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INTRODUÇÃO

Iate trabalho dá continuidade aos estudos de
desempenho das térmicas PWR, apresentados nas
Rotas Técnicas DENE-05/l»7ti 01/1979; 17/1979
• 0CDI-03/1M2 (1,2,3 a S).

0 estudo do desempenho operacional das térmi-
cas PWR, serve de subaidios aos estudos de
planejamento da expansão do sistema hidroter-
•seletrico; o valor da disponibilidade afeta
• garantia de energia principalmente no perlo
év critico, dado que, este fator de disponi~
fcilidede multiplicada pela potência nominal,
representa a maxima potência média que pode
ser mantida por longos períodos, o valor da
confiabilidade afeta a garantia de energia no
período entre recargas, uma vex que, este fa-
tor multiplicado pela potência nominal, repr£
senta a maxima potência média que pode ser
mantida a nível mensal, no intervalo entre re
eargas e/ou manutenção programada.

0valor da disponibilidade é importante tam-
tam para a avaliação de custo/benefício de
implantação da usina.

Este estudo foi feito com dados de operação
« M usinas PWR até IMS (inclusive), sendo
m tmidades-ano na análise da disponibilida-
de • lisi unidades x mas na análise 4a confia
Mlidade.

II» capitulo II, diseute-se as tendências veri
ficadas a estima-se i disponibilidade das usT
U M PWR, objetivando os valores referentes ã
Angra I a usinas semtlhantes a Angra II, no
capítulo III aplica-se metodologia semelhante
na estimativa da confiabilidade, com os dados
tfc confiabilidade e disponibilidade determi-
na-se o fator de indisponibilidade programada
»fIP a o fator de indisponibilidade nio pro-
gramada* r IMP,

1, ESTIMATIVA DA DISPONIBILIDADE

0 objetivo deste capítulo é descrever a análi
M efetuada para estimar a disponibilidade da
taenica nuclear.

0 ocseupenno das térmieaf nucleares pode ser
estimado através dos fatores da disponibilida.

d* e confiabilidade; a análise feita com a
experiência operacional ate 1M1, enfoouu a
amostra de uma maneira geral, eonsidferanw que,ont
de dados não permitia o detalhamento da análi
se por fabricante, atualizando esta análise
com dados até IMS (inclusive) chega-se a 793
unidades/ano, o que permite o detalhamento da
análise a nível de país e de fabricante.

Representando o fator^de disponibilidade pele
fator de capacidade médio anual, dado que as
usinas funcionam principalmente na base* ou
seja, usando toda a energia disponível,, foram
plotedos fator de disponlbilidade_versus po-
tência instalada, tempo de operação comercial
e ano de entrada cm operação,verificou-se que
a amostra tem as seguintes tendências com re-
lação a >istes parâmetros s

a) Potência instalada

0 aumento <* potência instalada em equipamen-
tos eletro-mecãnicos geralmente reflete-se em
diminwiçio da disponibilidade do equipamento,
nesta amostra a disponibilidade tende a dimi-
nuir com o aumento da potência instalada.

b) Idad*

A maturação do equipamento em conjunto com a
experiência adquirida pelas equipes de optr*-
cio c manutenção, deve refletir-se em maior
disponibilidade, nesta amostra a tendência é
representada pela turva de crescimento".

c) Desenvolvimento tecnológico

Espera-si que as centrais mais recentes incor
porem melhorias que se reflitam em desenvolvi
mento tecnológico do projeto, nesta amostra
este teivlcneia é representada por uma curva
levemente crescente.

Caba ressaltar que a Central de Three Mil£ Is
land, foi retirada da amostra, dado que esta
central jofreu um acidente, permanecendo lon-
go tempo parada, não sendo representativa no
momento, do desempenho operacional dos reato-
res PWR.

