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RESUMO

E estudado neste trabalho a confiabilidade tia Sis-

tema de Acumuladores de Angra I.

t utilizada a técnica de árvore de falhas para

identificação e avaliação da probabilidade de ocorrência dos po£

sTveis modos de falha do sistema.

0 estudo tem como padrão de referência, o Sistema

de Acumuladores de um reator PWR típico de Usinas Norte America-

nas estudado no Relatório WASH 1400.

São feitas comparações entre os resultados obtidos

para o Sistema de Acumuladores de Angra I com os publicados pelo

Relatório WASH 1400 para o Sistema de Acumuladores do Reator Tí-

pico. Além disso, são feitas críticas ã metodologia utilizada no

Relatório WASH 1400. Ê feito também uma análise de sensibilidade

do sistema em relação a seus componentes.



ABSTRACT

In this work the reliability of the Ac-

cumulator System of Angra I Has been studied.

The fault tree technic is used for identification

and evaluation of the probability of occurrence of the possible

failure modes of the system.

The study has as a guide the report WASH 1400 in

which is made the analysis of the reliability of a Typical PWR

Reactor of Nuclear Plants of USA.

Many comparison between the results obtained for

Accumulator System of Angra I and that published in the report

WASH 140U for the Accumulator System of the Typical Reactor are

made. Are also made several critiques to the methodology used in

the repor* WASH 1400. An analysis of the sensitivity of the sys-

tem in relation with its components is also made.
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NOMENCLARUTA UTILIZADA

h - confiabilidade do componente

I - limite inferior de confiabilidade

p - probabilidade de falha de um componente

psio - unidade de pressão

q - não disponibilidade do componente

q - valor mais provável de q (Moda)

q0 5 - valor mediano de q

q - abreviação de QypPER - 959 percentil da distribuição de

, q ou valor de q a nível de 95% de confiança

q^ - abreviação de °.i0WER " 59 percentil da distribuição de

q ou valor de q a 5% de nível de confiança

m - valor médio

t - tempo

u - limite superior de confiabilidade

X. - variável de estado do componente i

l(X-) - vetor de estado de um conjunto de componentes

• ;jj) - função estrutura

p, (JÍ) - estrutura série do j-ésimo caminho mínimo

r (v) - estrutura paralela do j-ésimo corte mTnimo

\ - taxa de falha do componente

w - taxa de reparo do componente

T - tempo de reparo



A2D acumulador nÇ 2 falha em fornecer água suficiente a

perna fria 2 devido as falhas detetadas

A2N - acumulador n9 2 falha em fornecer água suficiente a

perna fria 2 devido as falhas não detetadas.

AM01 - MOV de descarga não aberta quando detetado

AMI7 -• MOV de descarga não aberta quando não detetado

AN - anunciador

PP - fator de erro (error factor)

CV - válvula de retenção (check valve)

HPIS - Sistema de Injeção de Alta Pressão (High Pressure

injection System)

LOCA - acidente por perda de refrigeração (Loss of Coolant

Accident)

LI - indicador de nível (Level indicator)

LPIS - Sistema de Injeção de Baixa Pressão (Low Pressure

Injection System)

LT - Transmissor de nível (Level Transmitter

PREP-KITT - código de computador para cale. 'dos cortes mTnimos

e análise temporal

RCS - Sistema de Refrigerarão rin Reator (Reactor Coolant

System)

RHR - Sistema de Remoção de Calor Residual (Residual Heat

Removal)



RWST - tanque de armazenamento de água de recarregamento

(Refueling Water Storage Tank)

SAMPLE - código de computador para análise estática de con-

fiabilidade.

SICS - Sistema de Injeção de Controle de Segurança (Safety

Injection Control System)

SIS - Sistema de Injeção de Segurança (Safety Injection

System)
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Os métodos probabilistícos aplicados a Segurança

das Centrais Nucleares estão em pleno desenvolvimento.

No plano internacional a Inglaterra é a pioneira

neste tipo de estudos com os estudos feitos por Farmer em 1967.

Os estudos feitos mostra/fí as possibilidades da

aplicação dos métodos de confiabilidade na Segurança Nuclear.

As aplicações, ocupam-se principalmente dos acideji

tes, sem esquecer o desenvolvimento da coleta de dados que são

um elemento essencial.

No que se refere aos acidentes, um ponto essencial

é a pesquisa sistemática dos eventos iniciadores possíveis e suas consj?

quências. Os sistemas analizados são os sistemas de segurança e

seus sub-sistemas auxiliares.

Dentro do quadro de estudos dos sistemas de segu-

rança do reator Angra I estuda-se neste trabalho, o sistema de

acumuiadores, o qual pertence ao SIS (Sistema de Injeção de Sega

rança).



Este trabalho mostra as dificuldades ainda existeji

tes juntamente com as possibilidades deste tipo de estudo.

Interessa destacar a grande importância que para

estes trabalhos tem a disponibilidade de dados de qualidade, e

a troca de dados tanto a nível nacional como internacional.

A coleta de dados realizada e disponível não tem

permitido reunir um conjunto completo de dados o que nos tem

obrigado a arbitrar criteriosamente uma parte deles, sendo esta

uma possível causa das discrepãncias observadas com os resulta-
„ 2

dos do Relatório Rasmussen.

A técnica empregada e a de arvore de falhas

que passa pelas etapas seguintes:

a) Definição precisa da função do sistema o que permite definir

sua "falha".

b) Pesquisa de eventos globais que constituem a estrutura de ba-

se para a construção da árvore.

c) Análise dos modos de falha e de seus efeitos, componente por

componente,incluindo as interações com outros sistemas auxiliai

res.

*
d) Construção da árvore.



Como ponto de partida foi feito um estudo compara^

tivo do Reator Típico do Relatório Rasmussen2 com a finalidade

de conferir os mitodos de cálculo, dados utilizados por nós,

e a coerência dos resultados. Os cálculos foram feitos com a

ajuda do programa SAMPLE3 utilizado também pelo R. Rasmussen3.

A escolha do Sistema de Acumuladores deveu-se ao

fato de o mesmo ser um dos sistemas mais simples da Central.

0 presente estudo parte da hipótese da ocorrência

de um LOCA. Será estudado quanto confiável e o Sistema de Acumu_

ladores de Angra6 I quando o mesmo é chamado a operar. Não e

motivo de estudo, o comportamento do sistema durante o tempo de

funcionamento do mesmo (o qual é da ordem de 30s).

No Capitulo II e apresentado um resumo da teoria

utilizada neste estudo. No Capitulo III é apresentada a metodo-

logia utilizada, a qual abrange métodos de cálculo, sistemas es
-

tidados e tratamento do problema, e são apresentados os resulta_

dos obtidos. No Capitulo IV são apresentadas as conclusões so-

bre o estudo feito.

Fica em aberto a crítica deste trabalho, pois no

fundo o espirito da confiabilidade é por definição uma atitude

critica.



CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Teoria de confiabilidade é algo bastante vfasto.

Existem vários compêndios sobre o assunto, e várias são as suas

aplicações em diversos campos da tecnologia. Segue-se um resumo

da teoria utilizada no presente trabalho.

II.1 -. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DE SISTEMAS COERENTES

II.1.1 - Sistemas de Componentes

Em todo este estudo cada componente í é consider^

do em um dos 2 estados possíveis: um estado de funcionamento e

um estado falho. Para indicar o estado do componente i a variá-

vel binaria Xi assume os valores:

v / 0 se o componente está falho
i

1 se o componente esta em funcionamento

Esta dicotomia aplica-se tanto a componentes quando a todo o

sistema. 0 estado do sistema é descrito pela variável $. Esta

variável também assume os valores:

. , 1 se o sistema funciona
0 se o sistema não funciona

Supomos que o estado do sistema seja completamente determinado

pelos estados de seus componentes ou seja $ = $(X) onde _X »
••• X n ) . A função $(X) é chamada função estrutura do siste_



na.

O número de componentes no sistema i chamada or-

dem do sistema.

Como exemplos temos:

a) A estrutura em série que funciona se e somente se todos os seus

componentes funcionam.

2 n1

Figura II.1

A função estrutura é dada por <j>(X) = n Xi

b) A estrutura em paralelo que funciona se e somente se no mínimo

um de seus componentes funcionam

Figura II.2



A função estrutura é dada por *(X) =
n

Xi

onde u = 1 -
n

n

c) A estrutura 2 de 3 que funciona se pelo menos ? de seus 3 ele

mentos funcionam.

1
-o-

1
-0-

2
-o-

2
-0-

3
-o-

3
-o-

Figura II.3

A função estrutura é dada por <fr(X_) = 1 -(1-X,X2)

(l-X^XjJJl-XgX-J.Por extensão, a estrutura n de m que funciona

se pelo menos n de seus m elementos funcionam.

11.1.2 - Sistemas Coerentes

Um sistema de componentes 5 dito coerente se a sua

função estrutura e crescente e se cada componente e revelante.

Demonstra-se que qualquer estrutura coerente está sempre limita-

da superiormente pela estrutura paralela e inferiormente pela

estrutura série. Uma estrutura coerente e dita de ordem n se pos_

su1r n componentes. Note-se que todos os sistemas apresentados

acima possuem uma estrutura coerente.

11.1.3 - Cortes e Caminhos

Define-se como co'rte um conjunto de componentes



cuja falha causa a falha do sistema. Anaiogamen.e, ^

ne-se caminho como um conjunto de componentes cujo funcionamen-

to garante o funcionamento do sistema.

Cortes e caminhos mínimos são aqueles que apresen^

tam o menor número de componentes.

Por exemplo, na estrutura abaixo

Figura II.4

Os caminhos mTnimos ?t são

{1,4} ,

{2,3,4}

0,3,5},

e os cortes mTnimos IC| são: K. » {1,2},

K2 - {4,5}, K3 ' {1,3,5}, K4 « {2,3,4}

A cada caminho mínimo p* de uma estrutura coeren
1

te podemos associar uma função binaria Pj(x) com argumentos X̂

1 c ,ti

a qual toma o valor 1 se todos os componentes no j-ésimo cam1-



nho mínimo funcionam e 0 (zero) em qualquer outro caso (j -

1, .... n, onde n é o número de caminhos mínimos de +); refere-

se i estrutura p. como a estrutura série do j-isimo caminho mini

mo.

Uma vez que a função estrutura + funciona se e so-

mente se no mínimo um dos caminhos mínimos está em funcionamento,

podemos escrever:

• (X) = í Pi(X) £ 1 - n [1 - p,(X)]
j l J j l

representando a função estrutura + como arranjo paralelo de ^

nhos mínimos. Similarmente» a cada corte mínimo K- de uma estru

tura coerente 4 podemos associar uma função binaria com argumen-

tos X•, í E .K., k.(X) = u X., a qual toma o valor 0 se todos
J J ~ icKj 1

os componentes no j-isimo corte mínimo estão falhos e 1 em qual-

quer outro caso (j » 1, ..., n, onde n ê um número de cortes mi-

nimos de $).Refere-se ã estrutura kj» como a estrutura paralela

o j-ésimo corte mínimo.

Uma vez que a estrutura + falha se e somente se pe

lo menos um corte mínimo falha podemos escrever:

• (X) * n M X ) ,
- j 1 i

representando a função estrutura como arranjo série de' cortes



•Tnimos.

Por exemplo: a estrutura mostrada na figura II.4

pode-se representar como arranjo paralelo de caminhos mínimos

como mostrado abaixo:

i • 0-

1
n

2

1
-0-

- 0 -
3
ft_i

3

4
- 0 -

-0 J
5

4

P2

X1X3X5
X2X3X4
X1X4

P4 • X2X5

Figura II.5

Similarmente a estrutura pode ser representada por

UM arranjo serie de cortes mTnimos como mostrado abaixo:

Figura II.6

1
o



II.2 - CONCEITOS UTILIZADOS

a) Probabilidade de funcionamento de uma componente p i o valor

esperado da variável de estado X. ou seja P[X. = 1} = EX.. A

probabilidade de falha p será p = 1 - P.

b) Taxa de falhas de um componente, x(t), i o número de falhas

que sofre o componente por unidade de tempo, no tewpo t. No

presente trabalho, x(t) i considerado ter o valor constante

X.

c) Tempo de reparo T, e o tempo necessário para por o componen-

te em funcionamento após a falha do mesmo.

Taxa de reparo y(t) i o número de reparos efetuados sobre o

componente, por unidade de tempo, no tempo t. Neste estudo

y(t) é considerado ter o valor constante y. Entre T e v

te a relação y = - .

d) A confiabilidade h de um componente (H de um sistema) é a pro

babilidade de que o mesmo esteja em funcionamento supondo

que o reparo sobre o componente (sistema) não seja permitido.

A confiabilidade H de um sistema pode também ser definida c£

mo o valor esperado da função estrutura t(X_), ou seja

K - P[*(X) ' 1],



e) A disponibilidade A(t) de UM componente (sistema) i a proba^

bilidade de que no tenpo t o componente (sistema) esteja em

funcionamento supondo que o reparo seja permitido. Se o rep»

ro não for permitido, a disponibilidade confunde-se com a

confiabilidade.

f) Não disponibilidade q(t) de um componente (Q(t) de um siste-

ma), i a probabilidade de que o mesmo esteja em estado fa-

lho no tempo t, supondo que o reparo seja permitido.

Neste estudo, todos componentes foram considerados reparã-

veis com taxa de falha x e intensidade de reparo" constante.

A não disponibilidade em função do tempo para componente C£

jas falhas são imediatamente detatadas seguem a formula.

q (t) =
A+V

Para componentes não reparãveis, a intensidade de reparo y=0

e a expressão anterior se resume a q(t) = 1 - e~

Entre a disponibilidade e a não disponibilidade de um compo-

nente (sistema) existe a relação A(t) = l-q(t).

g) 0 valor médio da não disponibilidade de um componente no in-

tervalo 10, ti sera - I q(t)dt. No presente estudo, utili-

t ' o

z o u - s e o v a l o r a s s i n t o t i c o de q ( t ) , o qua* para componentes

r e p a r ã v e i s é q = l i m q ( t ) . Para v a l o r e s de v >> À , t e m -



se q - - = XT.

Pira coaponentes não reparlveis q = Mm q(t) = 1, convin repe
t-*-

tir que todos componentes, neste trabalho foraa considerados

repariveis con intensidade de reparo y constante.



