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1. INTRODUÇÃO

Os requisitos para avaliação de segurança e licenciamento de
usinas nucleares no Brasil estão apoiados em um tratamento
determinístico, que de acordo com esta metodologia, a segu-
rança é avaliada pela sua capacidade de controlar e/ou miti-
gar os cenários oriundos de um conjunto de acidentes críveis
tomados como base de projeto. Este tratamento vem sendo com-
plementado com o tratamento probabilístico nas avaliações de
segurança.

Neste tratamento, a probabilidade de ocorrência de cenários
envolvendo acidentes mais severos que os considerados na aná
lise determinística é calculaaa a partir da análise de dife-
rentes seqüências de acidentes causados por eventos identifi
cados como iniciadores_de acidentes. A seguir as consequên"
cias destes cenários são determinados e o risco de operação
da usina é avaliado.

Desde a apresentação dos resultados do relatório WASH-l^OG
(1) em 197 5, trabalho pioneiro, a metodologia probabilística
vem sendo utilizada e criticada de forma intermitente em di-
versas áreas ligadas à segurança nuclear. Mas após o aciden-
te de TMI-2, em 1979^ que o valor potencial dos resultados
dos estudos probabilísticos de segurança começou a ser real-
mente reconhecido. Nos USA vários programas (2,3,4) e na A-
lemanha (5) visando a aplicação dessas técnicas foram reali-
zados .

Em 1983, a CNEN definiu um programa de um estudo probabilís-
tico para Angra 1, com o seguinte objetivo: criar um modelo
probabilístico de Angra 1 para ser utilizado pela CNEN e FUF
NAS em análises de segurança e análises operacionais da usi~
na. 0 trabalho teve início em 1983 e a equipe de trabalho
foi composta por técnicos da CNEN, da COPPE e de FURNAS e os
objetivos e usos específicos do estudo são os seguintes: A-
poiar decisões sobre questões de segurança; identificar fa-
lhas operacionais e/ou de projeto; ampliar os testes de qua-
lificação de operadores para incluir acidentes além da base
de projeto; providenciar informações a serem utilizadas_ no
desenvolvimento e/ou revisão de procedimentos de operação em
emergência, procedimentos de testes e de manutenção, obter
experiência para a coleta de dados sobre ocorrências anor-
mais; utilização dos resultados^do estudo no treinamento de
operadores; e treinamento nas técnicas de avaliação de risco
e de confiabilidade para o pessoal da CNEN e de FURNAS.

0 presente trabalho representa a primeira fase do Estudo Pro
babilístico de Segurança de^Angra 1 (13) e tem os seguintes"
objetivos: calcular a freqüência de degradação do núcleo; i-
dentificar as seqüências dominantes; e identificar os princi
pais contribuidores para a falha dos sistemas. "~

Considerando que a experiência operacional de Angra 1 é ex-
tremamente limitada e inclui apenas as fases pré-operacional
e de operação â baixa potência, ficou decidido que não se
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justificaria um esforço para especialização dos dados* por-
tanto foi utilizada uma base genérica de dados (3) para ava-
liação da não-disponibilidade dos sistemas. Como meios alter
nativos foram utilizados como fontes de dados complementares
os relatórios WASH-1400 (1) e o estudo probabilistiço de Zi-
on (4)

2. METODOLOGIA

Análise probabilística de segurança identifica as combina-
ções de eventos que, caso ocorram conduz a um acidente seve-
ro, estima a freqüência de ocorrência de cada combinação e
finalmente estima as conseqüências.

Inicialmente ê apresentada a seleção e quantificação dos e-
ventos iniciadores de seqüências que podem danificar o nú-
cleo do reator. Em seguida slo desenvolvidos os cenários de
acidentes para cada uma das categorias dos eventos iniciado-
res, utilizando a metodologia das árvores de eventos. A quan
tificação das probabilidades de falha dos sistemas demanda-
dos para mitigar os possíveis desfechos das seqüências de a-
cidentes indicados nas árvores de eventos é feita através da
metodologia de árvores de falhas.

