
CURSO LATINO-AMERICANO SOBRE OS

BENEFÍCIOS SÕCIO-ECOftÕMTCOS DA ENERGIA NUCLEAR

LAS/AMS - CNEH

Rio de Janeiro - 27 a 31 de julho de 1987

4

SEGURANÇA DE INSTALAÇÕES NUCLEARES

Roberto Garcia Es tevês

HUCLEBRAS S.A.



SEGURANÇA Ot IrtSTÀUçCES

Palestra preferida no C'Jrso !.at?«o-».~ericano
sobre cs Benefícios SÓcio-Econônicos da Ene£
gia Nuclear, ps'.o Prcf. Roberto 0. Esteves.

I) Introdução.

. . Nesta curta palestra de úma. hora e meia 5 iroposs_T
vel abordar o tema polêmico de Segurança de Instalações "Nuclea-
resrna profundidade adequada.' A própria hetsrogeneidadê.da fernu.
ção das pessoas que atendem ao curso obrigsrTa-nos a despender
quase todo este tempo a falar sobre os fenômenos básicos qu? fun
damehtária-apenas a evolução do assunto. Sendo assim, seleciona-
mos a. Instalação Nuclear representativa do modelo mais usado no
mundo, a Central Nuclear tipo PWR, e pretendemos abordar o tema
na forma mais profunda -que os termos leigos o permitem. .

2-) '-At questão basica de Segurança era Centrais Hucleares. •• •• •

Uma Central Nuclear de Potência, como toda cen-
tral t&rmoeletrica' usa- a fonte de calor para acionar um ciclo
termodinâmico em que a ãgua se transforma em vapor, expande-se
através de uma turbina, a qual aciona urn gerador elétrico, trans
formando assim, o calor proveniente do consumo de carvão, óleo,
gas ou urTnio em energia elétrica passando pela fase da energia
mecânica (turbina).

Em qualquer uma destas usinas, no evento de um
probV:.7ta tacnico ou de segurança, inicia-se'o processo de seu
desligamento. A primeira medida para tal consiste em cessar a
fonte, de calor através da interrupção da reação quTmica ou nucle
ar.



Enquanto nas outras us-I nas térmicas i possível ces_
sar quase imediataraante a geração de calor "apagando-se" a rse-
ção que lhe da origem, nas usinas nucleares tal não acontece psr
duas razões. Primeiro,' devido a geração de neutrons retardados,
emitidos pelos produtos de fissão e pelas reações de captura de
raios gama, as taxas de fissão não decaeia abruptamente e sin grj
dativãmente, e segundo, e mais importante, os produtos radioati-
vos provenientes da fissão do urânio, e contidos na massa do com
b.ustTvel, desintegram-se emitindo radiações diversas que são
transformadas em calor. A conseqüência destes fenômenos leva a
que a geração de calor em um reator, após desligado, diminua gra_
dativãmente de acordo com a curva aproximada da figura 2.

A existência desse "calor residual", é* a causa
dos problemas de.segurança em uma central nuclear. Se fossa pos-
sível parar instantaneamente a geração de calor não* haveria ne-
nhum problema de segurança que pudesse ter conseqüências sobra o
público vizinho..Este fato nos obriga a ter como requisito impe-
rioso de engenharia a capacidade de manter um sistema de refrics
ração operando por certo tempo apôs estar desligada a central n.u
clear. E como conseqüência transforma o acidente de perda de re-
frigerante. (LOCA - Loss of coolant accident) no acidente mais
grave.

Realmente a geração de C2lcr proveniente dó "ca-
lor residual", se impossibilitada de ser removida, levaria a raas_
sa de combustível, contida no núcleo do reator, a aumentar sua
temperatura a valores mais que suficientes para se fundir e vap£
rizar liberando os produtos radioativos nela contidos para a at-
mosfera. E a liberação de produtos radioativos na atmosfera, pro
v.niente da fusão do combustível, devido ã falta de refrigeração,
p problema básico de segurança de-centrais nucleares. £, manter
uma certa capacidade mínima de refrigeração, em qualquer situa-
ção, a sua solução.

3) Filosofia de Segurança.

