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INTRODUÇÃO

O PADOC - Programa de Análise e Avaliação de Dados Opera
cionais de Centrais Nucleares, do Departamento de Reatores da CNEN
tem a finalidade de coletar , processar e armazenar a experiência
operacional nuclear e assim permitir a sua utilização sistemática
para aumentar a segurança e a confiabilidade dos Reatores Nucleji
res de Potência. Os Relatórios de Incidentes Operacionais de An-
gra I, emitidos por Furnas Centrais Elétricas S.A. são analisados,
codificados e armazenados em um banco de dados, utilizando o "software"
SABER - Sistema de Administração de Banco de Dados com Esquema Re-
lacionai, desenvolvido integralmente no SIEN-CNEN.

Este relatório apresenta os resultados da pesquisa efe-
tuada nos 61 relatórios emitidos em 1984 e nos 52 de 1985. No Ane-
xo I estão listados os sumários dos relatórios emitidos. No Anexo
H está a lista de Conceitos em Observação nos quais são classifi-
cados os relatórios.

Foram pesquisadas cinco classes de eventos:
1. Desarmes do Reator

Este evento requer a entrada em operação de vários sistemas pa-
ra controle do transitório, dando oportunidade a que uma falha
venha a demanda; tperação do Sistema de Refrigeração de Emergên
cia do Núcleo.

2. Operação do S #- .ema de Refrigeração de Emergência do Núcleo

Este evento, q a.ido demandado, dá oportunidade a que a ocor-
rência de uma "alha venha a comprometer a remoção de calor- do
núcleo e port nto ameaçar a integridade do encamisamento do com
bistível nuc. ar.

3. Usina em Cone* ção Limite de Operação

£ considerada uma Condição Limite de Operação, de acordo com as
Especificações Técnicas da Usina, quando algum dos sistemas de
segurança tem a sua redundância reduzida, pela inoperabilidade
de um de seus equipamentos redundantes.

4. Eventos que Resultaram em Liberação de Radioatividade

Foram pesquisados eventos que resultaram na, liberação de efluen
tes contendo radioisõtopos tanto internamente quanto externamen
te â Usina.
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5. Superexposição de Pessoas a Radiação

Foi considerada superexposição como exposição a radiação acima
dos limites para Trabalhador Ocupacional e para Pessoas do Pú-
blico em Geral constantes da Resolução CNEN-6/73 - Normas
cas de Proteção Radiológica.
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PROGRAMA DE ANALISE E AVALIAÇÃO DE DADOS OPERACIONAIS

DE CENTRAIS NUCLEARES

Estatística dos Incidentes Operacionais de 1984 e 1985 de

Angra I

1.0 - Desligamentos do Reator (não inclui desligamentos programa

dos ou para testes integrados)

Desligamentos Manuais
Normais

84

1

85

4

Desarmes
Automáticos

84

10

85

11

Desarmes
Manuais

84

3

85

X

Desligamento: Inserção gradual e controlada das barras absorvedo-

ras de neutrons para cessar a reação nuclear.

Desarme: Inserção de todas as barras instantaneamente. Usado

quando se tem necessidade de cessar a reação imedia

tamente, com urgência.

1.1 - Desarmes do Reator

Total

84

13

85

12

Consequenciais

84

7

85

5

Indevidos

84

1 6

85

7
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São considerados Desarmes Consequenciais quando, em conseqüência

do incidente, algum parâmetro da usina saiu da sua fai&a normal.

de operação e por este motivo o reator foi desligado, ou seja,ha

via necessidade real para o desligamento.

Desarme Indevido é aquele em que todos os parâmetros da usina

permaneceram dentro de seus valores de operação, porém o reator

foi desligado.

1.2 - Demanda da Operação do Sistema de Refrigeração de Emergência do Núcleo

Total

84

3

85

1

Requerido

84

0

85

0

Indevidos

84

3

85

1

1.3 - Evento Iniciador do Desarme do Reator

Evento r

- Desarme do Gerador Elétrico

- Perda de potência elétrica a sistemas indis

pensáveis ao funcionamento da usina

- Perda total de água de alimentação

- Perda ou redução de vazão de água de alimen

tação (1 circuito)

- Instabilidade no fluxo de água de alimenta-

ção
- Desarme da turbinai fechamento de válvula

de admissão de vapor ou problemas no siste-

ma de controle da turbina

- Desarme Manual
i

- Outros
i

Vezes

84

1

0

1

1

2

1

1

6

no ano

85

0

1

2

0

2

0

0

6
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1.4 - Causas dos Incidentes

Evento

Desarmes con-
sequenciais
do Reator

Desarmes Inde
vidos do Rea-
tor

Demanda da
Operação do
Sist .Refr.E-
merg. Núcleo

Usina em Con-
diçãc Limite
de Operação

Falha
Humana

84

1

4

2

0

85

0

4

1

1

Erro de
Procedimento

84

0

0

0

0

85

0

0

0

0

Deficiência
de Projeto

84

0

0

0

0

85

0

0

0

1

Falha de
Equipamento

84

5

. 1

1

3

85

4

2

0

13

Outros

84

1

1

0 .

1

85

1

1

0

•

4

1.5 - Desarmes do Reator por Falha Humana

Total

84

5

* 85

4

Operador Licenciado

84

3

85

1

Operador Não
Licenciado

84

1

85

0

Outros

84

1

85

3

Operadores Licenciados: São os operadores da Sala de Controle, porta
dores de licença da CNEN. "~

Operadores Não Licenciados: São operadores de equipamentos da usina.
Outros: Inclui mecânicos, eletricistas, instrumentistas, etc.
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1.6 - Desarmes do Reator por Falha de Equipamento

TOTAL

84

5

85

6

R

84

4

85

6

I

84

0

85

0

84

1

85

0

R - Falha real do equipamento, quando demandado falhou em desempenhar
a sua função.

I - Falha real, existente anteriormente ao incidente, tendo sido ideji
tificada porém não reparada.

N - Falha real, existente por algum tempo antes do incidente,nãd 'ten
do sido identificada.

1.7 - Sistemas afetados, nos incidentes resultantes em desarme do Rea-
tor

Sistema Vezes no ano

84 85

Condensado e água de alimentação

Sistema de Distribuição Elétrica

Inversores

Sistema de Proteção do Reator ...

Instrumentação Nuclear Externa ..

Sistema de Controle 4e Barras ...

Sistema de Controle dá Turbina ..

Outros

3

2

2

2

1

1

1

0

2

1

3

0

0

0

0

6



ANEXO I

SUMARIO DOS RELATÓRIOS DE INCIDENTE OPERACIONAL

1984

R - 001/84 (0-001/84) Data: 26/12/83
Classe: 232 353 551 913

O Reator estava a 501 estivei com um dos canais de pressão do
surizador fora de serviço para reparo. Uma variação na tensão de
saída do Inversor 1 causou o desarme do bi-estável de outro canal
de pressão que, coincidente com o que estava isolado para reparo,
causou o desarme indevido do reator. Será instalado registrador na
tensão de saída do inversor. 0 problema de baixo desempenho dos in
versores está em estudo com a Westinghouse.

R - 002/84 (0-002/84) Data: 24/12/83
Classe: 381 505 770 851

O Reator estava a 501 estável. Ao se efetuar o alinhamento para
execução do teste de operabilidade do Sistema de Purga de Hidrog£
nio da Contenção verificou-se a redução na pressão interna a con-
tenção de 0,1100 para 0,0625 Kgf/cm em um intervalo de 15 minutos.
O alinhamento foi desfeito e a liberação encerrada. Não foi excedi^
do o limite para liberação de radioatividade. O procedimento de
teste será modificado para que este teste seja feito somente com
pressão atmosférica na contenção.

R - 003/84 Data: 12/01/84
Classe: 252 781

Estando a usina em Desligado Quente quando da transferência da ali
mentação do ACP-1 do Inversor 1 para a fonte alternativa ocorreu
desarme indevido do reator por. Alto Fluxo de Neutrons na Faixa da
Fonte. Ao ser retornada a alimentação pelo Inversor houve novo de
sarme porém o disjuntor do Trem A não abriu. Verificou-se poster^
ormente por teste,que este está em perfeitas condições sendo reco
locado em serviço e funcionando normalmente.
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R - 004/84 Data: 15/01/84
Classe: 252 273 362

Usina em Desligado Quente. Variação na tensão de saída do Inversor
III causou desarme indevido do reator. 0 inversor foi—inspecionado
não sendo encontrado nada de anormal e retornando ao serviço.A cau
sa do baixo desempenho dos inversores esta sendo pesquisada em con
junto com a Westinghouse.

R - 005/84 Data: 24/01/84
Classe: 361

Usina em Desligado Quente. Distúrbio externo causou desenergizaçao
do transformador T1A2 e a transferência rápida das barras 1A3 * ' e
1A4 para o T1A1. Após inspeção do T1A2 não se constatando nenhuma
anormalidade este foi reenergizado e a alimentação da usina norma-
lizada.

R - 006/84 Data: 05/01/84
Classe: 526 672 784 852

Reator crítico a 1% aguardando reparo na Chave de Abertura em Cai;
ga para sincronizar o gerador ã rede. Tanque de Controle Volumétri
co apresentando queda constante de nível, aumento na taxa de conta
gens do Monitor R-ll (Partículas radioativas na contenção) de 200
para 700 cpm e alarme de alto nível no sump da contenção indicaram
vazamento de refrigerante do reator na contenção. Foi enviada uma
equipe para verificar e constatou-se que um parafuso da sobreposta
da válvula SS115 tinha se soltado e a gaxeta "espirr.ado" para fora.
A válvula foi reparada e o vazamento solucionado. O vazamento foi
calculado em 742 lpm.

R - 007/84- (0-005/84) Data: 04/02/84

Classe: 781 800

Unidade em Desligado Quente. Verificou-se que a concentração H2 no
Tanque de Decaimento 3 estava em 26%. A concentração de 0- era de
1».
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Inspeção do alinhamento do sistema verificou que a válvula 7842 de
suprimento de H, para o compressor de gases não havia sido fechada
firmemente, deixando passar H2 para o sistema. A válvula foi trava
da mecanicamente na posição fechada. 0 conteúdo do tanque foi tra
tado e a concentração de H~ reduzida a 0,41.