O ponto final da anális*e foi definido como sendo a condição
em que o reator está estável, ou seja, subcrítico com a preŝ
são estabilizada, temperatura do combustível dentro dos limT
tes e o nível do vaso do reator controlado. Essas condições"
são analisadas por um período de 2H horas. Os sistemas da
contenção foram considerados no estudo, mas sua operabilida-
de não tem influência direta nas funções de segurança que l£
vam o reator a uma condição estável.

Nenhum crédito ê dado a um potencial de recuperação do nú-
cleo uma vez iniciado o processo de degradação.

Finalmente são avaliadas as incertezas nas probabilidades de
falha dos sistemas e na determinação das freqüências das se-
qüências que levam ã danificação do núcleo.

Os resultados finais são apresentados em termos da freqüên-
cia total das seqüências que levam a degradação do núcleo.

2.1. Eventos Iniciadores

No presente estudo foram selecionados um conjunto de 11 ca
tegorias de eventos iniciadores para o desenvolvimento dos"
possíveis cenários de acidentes nucleares. Esta seleção
foi baseada na experiência de usinas PWR nos USA e em uma
análise da experiência operacional com Angra 1.

As categorias selecionadas são: 1) Grande LOCA; 2) Médio
LOCA; 3) Pequeno LOCA; 4) LOCA de Interface; 5) Perda de á
gua de alimentação principal; 6) Ruptura de tubo do gera~
dor de vapor; 7) Ruptura de linhas de vapor; 6) Desarme de
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turbina; 9} Desarm.. de reator; 10) Perda total de alimerta
çio elétrica externa; 11) Transitório sem desarme do rtar

tor (ATWS).

As categorias de 5 a 10 representam grupamentos de 41 gru-
pos de transientes que requerem o desligamento do reator
(6). A freqüência característica de cada uma das 6 (seis)
categorias de transientes foi obtida somando-se as disti x-
buiçoes de freqüência de cada um dos grupos incluídos ;.as
categorias.

Com exceção do evento iniciador "perda de potência elétri-
ca externa", os eventos externos como inundação, incêndro,
terremoto, etc. não foram considerados na analise.

2.2. Arvores de Eventos/Arvores de Falhas

Considerando as limitações impostas pela não-disponibilda
de de programas de computador adequados para procesrar
grandes árvores de falhas, foi adotado o método de grances
arvores d*» eventos e pequenas árvores de falha (7). Esse
método produz árvores de falha simples que devem ser avali_
adas para várias condições dependendo da sua disposição na
árvore de eventos.

Para traçar as árvores de eventos, os sistemas de seguran-
ça foram classificados em sistemas de suporte (SS) e sist£
mas de linha de frente (SLF) e vários deles foram subdivi-
didos ao nível de trens^nas árvores de eventos. A aplica-
ção direta dessa sistemática resulta em imensas árvores de
eventos. Para a diminuição dessas árvores, foi utilizada a
recomendação da referência (7) que é traçar árvores de a-
ventos separadas para os sistemas de suporte e para os ti£
temas de linha de frente. A árvore de eventos dos sistejras
de^suporte é então avaliada independentemente e cada se-
qüência é determinada com relação a seu impacto sobre a o-
perabilidade dos sistemas de linha de frente. Posteriormen
te todos^os estados de operabilidade dos sistemas de supor
te (seqüências) que resultem no mesmo impacto na operabi Í.T
dade dos sistemas de linha de frente são agrupados e ide-*"
tifiçados como um vetor de impacto único.