Um análise efetuada com dados de 19S1 (Nota
Técnica n» 001/S7), verificou-se que a poten-
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eía instalada era o único psiamstro que in-
fluenciava o desempenho das térmicas nuclea-
res ce« sifnificincia estatística, com as se-
guintes características:

a) disponibilidade média * 12,»% nt de casos*
371 unidades/*

b) potência instalada média de«?S2 MM.

A análise efetuada na amostra cem dados até
IMS (inclusive), tem as seguintes carocterís
tieas:

a) disponibilidade média * BS,3% desvio pa-

b! nt de ceses*793 uni

Esta amestra global possui grande dispersão
dos dados, devido as características de dosem
penho das usinas, em cada país e por fabrican
te, testadas as hipóteses já descritas che^
gow-se a uaa explicação ei St.

Optoc- se por analisar as tendências a nível
dr fabricante, objetivando maior uniformidade
nas amostras.

Em função das usinas instaladas no Brasil, fo
ram analisadas as usinas de Westinghouse fa~
bricante de Angra I e as usinas da KWU fabri-
cantes de Angra II.

A amostra das usinas fabricadas Westinghouse
tem as seguintes características:

a) média«S3» desvio padrão *1B%

b) n? de casos*3S6 unidades x ano

Submetendo esta amostra as hipóteses já expli
citadas, o coeficiente'de explicação ~
r2«ll,9% ^

ou seja, apesar da disponibilidade média ser
menor que a disponibilidade média de toda a
amostra, a análise dos reatores Westinghouse
revelou ua aumento do coeficiente de explica-
ção com os seguintes resultados:

rDi:;;»i,S-7,l EXP(-.lxIDADE)* 1SS.2 EXP<-.»<
C'iiTEN/l00>-2H,B EXP(-.*$<A*O-I)

ver IK>I.I 1

aplic.in.to «ates resultados f usina Angra I de
t?S HW, temos:
FDIS'67,19 - 7,1 EXP(-.lxIDADE) • .

FOIS» t,7,l» - 7,1 EXP(-.I x I0ADC)

que rrrmlta nos seguintes valores
para Angra I:

estimados

Tabela 1.1
Estimativa da Disponibilidade de Angra X,

(Westinghouse, 121 MM)

IDADE FATOR DE DISPONIBILIDADE
finos %
1
7
t e acis

»9
II
•í

A amostra das usinas fabricadas pela
as seguintes características:

a) mêdieOtt desvio pedrõo«12%

b) n* de cesoe*S2 unidades x amo

Submetendo-se esta amostra as hipóteses expli
citadas anteriormente, temos o coeficiente dm
explieação (r«) de 3S%. Cibe ressaltar que a
disponibilidade média das usinas fabricadas
pela KWU é em tomo de 1«% superior a média

liai 4as usinas PWR, - «levado coeficiente
de explieação, em relação ao
usinas da Mestingheuse, indii
da KHU tem tido um desempenho mais
cem relação aos parâmetros testados,
seguintes result* ~

FDISP>ll,t3 * »l,l CXr(-.«(POrai/lN)- 2S.M
C l IDADE)-»!,• EXPf-.*S(AM •>

aplicando estes resultados a usinas
tos a Angra II de 1 M HH e entrando em
çã© a partir de ltll temos:

g
çã© a partir
*

rnxsr*«2 -
que resulta nos seguintes valores
para usinas semelhantes a Angra II

estimados

Tabela 1.2
Estimativa da Disponibilidade de Angra II

(KWU, 12*S HW)

IDADE
lano)

1
2
3
*
S
1 e acima

FATO* DC DISPONIBILIDADE
1%)

If
7»
ft
•1
•1
•2

0 crescimento da disponibilidade nos primei-
ros anos de operação indica a maturação dn
conjunto equipamento/equipe de operação a ma-
nutenção; o quadro a seguir resume a disponi-
bilidade de usinas das características de An-
gra I e Angra II apôs a fase' de maturação.