R - 008/84 (0-004/84) Data: 04/03/84
Classe: 291 361 913

Unidade com potência estável em 751. Ocorreu falha interna no Trans
formador de Serviço da Unidade, T1A1, causando a atuação de sua
proteção e conseqüente desarme do Gerador Principal, que por sua
vez, causou o desarme da turbina e consequentemente do Reator. As
barras 1A1 e 1A2 passaram -a ser eiiergizadas pelo Transformador Au-
xiliar T1A2 pela transferência automática da alimentação, que ocor
reu com sucesso. A unidade foi levada para a Condição de Desligado
Quente normalmente. Este transformador foi substituído pelo reser-
va. Ocorreu uma sobre-alimentação do Gerador de Vapor n9 2 devi-
do ao não fechamento da válvula principal de água de alimentação
(FCV-476), causando um resfriamento excessivo do Sistema. Primãrici,
com conseqüente queda de pressão do pressurizador.
A válvula foi fechada manualmente pelo operador logo após,testes e
xecutados na válvula 476, não conseguiram determinar a causa real
de sua falha.

RIO s/n» (0-005/84) Data: 08/03/84 • . .
Classe: 285 361 517 913

Unidade em Desligado Quente. Houve atuação no painel do alarme
de "Falha no Transformador Auxiliar da Unidade T1A2".
Realizada inspeção, constatou-se que apesar de uma das duas bombas
existentes do circuito de refrigeração de óleo estar funcionando ,
não havia indicação, de fluxo. Esta bomba foi retirada e desmontada
e encontrou-se o rotor quebrado,em várias partes. Foi possível re-
constituir a peça, juntando-se os pedaços encontrados, porém peda-
ços menores ficaram disolvidos no óleo, o que foi comprovado pelas
análises realizadas. A carga do Transformador TIA2 foi transferida
para o Transformador T1A1 e este foi desenergizado e enviado para
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reparo. No seu lugar foi instalado um transformador reserva.

R - 009/84 (0-006/84) Data: 26/01/84
Classe: 504 590 653 750 913

Unidade em Desligado Quente. Ocorrência de vazamento pela solda à
jusante do orifício de queda de pressão da linha de recirculaçao
das bombas motorizadas de água de alimentação auxiliar AF IA e AF
IB. A causa do vazamento deve-se a erosão e cavitação na região à
jusante do. bloco de orifício. 0 mecanismo da falha está sendo es-
tudado pela Westinghouse.

R - 010/84 (0-007/84) Data: 06/01/84
Classe: 504 783

Reator crítico a II em preparativos para a partida da Unidade,
quando alarmou baixa pressão de nitrogênio na válvula de isolamen
to da linha de vapor principal, sendo constatado vazamento por um
anel dè vedação. O anel foi substituído e o problema resolvido.

R - 011/84 Data: 24/01/84
Classe: 371 504

A Usina estava na condição de"Desligado Quente" sendo resfriada
por desvio de vapor para a atmosfera, quando o transmissor de pres
são 4515 que controla a válvula de alívio do Gerador de Vapor fa
lhou alto causando a abertura total da válvula. O operador imedia_
tamente passou o comando da estação controladora para "manual" e
assumiu o controle da válvula interrompendo o transiente. Posteri
ormente a manutenção constatou a presença de umidade no interior
do transmissor o qual foi reparado.

R - 012/84 (0-008/84) Data: 26/01/84
Classe: 367 783 800

Usina em "Desligado Quente" para trabalhos na turbina e no conden
sador. 0 sequenciador de Injeção de Segurança do Gerador Diesel
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IA estava isolado para solda de um fio solto na lâmpada SIS-1.0 ins
trumentista ao fazer o reparo efetuou a solda em ponto errado cau-
sando a queima de um cartão de circuito impresso deixando o sequen-
ciador inoperável por 7 horas. 0 cartão foi reparado -e a chefia da
Divisão de Manutenção instruída para aumentar a supervisão quando
de reparos em equipamentos relacionados a segurança do reator.

R - 013/84 Data: 20/02/84
Classe: 252 353 551 913

Potência em 73,51 sendo elevada para 751. 0 canal da Faixa de Poter
cia da instrumentação nuclear N 43 estava em calibração e por este
motivo os bi-estãveis de desarme do reator, por baixo nível no*Ge"ra-
dor de Vapor 1, cujos pontos de ajuste são fornecidos por este ca-
nal, estavam desarmados. Uma oscilação no circuito de controle dí
válvula de alimentação do gerador de vapor 1 causou seu fechamento
A diferença de vazão.de vapor maior que a de água de alimeritação .
coincidente com os bi-estáveis de baixo nível que estavam desarme
dos causou o desarme do reator. 0 circuito de controle foi examina-
do e as operações repetidas sem que o evento se repetisse ficando
deste modo, desconhecida a sua causa.

R - 014/84 . Data: 22/02/84
Classe: 232

Reator a 501 estável. Durante teste periódico de operabilidade di
Sistema de Purga de Hidrogênio da Contenção ocorreu alarme de alt
nível de radiação no monitor R 14 da chaminé da usina. 0 teste fo
interrompido e foi feita análise dos filtros do sistema de amostra
gem da chaminé sem que fosse constatada a presença de radionuclíde
os. Atribui-se o alarme â flutuação estatística nas contagens d
R-14.

R - 015/84 - (0-009/84) Data: 06/03/84
Classe: 367 791 750

i

A usina estava em "Desligado Quente" sendo resfriada para "Desliga
do Frio" para substituição do transformador T1A1. Durante teste d
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partida automática do Gerador Diesel IA constatou-se que após a par
tida do motor não havia indicação de tensão no gerador. Investiga-
ção posterior revelou que o Regulador de Tensão estava desarmado ,
sem que contudo se descobrisse porque. 0 mesmo foi rearmado e o tes_
te efetuado com sucesso. Foi instalada um?, janela no painel de alai;
me do Gerador, na Sala de Controle, para indicar quando o regulador
estiver desarmado.

R - 016/84 Data: 22/03/84
Classe: 291 365 371

Usinn em "Desligado Quente". Curto circuito no motor da bomba de
água de circulação causou a atuação dos reles de sobrecorrente ' da
proteção do motor. A bomba foi isolada e o motor enviado à fábrica
para reparo tendo sido encontrado curto entre espiras.

R - 017/84 (0-010/84) Data: 10/04/84
Classe: 262 783

Usina em "Desligado Frio". Em andamento verificação da lógica do
Sistemade Proteção do Reator e l:".mpeza do gabinete com aspirador de
pó. Durante a limpeza, acidentalmente, o sinal de injeção de segu-
rança por "Baixa Pressão" na linha de vapor foi desbloqueado.Quando
o técnico que testava a lógica retornou o sistema ao serviço mudan-
do a chave de "Teste" para "Normal" causou injeção de segurança.

R - 018/84 Data: 14/04/84
Classe: 353 362 371 273

Usina em "Desligado frio". Falha do Inversor II causou perda de in-
dicação de pressão de descarga para a Bomba de Remoção de Calor Re-
sidual 1. A bomba foi desligada e ligada a bomba 2. Verificou-se qu<
o transformador do inversor II estava queimado. O problema vem s<
repetindo com freqüência e está em estudo com a Westinghouse pari
uma solução definitiva.
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R - 019/84 (0-011/84) Data: 18/04/84
Classe: 361

Usina em "Desligado Frio" sendo resfriada pelo Sistema de Remoção
de Calor Residual. Distúrbio na rede da CEMIG causou perda de ali
mentação elétrica externa da usina. Os geradores diesel partiram,
alimentando a usina pelo período de aproximadamente 46 minutos.

R - 020/84 (0-012/84) Data: 11/05/84
Classe: 770 851

Reator a 351 de potência. Durante purga da linha de amostragem do
Tanque de Controle Volumétrico houve vazamento de gás da atmosfe-
ra do tanque para a- capela de amostragem,' sendo succionado pela
ventilação da área controlada e descarregado pela chaminé da usi-
na. O monitor da chaminé R-14 alarmou alto nível de radiação e a
operação foi paralisada. Análises e cálculos efetuados revelaram
liberação abaixo dos limites das normas da CNEN. 0 procedimento
foi alterado suprimindo a operação.

R - 021/84 Data: 17/05/84
Classe: 405 . 525 590 770 860

Reator a 26% de potência. Quando da colocação de um cilindro de
Cloro líquido no Sistema de Cloração da Tomada d'Água, ocorreu um
rompimento da tubulação de cobre, liberando cloro para a atmosfe-
ra.' Foi acionado o Plano de Emergência e feita a evacuação da ãre
a do Edifício de Cloração. Apôs duas tentativas a válvula do ci-
lindro foi fechada terminando a liberação. As válvulas do sistema
serão fixadas e reforçadas para evitar recorrência. Os operadores
serão reciclados no treinamento no uso dos equipamentos de prote-
ção.

R - 022/84 (0-013/84) Data:28/05/84
Classe: 291 515 750 852 913

Usina na condição de "Reator Crítico". Durante a execução de um
teste dos dispositivos de segurança as duas Bombas de Carregamen-



.08

to Centrífugas foram paraleladas. Apôs aproximadamente 5 minutos
ocorreu grimpagem mecânica na bomba que estava em operação inici
almente, causando a destruição do multiplicador de velocidade.Em
decorrência houve vazamento de refrigerante do reator do tanque
de Controle Volumétrico para a sala da bomba, permanecendo aí
confinado. 0 representante do fabricante foi chamado para verifi
car as causas.

R - 023/84 Data: 19/05/84
Classe: 283 781

Usina em condição de "Reator Crítico". Em andamento a transferên
cia da alimentação dos barramentos elétricos do Transformador de
Serviço da Unidade para o Transformador Auxiliar. Quando da trans
ferência do último barramento atuou a proteção do Transformador
de Serviço desenefgizando-o. A analise do evento determinou que-
a retirada momentânea de uma carga maior que 3 Mw causa a atua-
ção da proteção do Transformador e, portanto, a última carga a
ser retirada deve ser menor que este valor.