II.3 - CONFIABILIDADE DE SISTEMAS COERENTES

II.3.1 - Sistemas de Componentes Independentes

t suposto que os componentes sejam estatisticcnente

independentes. Seja Xj .o estado do i-ésimo componente com probabi^

1 idade p^, de que esteja em funcionamento. Refere-se a p. como

sendo a confiabilidade do componente 1. Similarmente a confiabi-

lidade do sistema, h í a probabilidade de que o mesmo esteja em

funcionamento.

Supondo componentes independentes, pode-se represe^

tar a confiabilidade do sistema como uma função das probabilida-

des dos componentes: h * h(j>). Deve-se observar que se os comp£

nentes não são independentes a confiabilidade do sistema não po-

de ser função somente de p. Neste caso h(j>) não será usada.

A estrutura série tem função confiabilidade h(£) =
n
n Pi e a estrutura paralela tem função confiabilidade h(£) =
1*1

Exemplificando, uma estrutura série de 3 elementos

idênticos tem confiabilidade h(p) * p e uma estrutura paralela

(de 3 elementos idênticos) tem confiabilidade h(£) • i-(l-p) ,as>

sumindo o mesmo valor de p para os 3 elementos.



II.3.2 - Conceito de Importincia

Define-se a importância de confiabilidade In(j) do

componente j como

I ( j) » lÜíii (II.1)

Pode-se provar que para um sistema coerente com coji

fiabilidade entre [0,1]» a importância de confiabilidade satisfaz

0 < Ih(j) < 1

A importância de confiabilidade dos componentes po-

de ser usada para calcular o efeito sobre o sistema de uma modi-

ficação na confiabilidade do componente. Por diferenciação em ca_

dela

ih n .h dp. n dp.
ÜL, l -2ÍL _ J S l i (j, Z i
dt j=l 3Pj dt j=l n dt

A equação anterior pode ser aproximada por:

^ ' í Ih(J) AP, (II.2)

onde Ah i uma perturbação na confiabilidade do sistema consequen^

te a uma perturbação Ap, na confiabilidade do componente

Exemplos: - -

n
a) Para uma estrutura serie, h(p) « n p^

- i P, : (H.3)



n
b) Para uma estrutura paralela,h(p)= u

lh(J) • n (1-p.) (II.4)

Para uma estrutura série o componente com menor

confiabilidade e o mais importante e para a estrutura paralela

o componente com maior confiabilidade é o mais importante.

Pode-se demonstrar que se <f> representa um sistema

coerente de componentes independentes.

então:

1(2) I h(P) I "(£) (II-5)

K
onde ^(p^ n u p, (II. 6)

~ j=l ieKj

P
u(p) » n n p, (II.7)
"* j-1 iePj 1

u(p) i Z[p) são os limites superiores e inferiores respectiva-

mente de h(jj).

A Figura II.7, ilustra a desigualdade acima



Confiabilidade do Componente

Figura II.7

II.4 - ARVORE DE FALHAS

II.4.1 - Simbologia e Descrição

Foi a ferramenta utilizada no presente trabalho.

Tem como finalidade, interligar os vários eventos possíveis de

causar a ocorrência de um determinado evento (evento topo ou

principal).

No estudo de uma arvore de falhas utiliza-se ló-

gica Booleana, interligando os eventos com portões lógicos até

chegar-se ao evento principal

7,



São apresentados a seguir os símbolos utilizados

para a construção de uma árvore de falhas.

n

SIMBOLOGIA DE ARVORE DE FALHA

- Componente do sistema ou evento de falha básico.

- PORTÃO OU

Este portão esta no estado falho se no mínimo

um dos eventos de entrada estiver no estado fa-

lho.

- PORTÃO E

Este portão está no estado falho somente se to-

das suas entradas estiverem simultaneamente no

estado falho.

- EVENTO DESCRITOR

0 retãngulo i usado para descrever o evento re-

presentado pelo portão.

- 0 diamante é usado para representar um evento de

fàitâ o qudl não é desenvolvido posteriormentede

vido a falta de informação.



A

.' Símbolos de Transferência

- Estes símbolos são utilizados para transferir uma

parte da árvore para outra localização na árvore.

- Portão de Inibição

Representa um evento o qual ocorre com uma proba_

bilídade fixa de ocorrência. 0 portão de inibi-

ção esta em estado falho somente se suas entra-

das estão no estado falho e ocorreu a condição

de inibição.

- A casa representa um evento que ê normalmente ejs

perado ocorrer. E tratado como uma chave na Irv£

re e ê posto 1 ou 0 pelo usuário.



Exemplo:

Figura 11.13

Na figu.a 11.13 acima está representada uma arvo-

re de falha com 11 componentes, 4 portões de entrada e um portão

de saída.



II.4.2 - Algoritmo para Calculo dos Cortes Mínimos

Escrevemos o portão topo e a seguir substituimo-lo

pelas suas entradas. Estas se dispõe verticalmente caso o por-

tão topo seja um portão OU, e/ou horizontalmente caso o portão

topo seja um portão E. Repetimos o procedimento para os portões

de entrada sucessivos ate encontrarmos-nos apenas com componen-

tes. Cada conjunto horizontal é um corte. Simplificamos para

que os mesmos sejam mínimos. A seguir ilustramos este algoritmo

para a arvore da figura 11.13.

19 Passo: Escreve-se o portão topo

Gl

29 Passo: Substitui-se o portão topo por suas entradas.Estas

se disporão verticalmente uma vez que o portão to-

po G, Í um portão OU

1

2

3

4

6o

29 Passo: Substitui-se os dois portões G2 e 6 por suas en-

tradas, 62 e r>3 são também portões OU, assim suas

entradas aparecem verticalmente

1

2

3

4

5

64

8



39 Passo: Substitui-se os dois portões G4 e Gg por suas en-
tradas. Estas se dispõem horizontalmente uma vez
que os portões G4 e Gg são portões E

1
2
3
4
5
6.7
8
1,9,10,11

Todcs estes sete conjuntos são cortes sendo que o

último {1, 9, 10, 11} contém o avento 1 que já é um corte míni-

mo. Assim, pode-se simplificar

1
2
3
4
5

8

e temos então os cortes mínimos K, = {1}, K~ - (2), K~ = {3} ,

K4 - {4}, K5 = {5}, K6 = {8}, K? = {6,7}.



II.5 - TRATAMENTO DA INCERTEZA NOS DADOS DE FALHA

Os dados de falha são tratados COMO sendo variáveis

randõmicas ao invés de variáveis con valores constantes. Isto re_

sulta do fato de ao se procurar os dados de falha para um deter-

minado componente ter sido necessário observar vários componen-

tes da mesma espieie. Assim, aos dados de entrada pode-se asso-

ciar uma distribuição de probabilidade definindo os parâmetros

da mesma como a média, mediana, a moda e um fator de erro, este

mede a incerteza dos dados em relação a um valor central.

Várias distribuições poderiam ser usadas para repre

sentar os dados de falhas dos componentes entre os quais pode-

se citar as distribuições Normal, Log-Normal, Log-Uniforme, Bi-

nominal,de Poisson, etc. No presente trabalho foi considerada Log-

Normal esta distribuição.

A distribuição Log-Normal e obtida p.or uma transfojr

inação de uma variável normalmente distribui

da. t geralmente usada em aplicações onde fatores ou percenta-

gens caracterizam a variação. Se q representa uma variável rand£

mica que tenha por exemplo uma variação entre qQ e QQ.EF onde

q0 i um valor central e EF um fator de erro, a distribuição Log-

Normal é a mais adequada.. Quando q é Log-Normal, Log q i normal.

q

Assim o Intervalo de variação de j$ a «U.EF trans-

forma-se em Log q - Log EF o qual é o padrão de variação para

uma distribuição normalmente distribuída. A distribuição Log-



Normal i pois una distribuição natural para descrição de dados

qut possam variar por fatores. No presente estudo os dados de fa_

lha dos componentes em geral variam por fatores, por exemplo,uma

taxa de falha estimada em IO"6 pode variar de IO"7 (10~6/10) a

10 (10 .10). Esta e uma das razões da escolha da distribuição

Log-Normal para os dados de falhas dos componentes neste estudo.

Outras justificativas para a escolha desta distribuição podem ser

encontradas no Relatório WASH 1400.

A forma de uma distribuição Log-Normal é mostrada

na figura 11.14 abaixo:

f(q)

Para esta distribuição são definidos os seguintes pa

rametros:

Função densidade de freqüência:

f(q)
2ir

exp - '(In q-u)2"
2 o2

q > 0



Moda (valor mais provável): q = e ~°

Mediana: q = e m

0.5

Mediana (em termos dos limites superiores e inferiores)

s /V q
0.5 u

Média: q

Variincia V = e2"1**2 [(ea2 - 1)]

Fator de Erro (Error Factor) EF = / —

Nas expressões anteriores, m e a são respectivamen^

te o valor médio e o desvio padrão da distribuição normal da va-

rilvel q. As variáveis q.. e q, são abreviações de Pupner e

q, , os quais são respectivamente os 95Q e 59 percentis da

distribuição, q é uma variável qualquer. No presente trabalho, a

variável q foi a não disponibilidade do componente. A partir

dos valores de não disponibilidade dos componentes calcula-se

a distribuição de não disponibilidade do sistema. Para tal ava-

liação, foi utilizado o processo de amostragem de Monte Cario.



CAPITULO III

METODOLOGIA DE CALCULO E RESULTADOS

III.1 - MÉTODOS DE CALCULO

Fiz-se una análise estática da confiabilidade do

sistema, uma analise de sensibilidade e um estuao de melhoria

da confiabilidade do sistema. Os cálculos foram feitos utilizar»

do os códigos SAMPLE'e o PREP-KITTÍ

III.1.1 - Análise Estática Versus Analise Temporal

A análise estática, fornece os parâmetros de con-

fiabilidade do sistema estudado, por demanda, isto i, no instan^

te em que o sistema é chamado a funcionar. A análise dinâmica

como o nome indica, nos dá os parâmetros de confiabilidade do

sistema em função do tempo.

No presente trabalho, os parâmetros de confiabili^

dade do sistema foram calculados por demanda, isto ê", estatica-

mente. A análise dinâmica de confiabilidade do sistema não foi

feita por não estar bem clara a metodologia a utilizar visto

que o sistema estudado é essencialmente passivo. A metodologia

usada pelo código PREP-KITT e a mesma, tanto para sistemas din£

micos quanto para sistemas passivos. 0 sistema de acumuiadores

de Angra I é um sistema passivo. A grande dúvida £ a respeito

de quais são as diferenças entre as causas da variação dos para



•etros de confiabilidade COB O tempo de sistemas em continuo

funcionanento e sistenas passivos. Assim, preferiu-se fazer

apenas una análise estática (por demanda) da confiabilidade do

sistema de Angra I.

III.1.2 - Descrição dos Códigos Utilizados

III.1.2.1 - Programa SAMPLE

0 programa SAMPLE tern como principal finalidade

avaliar o efeito das incertezas existentes nos valores de não

disponibilidade dos componentes na não disponibilidade do sist£

«a.

0 programa utiliza o processo de amostragem de

Monte Cario para obter uma distribuição de não disponibilidade

do sistema. Dada a função Y = f(q^), i = 1 n onde n é o

número de componentes, que é a equivalente lógica da arvore de

falhas (não disponibilidade do sistema em função da não disponi^

bilidade dos componentes), dados os valores pontuais e parâme-

tros de dispersão da variável q. e uma distribuição especifica

de entrada, o programa SAMPLE obtém uma amostragem de Monte Ca£

Io g.« q*4, q da distribuição da variável de entrada q4 e calcu
II 2

1
 n'i '

Ia a função correspondente y = f(q.-, qi« ...» q<). A amostragem
l1 2 n

S repetida N vezes (parâmetro de entrada) e os resultados esti-

mados de y são ordenados em valores ascendentes para obter a

distribuição Y. O programa correntemente tem três opções pura a

distribuição da variável de entrada: a normal, a log-normal e a



log-uniforme. Utilizamos a distribuição log-normal no presente

trabalho.

PREPARAÇÃO DE ENTRADA V " V

FUNÇÃO ROTINA SAMPLE

A função rotina SAMPLE pode conter uma ou mais

funções separadas. Mais de um conjunto de dados pode ser usado

pela mesma função ou conjunto diferentes de dados podem ter fuii

ções diferentes. Isto é, controlado pela expressão interna6C TO.

A seguir um exemplo da Função SAMPLE, uma função para vários

conjuntos de dados.

COLUNA 7

FUNCTION SAMPLE (X, IFLAG, NPROB)

DIMENSION X(1)

SAMPLE = Equação Lógica

RETURN

END

Os conjuntos de cartões de entrada 1, 2 e 3 são

necessários para cada conjunto de dados.



DESCRIÇÃO DOS DADOS

ITEM COLUNAS FORMAT LABEL SIGNIFICADO

1 1-80 20A4 Titulo

2 1-5 15 IN

6-10 15 IMAX

Titulo do problema

Número de variáveis

Número de amostragem. ASSJJ

me 1200 se deixado branco.

11-15 NPROB

40 A

1-8,21-28 F

41-48

9-20,29-40

49-60 F

IDIST=N

IDIST=L

IDIST=I

XQ

XD

NUMERO
DE AMOS
TRAGEM"

1200

2400

M800

PRECISÃO

1%

0.7%

0.5%

Número da função, quando

mais de uma função é usa-

da. Este número será o nú-

mero da equação na Função

SAMPLE.

Distribuição Normal

Distribuição Log-Normal

Distribuição Log-Uniforme

Valor da variável

Fator de dispersão associa
do a variável.



DISTRIBUIÇÃO

Normal

Log-Normal

Log-Uniforme

1-4 A

VALOR DA VARIA

Médio

Mediano

Mediano

EXIT

VEL FATOR DE DISPERSA

90% Error Spread

90% Error Factor

Range Factor

Termina apôs ler o

último conjunto de

dados.

III.1.2.2 - Programa PREP-KITT"

Utilizado para calculo da importância relativa

dos cortes mínimos. £ um código composto. 0 PREP calcula os

cortes mTnimos da árvore ie falhas do sistema. 0 KITT usa os

cortes mTnimos calculados pelo PREP e avalia os parâmetros de

confiabilidade do sistema.

0 PREP é composto de duas seções: TREBIL que lê

os dados d< entradas e gera um equivalente lógico da arvore de

falhas e MINSET que obtém os cortes mínimos (ou caminhos mTni-

mos) da árvore de falhas do sistema. No programa TREBIL um car-

tão e lido para cada portão lógico da &r\/ore de falhas. 0 car-

tão contém o nome do portão, tipo do portão (E ou OU),o número

e nomes de outros portões e componentes que se ligam ao mesmo.