Pode-se explicar melhor as soluções de segurança
aplicadas a uma central nuclear distinguindo três níveis de segu



rança:

Prineiro nível - todos os subsistemas e coraponentes do sis-
tema principal de potência são projetados fazendo o raSximo uso
de critérios <íe ssgurôf.ça inerentes e passivos sendo fabricados
dentro de um programa J? Garantia da Qua1ide.de. Durante a opera-
ção são sstes componentes submetidos & controla permanente c ins_
peçao regular er.i serviço.

Segundo nível - Falhas dos subsistemas e componentes do sis_
tema principal de potência são previstas no projeto e sistemas â
dicionais de segurança são projetados para proteger a central
contra as conseqüências. Estes sistemas adicionais e seus compo
nentes são projetados dentro dos mesmos critérios do primeiro ní
vel. Adicionalmente, deve-se considerar a falha parcial destes
sistemas adicionais ou seus componentes sendo requerida prova de
desempenhe adequado.

Terceiro nível - Sistemas de segurança que evitem ou atenu-
em as conseqüências do acidente para o publico, devem ser proje-
tados assumindo eventuais falhas simultâneas nos sistemas dos
dois primeiros riTvnis de segurança-

3.1) - Primeiro nível de segurança

- Segurança inerente

Vamos introduzir de maneira bastante simples o
conceito de "Reatividade" como: "o parâmetro do núcleo do reator
que mede o excesso ou a falta percentual de neutrons para prosse
guimento da reação nuclear*. Assim se temos reatividade positiva,
temos excesso de neutrons e a taxa de reação nuclear cresce nc
tempo. Se for negativa, a taxa de reação descresce, e quando ze-
ro, significa que o reator esta operando a potência constante- 0
sentido de variação da reatividade com a variação de diversos oti
tros parâmetros são chamados de coeficientes de reatividade ou
simplesmente coeficientes, e são de suma importância para :-e de-
terminar a segurança e estabilidade na operação de reatores.

0 primeiro parâmetro relaciona-se ã dependência
do valor da reatividade para a razão moderador/combustível. Na



figura 3, para reatores a água, pressurizados, VC-SG que c ponta
escolhido psra promote se justifica urna vez que cole-ca o reator
numa condição de operação estável e portanto de segunnça inere^»
te- Os deslocamento:- dtsta posição por variação de temperatura ^
tuam regenerativamente -i través da variação da densidade da água
que, por sua va?, atua na razão moderador /corabuscTvel. Assim todo
reator ã aguo pressurizsda é ligeiramente submodels d'i por razão
de segurança inerente. Os seguintes valores de coeficientes são
comuns para garantir sequrança nos projetos dos rca'ores PWR.

- Coeficiente dp temperatura do moderador - é 3 medida da
variação dd reatividsda com a temperatura do rooderader - negativo
nas temperaturas de operação do reator.

- Coeficiente de vazios no noderador - e a men ida -ia varia-
ção da reatividade co.n a formação de vazios (bolhas) no modera-
dor (água) - negativo, garantindo o desligamento inerente do rea-
tor no caso de mudança de fase da água por alta temperatura.

- Coeficiente de temperatura do combustível - sede a varia-
ção da reatividade quando varia a temperatura do combustível
negativo - tjc rant indo uma resposta pronta e inerente de redução
de potercia a qualquer elevação de temperatura do combustível.

A importância destes coeficientes ser^m negativos
é para assegurar um coeficiente global de potência riegativo, is-
to é: "A variação da reatividade é sempre contraria ao sentido
da variação de potência" . Adicionalmente, nos PWR a influência
do coeficiente de temperatura do moderador ser negativo faz com
que estes reatores sejam seguidores automáticos de cargo, isto e
eles se adaptam, por eles mesmos, sem nenhuma manipulação dos
sistemas de controle, ã demanda de potência. (Característica "
U a d Follow"). •

Ainda dentro do item de segurança inerente, cabe
mencionar a disposição do circuito primário dos PWR como i^u-2la
que facilitaria a circulação de agúa por convecção natural. Emb£
ra não seja operativa em muitos casos de acidente ã potí.ic*a ro-
minal, pode ser importante para remoção do calor re*ídtiil dis-
pensando fontes externas de energia em cases de