R - 024/84 Data: 08/06/84
Classe: 371 750

Usina em "Desligado Frio", sendo resfriada pelo Sistema de Remo-
ção de Calor Residual. Ocorreu falha do Inversor II causando a
perda de indicação de pressão de descarga da bomba em operação.
Constatou-se a queima do relê de sobrecorrente atribuida â alta
temperatura no interior do inversor. Este problema esta em estu-
do pela Westinghouse.

R - 025/84 Data: 12/06/84
Classe: 371 551

Unidade em "Desligado Frio" resfriada pelo Sistema rle Remoção de
Calor Residual. Ocorreu desarme do Inversor I causando a perda
de indicação de pressão de descarga da bomba do SRCR em operação.
O painel alimentado pelo Inversor foi transferido para a alimen-
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tação alternativa e a situação normalizada. Constatou-se um fusí-
vel e um cartão de circuito eletrônico queimados no Inversor I. 0
problema da baixa confiabilidade dos inversores vem sendo pesqui-
sado em conjunto com a Westinghouse.

R - 026/84 (0-014/84) Data: 30/05/84
Classe: 501 526 851

Unidade em "Desligado Fr5.o". Durante inspeção de rotina no teto
do Edifício Auxiliar Norte constatou-se contaminação do piso revê
lando que houve vazamento de líquido radioativo no local. Os dre-
nos do teto levam ao sistema de coleta de águas pluviais que dejs
carrega no mar. Foi ativado o Plano de Emergência. 0 vazamento
foi pelo flange de uma válvula diafragma a qual foi reparada. A-
mostras tomadas no caminho do fluxo não detetaram a presença de
contaminação radioativa. Estima-se que o volume liberado foi de
5 1.

R - 027/84 (0-015/84) Data: 01/07/84
Classe: 262 551

Usina em "Desligado Frio" sendo resfriada pelo Sistema de Remoção
de Calor Residual. Ocorreu um sinal de Injeção de Segurança . por
baixa pressão na linha de vapor, porém a maioria dos equipamentos
que partem automaticamente estavam bloqueados em virtude da condj.
ção da usina. Investigação posterior constatou o desbloqueio inde_
vido e não explicável do permissivo P-ll o qual impede a Injeção
de Segurança por aquele sinal, nas condições em que a usina esta-
va.

R - 028/84 (0-016/84) Data: 04/07/84
Classe: 781 800 262

Usina em "Desligado Frio". Em andamento teste dos canais de Pres-
são do Pressurizador, conjunto I. Foi indevidamente liberado pela
equipe de operação um serviço no inversor que alimenta o conjunto
de proteção III sendo necessária a transferência da fonte de ali-
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mentação. Durante a transferência há um ponto em que ambas as fon
tes estão desconectadas e portanto os bi-estáveis do conjunto são
desenergizados. A desenergizaçao simultânea dos dois conjuntos
causou o desbloqueio do sinal de Injeção de Segurança por Baixa
Pressão no Pressurizador e na Linha de Vapor, causando a atuação
do sinal, devido ã condição da usina. A maioria dos equipamentos
estava bloqueada e portanto não houve maiores conseqüências.

R - 029/84 (0-017/84) Data: 20/06/84
Classe: 212 367 783 913

Usina em "Desligado Frio". Durante o teste de operabilidade do Ge
rador Diesel IA constatou-se que o disjuntor de saída não aceita-
va comando de fechamento. Verificou-se que durante manutenção
preventiva um fuzível fora queimado. Apôs o reparo quando do te^
te do gerador este veio à desarmar por baixa pressão de óleo lu-
brificante. Após desmontar a bomba de óleo verificou-se que seu
eixo estava quebrado. A bomba foi reparada e está em pesquisa pe-
lo fabricante a razão da quebra.

R - 030/84 Data: 28/2/84
Classe: 241 551

Reator a 901. Simultaneamente os monitores de radiação do Sistema
de Refrigeração dos Componentes e do Sistema de Água de Serviço
começaram a apresentar comportamento irregular aumentando e dimi-
nuindo a indicação e alarmando alto nível de radiação. Foi ativa-
do o Plano de Emergência. Foram tomadas amostras dps fluidos e as
analises revelaram hão haver contaminação. Foi feita uma verifica
ção dos equipamentos rssfriados pelos sistemas não sendo encontra
do nada de anormal. 0 problema foi atribuído ao mau funcionamento
dos dois monitores simultaneamente.

R - 031/84 Data: 24/07/84
Classe: 860 232 375

i

Usina em "Desligado Frio". Durante teste do Sistema de Proteção
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Contra Incêndio houve atuação real do Sistema de CO- da Sala do
Gerador Diesel IA. A causa foi mau contato na chave de transferên
cia causado por acúmulo de poeira no seu interior. Será aumenta-
da a freqüência de manutenção preventiva.

R - 032/84 Data: 11/08/84
Classe: 283 361 781

Usina em "Desligado Frio". Durante teste do Gerador Diesel IA por
erro do operador, o disjuntor de saída do gerador foi fechado f£
ra das condições de sincronismo causando um golpe no motor.Os eji
xos do motor e o acoplamento com o gerador foram inspecionados ,
não sendo encontrado nenhum dano.

R - 033/84 ; Data: 11/08/84
Classe: 283 361 781 367

Usina em "Desligado Frio". Durante manobra de transferência de
alimentação da barra 1A3 do Gerador Diesel IA para o Transforma-
dor de Serviço da Unidade, ocorreu o fechamento do disjuntor de
saída do gerador, fora das condições de sincronismo. 0 gerador
foi desligado e feita uma inspeção nos eixos e no acoplamento sem
ser encontrado nenhum dano.

R - 034/84 (0-018/84) Data: 13/08/84
Classe: 750 852 914

Usina em "Desligado Frio".Em andamento preparativos para encapsu
lamento de resinas exauridas radioativas. Ao ser iniciada a
transferência de resina do Tanque para o tambor houve rompimento
da mangueira flexível com vazamento de resina na estação de enca£
sulamento, devido a inadequabilidade da conexão utilizada.0 tipo
de conexão foi modificado para suportar a pressão normal de tra-
balho. 0 vazamento ficou confinado ã estação de encapsulamento.
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R - 035/84 Data: 25/08/84
Classe: 241 501

Usina em "Desligado Quente". Por intermédio do Teste de Verificação
de Vazamentos de Refrigerante verificou-se um vazamento de 636 lph
dirigido para o Tanque de Drenos de Refrigerante do Reator. Foi en-
viada uma equipe a contenção a qual constatou ser extravazamento p£
Ias gaxetas da válvula PCV 431 A. As gaxetas foram trocadas e o va-
zamento debelado.

R - 036/84 Data: 23/08/84
Classe: 251 551 .

Unidade com o reator crítico. Queima da fonte de alimentação de um
dos canais da Faixa Intermediária da Instrumentação Nuclear obrigou
o desligamento do Reator, devido ao tempo necessário para reparo
ser maior que o permitido pelas Especificações Técnicas. Durante o
desligamento houve queima de um relê no Gabinete de Potência do Siji»
tema de Controle de Barras (absorvedoras de neutrons) o que tornou
necessário o desarme manual do Reator. Após os reparos dos componen
tes acima iniciou-se nova partida da usina.

R - 037/84 Data: 23/08/84
Classe: 252 783 800

Usina em condição de "Desligado Quente". Ao retornar ao serviço o
canal da Faixa Intermediária da Instrumentação Nuclear apôs o repa-
ro, o instrumentista seguiu uma seqüência inadequada de manobras cau
sando o desarme do reator. For TI alertados o instrumentista e seu
supervisor sobre a gravidade do incidente e estabelecido que qual-
quer operação para a qual não haja procedimento escrito deverá ser
previamente discutida e analizada com o Supervisor de Turno.
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R - 038/84 Data: 11/09/84
Classe: 251 521 913

Reator em potência. Um pedaço de metal alojou-se na válvula de re-
tenção da descarga de uma das bombas de condensado. Quando esta
bomba foi desligada para limpeza de seu filtro de sucção houve pa^
sagem de fluxo em sentido inverso causando um transitório na água
de alimentação dos Geradores de Vapor levando ao desarme do Reator.
Descobriu-se tratar-se de um pedaço do anel de desgaste da própria
bomba, a qual foi reparada.

R - 039/84 (0-019/84) Data: 19/09/84
Classe: 221 504 521 770

Usina em potência. Durai te inspeção de rotina o operador constatou
alta temperatura na linha de sucção da Bomba Turbinada de Água de
Alimentação Auxiliar, tornando sua operação insegura. Verificou-se
ser devido ã passagem pelas válvulas de retenção da descarga a bom
ba. A temperatura foi normalizada. 0 procedimento de teste periódjL
co da bomba foi revisto para garantir que as válvulas se fechem
corretamente após o teste da bomba.

R - 040/84 (0-020/84) Data: 20/09/84
Classe: 251 353

Unidade em potência. Comportamento irregular dos controladores de
água df alimentação dos Geradores de Vapor causou transitório le-
vando ao Desarme do Reator. Os controladores foram,minuciosamente,
inspecionados não tendo sido descoberta a origem do seu comporta-
mento errático, nem tendo este se repetido na partida da usina sub
sequente.

i

R - 041/8^ Data: 19/09/84
Classe: 221 504 521 770

Unidade com o Reator Crítico. Ocorreu desarme do Girador da Turbi-
na, ficando esta parada por cerca de 10 minutos,. Após este tempo ,

i *

ao se fazer o rolamento da turbina, houve alarme de Alta Excentri-
cidade obrigando seu desligamento. Foi necessário manter a turbina
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no Girador por cerca de 30 minutos para a excentricidade cair abai_
xo do limite. Foi incluído no procedimento uma precaução para que
esta não seja rolada quando o Girador estiver desacoplado, mesmo
por curto espaço de tempo. -"

R - 042/84 Data: 26/10/84
Classe: 501

Reator Crítico. Durante balanço diário do inventário de Refrigeran
te do Reator constatou-se um vazamento superior aos limites das Es_
pecificações Técnicas. Verificou-se tratar-se de passagem por gaxe
tas de válvulas do primário sendo o refrigerante canalizado para
o Tanque de Drenos de Refrigerante do Reator. Após o reaperto* das
gaxetas o vazamento foi estancado.