A árvore de eventos dos sistemas de linha de frente I ei-
tão avaliada para cada um dos vetores de impacto único. A
seguir esta metodologia é ilustrada para o caso do Grande
LOCA. Para este iniciador, o sistema de suprimento de po-
tência AC e DC, o sistema de sinal de controle de injeção
de segurança (SICS) e o sistema de água de resfriamento de
componentes (CCWS) são identificados como sistemas de su-
porte2 mostrados^na Ilustração 2.2-1. Os sistemas de refri
geração de emergência do núcleo, o sistema de ventilação
da contenção e o sistema de spray da contenção são os sis-
temas de linha de frente, mostrados na Ilustração 2.2-2.
Todos esses sistemas^são divididos em trens A e B. Na con£
trução dos vetores, I usado um (0) zero para indicar que ã
seqüência não teve nenhum impacto nos sistemas de linha de
frente> e/ou trem, enquanto que o número (1) um indica que
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os sistemas de linha de frente e/ou trem ê inoperável devi
do àquela seqüência do sistema de suporte. A árvore de^ e~
vento ê primeiramente traçada para o vetor de impacto úni-
co I o que resulta numa árvore com todas as ^ combinações
possíveis dos estados de operabilidade (seqüências) _ dos
sistemas de linha de frente. Subseqüentemente, seqüências
dessa árvore possíveis de ocorrer são identificados com o
vetor de impacto único II e assim sucessivamente.

A freqüência de ocorrência de cada seqüência e, portanto,
calculada somando-se as contribuições de cada vetor de im-
pacto e multiplicando-se pela freqüência do iniciador do a
cidente.

As árvores de eventos traçadas contém as seqüências de aci
dentes que poder, resultar na danificação do núcleo, bem cõ
mo as seqüências que não ocasionam tal evento, identifica"
das pela letra N. Essa árvore mostrada parcialmente na I-
lustração 2.2-2 contém um total de 290 seqüências, mas ap£
nas 212 são seqüências de fusão.

A soma da freqüência de ocorrência dessas 212 seqüências
fornece a freqüência de danificação do núcleo relativo ao
evento iniciador Grande LOCA.

0 processo descrito acima ê repetido para cada evento ini-
ciador de acidente e o's resultados são somados a fim de
fornecer a freqüência de danificação do núcleo para a usi-
na de Angra 1.

Considerando que o número e o tamanho das árvores de even-
tos começou a aumentar foi desenvolvido um mecanismo confî
ável para realizar a construção e quantificação dessas ár-
vores de eventos. Para isso foi escrito o programa ETAP
(Programa de Análise de Arvores de Eventos) (8) em lingua-
gem pascal para um computador 6 700 Burroughs.

2.3. Estimativas de Não-Disponibilidade dos Sistemas

Nesta análise, e de acordo com a prática utilizada em estu
dos semelhantes± a não-disponibilidade jíos sistemas foT
calculada através do processamento de árvores de falha
quantificadas com as não-disponibilidades mídias de seus
componentes. A não-disponibilidade média dos ^componentes
dos sistemas, ou seja, os eventos básicos das árvores de
falha foi calculada levando-se em consideração as contri-
buições de falhas do equipamento, regaro, teste e manuten-
ção. Falhas de modo comum foram também consideradas princi_
palmente^associadas a erros humanos no desempenho de tes~
tes periódicos ou durante a realização de procedimentos de
emergência. A metodologia utilizada está na referência (9)

Para o processamento das árvores de falhas e cálculo da
não-disponibilidade media dos sistemas foram utilizados os
programas WAMBAM e WAMCUT (10,11). Cada árvore de falhas é
calculada tantas vezes quantas^são as combinações ou condî
ções de contorno impostas nas árvores de eventos.
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2.4. Propagação de Incertezas

2.4.1. Incertezas nas Arvores de Falhas

As incertezas foram propagadas nas árvores de fa-
lhas para as diversas condições de contorno impos-
tas pela operabilidade dos sistemas de suporte e
sistemas de linha de frente nas árvores de eventos

Para esses cálculos, as não-disponibilidades ^ dos
componentes básicos foram representados nas árvo-
res de falhas por distribuições probabilísticas e
propagadas ao evento topo da árvore utilizando-se
os códigos TREBIL, STREUSL (12) e WAMCUT (10).

2.4.2. Incertezas nas Arvores de Eventos

A fase final do processo de propagação de incerte-
zas é realizada nas árvores de eventos. 0 processo
consiste em determinar a distribuição de freqüên-
cia de acidentes de fusão de núcleo considerando-
se apenas as seqüências de acidentes dominantes.