0 equivalente lógico da árvore de falhas i obtido como saTáa na

forma de uma subrotina FORTRAN.



O programa MINSET determina os cortes mínimos (ou

Caminhos mínimos)da arvore de falhas. 0 programa utiliza o mit£

do determinastico (algoritmo COMBO) ou o processo de simulação

de Monte Cario (subrotina FATE) para. achar os cortes mínimos do

sistema. 0 processo de simulação de Monte Cario (subrotina FATE)

não foi usado.

No método determinístico (algoritmo COMBO), cada

componente i posto individualmente no estado falho e observa-se

quando falha o sistema, para obter os cortes mínimos de um com-

ponente (1? ordem). A seguir cada combinação possível de dois

componentes do sistema é posta em estado falho, observa-se a

falha do sistema ate obter os cortes mínimos de dois componen-

tes (2? ordem). 0 algoritmo procede desta maneira até se obter

todos os cortes mínimos do sistema.

0 KITT baseia-se na teoria cinêtica das árvores

e calcula os parâmetros de confiabilidade dos componentes, dos

cortes mínimos e do sistema. Os parâmetros de entrada são: cor-

tes mínimos e valores de x (taxa de falha) e T (tempo de repa-

ro) dos componentes. Existem dois programas KITT, o KITT1 e o

KITT2. 0 KITT1 é um código de componentes de fase única. Cada

componente tem apenas uma taxa de falha A e um tempo de reparo

T. 0 KITT2 trata-se de uma extensão do KITT-1. A diferença'resi-

de no tipo de distribuições de falha e Intensidade de reparo

dos componentes. 0 KITT1 pode tratar componentes que tenham tem

po de reparo t, constante ou que sejam não reparáveis e também



aqueles que tenham intensidade de falha X, constante.

0 KITT2 pode também tratar componentes de forma

idêntica ao KITT1 e mais alem, componentes que durante interva-

los de tempo diferente possam ter diferentes valores de x e t .

No presente trabalho considerou-se que x e T como constantes

durante todo o tempo de funcionamento. Isto porque achou-se coji

veniente tratar o problema da mesma forma que foi tratado no Re

latorio WASH 1400. Assim» apenas foi utilizado o programa KITT1

para avaliação da importância relativa dos cortes mínimos.

0 parâmetro de saTda mais importante foi a não

disponibilidade Q(t)dos cortes mínimos. Deste parâmetro, que é

fornecido em função do tempo, observamos o valor assintotico.

III.2 - SISTEMAS ESTUDADOS

Estudou-se um sistema genérico de acumuladores e

particularmente o sistema de acumuladores do reator típico e o

sistema de acumuladores de Angra I.

0 sistema de acumuladores é um sistema passivo

que faz parte do sistema de Injeção de refrigerante de emer-

gincia no núciôo de um reator PWR. Um acumuiador está localiza-

do na perna fria de cada malha do sistema de refrigeração do

reator (RCS) para prover água de refrigeração de emergência a

esta malha no caso de ocorrência de um LOCA, 0 acumuiador é um

vaso de pressão, cheio parcialmente com água borada e pressuri-



zado com gás Ng. Quando a pressão na perna fria cai abaixo da

pressão do acumulador, válvulas de retenção abrem-se e água bo-

rada i injetada no RCS.

III.2.1 - Sistema de Acumuiadores do Reator Típico

Este foi o ponto de partida do estudo feito. Tr£

ta-se de um sistema de acumuiadores de um reator PWR típico de

Usinas norte-americanas, cuja confiabilidade foi estudada por

Rasmussen e seus colaboradores e cujos resultados estão public^

dos no Relatório WASH 1400 (referência).

0 acumulador e pressurizado a 650 psig. Uma válv£

Ia de descarga operada a motor é normalmente aberta de tal for-

ma que apenas duas válvulas de retenção em série na linha de

descarga isolam o conteúdo do acumulador do RCS. Quando a pres-

são na perna fria cai abaixo de 650 psig, as válvulas de reten-

ção abrem-se e a água borada é injetada no RCS. Se a válvula

operada a motor estiver fechada e ocorrer um LOCA um sinal .de

controle do sistema de Injeção de segurança (SICS), aplicara

potência ao motor operador para abrir a válvula»

Três acumuladores existem paca este reator,-um pa>

ra cada perna fria. 0 conteúdo de dois acumuladores são defini-

dos como necessário para o reenchimento com sucesso do núcleo

em seguida a um grande LOCA. Se uma LOCA ocorre em uma perna

fria, o conteúdo do acumulador correspondente é perdido e os



dois acumuladores restantes devem descarregar com sucesso seus

conteúdos no RCS. Portanto, o sucesso da descarga dos acumulado

res no núcleo dado que ocorreu um LOCA exige 2 de 2 acumulado-

res.

Especificações técnicas estabelecem que um acurnu

lador pode ser isolado e removido de serviço por um período de

no máximo 4 horas, para testes, exames ou manutenção sem neces-

sitar a parada do reator.

0 nível correto de água e a pressão de N~ em cada

acumulador são monitorados e dispositivos de alarmes existem

para acusar condições anormais. Existe uma válvula de alivio pâ

ra prover proteção contra sobrepressoes no acumulador porem fu

ga através da válvula de alívio pode causar perda de pressão

no acumulador.

Para este sistema, e publicado no Relatório WASH

1400 os valores de Q M E D I A N . QyPPER
 e QLOWER que s*° r e s P e c t i v a "

mente os percentis (níveis de confiança) 50%, 95% e 5%, valo-

res estes calculados com o programa SAMPLE.

0 primeiro passo do trabalho consistiu em confir-

mar os resultados da análise feita por Rassmussen e seus colabo

radores com a finalidade de ter melhor confiança na técnica uti,

lizada.



A árvore de falhas do sistema ê apresentado no Rç

latório WASH 1400.

0 primeiro problema encontrado foi o de ausência

de dados. Alguns eventos tem dados publicados no Relatório WASH

14003 , outros eventos tem dados considerados desprezíveis, e

para estes teve-se que arbitrar dados e para outros, os quais

são a maioria, não existe nenhuma informação sobre dados de fa-

lha. Para estes teve-se que procurar eventos similares. A proct£

ra de eventos similares foi feita de forma coerente. Procurou-

se Identificar as espécies de componentes e o tipo de falha. A

Identificação de um componente, no Relatório WASH 1400, obedece

a um código conforme é mostrado no APêndice A.

Ao se procurar eventos similares de outros siste-

mas procurou-se observar o 29 e 49 símbolo de identificação (v^

de Apêndice A) ou sejam, o tipo e o modo de falha do componen-

te.

Não foi possTvel, contudo, conseguir-se eventos

similares a todos existentes no sistema de acumuladõres e para

os eventos restantes foram utilizados dados genéricos de compo-

nentes7 .

Após conseguir os dados mais coerentes possíveis

procurou-se reproduzir o resultado estático Ome<jian
t ^upper e

Qi^mrpublicados no Relatório WASH 14003 . As árvores de falhas

do sistema de acumuladõres do reator típico é apresentada no



Relatório WASH 14003 , sendo dividida em dois grupos. Uma árvo-

re para a qual as falhas são detetadas pelo operador designada

pelo símbolo A20 e outra árvore cuja falhas não são detetadas pe

Io operador designada pelo símbolo A2N.

Ao avaliar a confiabilidade do sistema de acumula_

dores não foi possível reproduzir os resultados publicados no

Relatório WASH 1400, se consideramos todos os componentes apre-

sentados nas árvores A2D e A2N.

Considerando apenas os eventos para os quais são

publicados todos os dados, q, x, T e EF no Relatório WASH

14003 , as árvores A2D e A2N simplificam-se conforme a Figura

B.l.

Com esta simplificação foi obtido praticamente, o

valor publicado de não disponibilidade para o sistema de acumu-

ladores do reator típico. Após conseguir este resultado, pas-

sou-se ao estudo do sistema de acumuladores de Angra I.

III.2.2 - Sistemas de Acumuiaderes de Angra9 I

A diferença fundamental entre o sistema de acumu-

ladores do reator típico e o de Angra l i o número de circuitos

de refrigeração, 2 pars c sistema de Angra I e 3 para o sis Uma

do reator típico.



111.2 .2 .1 - Descrição do Sistema

0 sistema de acumuladores tea como finalidade fo£

necer água de refrigeração de emergência ao núcleo no caso de

ocorrincia de um LOCA (acidente de perda de refrigeração).

0 sistena de Acunuladores de Angra* I contêm dois

acunuladores, um para cada perna fria.

0 acunuiador ê um vaso de pressão cheio parcial-

mente com água borada e pressurizados com gás N2 a uma pressão

de 750 psig. A figura III. 1, mostra o circuito de um único acii

muiador. 0 sistema 5 simétrico, este circuito é idêntico para o

outro acumulador.

A válvula de descarga, operada a motor M0V8808A,

esta normalnente aberta de forma que somente as válvulas de

retençãoCV8952A e CV8984A em série na linha de descarga, isolam o

conteúdo do acumulador do RCS. Quando a pressão na perna fria

cair abaixo de 750 psig, as válvulas de retenção abrem-se e a

água borada é injetada no RCS. Se a válvula operada a motor

M0V8808A, estiver fechada na ocorrência de um LOCA, um sinal do

Sistema de Injeção de Controle de Segurança (SICS) aplicará po-

tência ao motor operador para abrir a válvula.

A válvula operada a motor M0X8808A, ê fechada na

partida ou na parada do reator afim de evitar que o decréscimo

de pressão faça ocorrer a descarga do acumulador.
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O sistema de amostragem SSGSGH tem como função c£

lher amostras de água borada para testes periódicos.

0 tanque de drenagem de refrigeração do reator,

RCDT drena toda a água do acumulador quando tal for necessá-

rio.

SIS SI PUMP

t o sistema usado para reencher o acumulador. Es-

sa água e obtida do RUST (Refueling Water Storage Tank).

Tanques de Suprimento do N2:

Em número de 2, fornecem N2 para pressurizar a

Igua borada do acumulador.

Válvulas de Alívio e de Segurança

Em número de duas. Uma na linha de pressurizaçao

do acumulador SI152N, outra no próprio acumulador SI152N. Permj_

tem a passagem de N2 para a atmosfera quando a taxa do mesmo,

na Unha de pressurizaçao ou no acumulador estiver em excesso.

Medidores de wTvei - LT1 e LT2

Em número de dois, indicam de maneira redundante

o nível de água borada no acumulador.



Medidores de Pressão - PT g 3 6 e PT g 3 7

Em número de dois, indicam de maneira redundante

a pressão no acumulador.
t

Válvula de Venting \;

Tem como função promover ventilação, afim de ret£

rar o ar remanescente no acumulador apôs uma drenagem do mesmo.

OBS: As válvulas em negro são válvulas normalmente fechada, em

branco são normalmente abertas.



III.2.2.2 - Critério de Preparação de Dados

Os dados de falhas dos eventos do sistema de acurnu

ladores de Angra I foram obtidos do Relatório WASH 1400, segui£

do o mesmo critério utilizado na avaliação da confiabilidade do

sistema de acumuiadores do reator típico. Alguns eventos tem to-

dos os dados publicados, outros tem dados considerados desprezí-

veis, para os quais teve-se que arbitrar, para não desprezá-los,

e outros, os quais constituem a maioria nãc tem nenhuma informa-

ção a respeito, para estes os dados foram obtidos recorrendo a

eventos similareá.

No Apêndice A, são apresentadas tabelas as quais

mostram a origem dos dados utilizados no presente estudo.

- Arvore de Falhas do Sistema

A árvore de falhas foi construída por analogia ã

do sistema de acumuladores do reator típico. Poucas são as dife-

renças entre os dois sistemas. A diferença fundamental entre os

dois sistemas e que o reator típico é um sistema com 3 acumulado)

res.

Fazendo as necessárias comparações, construímos a

árvore <ie falhas do sistema de acuras;] adores de Angra I. As dife-

renças encontradas entre os dois sistemas são: o número de acumjj

ladores, dois para Angra I e três para o reator típico, a prese£

ça do evento ARV182N0 (válvula de alívio e segurança falha aber-



ta) no sistema de Angra I em substituição ao evento AST1936A

(HCV 1936 open) no reator tTpico e o fato do sistema de Angra I

ser completamente simétrico, enquanto que o do reator tTpico, o

evento APPRH16R (ruptura da linha para o sistema RHR) não existe

para o acumulador número 1, justificando-se isto pelo fato de

existirem duas bombas do sistema RHR e 3 acumuladores para o si£

tema do reator tTpico e como cada bomba se liga a uma linha de

descarga de um acumulador, hã um acumulador cuja linha de descajr

ga não possui ligação com o sistema RHR. 0 sistema de Angra I

possui 2 acumuladores e 2 bombas do sistema RHR, por conseguin-

te, cada bomba se liga a uma linha de descarga de um acumulador.

Â arvore de falhas do sistema de Angra I é mostra-

da na figura C l . Por motivo de simplicidade foram usados os me£

mos sTmboios usandos no Relatório WASH 1400.



III.3 - RESULTADOS

Nos sub-itens que se seguem são apresentados os re_

suitados do estudo feito o qual consistiu em uma avaliação da

não disponibilidade dos sistemas estudados, calculo da importar^

cia de confiabilidade dos componentes do sistema de acumulado-

res de Angra I» calculo da importância relativa dos cortes mírn.

•os e finalmente foi feito um estudo de melhoria de confiabili-

dade do sistema.

II1.3.1 - Avaliação da Hão Disponibilidade dos Sistemas Estuda-

dos

Todos os resultados apresentados nesta seção fo-

ram obtidos utilizando-se o código SAMPLE. A árvore completa

do Sistema de Acumuladores de Angra I foi calculada em módulos

devido a sua relativa complexidade e também a fim de analisar o

efeito nos resultados do evento AST865BC (M0V8808A de descarga

não aberta). Esse evento foi ora considerado como básico e era

como intermediário, visto que não conseguimos reproduzir a não

disponibilidade do mesmo usando as sub-árvores apresentadas no

Relatório WASH 1400 .

Uma síntese e analise dos resultados i apresenU

da na seção III.3.1.4.