3.2) - Segundo nível iic segurança

- Sisteft.2 de jVolição do Reator

A segu^iüça dos reatores não pede se repousar so-
mente na segurança -In^ranle dos parâmetros físicos e do alto pa-
drão de qualidade Jo projeto e fabricação dos componentes e sub-
sistemas do sislerüa pr^'ncipal de operação. Também este siste.ua
que e responsável pela partida, operação e desligamento do rea-
tor não pode satisfazer ÔS condições requeridas durante aciden-
tes. Assim o sisteioã principal de operação i suportado por um
Sistema de Proteção do Reator. *

M0 Siscema de Proteção do Reator é projetado p3ra
prevenir condições de desvio de operação além dos limites de se-
gurança e, se excedidos astes limites, operar no sentido de con-
trolar e atenuar as conseqüências acidentais do evento". Os Sis-
temas de Proteção são independentes do sistema principal possuiri
do instrumentação, sensores e dispositivos de atuação próprios
e repetitivo*, e controlados de forma independente do primeiro
ntvel. 0 Projeto oe Sistemas de Proteção segue em linhas gerai?
os seguintes tópicos?

- Seleciona-se um conjunto de acidentes básicos, alguns in-
clusive mais severos do que o razoavelmente esperado.

- Examina-se as conseqüências.

- Especifica-se os limites de comportamento seguro do rea-
tor durante a condição acidental.

- Seleciona-se as variáveis e sensores a serem usados para

disparar as ações de proteção.

- Dsfcerminaffl-se as ações e desempenho característico do sis^
tema de proteção.

Adicionalmente, o Sistema de Proteção devera ter
alta confiabilidade exigindo-se dele os seguintes critérios de
projeto:

.- Critério de falha no sentido da segurança - Este princí-
pio estabelece que, sempre que possTvel todas as falhas e que-
bras Individuais do sisteira devem agir de forma a posicionar o



componente falho em posição de segurança prtra todo o sistema.
Exemplos: Barras de controle presas por eictro imã, unidades de
comando de válvulas, interruptores desarwãveis, válvulas de dia-
fragma de pressão.

- Critério de falha simples - Este critério estabelece que
3 sistema sob análise não pode ficar inoperante devido a um3 sim
pies falha de um componente. Este critério e aplicado tarto aos
componentes ativos como passivos, bem come estendido aos siste-
mas de operação normal no sentido de ^ue u.tia falha em um compo-
nente ou um sinal de comando defeituoso nãc gere como conseqüên-
cia a atuação do sistema de desligamento do reator. Embora seja
uma ação preventiva tal procedimento comprometi ri a a disponibil^
dade de operação da central. Para contornar este problema usa-se
três ou mesmo quatro canais aplicando-sa a lógica de 2-em-3 eu
2-em-4 confirmações para tomada de decisão. ,

- Critério de Redundâncias com disposição no sentido da se-
gurança - 0 critério de falha simples é atendido através da in-
serção de componentes e até sistemas redundantes. Assist e ccir.un»
os sistemas de segurança consistirem de "troncos" redundantes
na'o entrelaçados e logo mutuamente independentes. Porint, hã ne-
cessidade de n+1 "troncos", sendo n o número necessário para co_n
trolar o acidente dentro dos critérios de segurança e «sais um
sistema para atender globalmente ao critério de falha simples.
Considere-se que inclusive os componentes passivos corao tanques
e tubulações são redundantes e portanto independentes para cada
"tronco". Visando que a disponibilidade da central exige que se-
ja possível desconectar componentes para inspeção e manutenção
rem precisar parar a operação, adota-se um sistema mais seguro
ainda, que usa n+2 "troncos".