Uma vez determinada as seqüências de acidentes pa-
ra cada um dos eventos iniciadores e conhecidas as
incertezas de cada um dos títulos que aparecem nas
árvores de eventos, o seguinte procedimento é se-
guido: D*identificar as seqüências dominantes; 2)
verificar com quais vetores de impacto único ocor-
re cada uma^das seqüências dominantes; 3) identify
car as seqüências dos sistemas de sugorte que com~
põem cada um dos vetores de impacto único identify
cados no item 2; 4) calcularia incerteza essociadã"
com a probabilidade^de ocorrência de cada um dos
vetores de impacto único; e 5) calcular a^incerte-
za associada com a probabilidade de ocorrência de
cada uma das seqüências dominantes.

3. RESULTADOS

Nesta seção é* apresentada um sumário dos resultados relati-
vos a cada categoria de^eventos iniciadores para a freqüên-
cia total de fusão do núcleo. São identificadas as seqüên-
cias dominantes, sua freqüência de ocorrência^e uma estimate
va das incertezas associadas. £ apontado também a importân-
cia dos sistemas de segurança da_usina gue mais contribuem
nas seqüências dominantes de fusão do núcleo, bem como o mo-
do de falha destes sistemas. Finalmente são comentadas as hî
póteses de cálculo de maior impacto nos resultados. ""

3.1. Importância dos Eventos Iniciadores

0 conjunto de 11 eventos iniciadores que podem levar a fu-
são de núcleo foi descrito na seção 2.1. Para cada uma de£
sas categorias foram desenvolvidas e quantificadas árvore?
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de eventos. A freqüência anual de cada categoria e a fre-
qüência anual de ocorrência de acidentes que levam a fusão
do núcleo são apresentadas na Tabela 3.1-1. Observa-se que
os cenários oriundos dos eventos iniciadores relativos ãs
5 primeiras categorias mostradas na tabela são os maiores
contribuidores (95%) para a freqüência total de fusão do
núcleo.

3.2. Seqüências de Acidentes Dominantes

Nas árvores de eventos desenvolvidas para cada evento ini-
ciador foram identificados os^cenários de acidentes que po
dem levar ou não ã fusão do núcleo. Desse enorme cenário7
foram consideradas as 16 seqüências de acidentes que con-
tribuem com cerca de 83% da freqüência total. As demais se
quências apresentam baixa freqüência de ocorrência e serão
aqui omitidas. Essas 16 seqüências e suas contribuições pa
ra a freqüência total de fusão do núcleo são mostradas na
Tabela 3.2-1.

A partir das seqüências dominantes, foram identificados a-
queles sistemas e ações do operador que mais contribuem pa
ra a freqüência de fusão do núcleo. Os principais modos de*
falha para esses sistemas estão na Tabela 3.2-2.

A Tabela 3.2-3 apresentados valores obtidos e mostra^ que
as principais contribuições para a freqüência de fusão do
núcleo são devidas à falhas de "Hardware" (falhas de^equi-
pamentos) e a combinações_entre modos de falha. Também po-
de ser notado que as seqüências devidas somente a _ falhas
humanas contribuem com apenas 9% do total da freqüência de
fusão do núcleo.

3.3. Hipóteses Adotadas que Influíram Significantemente nos Re-
sultados

3.3.1. Evento Iniciador ATWS

Com relação ao evento iniciador transiente sem des_
ligamento do reator (ATWS) não foi feito simula'
çÕes^específicas para Angra 1 para se definir o
critério de sucesso^ Foram adotadas as hipóteses
de cálculo e o critério de sucesso definidos para
usinas Westinghouse similares a Angra 1» como sen-
do aplicáveis à recuperação de cenários^de ATWS em
Angra 1. Por exemplo» para todos os cenários de
ATWS, foi^assumido desarme da turbina 30 segundos
após o início do acidente. Caso não ocorra o desar
me da turbina, o evento iniciador perda total de ã
gua de alimentação principal conduz a uma seqüên-
cia de fusão do núcleo com uma probabilidade de o-
oorrência de 0.15X6.6X10"1* = ljOxlO"1*, o que por
si^sõ contribuiria em aproximadamente 10% da fre-
qüência total de fusão do núcleo.