III.3.1.1 - Não Disponibilidade da Arvore Reduzida do Sistema

de Acumuladores do Reator Típico

A arvore de falhas ê apresentada na figura B.I e

os dados de entrada na tabela III.1 a seguir:

EVENTO

APPRH16R

APPS146R

AST865BC

AXV883EL

ARV858B0

AXV883DL

AXV847B0

Acumuiador isoiador para tes-
tes ou manutenção

ACV875BD

ACV875ED

4.40

4.40

1.20

1.20

4.30

1.20

5.50

1.64

q

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

IO"7.

10"'

10"b

10"b

10"*

10"b

10"b

IO"6

-4

-4

EF

30

30

3

10

3

3

3

3

3

3

Tabela III.1

OBS; 0 evento APPRH16R não existe para o acumulador número 1.

(esta ausência foi explicada no sub-item III.2.2.2 página

Para tal árvore obteve-se os seguintes valores

de não disponibilidade.



Valor Mediano Pontual: 8.27 x 10-4

'LONER

'MEDIAN

'UPPER

7.22' x 10-4

= 1.02.. x 10-3

1.44- x 10-3

A tabela III.2 a seguir mostra os valores de não

disponibilidade do sistema e os correspondentes nTveis de con-

fiança.

LIMITES DE CONFIANÇA DA DISTRIBUIÇÃO

CONFIANÇA {%)

0.5

1.0
2.5

5.0

10.0

20.0

25.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

75.0

80.0

90.0

95.0

NAU DISPONIBILIDADE
(REATOR TÍPICO)

5.88.

6.20

6. 73 •

7.22

7.77

8.50-

8.84

9.10

9.67

1.02

1.07

1.14

1.17

1.22

1.34

1.44

E-04

,E-04

E-04

E-04

E-04

E-04

E-04

E-04

E-04

E-03

E-03

E-03

E-03

E-03

E-03

E-03



Continuação

CONFIANÇA (%)

97.5

99.0

99.5

NAU D15PUNIBILIDADE
(REATOR TÍPICO)

1.56 E-03

1.79 E-03

1.87 E-03

Tabela III.2

III.3.1.2 - Não Disponibilidade da Arvore de Falhas Reduzidas

do Sistema de Acumuiadores de Angra I

A arvore de falhas reduzidas do sistema é mostra-

da na figura D.I, e os dados de entrada estão na tabela III.1

mostrada anteriormente. Convém lembrar que a árvore de falhas

reduzida para o sistema de acumuladores de Angra I ê semelhante

a do sistema de acumuladores do reator típico.

OBS: Neste sistema o evento APPRH16R existe para os dois acumu-

ladores.

Para tal árvore encontrou-se os valores de não

disponibilidade do sistema:

Valor Mediano Pontual: 4.i4 x IO"4

«LOWER S 3-22 * 10"4

M E D I A N S 5-00 x 10"4

' 7-94 x 10"4



III.3.1.3 - Não Disponibilidade da Arvore de Falhas Completa do

Sistema de Açjrouladores de Angra I

0 calculo da confiabilidade da árvore de falhas

completa foi feita calculando por etapas a confiabilidade das

sub-ãrvores AM01 (M0V8808A do acumulador não abre é ê deteta-

do), AMI7 (M0V8808A de descarga do acumulador não abre e não e

detetado), A2D (acumulador nQ 2 falha em fornecer água suficieji

te ã perna fria 2 devido a falhas detetadas) e A2N (acumulador

número 2 falha em fornecer água suficiente ã perna fria 2 devi-

do a falhas não detetadas). Calculou-se também, a influência

da não consideração do evento AST865BC (M0V88O8A de descarga

do acumulador não aberta) básico, isto feito, substituindo os

dados de falha deste evento pelos resultados das árvores AM01

(M0V8808A de descarga do acumulador não aberto quando deteta-

do) e AM17 (M0V8808A de descarga do acumulador não aberto e não

é detetado), nas árvores A2D (Acumulador número 2 falha em for_

necer água suficiente ã perna fria 2 devido a falhas detetadas)

e A2N (acumulador número 2 falha em'fornecer água suficiente ã

perna fria 2 devido a falhas não detetadas).

Após obter-se estes resultados, calculou-se a

confiabilidade do evento topo (acumuladores falham em fornecer

água suficiente ao RCS quando ocorre um LOCA na perna fria).Nes

ta fase foi feito dois cálculos: um considerando o mesmo evento

básico nas árvores A2D (acumulador número 2 falha em fornecer

água suficiente ã-perna fria 2 devido a falhas detetadas) e A2N

(acumulador número 2 falha em fornecer água suficiente a perna



fria 2 devido a falhas não detetadas) e outro considerando o

mesmo evento básico apenas na árvore A2N. Não considerou-se a

hipótese deste evento ser substituído pela árvore AM17(M0V8808A

de descarga do acumuiador não aberto e não detetado) para cãlc£

Io da não disponibilidade do evento topo por que os resultados

obtidos da árvore AMI7 mostram que a mesma pode ser desprezada.

As árvores de falhas analisadas estão nas figuras C.I, C.2.C.3,

C.4, C.5, C.6. Os dados de entradas estão nas tabelas F.I, F.2,

F.3, F.4, F.5, F.6.

Seguem-se os resultados obtidos ao efetuar estes

cálculos.

Não Disponibilidade da Arvore de Falhas AMO!

Valor Mediano Pontual = 5.99 x IO"3

r3

,-3

I L O M E R = 4 . 2 3 x 10

«MEDIAM = 7'06 x 10

Q U P P E R =1.37 x IO"2

Nâo Disponibilidade da Arvore de Falhas AMI7

Valor Mediano Pontual = 4.40 x IO"9

Q L 0 W E R = 3.63 x IO"9

^MEDIAN a 5'41 x 10"9

Q U P P E R - 5.96 x 1C"8



Não Disponibilidade da Arvore de Falhas A2N. Evento AST865BC i

Considerado Básico

Valor Mediano Pontual = 2.02 x IO*4

Q L 0 W E R =1.00 x IO"4

«MEDIAN " 2"27 x 10"4

«UPPER = 4'97 x 10"4

Não Disponibilidade da Arvore de Falhas A2N. 0 Evento AST865BC

i Considerado Não Básico

Valor Mediano Pontual = 2.01 . x IO"4

Q L 0 W E R = 9.96 x IO"5

«MEDIAN " 2'25 x 10"4

«UPPER = 4*94 x 10"4

Não Disponibilidade da Arvore de Falhas A2D Considerando

Evento AST865BC Básico

Valor Mediano Pontual = 1.15 x IO"3

«LOWER * 5'17 x 10"4

«MEDIAN ' !-19 x 10"3

«UPPER " 3'18 x 10"3



Não Disponibilidade da Arvore de Falhas A2D, Substituindo os

Dados de Falhas do Evento AST865BC pelos Resultados Obtidos

Analisando a Arvore AM01

Valor Mediano Pontual - 8.21 x 10

'LOWER

'MEDIAN

'UPPER

= 4.78 x 10-3

8.53 x 10-3

1.65 x 10-2

-3

Não Disponibilidade do Evento Topo, Considerando o Evento

AST865BC Básico nas Arvores A2N e A2D

Valor Mediano Pontual «1.41 x 10

'LOWER

'MEDIAN

'UPPER

9.56 x 10-4

= 1.49 x 10-3

2.28 x 10-3

-3

Não Disponibilidade do Evento Topo Considerando o Evento

AST8658C Básico na Arvore A2N é Não Básico na Arvore A2D

Valor Mediano Pontual = 8.76 x IO*3

'LOWER = 5.52 x 10-3

M E D I A N = 9-15 x 10 -3

'UPPER 1.47 x 10-2



III.3.1.4 - Analise e Síntese dos Resultados obtidos

Na tabela III.3 a seguir e apresentado UM resuno

dos resultados obtidos, t apresentado o valor Mediano da não 4is^

ponibilidade (QCQ«)>

ARVORE DE FALHAS
CONSIDERADA

Arvore reduzida

Arvore completa

Arvore completa

Arvore de falhas
do sistema de
acumuiadores

Arvore AM01

Arvore AMI 7

CONSIDERA-
ÇÕES SO3RE
0 EVENTO
ATS865BC

Básico

Básico nas
árvores
A2N e A2D

Básico na
árvore A2N
e não bãsi
co na árvo
re A2D

Arvore ge-
radora do
evento
AST865BC
quando de-
tetado

Arvore ge-
radora do
evento
AST865BC_
quando não
detetado

NftO DISPONIBILIDADE (Q50%)

VALOR CALCULADO

P.ÈATOR
TÍPICO

1.02 x IO"3

•

•

7.06 x IO'3

5.41 x IO"9

ANGRA I

5.00 x IO"4

1.49 x IO"3

9.15 x IO"3

7.06 x IO"3

5.41 x IO"9

VALOR PUBLI
CADO NO RE-
LATÓRIO WASH
1400

REATOR
TÍPICO

9.5 x IO"4

1.2 x IO"6

1.2 x IO"6



III.3.2 - Importância dos Componentes no Sistema de Acumulado-

res de Angra I

Foi utilizado o conceito de importância de confia_

bilidade, já apresentado anteriormente no Capitulo II.

Foi considerada a importância de confiabilidade

dos componentes, considerando as mesmas arvores de falhas estu-

dadas na avaliação de não disponibilidade do sistema. São apre-

sentadas a seguir, as arvores consideradas, as expressões lógi-

cas correspondentes e os resultados obtidos.

III.3.2.1 - Arvore de Falhas Reduzida do Sistema de Acuroulado-

res de Angra I

Esta árvore i mostrada na figura D.I e a expres-

são lógica para o evento topo desta árvore é:

10 20
Q = l-(l-0,5(l- n (l-qi)))(l-0,5(l- n (1-q,))).

1=1 1 1=11 1

onde: Q = não disponibilidade do sistema

i * ordem do componente

q.j * não disponibilidade do componente

A identificação entre os eventos e o subscrito 1

esta na tabela G.l .



Aplicando a definição IK = ^— a expressão ante-
•i aq,

rior e usando os valores de q.. da tabela III.2, obteve-se a im-

portância de confiabilidade dos componentes, mostrada na tabela

III.3 a seguir.

(Figura D.

APPRH16R,

AXV883EL,

AXV847B0,

ra testes

ACV875BD,

EVENTOS
1)

APPS146R,

ARV858B0,

Acumulador

AST865BC,

AXV883DL,

isolado pa

ou manutenção
ACV875ED

IMPORTÂNCIA DE CONFIABILIDADE

(I " "**)
hi 3q,.

0,499

Tabela III.3

Todos os componentes acima tem aproximadamente o

mesmo valor de importância de confiabilidade. 0 erro máximo co-

metido ao aproximar os valores para o valor acima foi 0.002%.

III.3.2.2 - Arvore Completa do Sistema de Acumuladores de Angra

I. Considerando o Evento AST865BC Básico nas Arvo-

res A2N e A2D.

A arvore de falha § vista nas Figuras C.I, C.2,

C.3, C.4. A expressão lógica do evento topo é mostrada a se-

guir. Por a mesma ser muito complexa, foi subdividida. Assim:



«TOPO = 1-(1-O.5(1-QA2D)(1-QA2N)))(1-O>5)(1-(1-QA2D)(1-QA2N)))

nesta expressão

16
n 0-q^

32
) ( 1 - ( 1 - n ) ( l - q i

1=28 1

38
. ) ) ( 1 - n
1 i=33

(l-q17(l- n (1-q,)) n (l-qi)17 i=23 1 i=18 1

50
n (1 -q , ) )

i=45 1

58
) ( 1 - ( 1 - n

i=55

54 56 60
(1- n (l-q,)))(l-(l-(l- n (1-q.) H

1=51 1 1=55 ' 1=59

52 62 43
(1- n (1-q,) n (1-q,))) n (1-q.)

1=51 1 1=61 1 1=40 1

Substituindo estas expressões na expressão topo,

usando os valores de q̂  das tabelas F.I e F.2.

Obtem-se a importância de confiabilidade dos com-
aO -

ponentes aplicando a definição Ih = — ^ , cujos valores sao

mostrados na tabela III.4 a seguir.



EVENTOS DA ARVORE DE FALHAS A2D

EVENTOS
(Figuras C.2, C.4)

APPRH16R, APPS146R, AXV883EL,

APPAR1BR, ARV858B0, AXV883DL,

APPS197R, APPP929L, APPS134R,

APPS140R, APPS165R, AXV847B0,

APPS12AR, AACS11BR, APPH924L,

APPS156R, AWR13COQ, AUR1304Q,

AS0A102K, ACN13C1Q, AAVA102K,

AST965BC

AWR14C0Q, AWR13O5Q, ACN13C2Q,

AAVA1O3K

AS0A103K

AWR15C0Q, ACN13C3Q, AAVA104K,

AWR1306Q

AS0A104K

AWR16C0Q, AWR13O7Q, ACN13C4Q

ASOA1O5K

AAVA1O5K

IMPORTÂNCIA DE CONFIABILIDADE

(Ih. - W*^

0.498

1.99 x IO"5,

1.99 x IO"5

5.71 x 10"*

5.72 x 10'*

5.53 x 10"*

5.54 x 10"*

5.53 x 10"*

Tabela III.4

Os valores comuns para os diversos componentes

slo na realidade aproximados. 0 erro máximo cometido ao fazer

tal aproximação foi de 0.002%. Isto é válido para as tabelas

III.4, III.5, III.6, III.7, III.8 e III.9.



EVENTOS DA ARVORE DE FALHAS A2N

EVENTOS
(Figura C.3)

ACV875BD, ACV875ED, AST865BC,
APPRC23R

A00A0047

ARV858B0

AXV883DX

ATL19Z6F, ARC1926F, ATL1924F,
ARC1924F

AXV881HX, J00VB13N, AXV881GX,
AXV881FX, J00VB12N, AXV881EX,
J00VB12M, JOOVB13N

AAN0018F, AAN1AC0F, JKOO

AANO0O1X

IMPORTÂNCIA DE CONFIABILIDADE

hi aq.

0.498

1.56 x IO"5

1.55 x IO"6

1.56 x IO"6

4.30 x IO"4

2.15 x IO"4

4.97 x IO"6

4.99 x IO"6

Tabela II1.5

III.3.2.3 - Arvore Completa do Sistema de Acumuladores. Consi-

derando o Evento AST865BC Básico na Arvore A2N e

Substituído pela Arvore AMOU na Arvore A2D.

A árvore de falhas ê a mesma analisada no item

III.3.2.2 exceção da inclusão da arvore AMO! em substituição ao

evento AST865BC na árvore A20.