As diversas redundâncias existentes ao longo de
todo este sistema são aplicadas através da analise do "sentido
de segurança". Assim duas válvulas redundantes são colocadcs em
paralelo ou em serie se o sentido de segurança indica passagem
ou bloqueio do fluxo respectivamente» Desta forma, cresce a con-
fiabilidade do grupo de componentes no sentido da segurança(Fig.4).
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- Prevenção contra falhas de modè CCRÜCI - O S sistemas e as
redundâncias devem ser analisadas de for.»s a evitar exposição a
falhas concomitantes. Exemplo: o arrebentar.?*)to de um componente
sob pressão pode enviar fragmentos q*;e aar.i íiqveR ao mesmo tempo
a sua redundância ou outros componentes ou sistemas redundantes.
?ara prevenir estas faíha* de isodo comus, usa-se:

. Oeversificação de neios, projetistas, princípios de a-
tuação, empresas de engenharia, revisores de projeto,
fornecedores, censores com no min-^o dois diferentes
princTpios físicos, separação física entre redundâncias,
blindagem contra mísseis e etc —

Corao exemplo da complexidade criada pela aplicação destes crité-
rios de segurança a um sistema, vejamos o t.'>»n"»lo da figura 5a
que representa um circuito elementar de uc»a lâmpada em uma resi-
dência. Quando se aplicam os critérios aqui expostos este cir-
cuito se transforma na figura 5b.

- Sistema de Emergência de Refrigeração do Núcleo (E.C.C.S)
Os Sistemas de Proteção de Reator atuam preventiva ou corretiva^
mente. Destacamos para exemplificar de forma mais detalhada um
destes sistemas, o ECCS.

A figura 6 mostra a sua disposição esquemática p£
ra um PWR de quatro "loops". A função principal deste sistema é"
suprir ãgua suficiente para refrigerar ;« fiúcleo do reator no e-
vento de uma quebra da tubulação principal de refrigeração do
sistema primário. Ele consiste de quatro "troncos" física e fun-
cionalmente independentes. Cada tronco i associado a um do-: "
loops" do primário e consistindo de:

- 1 Bomba de injeção de alta pressão;

- 1 a 2 Acumuiadores pressurízados;

- 1 Bomba de alta capacidade;

- 1 Tanque de água borada;

- 1 Trocador de calor;

- Válvulas diversas.

Os acumuiadores pressurjzados são competentes pas_



sivos pois estão conectados ao sisten-3 por válvula de di
que atuam por diferença de pressão no cr-Sí* áe rompimento do cir-
cuito primário. Apôs a atuação dos acumulaaores o resfriamento
do nücleo prossegue 3través das bombas £<z aTí? capacidade que
transferirão a água borada dos tanqíles para o núcleo do reator.
Ao terminara capacidade dcs tanques (anroxirca«ianente 30 raifiu-
tos), estas bombas continuam a operar através da aspiração 10
fundo do edifício do reator. Nesta fase a água do circuito priniâ
rio rompido mais a água dos acumuladores ? tanques inundaram o
edifício "container" e é possível manter indefinidamente um cir-
cuito de refrigeração substituto através dos trocadores de calor
do ECCS. As bombas de injeção de alta pressão serão ativadas no
caso de pequenas ruturas que mantenham ainda a alta pressão no
circuito primário,cada tronco tem capacidade de controlar 50% das
necessidades de água durante o acidente de forma que se trata de
um sistema n+2 conforme explicado.

3.3) - Terceiro nível

- Barreiras de contenção

Até o presente momento a filosofia básica de segjj
rança consistiu em uma engenharia sofisticada de alta qualidade
que procurou projetar sistemas de operação e de proteção com gran
de confiabilidade no desempenho de evitar e combater o eventual
mal funcionamento do sistema principal. Keste terceiro nível . a
filosofia muda para projetar sistemas que contenham as consequen
cias da evolução do acidente. Conforme explicado no início, a
questão básica de segurança é o calor residual apôs o desligamsji
to da central e a conseqüência a ser evitada e que a fusão do
combustível possa liberar na atmosfera os produtos radioativos
nele contido. A solução de engenharia para este terceiro nível
foi criar as barreiras de proteção mostradas na figura 7.

Primeira - confinar o combustível em uma r&dd cristalina (

U02 cerâmico-sinterizado) de alto ponto de fusão.



Segunda - confinar o combustTvel dentío de tubos metálicos
evitando o seu contato cem a Sgua e confinando os
produtos de fissão libaredos.