Por outro lado a não-disponibilidade média calcula
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da para o sistema de proteção do reator (6,6x10 ) foi ob-
tido utilizando o critério de sucesso apresentado no RFAS
( m K Este critério^é bastante conservative, portanto é
provável que uma análise posterior deste sistema conduza a
um critério de sucesso mais realista, o que permitirá uma
diminuição na não-disponibilidade média do^sistema e conse
quente redução na freqüência de fusão do núcleo. ~"

3.3.2. Intervalo de Teste para as Válvulas de Retenção do
Sistema de Segurança de Alta Pressão (HPIS)

0 sistema de injeção de segurança de alta pressão
possui 7 (sete) válvulas de retenção (8945, 8943,
8937, 8948A, 8948B, 8957A e 8957B) que não estão
incluídas nos procedimentos de testes periódicos.
A falha da válvula 8937 em abrir é um corte de 1*
ordem na árvore de falhas^do sistema e a falha de
qualquer uma das outras válvulas citadas acima apa
rece como um corte de 2- ordem. Ao invés de se ado
r._; o tempo de vida da usina como intervalo de tem
po de teste para as válvulas, foi utilizado um pe~
ríodo de 18 meses (intervalo de recarga). Esta me-
dida reduziu significantemente a não-di6ponibilida
de média do sistema e consequentemente a frequínr

cia de fusão do núcleo.

3.4. Incertezas nos*Resultados

As incertezas foram propagadas somente às dezesseis sequên
cias dominantes. A metodologia usada na propagação esta
descrita na seção 2.4.2, exceção feita aos vetores de im-
pacto que não sofreram efeito das incertezas.

Na primeira etapa de avaliação de incertezas, várias sim-
plificações foram adotadas, uma vez que o objetivo era uma
estimativa grosseira associada com a freqüência de fusão
do núcleo.

As^indisponibilidades dos sistemas de segurança e as fre-
qüências dos eventos iniciadores seguem uma distribuição
lognormal. As indisponibilidades foram calculadas com o
programa STREUSL (12), e os percentuais 5 e 95 foram usa-
dos para definir um fator de erro para ajustar a distribid
ção lognormal. 0 mesmo procedimento foi adotado com rela'
ção às freqüências dos eventos iniciadores e os valores «£
tão mostrados na Tabela 3.4-1. ~

Analisando e extrapolando estes resultados, pode-se çonclu
ir que a freqüência de fusão do núcleo para Angra 1 é dê*
1.18E-03 por ano, com um fator de erro em torno de 3.

4. RECOMENDAÇÕES

1. A especialização dos dados de falha utilizando a exper£
ência operacional de Angra 1 deve ser implementada, pa"
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ra que atualizações do estudo sejam feitas. A criação de ban
cos de dados que incluem as falhas de componentes e seus res"
pectivos tempos de reparo é de fundamental importância. "~

2. Revisões sistemáticas do estudo devem ser feitas de forma a
incorporar mudanças de procedimentos operacionais e/ou modi-
ficações na planta.

3. Varias são as categorias de decisões de segurança onde o pre
sente estudo e/ou suas revisões pode contribuir e entre elas"
destacam-se:

. Avaliação de procedimentos de operação - avaliação da ade
quabilidade dos procedimentos operacionais baseado na i~
dentificação dos principais erros humanos em análises pro
babilisticas de segurança específicas. ~"

Identificação de seqüências críticas - Identificação dos
cenários mais prováveis de acidentes severos e sua evolu-
ção no tempo - Identificação das ações de recuperação ne-
cessárias para a mitigação das seqüências.

. Qualificação de operadores - Verificação da habilidade
dos operadores em responder a situações de acidente ou
mau funcionamento da central não normalmente considerados
nas análises de segurança convencionais. Familiarização
dos operadores com os» resultados da análise probabilísti-
ca de segurança e com as ações mitigativas necessárias.

Em suma, pode-se afirmar que o presente estudo identificadas
vantagens e limitações da metodologia de análise probabilís-
tica de segurança e cria as bases para a condução de uma ava
liação de segurança mais ampla e realista para centrais nu*
cleares.