Similarmente a expressão lógica difere da ante-

rior substituindo o termo (l-q3g) por (̂ "̂ AMOl ̂  on(le (qAM01 :

não disponibilidade da arvore AMO1).

16 21

« U M O I = l-tJ1(
1-1i)(1-<li7(1-ij|18(

1"<>

Aplicando a definição I. = — ^ obteve-se os valo
"i

res das tabelas III.6 e III.7 a seguir.



EVENTOS DA ARVORE A2O

EVENTOS

(Figuras C.2, C.4, C.5)

APPRH16R, APPS146R, AXV883EL,

APPAR1BR, ARV858B0, AXV883DL,

APPS197R, APPP925L, APPS134R,

APPS140R, APPS165R, AXV847B0,

APPS12AR, AACS11BR, APPH924L,

APPS156R, AWR13CÜQ, AWR1304Q,

ACN13C1Q, AAVA1O2K, ACSA1O1K,

ACN41O1K, AOLA1O1B, ALSA104B,

AREA1OOF, AMV865AA, ACT865AQ,

AMS01A0K, AQSA118B, AWRMOV1B,

AWRMOV1Q, AWRMOV1S, ACB865AK,

AWRA1COQ, AM0865AA, AMSO1OCQ,.

ASOA1O2K

ARV18590, AWR14C0Q, AWR1305Q,

ASPA103K,. ACN13C2Q, AAVA103Q,

ARV182N0

AWR15COQ, AWR1306Q, AS0A104K,

ACN13C3Q, AAVA104K

AWR13O1Q, AWR16C0Q, ASOA1O5K,

ACN13C4Q, AAVA105K

AACS1BX

AMV865BN

ACNS11AK, JGOO, MSTS1AA

IMPORTÂNCIA Dt CONFIABILIDADE

(Ih. = aQ/aq^

0.497

5.52 x IO"4

1.98 x IO"5

5.70 x IO'4

1.61 x IO"3

1.69 x IO"4

1.68 x IO"4

Tabela I I I . 6



EVENTOS DA ARVORE DE FALHAS A2N

EVENTOS

(Figura C.3)

ACV875BD, ACV875ED, AST865BC,

APPRC23R

AXV881HX, J00VB13N, AXV881GX,

AXV881FX, 0O0VB12N, AXV881EX,

J00VB12M, J00VB13M

ATL1926F, ARC1926F, ATL1924F,

ARC1924F

AO0AO04X, AXV883DX

ARV858B0

AAN0018F, AAN1ACOF, JKOO,

AANOOO1X

IMPORTÂNCIA DE CONFIABILIDADE

(Ih. = sQ/aq^

0.497

2.14 x IO"4

4.29 x IO"4

1.56 x IO"5

1.54 x IO"5

4.96 x IO"6

Tabela III.7

III.3.2.4 - Arvore Completa do Sistema de Acumuladores de An-

gra I. Considerando o Evento AST865BC não Básico

nas Arvores A2D e A2N

• « . • • • • •

Neste caso substitui-se o evento AST865BC pelas

árvores AM01 e AMI7. A árvore de falhas se vi nas figuras C l ,

C.2, C.3, C.4.



A expressão lógica do evento topo e a mesma do

item III.3.2.2.3, executando-se a substituição dos termos

(1-q-q) na árvore A2D por (l^Q/v^ni^ e (^"^22^ na *rvore ^2N Por

(1 "QAM-I7)» onde qAM17 = não disponibilidade da árvore AMI7;
qAM01 tem a mesma expressão lógica que no item III.3.2.2.2 en-

quanto:

2 4 16
AM17 i=l 1 1=3 i i=5 1

Substituindo as expressões lógicas de qAMQ1 e
qAM17 na e xP r e s s^° lógica do evento topo. usando os dados das

tabelas F.3 e F.4, e aplicando a definição I. = — ^ s obteve-se

as importâncias de confiabilidade dos componentes mostrados nas

tabelas III.8 e III.9.



EVENTOS DA ARVORE A2D

EVENTOS
(Figuras C.2, C.4, C.5)

APPRH16R, APPS146R, AXV883EL,

APPAR1BR, ARV858B0, AXV883DL,

APPS197R, APPP925L, APPS134R,

APPS140R, APPS165R, AXV848B0,

APPS12AR, AACS11BR, APPH924L,

APPS156R, AWR13COQ, AWR1304Q,

ASOA102K, ACN13C1Q, AAVA102K,

AST865BC, ACSA1O1K, ACNA1O1K,

AOLA1O1B, ALSA104B, AREA1OOF,

AMV865AA, ACT865AQ, AMSO1AOK,

AWRMOV1B, AQSA118B, AWRMOV1Q,

AWRNOV1S, ACB865AK, AWRA1COQ,

AM0865AA, AMSO1COQ

AACS11BX

ARV1859O, AWR14C0Q, AWR1305Q,

ASOA1O3K, ACN13C2Q, AAVA103K

AWR15C0Q, AWR1306Q, AS0A104K,

ACN13C3Q, AAVA1O4K

ACNS11AX, AMV865BN, JGOO,

MSTS1AAA

AWR16C0Q, AWR1307Q, AS0A105K,
ACN13C4Q, AAVA105K

IMPORTÂNCIA DE CONFIABILIDADt

dh ="^)
i aqi

0.490

1.61 x IO"3

5.52 x IO"4

5.70 x IO"4

1.68 x IO"4

1.98 x IO"5

T a b e l a I I I . 8



EVENTOS DA ARVORE A2N

EVENTOS

(Figuras C.3, C.6)

ACV875B0, ACV875ED, APPRC23R

ATL1926F, ARC1926F, ATL1924F,

ARC1924F

AXV881HX, J00VB13N, AXV881GX,

AXV881FX, JOOVB12N, AXV881EX,

JOOVB12M, JOOVB13M

A0OA0O4X

OKOO, AAN1ACOF

AAN0018F, AA1ACOF, JKOO,

AANOOO1X

ARV858B0, AXV883DX

ALTA1GNB, ALTAO02X

ACSA1O1K, AMSO1AOK, AMV865AA,

AREA1OOF, ALSA104B, AQSA118B,

ACNA1O1K, AOLA1O1B, AM0865AA,

AMV865AY, MOV fechada inadverU

damente

AMV865AX

IMPORTÂNCIA Dt CONFIABILIDADE

i 3qi

0.490

4.29 x IO"4

2.14 x IO'4

1.56 x IO"5

4.00 x IO"5

4.96 x IO"6

1.54 x IO"6

1.40 x IO"6

4.37 x IO"9

4.42 x IO"9

Tabela III.9



III.3.3 - Importância Relativa dos Cortes Mínimos

Foi utilizado para esta análise, o programa PREP-

KITT, com objetivo de obter-se os valores de não disponibilida-

de dos cortes mínimos das árvores de falhas.

Com isto, pretendia-se justificar uma simplifica-

ção de árvores, comparando a não disponibilidade dos cortes mT-

nimos de ordem diferentes.

III.3.3.1 - Foi Estudada a Arvore de Falhas Completa do Sistema

de Acumuiadores de Angra I Considerando o Evento

AST865BC Básico nas Arvores A2D e A2N

A árvore de falhas I mostrada na figura C.2, os

dados de entrada nas Tabelas H.I e H.2 e os resultados seguem-

se:

COMPONENTES CORTES MTNIMOS

APPRH16R

APPS146R

AXV883EL

APPAR1BR

ARV858B0

AXV993DL

APPS197R

APPP925L

NÃO DISPONIBILIDADE (Q)

4.40 x IO"7

4.40 x IO"7

1.20 x IO"5

IO"8

4.00 x IO"5

1.20 x IO"6

IO"8

IO"8



Continuação
COMPONENTES CORTES MÍNIMOS

APPS134R

APPS140R

APPS165R

AXV847B0

APPS12AR

AACS11BR

APPH924L

APPS156R

AST865BC

AWR13C0Q

AWR1304Q

AS0A105K, ARV182N0

ACN13C4Q, AWR15C0Q

ACN13C4Q, AWR1306Q

ACN13C4Q, AS0A104K

ACN13C4Q, ACN13C3Q

ACN13C4Q, AAVA104K

ACN13C4Q, ARV182NO

AAVA105K, AWR15COQ

AAVA105K, AWR1306Q

AAVA105K, AS0A104K

AAVA105K, ACN13C3Q

AAVA105K, AAVA104K

AAVA105K, ARV182N0

AS0A102K

ACN13C1Q

NRO DISPONIBILIDADE (0)

IO"»

IO'8

10-8

5.50 x IO"6

IO"8

IO"8

IO"8

IO"8

1.20 x IO-6

3.60 x IO"6

3.60 x IO"6

1.43 x 10" l ü

1.29 x IO"11

1.29 x 1 0 " "

3.59 x IO"11

1.29 x 1 0 " n

3.60 x 10" l ü

1.43 x 10" l ü

1.29 x 1 0 " "

1.29 x IO" 1 1

3.59 x 1 0 " l ]

1.29 x IO"11

3.60 x IO" 1 0

1.43 x IO" 1 0

10"*

3.60 x IO"6



Continuação

COMPONENTES CORTES MlNIHOS

AAVA102K

ARV18590, AWR14C0Q

ARV18590, AWR13O5Q

ARV18590, AS0A103K

ARV18590, ACN13C2Q

ARV18590, AAVA103K

AWR15COQ, AWR15COQ

AWR16COQ, AWR1306Q

AWR16C0Q, AS0A104K

AWR16COQ, ACN13C3Q

AWR16COQ, AAVA104K

AWR16COQ, ARV182N0

AWR13O7Q, AUR15C0Q

AWR13O7Q, AWR1306Q

AWR13O7Q, AS0A104K

AWR13O7Q, ACN13C3Q

AWR13O7Q, AAVA104K

AWR1307Q, ARV182N0

AS0A105K, AWR15COQ

AS0A105K, AWR1306Q

AS0A105K, AS0A104K

AS0A105K, ACN12C3Q

AS0A105K, AAVA104K

APPRC23R

ACV875BD

ACV875ED

NAO DISPONIBILIDADE (Q)

IO'4

1.43 x IO"10

1.43 x IO'10

3.99 x IO'8

1.43 x IO"10

3.99 x IO"9

1.29 x 1 0 " "

1.29 x 1 0 " "

3.59 x IO"11

1.29 x 10'"

3.60 x 10"!"

1.43 x 10"'"

1.29 x 10""

1.29 x IO"11

3.59 x 10""

1.29 x 10""

3.60 x 10"'"

1.43 x 10"'"

1.29 x 10""

1.29 x IO"11

2.59 x 1 0 " "

1.29 x 10""

3.60 x 10"'"

IO'8

IO'4

IO'4



Continuação
COMPONENTES CORTES MÍNIMOS

AST865BC

ATL1924F, ATL1926F

ARC1924F, ATL1926F

AXV881FX, ATL1926F

J00VB12N, ATL1926F

ATL1924F, ARC1926F

ARC1924F, ARC1926F

AXV881FX, ARC1926F

JOOVB12N, ARC1926F

ATL1924F, AXV881HX

ARC1924F, AXV881HX

AXV881FX, AXV881HX

J00VB12N, AXV881HX

ATL1924F, J00VB13N

ARC1924F, JOOVB13N

AXV881FX, JOOVB13N

J00VB12N, JOOVB13N

AXV881EX, ATL1926F

J00VB12M, ATL1926F

AXX881EX, ARC1926F

J00VB12M, ARC1926F

AXV881EX, AXV881GX

J00VB12M, AXV881GX

AXV881EX, JOOVB13M

JOOVB12M, JOOVB13M

NAO DISPONIBILIDADE (Q)

1.20 x 10"b

2.69 x IO"9

8.09 x IO"9

8.99 x IO"3

2.15 x IO"9

2.69 x IO"9

9.08 x IO"9

8.99 x IO"9

2.16 x IO"9

2.69 x IO"8

8.09 x IO"8

8.99 x IO"8

2.10 x IO"8

6.48 x IO"9

1.94 x IO"8

2.16 x IO"8

5.18 x IO"9

8.99 x IO"9

2.15 x IO"9

8.99 x IO"9

2.16 x IO"9

8.09 x IO"8

2.16 x IO"8

2.16 x IO"8

5.18 x IO"9



Continuação

COMPONENTES CORTES MÍNIMOS

A00A004X, AAN0013F, ARV858B0

A00A004X, AAN1ACOF, ARV858B0

A00A004X, JKOO, ARV858B0

A00A004X, AANOOO1X, ARV858B0

A00A004X, AAN0018F, AXV883DX

A00A004X, AAN1AC0F, AXV883DX

AOOAOO4X, JKOO, AXV883DX

A00A004X, AANOOOIX, AXV883DX

NAO DISPONIBILIDADE (Q)

3.58

1.29

1.31

3.57

8.88

3.19

3.25

8.85

X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

10

10

10

10

-11

-11

-13

-10

-9

-9

-11

-8

Tabela III.10

III.3.4 - Modificação do Sistema com o Objetivo de Aumentar a

Confiabilidade

Foram efetuadas duas únicas modificações. Substi-

tuiu-se cada válvula de retenção, em série, as quais são duas,

por duas válvulas em paralelo.

Duas válvulas em paralelo, que isoladamente tem

q = 10" , tem q equivalente * 10" . Foi analisado o efeito des-

ta substituição na árvore de falhas reduzidas do Sistema de Acu

muiadores de Angra I. A árvore de falhas já foi apresentada na

figura D.I, e os dados de entrada são os mesmos da tabela III.2,

exceto os eventos ACV875BD e ACV875ED que passam a ter assim
-8q « 10 e EF * 3, iguais para os dois.



Anteriormente o sistema tinha não disponibilidade

-4Q = 5.03 x 10 e com a modificação realizada passou a ter
-4

nao disponibilidade Q = 1.03 x 10 .



CAPITULO jV

CONCLUSÕES

IV.1 - COMPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE ACUMULADORES DE ANGRA I E O

DO REATOR TÍPICO

Comparando os dois sistemas, conclui-se que o Si£

tema de Acumuladores de Angra I i mais confiável que o do Rea-

tor Típico. 0 valor mediano de não disponibilidade do Sistema

de Acumuladores do Reator Típico, considerando a árvore de fa-

lhas reduzida para o mesmo, é calculada pelo SAMPLE3 ,

Q « 8.2766 x 10 enquanto que para o Sistema de Acumuladores

de Angra I o valor calculado foi Q = 4.1398 x 10" . Observa-se

assim que a não disponibilidade do Sistema de Acumuladores do

Reator Típico é cerca de 2 vezes maior que o Sistema de AcumuU

dores de Angra I. Em outras palavras, o Sistema de Acumuladores

de Angra I i cerca de 2 vezes mais confiável que o Sistema de

Acumuladores do Reator Típico. Este resultado 5 previsto pela

teoria de confiabilidade uma vez que, no sistema de acumulado-

res do reator típico, deve ocorrer, por dados de projeto, a ope_

ração simultânea de dois de seus três acumuladores, na ocorrên-

cia de um LOCA. Trata-se pois, de um sistema 2 de 3 em termos

de confiabilidade. 0 Sistema de Acumuladores de Angra I, trata-

se de um sistema paralelo 1 de 2 em termos de confiabilidade

que de acordo com a teoria prova-se ser mais confiável que o

sistema 2 de 3.