R - 043/84 (0-021/84.) Data: 27/10/84
Classe: 272 770 782

Reator em potência. Constatou-se que o ponto de ajuste de desarme
do Reator por alto fluxo de neutrons na Faixa Intermediária da Ins
trumentação Nuclear estava fora do valor estabelecido pelas Especi.
ficaçÕes Técnicas, tendo então sido reajustado. Durante este perÍ£
do o canal da instrumentação redundante esteve operável e com seu
ponto de ajuste correto.

R - 044/84 Data: 07/11/84
Classe: 233 251 354 660

Usina em potência.Durante teste de rejeição da carga líquida ocor-
reu desarme do reator. Será estudado com a Westinghouse alterações
no ponto de ajuste de desarme do reator por sobretemperatura A T
para permitir a rejeição da carga líquida da usina, sem desarme do
Reator.
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R - 045/84 Data: 27/11/84
Classe: 252 791 800

Usina em potência. 0 operador de equipamentos recebeu instruções pai
ra abrir o disjuntor do grupo motor-gerador de alimentação das bar
ra de controle e abriu por engano o Disjuntor de Desarme do Reator,
causando o desarme do Reator. 0 operador em questão foi afastado de
suas funções e enviado a retreinamento. Será programado para todos
os operadores da área um estudo específico desse sistema.

R - 046/84 Data: 12/10/84
Classe: 371 750

A unidade estava sendo levada para desligada fria pelos procedimen-
tos normais de operação quando logo apôs a abertura da Chave de A-
bertura em carga foi observado um enfumaçamento na mangueira de ar
de acionamento da fase A da referida chave e presença de um líquido
oleoso. Na inspeção realizada a seguir, foi constatada falha em um
dos isoladores da fase A e derretimento de parte dele. Após ações
corretivas, prosseguiu-se com o resfriamento da unidade.

R - 047/84 Data: 27/10/84
Classe: 783

Reator em potência. Ocorreu simultaneamente oscilação de tensão de
saída do Inversor III e alarme de Falha Urgente no Sistema de • Con-
trole do Reator. A oscilação de tensão foi devido a um curto-circuí.
to provocado acidentalmente por um instrumentista quando trabalhava
em um registrador alimentado pelo referido Inversor, e o alarme de
Falha Urgente pela queima de dois fusíveis no gabinete de potência
deste Sistema, por causa não determinada. As duas ocorrências não
possuem nenhum relacionamento entre si pois os sistemas não estão
interligados. Após a eliminação do curto-circuito e a substituição
dos fusíveis, os sistemas voltaram a operar normalmente.
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R - 048/84 (0-022/84) Data: 27/10/84
Classe: 800 851 970

Reator em potência. Devido a perda acentuada da água "de selagem do
compressor de rejeitos gasosos n*2 do Sistema de Processamento de
Rejeitos, ocorreu vazamento de cerca de 1,45 m de gãs radioativo.
0 compressor foi reparado e o vazamento eliminado. A quantidade de
gás liberado não foi suficiente para atuar o monitor R-Í4 da chami
né e a contribuição para a dose ambiental foi abaixo dos limites
estabelecidos pelas Especificações Técnicas.

R - 049/84 Data: 28/10/84
Classe: 353 750 . .

Unidade em potência e carga sendo reduzida de 571 para 0% para im-
plementação de um programa de reparos. A 18% de potência ocorreu a
larme de Falha Urgente no Sistema de Controle de Reator impedindo
qualquer movimentação de barras de controle. A redução da carga da
turbina foi interrompida através de seu painel de controle, porém
um defeito neste sistema de controle causou um pequeno aumento de
carga com conseqüente redução da Temperatura Média do Refrigerante
do Reator e queda do nível do Pressurizador, pois o sistema de con
trole do reator estava inoperante para compensar tal variação de
potência demandada. Houve necessidade de diluir o primário para
restabelecer a temperatura média e o nível do pressurizador. A se-
guir, a carga da turbina foi reduzida até o ponto de retirada da
unidade sendo a potência do reator reduzida através de boração e
do efeito do Xenonio que já se fazia presente, inserindo reatividji
de negativa. A causa do alarme de falha urgente foi um fusível quei
mado o qual foi substituído. O painel de controle da turbina so-
freu modificações para eliminar as falhas apresentadas.

R - 050/84 Data: 29/10/84
Classe: 221 222 362 241

Reator em potência e preparando para realizar a operação de troca
de bocal de alimentação dos geradores de vapor do superior para o
inferior.Um curto-circuito no rcgistrador de eventos (temperatura
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e fluxo) do bocal inferior de alimentação do Gerador de Vapor n*2
ocasionou uma oscilação na Tensão de Saída do Inversor III afetan
do a operação de diversos sistemas da usina por ele alimentado co
mo oscilação de carga da unidade, atuação do Sistema de Desvio de
Vapor, programador a nível do GV2 , etc. Estas oscilações ocor-
reram nas duas tentativas feitas de colocar o referido registrador
em serviço. Após a eliminação do curto-circuito do registrador,ejs
te foi colocado em serviço sem anormalidades.

R - 051/84 Data: 20/11/84
Classe: 524

Unidade a 100% de potência. Devido a um rompimento do diafragma de
válvula reguladora de ar de controle da válvula da linha de atem-
peração do bocal superior de alimentação do Gerador de Vapor/n9 1
ocorreu o fechamento desta válvula e conseqüente perda de atempe*-
ração que causou o aquecimento do bocal superior de 2149C e opera
ção em modo de emergência, segundo o POE-34. Após identificação da
falha, a válvula foi reposicionada manualmente e restabelecido o
fiuxo de atemperação normalizando a temperatura do bocal. A vãlvií
Ia solenoide danificada foi após substituída normalizando a
operação automática do sistema.

R - 052/84 Data: 25/11/84
Classe: 221 504 513 521 770

Reator em potência. Devido a um mau fechamento das válvulas de re
tenção da linha de descarga da bomba turbinada de Ãgua de Alimen-
tação para o Gerador de Vapor np 1, ocorreu passagem de água de .a
limentação principal aquecida em sentido inverso ao normal pelas
válvulas acima, chegando ate a bomba e linhas de sucção, aquecen-
do de maneira anormal estes equipamentos e com o perigo potencial,
caso a situação degradasse mais ainda, de ocorrer golpe de ariete
na tubulação caso a bomba fosse solicitada a operar. Providencias
operacionais foram tomadas para realizar o resfriamento das li-
nhas e o correto fechamento das válvulas de retenção. Foi estabe-
lecida uma rotina de inspeção para detetar qualquer aquecimento a
normal e na próxima parada estas válvulas serão inspecionadas.
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R - 053/84 Data: 26/11/84
Classe: 501

Reator em potência. Ocorreu excessiva perda de inventário de água
do Sistema de Refrigeração do Reator pelo sistema de coleta de ex
travazamento pela haste de válvulas e coletada no tanque de dre-
nos do Refrigerante do Reator, que apresentou aumento sensível de
nível ? de temperatura. Tal perda também foi sentida pelo Tanque
de Controle Volumétrico que apresentou uma diminuição de nível e
pelo teste de medição de inventário de água do primário. 0 Siste-
ma de Ãgua de Reposição foi suficiente para repor tal perda,a qual
não ultrapassou os limites impostos pelas Especificações Técnicas
para sistemas fechados. Foram identificadas várias válvulas -como
possíveis responsive: s por tal perda, as quais tiveram suas gaxe-
tas reapertadas e o vazamento reduzido sensivelmente porém, não
totalmente eliminado•. Em próximos desligamentos estas válvulas so
frerão manutenção corretiva.

R - 054/84 Data: 29/10/84
Classe: 791 770 785

Reator em potência. Alinhamento indevido tornou inoperãvel o Sis-
tema de Monitoração de Radiação do Envoltório da Contenção (R-ll,
R-12). Não foi determinado quem fez tal alinhamento. Em inspeção
de rotina realizada dois dias antes indicava alinhamento correto.
Várias tentativas sucessivas de colocar o Sistema em seu modo nor
mal de operação foram sem êxito pois a bomba de vácuo desarmava
repetidamente. Somente após inspeção pela manutenção mecânica, na
qual nada de anormal foi encontrado, o Sistema voltou a operar cor
retamente. Durante o tempo em que o Sistema acima permaneceu ino-
perãvel foram implementadas as exigências das Especificações Téc-
nicas.

R - 055/84 Data: 04/12/84
Classe: 252 781

i

Reator em baixa potência e turbina desarmada. Ocorreu desarme au-
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tomático do reator devido a potência do reator ter sido levada aci
ra de 10% sem antes ter sido rearmada a turbina. No momento do in
cidente, a turbina estava sendo preparada para o rolamento e devi-
do a uma falha de coordenação e comunicação entre os operadores, a
potência do reator foi elevada indevidamente aciira de 101 sem antes
remover o seu sinal de desarme proveniente da turbina. O sistema
de proteção atuou corretamente, desarmando o reator pois a carga
da turbina estava abaixo de 10%. Foi chamada a atenção de todos os
operadores envolvidos no incidente para evitar tais ocorrências.

R - 056/84 Data: 08/12/84
Classe: 251 913 •

Reator em potência. Falha no Sistema de Controle da Turbina, duran
te uma redução programada de carga, causou uma rápida.e excessiva
diminuição da carga da turbina concomitante com uma segunda falha
no Sistema de Controle do Reator que impediu que a potência deste
fosse reduzida proporcionalmente, ocorrendo transiente na unidade
com atuação do Sistema de Desvio de Vapor; O reator foi desarmado
manualmente e levado para a condição de Desligado Quente.Verifica-
ções feitas no Sistema de Controle da Turbina não indicaram nenhu-
ma anormalidade a não ser a presença de um grampo (clips) próximo
aos contatos dos botões porém, sem interfirir no seu funcionamen-
to. Foi observado que o botão de redução de carga, apôs ser aciona
do e liberado, continuava um certo tempo operado. Tal falha vol-
tou a ocorrer mais tarde, quando a unidade voltou a potência porém ,
o operador conseguiu contornar o problema evitando o transiente.Ej>
te Sistema de Controle será totalmente revisado na próxima parada.
Inspeção feita no Sir.tema de Controle do Reator, não detetou nenhjj
ma anormalidade. Foi feito um reaperto nos cartões e o sistema vol.
tou a operar corretamente.