Tabela 1.3
Estimativa do Fator de Disponibilidade de An-
gra I e Angra II após a Fase de Maturação

Fabricante

Westinghouse
KWU

Pot.Instalada
HW

•2»
12»»

Fator de Disp.

•2

Comparando estes resultados com estudo* anta»
riores (1,2,3 e i) verifica-se que a estimati
va da disponibilidade de Angra I(6?S HW), eoj
ti nua em torno da mesma faixa de 10% a H % ,
por outro lado a estimativa da disponibilida-
de para Angra II e usina» semelhantes, aumen-
ta* de faixa de Si» a to» para 17%, um aumen-
to considerável que foi constatado p> %v» o
r.7 de dados disponível» em 190» permitiu uaf
análise detalhada ao nível de fabricante) «tf
o momento (191») o desempenho dos reatores da
Westinghouse está na mrüia mundial, e os rea-
tores da KWU se apresentam 1*% acima da mídia.
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Amlicand» metodologia semelhante, porém
4a4es 4a esperiência mensal 4* operaçãa, eace
teems* eo asses 4> parada programivol ov ••-
sea am que fatores externes influeneiaram *
operação 4es usinas, esta amestra tarn a» se-
(mutes características:

•) meeia'Mt desvie pa4rio«m

M i l * casas* StSl unidade x M S

estes dados foram explicitada* a nfvel 4* ope
rot** mensal 4t cede win* com •«•$ caracte-
rísticas, ou seja, potência instalada, tempo
4* 9far«;io c«a>rci«l, «ne «a an* •• iitiei*«

4» a anostra 4ss sa4os referentes as
construtoras Hestinghevse e KHU, ob-

«1VOBM os seguintes result«4es:

•) MestingnoHSe
COnfiabili4a4e nê4ia>77%
4 M V Í O pa4rio'7(%
•* 4e eases* 235J «mi4a«c K eis

•) mu
Confiabilidade aé4ia«i2%
4esvio •ta4rêo*lS%
nt oe easok-s «10 vnídao* a s a

A t«k«l« • s*c«ir ifnuiitê as «stiaativas 4t
nr • r m r • • % • • • «t «• «ias/an* (»<^»i»*»
cicl* «mtal 4* *e«ração) para «sinas o* port*
4* AiMjra I • II • sews r*ss*ctive« fakricait-

Tabela 2.2
Estimativa 4e reter 4e Indisponibili4e4e Pr*
gramada/Não Programs4a 4e Angra I e Angra II

fahri Pat.Inst. nr rinr

m

1JW
10
39

U.S (7

2C

Considerando qw a estimativa do <
converge para a média após a fase d* matura-
ção do equipamento/equipe de operação e manu-
tenção nas usinas com as características de
Angra I e II, foi estimate o fator 4* confia-
bilidade para estas usinas.

A tabela a seguir lista rstes valores para
«sinas do porte de Angra I e Angra II, a par-
tir da maturação do equipamento.

Tabela 2.1
Fator de Confiabilidade de Usinas PWR do Por-
te 4* Angra I e Angra II, após « maturação •

4e Ín4isp*nibili4a4e programada
s 4as usinas 4a RHU, reflete um

'qualitativo a n?vel 4a projeto que re-
sulta em aaiev eficiüiicia das equipes de ope-
ração e manutenção.
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0 paraattro^rCOH i mais suscetível de falha

eiais. hm concorrência entre os
4s usinas.

fabricantes

A partir de IDIS e FCON pode-se determinar o
fator de indisponibilidade não progremada-
flUP

nw rgw (i-rcM)

FCON

• o fator de disponibilidade programeda-FXr

nr» FCON-FPH
FCON

•éMitindo-se ciclos anuais de operação fcl
calculado FIP s riNP em termos de nt de dias
4e parada programada e não programada durante

Nota 1 - FDIS • fator de disponibilidade
IDADE- Tempo de operação comercial

POTEN- Potência instalada cm HW

- ano de entrada em operação co
mtrcial tomando 19*0 como re-
ferencia.