IV.2 - CRITICA AO RELATÓRIO WASH 14002

Comparando os valores de não disponibilidade do

Sistema de Acumuladores do Reator TTpico, publicados no Relatei

rio WASH 14003 , Q K E D I A N = 9-5 x IO*4, Q L Q H E R * 6.2 x IO*4,

O.UPPER - 1.4 x 10~3, que são respectivamente, os valores de

não disponibilidade a níveis de confiança de 502, 5X e 95%,com

os calculados Quem AM = 1-0186 x IO*3, Q i n u r D - 7.2230 x IO"4 ,

^ÜPPER = l*4**3 x *° » observa-se que existe uma diferença i_n

ferior a 15% a mais do valor calculado para o publicado. Esta

diferença pode ser justificada em parte,pela impossibilidade de

reprodução dos dados de entrada.

Pode-se também pensar que esta diferença I devi-

da ao fato de, por motivos operacionais, ter sido feita uma r£

dução na arvore de falhas do Sistema de Acumuladores do Reator

Típico a qual não esta ainda bem esclarecida.

Pode-se justificar a simplificação feita pelo

grupo de Rasmussen observando a não disponibilidade dos cortes

mTnimos existentes na árvore de falhas. Z fácil de ver que um

corte mTnimo de 2? ordem apresenta uma não disponibilidade bem

menor que a de um corte mTnimo de 1? ordem. Assim, na arvore

de falhas A2D observamos que o corte mTnimo com componentes

ARV18590 e AWR14C00 (corte de 2? ordem), apreçenta uma não di£

ponibilídade cerca de 150 menor que a não disponibilidade do

corte mTnimo com componente APPAR1BR (corte de 1? ordem), po-

de-se verificar analogamente nas tabelas III.10.



IV.3 - DIFICULDADES ENCONTRADAS DECORRENTES DE FALTA DE ESCLARE-

CINENTO SOBRE OS DADOS

Dois eventos distintos» tem no Relatório WASH

1400 duas árvores geradoras distintas, porém dados de falha

idênticos. Os eventos são: MOV de descarga falha em abrir e é*

detetado e MOV de descarga falha em abrir e não é detetado. As

duas árvores geradoras são, respectivamente a AM01 e AMI7. Con-

tudo, os dois eventos são simbolizados por AST865BC e tem valor

de não disponibilidade publicado, q = 1.2 x 10~6. Calculando a

não disponibilidade da árvore AM01 obteve-se q = 7.0616 x 10
_q

e para a arvore AM17 obteve-se q = 5.4059 x 10 . Os dois valo-

res são diferentes do publicado q - 1.2 x 10" . Não é surpresa

que as duas árvores forneçam resultados diferentes, uma vez que

se trata de dois eventos diferentes, porém não é explicável que

os dois eventos tenham simboiogia e dados de falha como se fora

um único evento, AST865BC com q = 1.2 x 1 0 . Pode-se tentar

justificar tal fato pela falta de melhor informação sobre os da_

dos, porém quaisquer que fossem os dados,seria mais lógico ter

dois valores diferentes para dois eventos distintos. Trata-se de

algo sem explicação, existentes no Relatório WASH 1400 que deve

ser analisado posteriormente. Como decorrência do fato de que

este evento também aparece, com árvore de falhas idênticas, no

Sistema de Acumuiadores de Angra I, a análise de não disponibi-

lidade deste sistema foi feita considerando, em uma etapa, o

evento AST865BC e em outra, substituído pelas árvores AM01 e

AMI7. Quando tal evento ê considerado básico nas duas arvores,

A2D e A2N, a não disponibilidade mediana do sistema foi caicuU



da Q M E D = 1.4938 x 10"3,

Quando o mesmo evento e considerado básico somen-

te na arvore A2N, a não disponibilidade mediana do sistema foi

calculada Qurn = 9.1539 x 10" , tornando-se assim, 6 vezes

maior.

IV.4 - MELHORIA DE CONFIABILIDADE

A analise de melhoria de confiabilidade modificaji

do-se o sistema foi feito somente com a modificação de um even-

to. Não se prosseguiu este estudo considerando-se que na realida_

de o sistema não será modificado uma vez iniciado o funcionameji

to da usina. Com a modificação feita, a qual foi a substituição

de cada válvula de retenção (são duas em serie) por duas em pa-

ralelo, a não disponibilidade do sistema, considerando-se a ár-

vore de falhas reduzida, tornou-se 5 vezes menor. C sempre pos-

sível aumentar a confiabilidade de qualquer sistema. 0 custo do

mesmo e que limitara tal aumento.

Conclui-se este trabalho com a boa informação de

que o Sistema de Acumuladores de Angra I e mais confiável que o

do Reator TTpicc do Relatório WASH 1400. Grande problema persis

te na avaliação de dados de falhas a qual deve ser mais estuda-

da em trabalhos posteriores, iodos os eventos foram, considera-

dos independentes. Não foi encontrado dependência entre eventos

no sistema. Também não foram encontradas, falhas de modo comum.

E entretanto desejável que em algum trabalho posterior estes

tipos de falhas sejam reestudados.



APÊNDICE A

Codificação dos eventos usados nas arvores de fa-

lha do Sistema de Acumuiadores de Angra I.

A simbologia dos componentes obedece ao código
15

abaixo, o qual é o mesmc utilizado no Relatório WASH 1400.

X XX xxxx X

' j

Figura A.1
• | , •

Modo de Falha

Identificador do
Componente

Tipo do Componente

Sistema ao qual pertence
o Componente

Nas tabelas que se seguem são apresentados os sTm

bolos utilizados na Codificação dos Sistemas, tipo e modo de

falha do componente.



CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA PWR

Código Nome do Sistema

A Accumulator (ACC)

J ' Electric Power

M Safety injection Control System (SICS)

Tabela À.l .



CÓDIGO DE COMPONENTES

COMPONENTES

Acumuiador

Pipe

Subtree

Valve, Check

Valve, Manual

Valve, Motor Operated

Valve, Pneumatic Operated

Valve, Relief

COMPONENTES

Annunciator

Circuit Breaker

Control Switch

Light

Limit Switch

Motor

Motor Starter

Recorder-

Relay

Relay or Switch Contact

Switch, Torque

Thermal Overload

MECÂNICOS

AC

PP

ST

CV

SV

MV

AV

RV

ELÉTRICOS

AN

CB

CS

LT

LS

MO

MS

RC

RE

CN

QS

OL

Tabela A.I (Continuação)



Transformer, Current

Transmitter, Level

Hire

Event (where no component
involved)

CÕDIGO

Closed

Does not Close

Does not Open

Does not Start

Exceed Limit

Leakage

Loss of Function

Maintenance Fault

No Input

Open

Open Circuit

Operation Fault

Rupture

Short Circuit

Short to Ground

CT

TL

WR

00

DO MODO DE FALHA

C

K

D

A

M

L

F

Y

N

0

B

X

R

0

S

Tabela A.I (Continuação)



APÊNDICE B

ARVORE DE FALHAS REDUZIDAS DO SISTEMA DE

ACUMULADORES DO REATOR TÍPICO



Acumulacores falham
em fornecer água sufi-
ciente ao RCS quando
ocorre LOCA rca perna
fria.

í.cumuicCores falham
e.Ti fornecer água
suficiente oo RCSqjan-

doocorre LOCA na
perna fria I

Acumulacores falham
em fornecer áqua
suficienta ao RCS quon-

oo ocorre LOCA na
perna fria 2

Acumuladores falham
em fornecer agi o
«uficienteao RCS quan-

do ocorre LOCA no
perno fria 3

Acumulodor iM°2
fa'ha em fornecer
água suficiente "a
perna fria 2

Acumulaüor NO 3
falha em fornecer
água suficiente a
perna fria 3

Acumulador No|
falha em fornecer
água suficiente h
perna fria 1

Acumulador N23
f,alha em fornecer
água suficiente a
perna fria 3

Desenvolvimento
Similar A2

Desenvolvimento
Similar A2

A
Ocsenvolv imento

Similar A2

Acumulodor NJI
falha em fornecer
água suficiente a
perna frio I

Acjm jlaJor No2 I
falha em fornecer
água sa'icienfe q
perne fria 2

Desenvolvimento
Similar A2



A
Ace. NS 2 folha em

fornecer água sufi-

ciente o perna fria 2

A2D

Acc.N°2 falha em
fornecer couo sufici-
ente a perna fria Z devido
o falhas detetadas

Ace. N93 falha em
fornecer oguo suficiente
a perno fr ia 2 devido
a folhas não detetadas



Ace N 2 falha em
fornecer água sufi-
ciente o perna fria
N 2 devido c folhas
detetadas.

Press3o it

no Acc N
detetado.

^jfictenie

quando

Volume de água
insuficiente no Acc
N quando detetado.

Fuga N2
atreves válvu-
las no linha de
enchimento do

do Acc

Fuga atra-
vés das válvu-
las út ventilação

Válvula
de alivio do
Acc N faina

aberta do Acc
a mesmo

aoerta

Ruptura

da linha

para o sis-

tema RHR

Válvula
locol de

amostragem
falha

aberta

Acc N isolado po
ra testes ndo es
pacificados ou
manutenção.

AXV883EL A R V 8 5 8 B 0 A X V 8 8 3 D L AXV847B0



r A 2 N

Acumulador N°2 falha
em fornecer água suficien-
te à perna fria 2 devido
a falhas não defefadas

CV 8 9 8 4 - A

do ACCN»2
folha em

abrir

ACV875BD ACV8 7 5 E 0



APÊNDICE C

ARVORE DE FALHAS (COMPLETA) DO SISTEMA DE

ACUNULADORES DE ANGRA I



A cumule do re» falham em
fornecer água oo RCS
«uande LOCA no

perna frio

Ace N2 2 falha em
fornecer ague «i»
ficiente ao RCS ,̂
quando ocorre LQ
CA na perna frio

Acc N?| folho
em fornecer água
suficiente ooRÇS
quondo ocorre LO"
CA na perna fria 2

Acc N°-2 falha em for-
necer água suficiente a
perna fria 2 devido a
falhos detetadas

Acc.N2 z folha em for-
necer água suficiente

b perna fria 2 devido a
falhas nôo detetadas-

Acc.N% I falha em for-
necer água suficiente
a perna fria I dovido 'a
folhas detetadas.

Acc. ffi \r falha em for-
necer o'gua suficiente
b par no fria I devido a
falhas não tfetetadas.

A2D A2N

Desenvolvimento
similar . a A2D

Desenvolvimento
similar a A2N



Pressão insuficien-
te no Acc No 2
quando de te tad o.

Acumulador r,?2 falha
em fornecer água su-
ficiente o perna fria 2
devido o falhas detetadas

Água insuficiente
no Acc N32 quon
do detetado.

Ruptura
de linha

Ruptura
da Unho de
doscargo de

Acc

MOV d
escanja

não
be ria

Prsssoo
excossiva
no Acc N«

ciente void
Acc N

paro o
sistema

RHR
AST865 BC

desenvolvido na arvo-
quondore AM 01

dfltatada

ugas
cm linhasPerda/ da N z

através da linha
de enchimento.

Ruptura
na linna de

alivio ou de
ventilação
do Acc

parajs looo
boixo do tjnn
dutor de nível

e do
epr

A P P P 9 2 S L

Válvula de ventilação
ou «alivio na linha
de enchimento de
Ni e?to aberta

A XV S 83 EL

AST8 53BA

Desenvolvido na
árvore A 102

Desenvolvido na
arvore A 102

ARVI82NC



APPSI34R APPSI40R APPSI65R AXV347B0 APPSI2AR AACSIIBR APPH924L

'Volvulo
y de oli'vio no
(Unho de teste)
\do Ace folha

aberta

ARVI859O

quo I que
de 2vólvulosdd
linha de teste

alho

AST850CA

Desenvolvido na
árvore A102

APPSI56R AST8528A

Desenvolvido na
árvore A102



Curto a
outros fios ou

terminais ern ou
tros . çicuilas

proxi

rAIO2

HCV nõo fecha
quando detetodo

SOV
Trunca po

ra posição
HCV

Contato
da chave
de controle
falha em

AVTRI3C0Q AWR 13040 A S 0 A I 0 2 K A C N I 3 C 1 0

/HCTX
/ falho em 1

V fechar J

AAVAI02K



Válvula des:arga
MOV do Acc no o aberta
quando detetado

Acc isolado para mo-
nutencfio ou testes e
SICS falha em abrir
Mov

MOV falha em abrir
no comando (durante
portida do sistema)
quando defetodo.

MOV fe-
chado ina -

vertidamen-
te.

qualquer
de 2 contatos

de controle
lha em íe-

ctvor

qualquer
de 3 contatos

abertos do pa
-tida de motor

falho em
fechar

qualquer
de 2 conta-

tos abertos
de relê' fa-

lha em
fechor

qualquer
de 2 conta-

tos de sobre-
carga térmico

falha aber-
to.

Chave
Limite
falha
aberto

Relê
faiha

aberto

MOV
falho em

abrir
transformador

AMV865AA ACT865AQ

rto
de outros f i

ou terminais em
outros circ.

prox

S^ Conta tos
de pcrtido do
^ motor mal

Circuito
de frenagem da
MOV falho

fechar

ACSAIOIK

ACB8 69AK AWRAICOO AM0865AA AVSOIOCO



Acc. isolado para manu-
tenção ou testes e
StCSfalho em aürirMOV

Sinal do SlCS'o-
Iho em abrir MOV
quando necessário

Acc
isolado para

manutenção de
testes

AWRMCVIS

AACSIIBX

Contato

de rei* St

em

fechar

R9leSl
folho em
se energija

terei
foi retirado

da MOV rei o
noerador

erda
de 480 V.

de potência de
emergência

ACNSIIAK AMV8658N J600 MSTSIAAA



f A 2 N

Ace. N* 2 folha em for-
necer água suficiente
a perna fria 2 por fa -
lhas ntfo detetados.