R - 057/84 . Data: 21/12/84
Classe: 273

Reator em potência. Uma falha no sensor vertical de 25.4 Mz do Si£
tema de Monitoração Sísmica, causou o alarme "Nível de Aceleração
OBE Excedido" no painel correspondente na Sala de Controle. Confi-
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gurada a falha do sensor, este foi desativado de modo a deixar d is
ponível os alarmes dos demais sensores, pois a janela do alarme é
comum a todos eles. 0 sensor foi inspecionado e verificado haver
um desalinhamento de seus contatos o que motivou o alarme acima,po
rém não foi possível determinar a causa de tal desalinhamento.

R - 058/84 Data: 23/12/84
Classe: 375 800

Reator em potência. Declarado inoperlvel o Sistema de Ar Condicio-
nado da Sala de Controle e entrado em Condição Limite de Operação
de acordo com as Especificações Técnicas. A inoperabil idade do Si£
tema de deveu ao desarme automático por baixa pressão na sucção do
compressor da unidade de refrigeração. A baixa pressão foi devido
ao bloqueio do pré-filtro do compressor. Tal ocorrência tem sido
muito freqüente o que resultou em um retreinamento específico sobre
tal Sistema, a todo o pessoal envolvido com a sua operação e manu-
tenção. O programa de manutenção foi reavaliado para evitar tal
ocorrência. Após a troca do filtro, o Sistema foi colocado em ope-
ração' normal.

R - 059/84 Data: 30/12/84
Classe: 785 800

Reator em potência. Foi observado pelo supervisor de turno, que o
motor da Bomba de Água de Alimentação Auxil.ar AF-1A, apresentava-
-se frio indicando estar o seu sistema de aquecimento desenergiza-
do. Verificação posterior mostrou que a fonte de energia elétrica
para tal Sistema encontrava-se desligada. 0 seu disjuntor fora a-
berto 18 meses antes e apresentava ainda o cartão de controle adini
nistrativo desta abertura. Igualmente outros oito motores de 4160V
encontravam-se com os aquecedores desenergizados. Foram realizados
testes de isolamento elétrico não se constatando nada de anormal.
Foram implementados procedimentos de inspeção e de verificação de
equipamentos isolados.
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R - 06C/84 Data: 06/10/84
Classe: 517 .913

Reator em potência. Declarado inoperãvel o Sistema de Monitoração
de Radiação do Envoltório da Contenção (R-ll e R-12), devido a
quebra de quatro palhetas da bomba d<; vácuo deste Sistema. Imple-
mentado as exigências das Especificações Técnicas aplicáveis. A
bomba foi recuperada e reinstalada. 0 motivo de ta3 quebra é ainda
indeterminado e estudos estão sendo feitos para a sua determinação
já que danos iguais a este já ocorreram anteriormente.

R - 061/84 Data: 05/10/84
Classe: 552

Reator em potência. Uma falha não identificada na fonte de supri-
mento de potência do canal da Faixa de Potência N-44, retirou de
operação este canal, por duas vezes consecutivas. Na primeira vez,
a fonte aceitou rearme normal mas voltou a desarmar instantes a-
pós. Na segunda vez, foi decidido a sua substituição não mais apre
sentando defeito e o canal voltou a operar corretamente. A fonte
foi inspecionada porém nada de anormal foi encontrado. A fonte
foi envifida para o fabricante para pesquisa do defeito.
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SUMARIO DOS RELATÓRIOS DE INCIDENTE OPERACIONAL

1985

R - 001/85 Data: 04/01/85

Classe: 221 251 365 781

Usina em potência. Uma manobra na estação de 138 Kv, comandada na

seqüência errada pelo despacho de carga causou a desenergizaçao dos

barramentos elétricos de segurança. Devido a um dos relês da sequên

cia de transferência rápida da alimentação dos barramentos estar com

um parafuso solto estes ficaram desenergizados, havendo então,a pa£

tida dos Geradores Diesel de Emergência e sequenciamento das cargas

de Black-out. Devido ao desarme das Bombas de Resfriamento do Edifí

cio da Turbina o operadof foi obrigado a desarmar manualmente o Re

ator conforme procedimento. Será enfatizado no treinamento dos ope-

radores a necessidade de analisar as ordens de manobras recebidas

antes de executá-las e incluído no procedimento de manutenção pre-

ventiva do relê a verificação do aperto do parafuso em questão.

R - 002/85 Data: 02/03/85

Classe: 203 221 222 251 353 750 911

Usina em potência. Desarme do Inverscr BOP-1 causou transiente de

água de alimentação dos Geradores de Vapor, levando ao desarme do

Reator. Durante o transitório a operação das Bombas de Água de Ali-

mentação Auxiliar AF-1A e AF-2 foi impedida devido â perda do In-

versor. A alimentação elétrica alternativa ao BOP-1 foi estabeleci-

da, as bombas tornadas operáveis e o transitório contido. A distri-

buição dos dispositivos alimentados pelos Inversores será reestuda-

da para evitar que a perda de um Inversor cause a inoperabilidade de

dois componentes redundantes. A baixa confiabilidade dos Inversores

está sendo estudada em conjunto com a Westinghouse.

R - 003/85 ' Data: 08/03/85

Clas.se: 203 221 222 251 750 911

Usina em potência. Desarme do Inversor BOP-1 causou transitório de

água de alimentação dos Geradores de Vapor e conseqüente desarme do
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Reator. Novamente o problema com as Bombas de Alimentação Auxiliar

ocorreu. A distribuição dos dispositivos alimentados pelos Inverso

res está sendo reestudada para evitar que a perda de um Inversor

cause a inoperabilidade de dois componentes redundantes. A baixa

confiabilidade dos Inversores está em estudo em conjunto com a

Westinghouse.

R - 004/85 Data: 29/01/85

Classe: 221 251 362 551 781

Usina em potência. Oscilação de tensão de saída do Inversor BOP-1

causou transitório na Água de Alimentação dos Geradores de Vapor ,

levando ao desarme do Reator. A baixa confiabilidade dos Inversô

res está sendo estudada em conjunto com a Westinghouse.

R - 005/85 (0-001/85) Data: 15/02/85

Classe: 781 800 851

Usina em potência.. Estando o monitor de radiação R-24 inoperável a

mais de 30 dias, o conteúdo do sump do Edifício Auxiliar Norte foi

liberado para a água de circulação, contrariando o estabelecido nas

Especificações Técnicas. 0 efluente foi analisado antes da libera-

ção não sendo encontrado nível, de radiação acima do "background",

não se constituindo portanto em liberação de radioatividade para

o meio ambiente. A proibição da liberação do conteúdo do sump com

o Rr24 inoperável será reestudada, em virtude do efluente ser 'não

radioativo.

R -006/84 Data: 29/04/85

Classe: 501 750 800

Usina em Desligado Quente. Devido ao bloqueio de um filtro do Sis-

tema de Reciclagem de Boro houve sobrepressurização a montante dejs

te, causando vazamento de refrigerante do Reator pelo diafragma de

uma válvula no teto do Edifício Auxiliar Norte, linha de enchimen-

to de resina. Calculou-se a liberação em cerca de 1800 1 de efluen

te, num total de 3118 Ci. As concentrações de radionuclídeos es-
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teve abaixo dos limites da Resolução 6/73 da CNEN. 0 projeto das Li

nhas de enchimento de resina está sendo revisto para recorrência.

R - 007/85 (0-012/85) Data: 11/06/85

Classe: 800

Usina em potência. Verificado que por erro o teste anual de operabi
lidade do Sistema de Proteção Contra Incêndio de 1983 foi registra-
do no computador como realizado em 1984 e portanto o teste progra-
mado em 1984 não foi realizado, violando as Especificações Técnicas
da Usina. Foi feita uma verificação quanto ã execução correta de to
dos os demais testes de operabilidade com prazo de execução maior
que três meses,não sendo encontrado nenhum cuja periodicidade tenha
sido violada. Será feita uma conferência dos testes programados e
realizados a cada duas semanas.

R - 008/85 Data: 24/01/85
Classe: 221 551 552 .

Usina em potência. Por causa não identificada ocorreu a queima da
fonte de suprimento de potência para o monitor de radiação do trata_
mento de rejeitos líquidos. A fonte foi reparada e o monitor retor-
nado ã operação.

R - 009/85 (0-002/85) Data: 21/03/85
Classe: 273

Usina em potência. Devido a uma falha do detetor Geiger-Muller do
monitor de radiação RE-01 da Sala de Controle, este apresentou um
comportamento errático, alarmando indevida e freqüentemente alta ra
diação, obrigando a trocar o alinhamento do Sistema de Ar Condicio-
nado da sala para modo de emergência. O detetor foi substituído, re
tornando o sistema ã operação normal. A falha foi considerada como
desgaste natural do detetor G.M., comum para este tipo de detetor.

R - 010/85 Data: 23/01/85
Classe: 221 551 552

Usina em potência. Ocorreu queima da fonte elétrica da gaveta do RE
- 023 do Oistema de Monitoração de Radiação, causando um enfumaçamen-
to e cheiro de queimado na Sala de Controle. Ao se retirar os fusíveis
da gaveta, devido a desenergizaçao desta, ocorreu a geração de um
sinal indevido de alta radiação na purga contínua dos geradores de
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vapor causando a isolação deste sistema(Fechamento das válvulas FCV-
1152 e RCV-023). A causa da queima da fonte não foi determinada,atri
buindo-se, a princípio, ter ocorrido uma sobretensão momentânea no
seu sistema de alimentação. A fonte foi substituída e os sistemas a-
fetados foram normalizados. -«•

R - 011/85 Data: 02/03/85
Classe. 252 262 800

Unidade em Desligado Quente.Devido a uma troca de identificação,exi£
tente em válvula de isolamento dos sensores de pressão do Gerador de
Vapor n'l.foi gerado involuntariamente sinal de Baixa Pressão na li-
nha de vapor que por sua vez originou o sinal de atuação de Injeção
de Segurança.Devido ã condição da Unidade,a maioria dos equipamentos
estavam travados,não havendo maiores conseqüências para a planta.. O
sinal foi reseteado'e os equipamentos normalizados.0 sinal de baixa
pressão foi gerado ao se fechar a válvula de isolamento de um dos su
postos canais de pressão do GV, em coincidência com o outro canal que
fora previamente desarmado para serviços. Devido ao erro de identifi
cação existente nas válvulas dos dois canais,operou-se novamente a
válvula do outro canal e não a do que fora isolado. As identificações
foram normalizadas e adotou-se o sistema de primeiro isolar o sensor
para depois desarmar os atuadores.