01.10.1985
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CATEGORIA DO EVENTO INICIAOOR

1. Transiertcs tem Desligaaento
do Reator (ATWS)

2. Pequeno LOCA (SBLOCA)

3. Ruptura da Linha Principal
de Vapor (SLB)

M. Ruptura de Tubos do Gerador
de Vapor (RTGV)

5. Perda Total de Alimentação
Elétrica Externa (LOOP)

S. Perda de Água de Alimentação
Principal (LHFW)

7. Desligamento do Reator (RT)

1. Desligamento da Turbina (TT)

9. Médio LOCA

10. Grandt LOCA

11. LOCA de Interface

Total

FREQÜÊNCIA/ANO
(HCDTA)

5.17xlO"3

3.5x10 " 2

3.9x10 "2

3.7x10 " 2

1.5x10 "*

3.2

3.S

3.0

9.1x10 ""

9.NxlO "*

3.9|xl0'7

CONTRIBUIÇÃO
PARA A FREQ.
ANUAL DE FUSÃO
DO HOCLEO

a./uxio"11

i.lkxltt'*

1.68X10""

1.M7X10"11

1.29x10*"

1.22X10"5

1.15X10"5

X.IOXIO" 5

1.02X10"5

S.7lxlO"$

3.98xlO"7

1.1•xlO"1

CONTRIB.

PERCENTUAL

SI.*

2S.6

H.2

12. S

10.9

1.0

1.0

0.9

0.9

O.S

c

100%

TABELA 3.1-1 > Importância das Categorias de Eventos Iniciadores
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IDENTIFICAÇÃO
DA

SEQÜÊNCIA

SLB

S6TR

LOOP 1

SU

SL2

TT2 •

LHFW 2 •

LHFW 1 *

T T 1 #

LMFW 3 *

TT3 *

LOOP 3 •

SL3

SL»

SLS

LOOP 2

SISTEMA(S) OU AÇ*O DO OPERADOR
TALHOS

Injtçio dt Alta Pressão

Injeção de Alta Pressão

Geradores Diesel, Nic Recupera
çio da Potência Externa dentro
de 1 horas

Injeção de Alta Pressão

Recirculeção de Alta Precsio

Desligamento do Reator, Trem 1
do Sistema de Resfriamento do
Secundário

Desligamento do Reator, Trem 1
G9 Sistema de Resfriamento do
Secundário

Desligamento do Reator, Siste-
ma de Alivio de Pressão

Desligamento do Reator, Siste-
ma de Alívio de Pressão

Desligamento do Reator, Trem 2
do Sistema Secundário

Desligamento do Reator, Trem 2
do Sistema Secundário

Desligamento do Reator, Gera-
dor Diesel

Trem 2 do Sistema de Refrigera
cão de Componentes, Trem 1 da
Recirculaçao de Alta Pressão

Trem 1 Injeção de Alta Pressão
Trem 2 Recirculaçao de Alta
Pressão

Trem 2 Injeção de Alta Pressão
Trem 1 Recirculaçao de Alta
Pressão

Gerador Diesel, Trem 2 Sistema
Secundário. Não Recuperação da
Potência Elétrica dentro de 1
hora

FREQÜÊNCIA
DA

SEQÜÊNCIA

1.383X1O"*

1.207x10""

1.110x10'"

1.097X10"11

1.035x10"*

S.«l«»7xlO"S

6.319xlO"S

5.997xlO"5

5.623X10"5

3.27SX10"5

3.070xl0"5

2.8H7xlO"5

2.1S8xlO"5

1.353X10"5

l.llexio"5

l.OHOxlO"5

COHTRIB.
RELATIVA

11.7

10.2

9.1

9.3

8.8

S.S

S.H

S.l

«.7

2.8

2.6

2.S

1.8

1.2

0.9

0.9

ORDEM

1

2

3

u

s

6

7

8

9

10

11

12

13

1M

IS

16

• Seqüências de ATWS

TA1ELA 9.2-1 > Seqüências da Acidentes Dominantes
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SISTEMAS DC SEGURANÇA

Injeção da Alta
Pressão

Sistema de Proteção
do Reator

Sistema da Recircula
çio da Alta Pressão"

|

Alívio da Pressão
(ATWS)