Pressão insuficien-
re no ocumulodor Ntô

ndo detetada.

a
Volume de gas insu-
ficiente no Ace N£
ndo detetado.

APPRC2 3R
Ag-so adicionada 00
Ace. N*Z devido a
folsa indicação de
buixo niVel

CV 8952-A
do Acctf? 2

falho em
abrir

ACV675B0 A C V 8 7 5 E 0

Pressão ooixa no
ccumulodor N*2
nao detetodo.

Pressão insuficien-
te no Ace N? 2
quando noo detetado n

Falsa indicação
de baixo ni'vel no
canal l ( L i - 934)

Anunciador de alta/
baixa pressSo no ocu-
mulcdor r*2 folha

A 0 0 A 0 0 4 X

Folsa indicação
de baixo nível no
conol2(Lr 939)

C 3

ARV858B0 AXV883DX



AANIACOF

AAN00I8F A
JKOO AAIOOOIX

Tronsmisso
<U nivet U -

foiho

Boixo
tônsoo »m

borrom«nfo

ATLI926 F ARCI926F AXV68IHX UOOVBI3N



C4

Volumt d« água
insuficiente no Ace
Nt2 • nâo Cetetodo

AST865 BC

Oesanvolvido na árvore
AMI7 quando n9o d t -
tetado.

Aguo drunado do
Ace N*2 divido
falsa indicacfede
alto nivel.

Falsa indicação

de alto rii'vel no

canal I ( L I - 9 3 4 )

Falsa indicação

de alto nível no

canal 2 (LI -935)

válvula
para baixo

pressão do LI- 935
fechada pelo

per

alta
tensão no

bijrramcnto
l-ll

Alta
tensão no

barromnrifo
l-ll

pressão do LI -934
fechada pelo

ope

falha em
mostrar baixo

nwel

ATLI924F ARCI924F AXV88IEX J00VBI2M ATLI926F ARC 19 26F AXV88IGX J00VBI3M



Válvula d* descargo
MOV do oeumulodqr
nâ"o abre • não •'
deteta do.

MOV. n9o aber-
ta quando ndo
detetodo.

MOV n3o aberta,
nào detctada de
posições lumino-
sas.*

Anunciador de
MOV r.oo aberta,
falha

MOV. lha em
obrir c ante par-
tida do sistema
qdo. ndo detetodo.

Opera-
dor falha em

detetor indicaçSo
de MOVnSo

ber

Perda
de 125 V de po-

tência DC Uo pai
ei anuncia-

dor

Falha
comum no
painel anun-

clador

MOV
fechada

inodvertida
mente

ALTA ICNB A L T A O O 2 X JKOO A A N I A C O F



Rela
foiho

a i>er to

Chave
de Torque
falha ober

tu ra

Qualqjer
contato de

Qualquer
de Z contatos
de controle
folha etn

fechar

Quotquer
de 2 contatas

de partida do
motor falha

em feetor

Chave
limite falha

aberta

Qualquer
de 2 conta
tos de relê'
ober to folha

em fechar

sobre carga
teVmica folho
em abrir.

Motor da
MOV falha em

partir
Operador dit-

conectou o control!
de ativação e apertou de

o disco de tal maneira
que o motor folho em

operar,

AMV869AX

AMV865AY



APÊNDICE D

ARVORE DE FALHAS REDUZIDA DO SISTEMA DE

ACUMULADORES DE ANGRA I

f

}

í



Acumvlodores folham tin
fornecer oe.ua ao RC»
«uan4o 1.0 CA na

9 «mo fria

Ace N2 2 falha em
fornecer ague «u
f iciente ao RCS
quando oco
CAwe

ao R
ocorr

Aee N i l folho
en* fornecer água
•ufIciente ooftcs
quando ocorro LO-
CA no poma fria 2

I
Acc N«2 falha em for-
necer água suficiente a
perna fria Z devido a
fainas aetetadas

Acc-N» 2 falha em for-
necer água suficiente
b perna fria 2 devido a
falho» náo 4e te todas.

Acc.N* I falha em for-
necer água suficiente
a perna fria I devido a
falhas de teta das.

Aoc NB l̂  falha em for-
necer ogua suficiente
b perna frio I devido a
falhos não 4etetadas.

Desenvolvimento
similar, a A20

Desenvolvimento
«imilor a A2N



A20

Acumulo dor N22 folha
em fornecer água sufi-
ciente to perna fria N*2
devido a falhas doteta-
das

Pressão insuficiente no
Acc. NS 2 quando
detetado

Volumi de água
insuficienfo no Acc.

cuando detetado

Valvuta
de alivio do
Acc. NS 2 falha

aberta

Fuga N2
oiravos válvulas
na linha
enchimento do

mesma
aberta

A X V 8 8 3 E L

Ruptura da

linha de des-

carga do

AccN«2

Ruptura da

linha paro o

sistema

RHB

Valvulo

MOV ndb abre

Volvulo
local de amos

tragem falha
aberta

(«oloeto Para

ARV858B0 AXV683AL AXV847B0



r A 2 N

Acumulodor NS2 falha
em fornecer água suficien-
te à pema fria 2 devido
a falhas nôo defetados

CV 8 9 8 4 - A

do ACC.N«2

falha em

abrir

ACV8758D ACV875ED



APÊNDICE E

ORIGEM DOS DADOS UTILIZADOS NA ANALISE DE CONFIABILIDADE

DO SISTEMA DE ACUMULADORES DE ANGRA I

Nas tabelas que se seguem mostram a origem de to-

dos os eventos. Todos os dados foram obtidos do Relatório WASH

1400, assim todas as tabelas referidas a seguir devem ser procu

radas no Relatório WASH 1400.

EVENTOS DA ARVORE A2D

EVENTO

APPRH26R
APPSI146R
ARV858B0

Volume de gás insufi
ciente no acumulador
nÇ 2 quando detetado

AXV883EL, APPAR18R
AXV883DL, APPAS197R
APPP925L, APPP926L
APPS134R, APP140R
APPS165R, APPS12AR
AACS11BR, APPH924L
APPS156R

AXV847B0

ARV18590, ARV182N0

AST865BC

ORIGEM DOS DADOS

Os valores de x, T, q e EF são publica-
dos na tabela II.5.14.

Dados obtidos do evento similar, N2 gás
Fill line leak publicado na tabela
II.5.14. Foi publicado apenas q e EF. 0
tempo de reparo T foi arbitrado.Obteve-
se A, considerando que q * A x .

Todos estes eventos são publicados na
tabela II.5.14 com dados de falha supôs
tos desprezível. Para estes, teve-se que
arbitrar os dados. Arbitrou-se q e T ob
teve-se x da relação q = x T, EF tam-
bém foi arbitrado.

Tabela II.2.14. Publicado q e EF. Tempo
de reparo T arbitrado, x obtido conside
rando q = x T T ~*

Evento similar ARV858B0 (Tabela II.5.14) .

PublictuJos os valores de x, T, q e EF
na tabela II.5.14. Também publicado uma
ãrvcr:> geradora na figura II.5.30.

Tabela E.l



EVENTOS DA ARVORE A1O2

EVENTO

AWR13C0Q, AWR14C0Q,
AWR15C0Q, AWR16COQ

AWR13O4Q, AWR1306Q
ARW1305Q, AWR1307Q

AAVA1O2K, AS0A102K,
AAVA1O3K, AS0A103K,
AAVA104K, AS0A104K,
AAVA1O5K, AS0A105K

ACN13CIQ, ACN13C2Q,
ACN13C3Q, ACN13C4Q

ORIGEM DOS DADOS

Obtido de informação geral sobre fios.Vi de
Wires, X e EF foram encontrados, o tempo de
reparo x, foi arbitrado e a não disponibi-
lidade foi obtida com q = X x(Tabela III.2.1),

Evento similar LWR1O2AQ, tabela II.5.38.
Foram publicados x, T, q e EF.

Obtido de informação geral sobre válvulas.
Vide Valves, tabela III.2.1. Foram encon-
trados q e EF, T foi arbitrado e X obtido
considerando q = x T .

Evento similar PCN251AC publicado na tabe-
la II.5.7. Foram publicados q, x, T e EF.

Tabela E.l (Continuação

EVENTOS DA ARVORE A2N

EVENTO

ACV875BD

•

APPRC23R

A00A004X

ARV858B0

ORIGEM DOS DADOS

q e EF são publicados na tabela II.5.14. T
foi arbitrado. X obtido considerando
q = X T ,

Considerado desprezível. Foram arbitrados
qf EF e T. Da relação q = X T obteve-se X .

Dados obtidos do evento similar FRC1934X,
Tabela II.5.24. Foi encontrado apenas q. T
e EF foram arbitrados, x obtido da relação
q = X T .

Todos os dados publicados na tabela II.5.14

Tabela E.2



EVENTOS

AXV883DX

AAN0018F

AAN1AC0F

JKOO

AAN0OO1X

A721926F
ATL1924F

ARC1924F
ARC1926F

AXV881HX
AXV881FX
AXV8816X
AXV881EX

JOOVB13N
JOOVB12N
J00VB13M
J00VB12M

AST865BC

ORIGEM DOS DADOS

Dados obtidos do evento similar
FXV5I10X. Foi encontrado apenas o va-
lor de q. T e EF foram arbitrados, x
obtido de q = x T.

Dados obtidos de informações gerais
sobre falhas» vide Annunciator tabela
III.2.1 x e EF foram publicados, T
arbitrado e q = x x.

Dados obtidos do evento similar
FANDICOF,Tabela II.5.18. Foi publica-
do q, X, x e EF.

Publicado na tabela II.5.18, x, x,
e EF.

Dados obtidos da informação, General
Error of Comission, Tabela III.6.1.
E publicado q, x e EF foram arbitrados
e x obtido de q = x T .

Dados obtidos de informação geral so*
bre instrumentation, tabela III.2.1.
Publicado x e EF, x foi arbitrado e
q = X x .

Dados obtidos de informação geral so-
bre Annunciators, Tabela III.2.1. Pu-
blicados x e EF, x arbitrado, q = x x.

Dados obtidos do evento similar
BXVCS25X, tabela II.5.16. Foi publica-
do q e EF, x foi arbitrado e x obtido
de q = x x,

Dados obtidos do evento similar
N'IRPWRBO, tabela II.5.12. Foi publica-
do os valores de q, X, T e EF,

Publicado os valores de x, x, q e EF
na tabela. II.5.14. Também publicado
uma arvore de falhas para o evento.

Tabela E.2 (Continuação)



EVENTOS DA ARVORE AM01

EVENTOS

MOV fechada inadverti-
damente

ACSA1O1K •
ACSA104K

ACNA1O1K
ACNA1CZK

AOLA1O1B

ALSA104B

AREAIOOF

AMV865AA

ACT865AQ

AMSO1AK

AQSA118B

ORIGEM DOS DADOS

Obtido da informação vide Selection
of a Switch, Tabela III.6.1. Encontra
do q.T e EF arbitrados, A obtido con-
siderando q = A T.

Obtido de informações sobre dados ge-
rais de Switches, tabela II1.6.1. Foi
encontrado A e EF, x arbitrado é
q s A T .

Dados obtidos do evento similar
FCNCC2AK, tabela III.5.18. São publi-
cados A, T, q e EF.

Dados obtidos do evento similar
FCJICÇ2B.B...Encontrado A, q, T e EF (Ta-
Deia xi.b.io).
Dados obtidos de informações gerais
sobre Switches. Encontrado q e EF, x

itídiibifn*h.B x obtido de q = x T

Dados obtidos de informações gerais.
Vide Relay Failure to energize. Encon
trados q e EF, T arbitrado, A obtid?
considerando q = A x(Tabe1a III.2.',).

Dados obtidos do evento similar,
FCN286AC, tabela II.5.18, q, A, T e
EF publicados .

Dados obtidos de informações gerais
sobre falhac. Vide Transformer Short.
Publi ados A e EF, x arbitrado, A ob-
tido considerando q = A x(Tabela III.2.1

Dados obtidos na tabela III.2.1 de in
formações sobre Electric Motors. EncõTr
trado, q e EF, x arbitrado e q A obti"
dos, considerando q = A x . ~

Dados obtidos de informações gerais
sobre falha, vide Switch Torque, obti-
dos q e EF, x arbitrado, A obtido con-
siderando q - A x (Tabela III.2.1),

Tabela E.3



EVENTOS

AWRMOV1S

ACB865AK

AWRA1COQ

AWRMOV1Q

AMSO1COQ

ORIGEM DOS DADOS

Dado obtido da informação Wire Short
to Ground, tabela III.2.1. Encontrado
X e EF, T arbitrado e q a x -i .

Dados obtidos de informação geral» vi
de Circuit Breaker» tabela III.2.1.Pu
blicadn q e EF, T arbitrado, x obti-
do de q = x T .

Obtido de informação geral sobre fios.
Vide Wires. X e EF foram encontrados,
T foi arbitrado e q\. - x x(Tabela III.2.1

Dados obtidos do evento similar
LWR102AQ, tabela II.5.38. Foram publi
cados X, T, q e EF.

Dados obtidos de informações gerais
sobre Eletric Motor, tabela III.2.1.
Publicados q e EF .

Tabela E.3 (Continuação)

EVENTOS DA ARVORE AMS

EVENTOS

AACS11BX

ACNS11AK

AMV865BN

| ORIGEM DOS DADOS

Obtido do evento Accumulator Test and
Maintenance, tabela II.1.2. Publicado
q e EF, T foi arbitrado e X obtido
considerando q = x T .

Dados obtidos de informação geral so
bre R lay, tabela III.2.1. Publicados
q e El-, T arbitrado e x obtido consi-
derando q = X T .

Dado obtido de informações gerais so-
bre falhas, tabela 111,4,1, vide Valves
motor operated.publ içados q e EF, T
arbitrado e X obtido considerando
q » A T .

Tabela E.4



EVENTO

J600

MSTS1AAA

ORIGEM DOS DADOS

Publicado na tabela II.5.41, os valo-
res de q e EF. Arbitrou-se x,x foi ob-
tido considerando q = A T.

Dados obtidos de informação geral so-
bre Relay, tabela III.2.1. Foi encon-
trado q e EF, T arbitrado, x obtido,
considerando q = x T.