R - 012/85 Data: 16/01/85
Classe: 221 283

Reator em potência. Devido a perda da alimentação elétrica do painel
de controle das válvulas do Reaquecedor-Separador de umidade do va-
por,para as turbinas de baixa-pressão, ocorreu fechamento das válvu-
las de vapor do estágio de alta pressão,ocasionando um resfriamento
considerável nas Turbinas de Baixa Pressão,em excesso ao limite esta
belecido pelo manual da mesma sem,contudo,causar alteração nos de-
mais parâmetros da turbina. A alimentação foi restabelecida e as vál̂
vulas normalizadas.A causa da abertura do disjuntor foi suposto ser
uma sobrecarga sem,no entanto,identificá-la precisamente.

R - 013/85 (0-003/8S) Data: 23/03/85
Classe: 367

Reator em potência.Durante execução de teste de, operabilidade(PI-015
B) do Gerador de Emergência DG - IB, ocorreu por três vezes con
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secutivas, alarme de alta temperatura no mancai externo do gera-,
dor. 0 teste foi interrompido e verificado que a temperatura esta
va normal. Feitas verificações na instrumentação, nada se consta-
tou de anormal. Foi aberta a tampa do mancai encontrando-se ape-
nas um pedaço de arame de S cm de comprimento. Foi trocado o óleo
e testado novamente, não apresentando mais nenhuma irregularidade.
Após, o diesel foi restabelecido à condição de operãvel

R - 014/85 Data: 28/03/85
Classe: 252 362 782

Reator em potência. Ocorreu desarme do reatar devido a desenergi^
zação do relê de proteção contra baixo fluxo do refrigerante do
reator, do Sistema de Proteção do Reator, motivada por oscilação
de tensão do Inversor I, causada por um curto-circuito durante te^
te deste. 0 curto-circuito foi ocasionado devido a utilização-de
um equipamento de teste não adequado, pois o mesmo apresenta, por
construção, a carcaça aterrada. Foi promovida uma reciclagem de
esclarecimentos sobre os riscos potenciais apresentados pelos e-
quipamentos conectados aos inversores. Após o desarme o comporta-
mento operacional da unidade foi conforme o esperado.

R - 015/85 (0-004/85) Data: 04/03/85
Classe: 221 501

Reator em potência. Ocorreu perda excessiva (340 LPH) de refrige
rante do Sistema de Refrigeração do Reator, para o Sistema de Co-
leta de Extravazamento de Válvulas, proveniente de válvulas do
Sistema de Controle Químico e Volumétrico. Devido a não identifi-
cação da válvula causadora dos vazamentos, foram reapertadas as
gaxetas de várias válvulas deste sistema e o vazamento caiu para
valores normais.

R - 016/85 Data: 17/05/85
Classe: 501

!

Reator em potência. Ocorreu perda excessiva(503 LPH) de refrige-

rante do Sistema de Refrigeração do Reator, para o Sistema de Co-
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leta de Extravazamento de Válvulas,pela válvula 8085, devido a

perda das propriedades de se la gem de sua gaxeta,. por ação do bo

ro que alterou suas propriedades elásticas. A identificação deŝ

ta válvula sô foi possível após o desligamento do reator (devi-

do a problemas no DG-iA, R 024/85 - 006/85), pois está localiza

da em local de alta radiação, quando em potência.

R - 017/85 Data: 03/05/85 .

Classe: 241 770

Reator em potência. Uma falha no contato da chave limite da vá±

vula LCV-112B, de uma das duas linhas de sucção da bomba de car

regamento n9l, impedia a operação desta bomba, que retornava de

manutenção. Esta válvula estava corretamente aberta, portanto

sem nenhum impedimento para a partida da bomba. A chave limite

em questão foi inspecionada e limpa, voltando a funcionar cor-

retamente.

R - 018/85 Data: 14/04/85

Classe: 501 852 «

Unidade em Desligado Frio. Devido ao rompimento da mangueira u

tilizada para monitoração local de nível do Sistema de Refrige-

ração do Reator, quando despressurizado e drenado, ocorreu vaz£

mento de refrigerante para o piso e deste para o Poço de Drena-

gem do Envoltório da Contenção. Após a identificação do probl£

ma, a mangueira foi isolada e o vazamento interrompido. Esta

mangueira ê especificada para supostas pressões até 7.0Kg/cm ,

porém como vinha sendo usada desde 1982, teve suas caracterís^

ticas alteradas, rompem

a existente no Sistema.
ticas alteradas, rompendo com a pressão de 3,2 Kg/cm , que era

R - 019/85 Data: 18/02/85

Classe: 501

Reator em potência. Ocorreu perda excessiva de inventário do

Sistema de Refrigeração do Reator, da ordem de 286 LPH, para o

Sistema de Coleta de Extravazemento de Válvulas pela gaxeta da
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válvula 8388 A do Sistema de Controle Químico e Volumétrico.Esta

válvula somente foi identificada como causadora do incidente, a-

pós realizar um programa de reaperto geral de várias válvulas do

sistema acima.

R - 020/85 Data: 09/02/85

Classe: 361 692

Reator em potência. Devido às condições meteorológicas anormais,

que afetou a linha de 138 KV, atuou o sistema de proteção do

Transformador Auxiliar T1A2 retirando-o de operação. Com a sua

desenergizaçao ocorreu transferência rápida das barras de segu-

rança 1A1 e 1A2 para o Transformador T1A1 sem anormalidades.Após

inspeção do Transformador, este foi recolocado em serviço e estíi

belecido os alinhamentos elétricos corretos. Furnas pretende ins

talar um terceiro relê de proteção neste Transformador para evi-

tar este tipo de ocorrência.

R -021/85 Data: 28/03/85

Classe: 551 232

Unidade em condição de Reator Crítico, com 1% de potência. Ocor-

reu re-energização indevida do canal da Fonte N-31. 0 indicador

de contagem deste canal, existente no Painel Principal, foi para

fim de escala e o Canal de Audio de Taxa de Contagem entrou em

operação, sem contudo ocorrer o desbloqueio da lógica de desarme

do reator. 0 canal foi retirado de serviço. Em inspeção realiza-

da, não foi encontrado nada de anormal.

R - 022/85 Data: 29/03/85

Classe: 271 371

Reator em potência. Devido a umidade que penetrou por um rasgo

existente no cabo elétrico do registrador de abalo sísmico, dire

ção leste-oeste horizontal, ocorreram alarmes indevidos de Nível

de Aceleração O.6.E. excedido. A causa do dano no cabo não foi

determinada. Após recuperação do cabo e limpoza do registrador ,

este foi recolocado em operação normal.
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R - 023/85 Data: 02/05/85
Classe:361 692

Reator em potência. Devido a distúrbio no Sistema de 138 KV, com
a desenergizaçao da linha de transmissão de Jacarepaguá para a
Light, ocorreu desenergizaçao do Transformador T1A2 por atuação
de sua proteção e conseqüente transferência (rápida) dos auxilia
res da unidade, com sucesso, exceto pela Bomba de Vácuo dos Moni
tores de Radiação R-ll e 12, que desarmou quando do incidente. A
atuação da proteção foi correta. O transformador foi reenergiza
do logo após sem anormalidades.

R - 024/85 (0-06/85) Data: 17/05/85
Classe: 291 367

Reator em potência. Devido a causas não determinadas ocorreu de£
gaste excessivo do mancai n* 10 do Gerador Diesel de Emergência
IA, tornando-o indisponível obrigando a unidade a ir para Desli-
gado Frio, devido a exigências das Especificações Técnicas. 0 mo
tor sofreu manutenção e revisão detalhada, realizada com a pre-
sença de representante do fabricante retornando a condição de o-
perãvel 11 dias após.

R - 025/85 (0-07/85) Data: 2.9/06/85
Classe: 367

Reator em potência. Devido a causas não determinadas,ocorreu des;
gaste excessivo do mancai nç 9 do Gerador Diesel de Emergência
IB, tornando-o indisponível. O motor sofreu manutenção e revisão
detalhada realizada com a presença de representante do fabrican-
te, retornando ã condição de operivel 3 dias após.

R'- 026/85 (0-08/85) Data: 11/08/85
Classe: 291 673

Unidade com reator em potência e preparando para a sincronização
do gerador. Devido ao cizalbamento de um tubo do condensador
provocado pela ruptura de uma linha interna do condensador, ocoj*
reu entrada de grande quantidade de água de circulação(água sal-
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gada)no sistema de condensado, causando alta contaminação nos ge

radores de vapor. A unidade foi retirada de linha e após passar

por várias fases de aquecimento/resfriamento, enchimento/drenagem

para purificação do ciclo secundário. Devido a falta de experiên

cia neste tipo de incidente, inclusive a nível internacional, a

recuperação desta anormalidade foi demorada e a unidade só pode

retornar 16 dias após sua retirada. Os internos -do condensador,

foram todos inspecionados para evitar a repetição deste tipo de

quebra. A aceleração do processo de corrosão dos tubos dos G V s ,

causada pelos altos índices de contaminantes que estiverem pre-

sentes nos G V s , assim como medidas preventivas, são amplamente

discutidas no relatório.

R - 027/85 (0-09/85) • Data: 18/08/85

Classe: 251 354 361

Unidade em Desligado Quente. Ocorreu perda total de energia ex-

terna, com a partida automática dos Geradores Diesel de Emergên

cia. O Sistema Primário entrou em circulação natural, tendo todos

os parâmetros permanecidos nos valores normais, com os equipamen

tos de segurança operando corretamente. Foi implementado o Plano

de Emergência - Condição de Evento Não-Usual. A unidade foi nor-

malizada 01:40 hs após, restabelecendo-se todas as alimentei

ções elétricas.

R - 028/85 Data: 30/08/85
Classe: 781 913

Reator em potência. Ocorreu deterioração das condições químicas

dos Geradores de Vapor, obrigando a levar a unidade para Desli-

gada Fria para proceder a purificação e descontaminação dos GVs.

