruptura de linha de vapor principal

. Transientes sem desligamento do reator
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Tabela 3.1-2 CONTEÜDO DOS MODELOS DE CALCULO

Termohidrãulica

- núcleo do reator
- circuito primário
- circuito secundário

Sistemas de controle

- temperatura média do refrigerante
- pressão do refrigerante
- posicionamento das barras de controle
- nível do pressurizador e do gerador de vapor
- pressão do vapor, principal
- potência do gerador

Sistema de limitação

- potência do reator
- distribuição de potência
- temperatura do refrigerante
- pressão do refrigerante
- pressão do vapor principal

- nível do pressurizador e do gerador te vapor

Sistema de proteção do reator

Equipamento relacionado com segurança



Fig. 3.1-V. Código LOOP7, modelo computacional
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Fig. 3.1 - 2 '. Código BRUSEK , modolo computacional



Fig. 3.1-31 Central Nuclear do Biblis A
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Fig.3 .2-4 . Sistema de códigos para análise de LOCA.



Fig. 3 .2 -5 ! Rupturo tlpc guilhotina na perna fria.
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