Tabela E.4 (Continuação)

ARVORE AMI 7

EVENTO

ALTAIGNB

ALTAOO2X

JKOO

AAN1AC0F

ACSA1O1K

AMS01A0K

AREAI00F

ORIGEM DOS DADOS

Dados obtidos de informação geral so-
bre instrumentação. Vide Instrumenta-
tion. Publicados os valores de x e EF,
T foi arbitrado e q = x T(Tabela III.2.1

Dado obtido da informação General Hu-
man Error of Comission. Encontrado o
YfatèVW.B.f).6 EF arbitrado eq - x x
Publicado na tabela II.5.27 q e EF, T
foi arbitrado, x obtido considerando
q = X T.

Dados obtidos de informações gerais
sobre falha. Vide Annunciattors. Pu-

W.1aí°iíi'.S.ff: T " b 1 t ™ " > ' q • > *
Dado obtido de informação geral sobre
falhas. Vide Relays(Failure NO Contact to
close), Tabela III.2.'. Publicado X
e EF, T arbitrado, q = \ T #

Dados obtidos de informação geral so-
bre Eletric Motors. Encontrado q e EF
T arbitrado, x obtido considerando
q * A T (Tabela III.2.1).

Dados obtidos do evento similar
NRE32AMF. Publicados q e EF, T arbi-
(YâfallttW0 considerando q = x T

Tabela E.5



EVENTO

ALSA104B
AQSA118B

ACNA101K
ACN1CZK

ANV865AA

AOLA1O1B

AMV865AX

AM0865AA

AMV865AY

ORIGEM DOS DAOOS

Dados obtidos da informação geral so-
bre Switches, tabela III.2.1, q pubii
cado, T e EF arbitrados, X obtido de
q » A T .

Dados obtidos do evento similar
FCNCC2AK, publicado na tabela II.5.18
Publicados À, T, q e EF.

Dados obtidos do evento similar
FCNCC2AK. Publicado na tabela II.5.18
os valores de q, T» X e EF.

Dados obtidos do evento similar
FCNCC2BB publicado os valores de q,
X, T e EF (Tabela II.5.18).

Dados obtidos do evento similar
CXVA002X. Publicado q e EF, T foi ar-
bitrado,X obtido considerando q-xr.(Tabela

Dados obtidos de informação geral so-
bre Eletric Motors, tabela III.2.1.
Publicado x e EF, x arbitrado e
q * X T .

Dados obtidos da informação geral Se-
lection of a Switch na Tabela III.6.1.

Tabela E.5 (Continuação)



APÊNDICE F

Dados utilizados na analise estática de confiabi-

lidade da árvore de falhas (completa) do Sistema de Acumulado-

res de Angra I. Estes dados também foram utilizados na análise

de sensibilidade.

Arvore A2D. Evento AST865BC i considerado básico,

EVENTO

APPRH16R

APPS146R

AXV883EL

APPAR1BR

ARV858B0

AXV883DL

APPSI197R

APPP925L

APPS134R

APPS140R

APPS165R

AXV847B0

APPS12AR

AACSI1BR

APPH924L

APPS156R

q
4.4 x IO"7

4.4 x IO"7

1.2 x IO"6

IO"8

4 x IO"5

1.2 x IO"6

IO"8

1C"8

IO"8

IO"8

IO"8

5.5 x IO"6 ,

IO"8

IO"8

IO"8

IO"8

EF

30

30

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Tabela F.1



EVENTO

ARV18590

AHR13C0Q

AWR13O4Q

AS0A102K

ACN13C1Q

AAVA102K

AWR13COQ

AWR1305Q

AS0A103K

ACN13C2Q

AAV A103. K

AWR15C0Q

AWR1306Q

AS0A104K

ACN13C3Q

AAVAl 04K

AWR16C0Q

AWR1307 Q

AS0A105K

ACN13C4Q

AAVA105K

ARV182N0

AST865BC

q

4 x 1 0 " 5

3 . 6 x 1 0 " *

3 . 6 x 1 0 " *

10' 3

3.6 x 10"*

3.6 x 10"*

3.6 x 10 ' *

10 ' 3

3.6 x 10"*

10-*

3.6 x 10"*

3.6 x 10"*

10"3

3.Ç x 10"*

ho"*
3.6 x 10"*

3.. 6 x 10"*

-; io'3

3.6 x 10"*

IO ' *

4 x 1 0 " 5

1.2 x 1 0 ' *

EF

3.0

10.0

10.0

3.0

10.0

3.0

10

10

3

10

3

10

10

3

10

3

10

10

3

10

3

3

3

Tabela F.I (Continuação)



ARVORE A2N

EVENTO

ACV875BD

ACV875ED

A00A004X

ARV858B0

AXV883DX

ATL1926F

ARC1926F

AXV881HX

JOOVB13N

AXV881GX

J0OVB13M

AAN0018F

AAN1AC0F

JKOO

AANOOO1X

ATL1924F

ARC1924F

AXVC81FX

JOOVB12N

AXV881EX

JOOVB12M

AST8C5BC

APPRC?".R

q

io-%

IO"11

IO"3

IO"5

IO"2

3 x IO"5

3 x IO"5

3 x IO"*

7.2 x 1O"S

3 x IO"1*

7.2 x IO"5

3 x IO"5

1.08 x 10""

1.1 x IO"6

3 x IO"3

3 x IO"5

3 x IO"5

3 x IO"1*

7.2 x IO"5

3 x 10""

7.2 x IO"*'

).?. x 10"&

! IO"8

EF

3

3

3

3

10

10

10

3

3

3

3

10

3

3

3

10

10

3

3

3

3

3

3



Xrvore de falhas AMO! (M0V8808A de descarga ai ha

• i detetado).

EVENTO

ACSA1O1K

ACNA1O1K

AOLA 1O1B

ALSA104B

AREAIOOF

AMV865AA

ACT865AQ

ANSO1AOK

AQSA1I8B

AURNOV1B

AWRMOV1Q

AHRKOV1S

ACB865AK

AMRA1COQ

AM0865AA

AMSO1COQ

AAcsnex
ACNS11AX

ANV865BN

J600

MSTS1AAA

3.6 x IO"6

5.4 x 10"*

4.3 x IO'5

3 x IO"11

1 x 10""

1.8 x IO'5

IO'5

3 x IO""

IO"*

3 x IO'6

3 x iO"7

3 x IO"7

/ IO'3

3 x IO"7

; 3 X 10'"

3.4 x IO'"

IO'"

3 x IO"3

4.1 x IO"5

10"*

EF

10

3

10

3

3

10

3

3

3

3

10

3

3

10

3

10

7

3

3

3

3

Tabela F.3



Arvore de falhas AMI7 (M0V8808A de descarga falha e não ê dete-

Udo)

EVENTO

ALTAIGNB

ALT.A002X

JKOO

AAN1ACOF

ACSA1O1K

AMSOIAOK

AMV865AA

AREAIOOF

ALSA104B

AQSA118B

ACNA1O1K

AOLA1O1B

AMV865AX

AN0865AA

AMV865AY

NOV fechada inadvertida
mente

q
3 x IO"5

3 x IO"3

1.1 x IO"6

1.08 x IO"1*

3.6 x IO"6

3 x 10""

1.8 x IO"5

10"*

3 x 10"*

IO"8

5^4 x 10""

4.3 x IO"5

/ IO'2

; io"5

IO'3

IO"3

EF

10

3

3

10

10

10

10

3

3

10

3

10

3

3

3

3

Tabela F.4



Árvore de falhas do evento Topo.

Considerando o evento AST865BC básico nas árvores

A2D e A2N

EVENTO

A2D

A2N

A2D

A2N

Q

1.1881 x IO"3

2.2684 x IO"4

1.1881 x IO"3

2.2684 x IO"1*

EF

2

2

2

2
•

Tabela F.5

Arvore de falhas do evento Topo.

Considerando o evento AST865BC básico na árvore

A2N e não básico na árvore A2D

EVENTO

A2D

A2N

A2D

A2N

Q

8.5333 x IO"3

2.2684 x 10""

8.5333 x IO"3

2.2684 x IO"1*

EF

2

2

2

2

Tabela F.6



APÊNDICE G

Identificação dos subscritos usados no calculo da

importância de confiabilidade.

No cálculo de importância de confiabilidade, ao

escrever a expressão lógica das funções utilizou-se o símbolo

q(qi, q2» etc.) q- significa, não disponibilidade do componen-

te i. E apresentador seguir, para as diversas árvores, a cor-

respondência entre i e os eventos.

Arvore de falhas reduzida do Sistema de Acumula-

dores de Angra I.

VALORES DE i

1 e 11
. 2 e 12

3 e 13
4 e 14
5 e 15
6 e 16
7 e 17
8 e 18
9 e 19
10 o 20

£ô&f^f£irrES

APPRH16R
APPS146R
AST865BC
AXV883EL
ARV858B0
AXV8830L
AXV847B0
Acumuiador Isolado.para
Testes ou Manutenção
ACX875BD
ACV875ED

Tabela G.l



Arvore de falhas completa do Sistema de Acumulado-

res de Angra I. 0 evento AST865BC i considerado básico nas árvo-

res A2D e A2N.

VALORES DE i

1
2
3

. 4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

<

/.
l

t

\

1

. •

COMPONENTES

APPRH16R
APPS146R

AST865BC
AXV883EL
APPAR1BR
ARV858B0
AXVC83DL
APPS197R
APPS925L
APPS134R
APPS140R
APPS165R
AXV847B0
APPS12AR
AACS11BR
APPH924L
ARV18590
AWR13C0Q
AWR1304Q
AS0A102K
ACN13C1Q
AAVA102K

.— AWR14C0Q
AWR1305Q
AS0A103K
ACN13C2Q
AAVA103K
AWR15C0Q
AWR13Q6Q

Tabela 6.2



VALORES DE i

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

COMPOMENTES

AS0A104K
ACN13C2Q

AAVA103K
AWR16C0Q
AWR1307Q
AS0A105K
ACN13C2Q
AAVA103K
ARV192NP
APPS156R
APPRC23R
ACV875B0
ACV875ED
AST865BC

Tabela 6.2 (Continuação)



VALORES OE i

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

COMPONENTES

AO0AO04X
AAN0018F

AAN1AC0F
JKOO
AAN0001X
ARV858B0
AXX883DX
ATL1926F
ARC1926F
AXV881HX
J00VB13N
ATL1924F
ARC1924F
AXV881FX
J00VB12N
AXV8816X
J0OVB13M

AXV881EX
J00VB12M

Tabela 6.2 (Continuação)

Arvore de falhas completa do Sistema de Acumulad£

res de Angra I. O evento AST865BC é considerado básico na árvo-

re A2N e substituído pela arvore AN01 na árvore A2D. Os eventos

que se seguem se referem ã arvore AM01. Os outros eventos da

arvore já foram apresentados anteriormente.

VALORES DE 1

1
2
3

COMPONENTES

ACS Al 01K
ACNA101K
A0LÂ1O1B



VALORES DE i

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

COMPONENTE

ALSA104B
AREAIOOF
AMV865AA
ACT865AQ
AMS01A0K
AQSA118B
AURMOV1B
AHRM0V1Q
AWRM0V1S
ACB865AK

; AWRA1C0Q
AM0865AA
AMS010CQ
AACS11BX
ACNCS11AK
AMV865BN
JGOO
MSTS1AAA

Tabela 6.3»
1

Arvore de falhas completa do Sistema de Acumu1ad£

res de Angra I. O evento AST865BC è* considerado não básico nas

árvores A2D e A2N. li

! • • •

Os eventos a seguir, se referem a arvore AMI7,uma

vez que os outros eventos são os mesmos usados na análise art.-

rior.



VALORES DE i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-10
11
12
13
14
15
16

COMPONENTE

ALTAIGNB
ALTA002X
JKOO

AAN1AC0F
ACSA101K
AhiOlACK
AHV865AA
AREAIOOF
ALSA104B
A0SA118B
ACHAI O U
A0LA1O1B
AHV865AX
AM0865AA
AMV865AY
MOV fechada inadverti
damente

Tabela 6.4



••PENDICE H

Dados de falha utilizados para cálculo da importân
cia relativa dos cortes mínimos.



Arvore coapleta do Sisteaa de ACUMUIadores de An-

gra I. Evento AST3653C i considerado básico nas arvores A2D e

A2N.

XRVORE DE FALHAS A2N

EVENTO

APPPC23R

ACV875BD

ACV875ED

AST865BC

A00A004X

ARV858B0

AXX883DX

ATL1926F

ARC1926F

AXV881HX

J00VB13N

AXV881GX

J00VB13M

AAN0018F

AAN1ACOF

JKOO

AAN0001X

ATU924F

ARC1924F

AXV381FX

IO"10

2.5 x IO"5

2.5 x IO"5

3 x IO"7

IO"3

IO"5

IO"2

IO"5

IO'5

i o -

3 x IO"6

/ IO'1*

3 x IO"6

. IO"5

. 3 x IO"7

V.1 x IO"6

3 x IO'3

IO"5

3 x IO*5

'• I O " *

T(»V)

100

4

4

4

1

4,

1

3

3

3

24

3

24

3

360

1

1

3

3

3

Tabela H.J



ARVORE DE FALHAS A2D

EVENTO

APPRH16R

APPS146R

AXV883EL

APPAR1BR

ARV858B0

AXV883DL

APPS1197R

APPP925L

APPS134R

APPS140R

APPS165R

AXV847BO

APPS12AR

AACS11BR

APPH9241

APPS15ÊR

ARV1359O

AWR13C0O. AWR14C0Q, AWR15C0Q,
AWRlfiCCO

\M?}20'%J, AVJR13O5Q, AWR1306Q,
{ AWR130?-}

USOAIO:;-:, ASOAIO3K, ASOAIO4K,
1 \ó-«>A 1 05.'.

! Af.N'3C!P, ACri3C2Q, ACN13C3Q,
! .\r.vz\y-r.
1 ' -. •>* • , - . - .

; w . . í* i > ,• .

• . ' , ' • ' ' ' ' •

IO'10

IO"10

3 x IO"7

2.5 x ÍO"110^

io-5

3 x IO"7

io-y

5 x IO"10

IO"10

IO'10

2 x IO'10

5.5 x IO'7

2.5 x IO"9

2.0 x IO"10

2.5 x IO"10

1.25 x IO"10

IO"5

IO"8

IO"8

IO"5

IO"8

IO'6

IO"5

t(hr)

4400

4400

4

40

4

4

10

20

100

100

50

10

4

50

40

80

4

360

360

100

360

100

4

Tabela H.Z
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