Esta deterioração foi causada por uma contaminação remanescente,

(ORO 026/85) localizada em um trecho da linha não devidamente lim

pa anteriormente, que foi parar nos geradores de vapor. Após lim

peza, a unidade retornou â operação normal.
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R - 029/85 Data: 09/08/85

Classe: 232 252 913

Reator em potência. Devido a uma causa não determinada, ocorreu

desarme automático da turbina e consequentemente do reator. Na

verificação após desarme, não foi identificado nenhum relê de

proteção da turbina atuado. Atribuiu-se como causa, uma falha

espúria no Sistema de Controle da Turbina (DEHC). 0 comportamen

to da unidade após o desarme foi correto, tendo todos os parâ-

metros variado normalmente conforme esperado.

R - 030/85 Data: 09/10/85

Ciasse: 232 252 913

Reator em potência. Devido a uma causa n~.o determinada ocorreu

atuação do relê de proteção 40-2/G1 do sistema de excitação do

gerador principal, causando o desarme da turbina e consequent*;

mente'do reator. Furnas, (DANP.N), está estudando o motivo da

atuação do relê, já que não foi possível determinar a causa. A-

pós o desarme do reator, a unidade respondeu conforme esperado,

não sendo constatada nenhuma anormalidade. (Vide R-029/85)

R - 031/85 Data: 23/11/85

Classe: 800

Liberado o Tanque de Monitoração de Rejeitos nç2 para o ' canal

de água de circulação sem que o ponto de ajuste do Monitor de

Radiação R-18 tenha sido reduzido. As demais condições ( vazão

de diluição e de rejeito) estavam mais conservativas que as da

Licença de Liberação. Durante a liberação a indicação do moni-

tor R-14 não ultrapassou o ponto de ajuste requerido. Será mod^.

ficado o formulário da licença, incluindo o registro da indica-

ção do monitor antes e após a liberação, para evitar recorrência.

R - 032/85 (0-011/85) Data: 10/06/85

Classe: 800

Violada a periodicidade do teste de operabilidade do Gerador
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Diesel IA devido a ter sido registrado no computador como executa

do, um teste cujo resultado fora não satisfatório, por erro pes-

soal. Foi implantado um sistema de controle manual em paralelo com

o computador para garantir que tal ocorrência não se repita.

R - 033/85 Data: 16/03/85

Classe: 800

Usina em potência. Durante teste periódico do Sistema de ventila

ção do Anulus descobriu-se rachaduras na junta do ventilador ao

duto, que tornavam o sistema inoperável. A junta foi reparada e o

sistema retornado ao serviço. Durante este período o trem redun

dante esteve operivel.Acrescentado ao Programa de Manutenção Pre-

ventiva a inspeção periódica das juntas dos sistemas de ventilação.

R - 034/85 Data:

Classe: 251

Usina em potência. Durante teste periódico da instrumentação, ao

ser passado o controle mestre de nível do Gerador de Vapor 2 pa/a

Manual, ocorreu fechamento indevido da válvula de isolamento da

água de alimentação causando um transitório que culminou cem o de

sarme do Reator por baixo nível no Gerador de Vapor. Verificou-se

tratar do relê de saída da controladora descalibrado. Após cali

bração e teste a estação controladora funcionou corretamente.Será

alterada a seqüência do procedimento de teste periódico para que

a estação de controle da válvula controladora de nível seja colo-

cada em Manual, antes de passar-se a controladora mestre em ma-

nual, o que teria evitado o transitório. Durante o evento todos

os sitemas funcionaram conforme esperado.

R - 035/85 Data: 25/03/85

Classe: 770 781 800

Usina a 95$ de potência. Verificado pelo operador circulante, du-

rante inspeção de rotina, que a bomba de deslocamento positivo do

Sistema de Controle Químico e Volumétrico estava conectada aos ca

bos de alimentação proveniente do.trem B, enquanto que o disjun

tor desta estava conectado ao trem A. Deste modo a bomba estava
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inoperãvel. Será acrescentado um item ao procedimento de teste pe
riôdico desta para que o correto alinhamento elétrico seja verifi
cado, após cada teste realizado.

R - 036/85 Data: 03/04/85
Classe: 221 783

Usina sendo levada a 1001 de carga. Durante inspeção de rotina ve
rificou-se que a solenoide da válvula de sucção da atmosfera do
envoltório de contenção dos monitores de radiação do R-ll e R-12
havia falhado na posição fechada e que a tampa do filtro estava
mau colocada permitindo a entrada de ar no sistema, deste moéo
mascarando a amostragem de ar da contenção. O sistema foi repara
do e retornado ao serviço. Será implementado um programa de manu-
tenção preventiva para o sistema e foi orientado o pessoal de tur
no para a correta fixação da tampa após a troca de filtro.

R - .037/85 Data: 05/06/85
Classe: 781

Usina em potência. Ao atuar na chave errada na gaveta da Faixa
de Potência do Sistema de Instrumentação Nuclear Externa o opera-
dor causou transitório de nível do Gerador de Vapor. 0 transitory
o foi controlado e a usina retornada ã condições estáveis. Coloca
do cartão de advertência nas classes de "Power Mismach Bypass" da
Instrumentação Nuclear, ressaltando sua influência no Controlador
de Nível dos G V s .

R - 038/85 (0-012/85) Data: 07/07/85
Classe: 503 590 673

Usina em potência. Durante inspeção de rotina foi detetado vaza-
mento no carretei de acoplamento do Trocador de Calor do Sistema
de Refrigeração dos Componentes. O vazamento foi causado por cor-
rosão devido ã falha do revestimento interno de borracha da tubi
lação. O carretei foi substituído. 0 trem redundante do SRC este
ve operável durante o evento.
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R - 039/85 Data: 13/07/85

Classe: 232

Usina em potência. Após o teste periódico de operabilidade das

válvulas da turbina, a posição limite de válvulas foi reduzida a

baixo do requerido causando o fechamento destas. 0 transitório

foi controlado e a usina retornada a condições estáveis. Embora

não fosse encontrado defeito nos botões do painel do DEHC estes

foram substituídos.

R - 040/85 Data: 19/07/85

Classe: 290 373 590
• *

Usina a 1001 de potência. Corrosão na tubulação de água de res-

friamento do mancai superior do motor da Bomba de Água de Circu-

lação IA causou vazamento de água salgada no interior do motor

e falha do enrolamento elétrico. O trecho de tubulação foi subs-

tituído e o motor reparado.

R - 041/85 • Data: 19/07/85

Classe: 367

Usina em potência. Devido a quebra de um pino do governador do

Gerador Diesel IB este foi declarado inoperãvel. A secção fron-

teira do conjunto do governador foi substituído e o gerador tes-

tado e retornado a operação. Durante este período o Gerador IA

esteve operável. A causa da quebra do pino não pode ser detertni

nada.

R - 042/85 Data: 27/07/85

Classe: 283

Usina em potência. Ocorreu reencrgizaçao indevida do canal da

Faixa da Fonte N-32 da Instrumentação Nuclear tendo o mesmo sido

desenergizado pelo operador. A causa da reenergizaçâo indevida

não pode ser determinada. 0 canal foi retornado ao serviço sem

anormalidades.
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R - 043/85 Data: 29/07/85

Classe: 552 371 750

Usina em potência. Curto circuito em um capacitor eletrolítico

causou a perda da fonte de alimentação do Monitor de Radiação

R-15 'descarga das bombas de vácuo). Foi implementado programa

de amostragem conforme Especificações Técnicas até o retorno do

canal ao serviço.

R - 044/85 Data: 15/08/85

Classe: 252 783

Usina em Desligado Quente. Oscilação na tensão de saída do Inver

sor I causou desarme do reator. A causa foi erro pessoal do ins-

trumentista que fazia reparo no Sistema de Deteção de Falha Gro^

sa no Combustível que ciusou curto ao desconectar um terminal. E

fetuada palestra com o pessoal da instrumentação solicitando mi

ximo cuidado no reparo de gabinetes alimentados pelos inversores.

R - 045/85 Data: 25/08/85

Classe: 502 590 653 673

Usina em Desligado Frio. Verificou-se em inspeção de rotina a

existência de vazamento pela parede da tubulação de recirculação

do Sistema de Água de Alimentação Auxiliar. 0 vazamento foi cau-

sado por erosão da parede devido â turbulência do fluido, assocj.

ada a corrosão. O trecho de tubulação foi substituído. Será fej_

to novo projeto de bloco de orifícios para evitar este efeito.

R - 046/85 (0-017/85) Data: 29/08/85

Classe: 523

Usina em Desligado Quente. Quando da execução de teste periódico

de operabilidade do sistema de Spray da Contenção, constatou-se

o desacoplamento da bucha de acoplamentomotor-vllvula, da válvu
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la de sucção da bomba do fem B. A causa deste evento não pode
ser determinada. A válvula foi reparada e retornada à operação.
Durante este período o trem redundante esteve operãvel.

R - 047/85 Data: 17/09/85
Classe: 232 251 354 361 504

Usina a 1001 de potência. Devido a distúrbio no sistema de trans
missão de Furnas ocorreu perda simultânea de alimentação elétri-
ca às subestações de 138 e 500 KV. 0 Gerador Diesel IA estava i-
solado para reparos. 0 Gerador IB partiu, sincronizou e ficou a-
limentando as cargas auxiliares até o retorno da alimentação ele
trica que ocorreu cerca de 6 minutos após. Todos os parâmetros
estiveram dentro de suas faixas normais.

R - 048/85 Data: 18/09/85
Classe: 283 501 750 ' •

Usina em Desligado Quente. Constatou-se vazamento de refrigeran
te do Reator pela flange de uma válvula de diafragma do Sistema
de Controle Químico e Volumétrico. 0 fluido foi coletado pelo
dreno do piso e dirigido ao Tanque de Dreno dos Pisos e aí con^i
nado. Levantamento radiometrico efetuado no local demonstrou ser
o nível de contaminação insignificante. A ocorrência de vazamen-
tos por este tipo de válvula está sendo estudado em conjunto.