Terceira - Isolar todo o sistema priraírio operando-o em ci£
cuito fechado e envolver o núclec em um vaso d<*
pressão de alta resistência.

Quarta - container de aço envolvendo todo o sistema primá-
rio e capai de suportar a pressão proveniente da
expansão era vapor do liquido do primário.

Quinto. - edifício de concreto envolvido o container de aço
para proteção da sua integridade contra agentes ex
ternos.

Sexta - providenciar, obedecendo normas de exposição públ i
ca a radiação no caso de acidentes, uma área de ex-
clusão em torno da central nuclear e planos de emer

. gência para evacuação de habitantes nas vizinhan;ús
da central.

As figuras 8 e 9 mostram esquemas das duas cen-
trais mais utilizadas no mundo que são os PWRs e BWRs respectiva
mente. .

4) Novas concepções de segurança para os reatores térmicos.

Estão sendo desenvolvidos novos reatores da classe
que se denomina ALWR (Advanced Light water Reactors). Estes reato-
res visam um aumento de segurança pelo aumento do inventario de
água no núcleo e pela garantia de. sistemas passivos de refrigera^
ção, onde a circulação por convecção natural da ãgua seria sufi-
ciente para retirar o calor residual mesmo nas condições de rom-
pimento do circuito primário. Na figura 10 è* mostrada a concep-
ção de um destes reatores, pela ASEA-ATQM, uma empresa de enge-
nharia Sueca.



DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UMA CENTRAL NUCLEAR
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single valve:

X?

series configurations

(preferable for "closure")

parallel configuretioni

HXH

(preferable for "opening")

Safety performance requires!

valve opening

q - q - 10"3

Q - 2q-q2 % 2#IO~3

Q - q'

valve closure

Q » q «• 10*"*

. Q

q

Q

Failure probability of the single unit
{typical value 10-3 per demand)

Failure probability of the whole system

** Failure probability of different valve configuration's
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SPECIFICATION FOR CONVENTIONAL SYSTEM
TO POLJErt

CdWe JUTIQUAU

Specification for Conventional System

Purpose» Provide light •

QatlUlcátlon: Not required , , .
Seismic Qualification: Not required
Q. A.: Not required
Separations Hot required
Independence «nd Redundancy! Hot required.
Safety VUeted Codei «nd Standardsi H«tloml Electric Code
Equipment: Off-th«-ehelf
?rov!:lcni {or Ptrlodlc Teitlnji Hot required

DECCFJJi-R J976.
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Specification for Safety Rdlnccd System
•

Purpose: Provide light under any conceivable circumstances
Qualification: Required by analyses and test for safety related equipment
Seismic Qualification: Required by analyses ond test for aafety related equipment:
Q.A.: Required for safety related equipment
Separation; Required for redundant load groups
Independence and Redundancy: Required for redundant load groups
Safety Related Codes and StandnrcU: IKR8 279, 3C8, 317, 323, 334, .336, 344, 379, 387, /.«O *nd
•Equipment: Custom dc,si{^ for safety related equipment
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Inner Concrete
N^" Cylinder

Containment
Steel Sphere

1 Pressurized Accumulator
2 Borated-Water Tank
3 High Capacity LP Pump
U HP Safety Injection Pump
5' Heat Removal Cooler

Flow diagran of Che energeocy core

cooling systeo for a four-loop plant



1 Primeiro barreiro: Rede cristalina do combustível.
2 Segundo barreiro: Invólucro do elemento combustível.
3 Terceiro barreiro: Voto de pressão do reator.
4 Ouorfo barreiro: Blindagem b»oloç;co.
5 Ouinto barreira:. Conte-.jõo de oço.
6 Sexto barreira: Contençóo de concreto.

Combustível.

Invólucro de» element a».

Circuito prí.tiórí»

Blindogem de concreta.

Contençõo de oço.

C j Conlençõo oc concreto.

F I G . 7
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Valve compartment
Fuel pool
Refueling machine
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Piping duct
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Main steam va'ves
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primary component
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Fuel pool operating floar *

Longitudinal section of the
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