Resfriamento pelo
Secundário Trem 1
Hotobombas

Resfriamento pelo
Secundário Trem 2
Turbobomba

Geradores Diesel

INDISP.MCDXA

3.60E-03

S.60E-OH

3.50E-O3

3.OOE-O2

7.SOE-O*

2.43E-02

I.72E-02

PRINCIPAIS MODOS DE FALHA

. Válvula de re- 1.3E-O3
tenção >937 fa
lha em abrir

. Válvula «811 (HE)*S.OE-OH
deixada aberta

. Válvula 8S30 (HE) S.OE-OH
deixada aberta

. Válvula B929 (HE) S.OE-O*
deixada aberta

. Falha indepen- S.3E-OD
dente de queda
de duas ou
mais barra» de
controle

. Deaalinhamento 2.HE-03
do Sistema(HE)

. Válvulas de a- 1.0E-02
lívio do pres-
surizador fa-
lham em abrir
(uma de duas)

. Coeficiente de 1.0Ç-02
temperatura do
Moderador >
que -10 pcm

. Válvula AF-177 3.9E-0"»
deixada aberta
após TIM (HE)

. Bomba Turbina 1.6E-02
falha em par-
tir

. Ambos os dia- 1.0E-02
sal f«lham em
partir

. Falhas da modo 1.0E-02
comum

. Ambos oi dia- S.OE-03
•ei falham em
continuar fun-
cionando

• HE - Erro Humano

TABELA 3.2-2 i Principais Modos de Falha dos Sistemas de Segurança
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CAUSAS

Hardware

Erro Humano

Modo Comum

Teste e Manutenção

Combinações entre
modos de falha

Total

FREQÜÊNCIA DZ
OCORRÊNCIA

6.7 2x10"**

S.UOxio"5

5.68x10"5

1.95x10"5

1.62x10"**

9.77X10"**

CONTRIBUIÇÃO RELATIVA
AO CMF

69,0

9,0

6,0

0,2

16,6

100

TABELA 3.2-3 : Principais Contribuições para a Freqüência de Fu-
são do Núcleo de Angra 1



EVENTOS IIIICIADORES
OU

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Pequeno LOCA

Ruptura noa Tubo» do Gerador d« Vapor

Ruptura na Linha da Vapor

Desarme da Turbina

Parda da Água da Alinantaçio Principal

Perda da PotSncia Elétrica Externa

Siattma da Injeção da Alta Praaaio

Sistema da Recirculaçio da Alta Praaaio

Sistema da Injeção da Alta Praaaio - Trai» 1

Sictcma da Injeção da Alta Praaaio - Tre« 2

Sittama da Raciroulaçio da Alta Praiaio Trai» 1

Si•ttma da Racirculação da Alta Praiaio Tra» 2

Alívio da Prataio - ATMS

SiateiM óm Desligamento do Reator

Resfriamento pelo Secundário • Tra* 1

Resfriamento paio Saeundãrio * TraM 2

Resfriamento da Componentea - Trem 2

Caradoraa Distai

Gtradortt Diaial - ATH8

Falha am Ktcuparar Potineia Elatrica nm 1 hora

fallia e» Kmvytpmvr Potâiieia Elátriea am 1 liorás

rREQUnilCIA
OU

IHDISPOJIID

a.sc-02

1.7C-02

3.9C-Q2

3.0C-00

3.2E-OO

1.SE-O1

3.6E-O3

3.SC-O3

1.2E-O2

1.3C-O2

M.1C-O2

H.1E-O2

3.OE-O2

6.6E-OM

3.ME-O2

1.7E-O2

1.7E-O2

3.7E-O2

3.6E-01

1.2E-01

2.0L-02

TATOR
DC

ERRO

2.S

«.1

N.O

2.0

1.9

2.0

2.S

S.3

2.9

2.9

3.5

3.S

«.*

S.9

s.o

•1.0

3.0

2.0

2.0

2.0

TA9CLA 3.«i-l t parâwatroa úm» Diatribulçõaa Log-llorMais para Gstí-

mativa da Xneartasa no Cálculo da Fraquância da Tv

aio de Núclae
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