R - 049/85 Data: 23/09/85.
Classe: 526 654' 750

Usina em potência. Falha do pino de acoplamento acionador-vãlvu-
la da válvula de descarga da Bomba de Água de Circulação IA cau-
sou o desligamento manual desta. O acoplamento foi reparado ten-
do sido melhorada a fixação do pino de travamento e a bomba re-
tornado ao serviço.
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R - 050/85 Data: 16/06/85
Classe: 282 750

Diversas ocorrências causando inoperabilidade dos monitores de ra
diação Rll e R12 levaram a um estudo detalhado de seu projeto.Con
cluiu-se que a rotação da bomba de vãcuo do sistema deverá traba
lhar numa rotação superior à do motor e o sistema será assim modi_
ficado.

R - 051/85 Data: 08/11/85
Classe: 252 781

Usina a 1001 de potência. Devido a erro do operador ao seguir o
procedimento de teste periódico de operabilidadé das válvulas de
isolamento de água ie alimentação, ocorreu fechamento destas e
conseqüente desarme do reator. Os parâmetros da usina estiveram
dentro de suas faixas. 0 procedimento será alterado para evitar
semelhante erro e os operadores alertados para o ocorrido.

R - 052/85 Data: 02/12/85
Classe: 552

Usina em potência. Falha de um capacitor do bi-estável de baixa
pressão no Anulus causou a partida indevida do sistema. 0 bi-estií
vel foi reparado e retornado ã operação. A causa da falha do capa_
citor não pode ser determinada.

R - 053/85 ' Data: 27/12/85
Classe: 551

Usina em potência. Queima de capacitores do Carregador de Bateri-
as BC2 tornou-o inoperãvel. Este foi substituído pelo BC3, sendo
reparado, testado e retornado ao serviço sem anormalidades. A cau
sa da queima dos capacitores não pode ser determinada. Os demais
carregadores foram inspecionados não sendo encontrado nada de a-
normal.



ANEXO II

LISTAS DE CONCEITOS EM OBSERVAÇÃO

1-CONCEITOS GERAIS (200-349)

200 Falhas múltiplas sem causa comum í

201 - frês ou mais falhas reais de componentes no mes-
mo sistema.

202 - Três ou mais falhas reais de componentes com cau
sas diferentes.

203 - Uma ou mais falhas reais de componentes em múlti.
pios trens do mesmo sistema.

204 - Falhas reais de componentes em três ou mais sis-
temas.

210 Falha total de sistema sem causa comum

211 - Falha total real de um ou mais sistemas.
212 - Falha total de um ou mais sistemas se incluídas

falhas potenciais.

220 Falhas com causa comum

221 - Falha real de múltiplos componentes com causa co
mum.

222 - Falha real de um ou mais sistemas com causa co-
mum.

223 - Falha total de um ou mais sistemas, incluídas fa
lhas potenciais.

230 Resposta diferente da prevista

231 - Resposta ou ação de sistema diferente da previs-
ta.

232 - Resposta ou ação de componentes diferente da pre
vista.

233 - 0 transiente prossegue de um modo diferente do
que seria previsto.

2H0 Falhas não detetlveis

241 - Falha de componente que poderia facilmente esca
par da deteção por testes ou exames normais até
ser solicitado.

250 Desarmes do Reator
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251 - Desarme consequencial do reator.

252 - Desarme inadvertido do reator.

260 Atuação de Sistema de Segurança

261 - Atuação de Sistema de Segurança requerida, »

262 - Atuação de Sistema de Segurança inadvertida.

270 Saída das Especificações

271 - Variação de Ponto de Ajuste de Instrumento.
272 - Fora de Tolerância.

273 - Menor degradação do desempenho.

280 Operação fora das bases do projeto

281 - Condição de operação ou transiente não contidos

nas bases de projeto da usina.
282 - Operação de sistema fora das bases de projeto.
283 - Operação de componente fora das bases de proje-

: to.
200 Grande dano ou parada da usina

291 - 0 evento resulta em grande dano em equipamentos
ou longa parada.

2 - EFEITOS NO DESEMPENHO DE SISTEMAS (350-4 99)

350 Transientes não usuais em sistemas

351 - Superenchimento de Gerador de Vapor.
352 - Superenchimento de Pressurizador.
353 - Mudanças excessivas de Pressão/Temperatura do

Sistema Primário.
354 - Circulação natural do primário.

360 Degradação de serviços essenciais

361 - Perda de potência externa.
362 - Degradação de potência elétrica de AC(variações

de freqüência ou tensão).
363 - Degradação de potência elétrica de DC(variação

de tensão).
364 - Degradação de ar de controle(pressão , contanú

nação, debris).
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365 - Degradação de água de resfriamento(pressão, con

taminação, debris).

366 - Degradação ambiental(temperatura, umidade).

367 - Problemas com Gerador Diesel.

370 Influências do ambiente de operação

371 - Temperatura, pressão, umidade.

372 - Considerações sobre inundação.

373 * Quedas de água ou borrifos.

374 - Considerações sobre vapor.

375 - Depósitos de poeira ou fumaça.

376 - Interferências eletromagnéticas.

380 Considerações sobre o vaso de contenção

381 - Problejnas de purga.

382 - Capacidade de isolamento de descargas no vaso.

383 - Recombinação de hidrogênio.

384 - Uso de materiais dê isolamento.

385 - Descascamento de pintura^

390 Interações não usuais entre sistemas

391- Interfaces de pressão entre sistemas.

392 - Isolamento de fluidos de sistemas não relacio-

nados a segurança.

393 - Isolamento de cargas elétricas não relacionadas

a segurança.

394 - Peças internas soltas.

395 - Interações com o meio ambiente.

396 - Influências da proteção contra incêndio.

400 Influências externas não usuais

401 - Vulnerabilidade de componentes enterrados.

402 - Influências de ferrovias ou transportes pesados

403 - Manuseio de equipamentos pesados(incluindo sobr<

combustível irradiado).

404 - Interações com a construção.

405 - Fluidos ou gases perigosos.
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3 - EFEITOS NO DESEMPENHO DE COMPONENTES (500-649)

500 Integridade de Limites de Pressão

501 - Defeitos ou vazamento em limites de pressão do
sistema primário.

502 - Defeitos ou vazamento em limites de pressão de
Sistema de Segurança.

503 - Defeitos ou vazamento em limites de pressão de
sistemas de serviços essenciais.

504 - Defeitos ou vazamento, em limites de pressão do
secundário.

505 - Defeitos ou vazamento em limites de pressão do
vaso de contenção.

506 - Defeitos ou vazamento em tubos do Gerador de
Vapor.

507 - Defeitos ou vazamento em tubos de trocador de
calor dos Sistemas de Segurança.

510 Considerações sobre bombas

511.- Selos da BRR e resfriamento da selagem.
512 - Selos de bombas dos sistemas de segurança e res

friamento da selagem.
513 - Degradação de NPSH da bomba.
514 - Problemas de suspiro e escorva de bomba.
515 - Considerações sobre mini-vazão.
516 - Problemas de lubrificaçao e resfriamento de man

caís.
517 - Componentes mecânicos(eixo, controle de veloci-

dade, e t c ) .

520 Considerações sobre válvulas

521 - Válvula de retenção(fechamento).

522 - Efeito de estrangulamento.
523 - Problemas de motor operador.
524 - Problemas de operador a ar.
525 - Grimpagem mecânica.
526 - Problemas de componentes mecãnicos(Disco,haste,

e t c ) . '•

530 Considerações sobre turbina auxiliar
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531 - Problemas de lubrificação e resfriamento de man
cais e redutores de velocidade.

540 Situações relativas à parte elétrica não usuais

541 - Problemas de transformadores resfriados a liqui
dos.

550 Situações relativas à parte de Instrumentação e Con-
trole não usuais.

551 - Falhas ou efeitos de componentes eletrônicos do
estado sólido.

552 - Falha de fonte de alimentação elétrica.

560 Situações relativas ã parte mecânica não usuais

561- Falhas de suportes de tubulações e amortecedores
de vibração.

562 - Problemas de troca de calor.

570 Situações relativas à estruturas não usuais •

580 Desempenho do combustível do reator

590 Problemas em tubulações

4 - EFEITOS DE FLUIDOS NATURAIS DE PROCESSO (650-749)

650 Efeitos hidráulicos

651 - Golpe de ariete.
652 - Golpes de condensação de vapor.
653 - Cavitação.
654 - Vibrações fluido-induzidos.
655 - Efeito sifão.
656 - Formação de vortex.

657 - Bolhas de ar ou vapor na tubulação.

660 Circulação natural

670 Corrosão

671 - Fraturas de "stress" corrosão.

672 - Corrosão de parafusos.

680 Instabilidade de fluidos

' 681 - Precipitação de boro
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690 Vulnerabilidade a fenômenos naturais

691 - Inundações.

692 - Outros. -~

5 - DEFICIÊNCIAS DE DESEMPENHO HUMANO(750-849)

750 Erro ou deficiência de análise ou projeto.-

760 Erro ou deficiência de fabricação.

770 Erro ou deficiência de procedimento.

780 Erro ou deficiência do pessoal da usina.

781 - Erro de operação.

782 -.Erro de teste ou calibração.

783 - Erro de manutenção ou reparo.

784 - Erro de instalação.

785 - Outros.
790 Erro por desconhecimento de fundamentos

791 - Erro operacional, de procedimento ou administra

tivo resultantes do desconhecimento de fundamen

tos do desempenho da usina ou requisitos de se-

gurança.

800 Erro ou deficiência administrativa

810 Considerações sobre segurança física

6 - EFEITOS AMBIENTAIS E RADIOLÕGICOS (850-899)

850 Eventos radiológicos

851 - Liberações fora do sítio de gases ou líquidos

radioativos.

852 - Liberações radioativas no sítio.

853 - Exposição de pessoal.

860 Ocorrências ambientais não radiolõgicas
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7 - CONCEITOS ADMINISTRATIVOS GERAIS(900-999)

900 Disponibilidade de dados pós-evento

910 Deficiências de Relatório

911 - Informações perdidas.

912 - Promessa de investigação não cumprida.

913 - Necessita atualização.

914 - Inadequado.

970 Possível item da lista de conceitos em observação

980 Itens não incluídos na lista de conceitos em observa

ção

990 Evento complexo.


