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SUMARIO 

0 sistema de refrigeração e recirculação do ar 

da contenção consiste de quatro unidades de refrigeração.localj_ 

zadas no prédio da contenção,sendo usadas após um LOCA para re 
mover calor, desta forma controlando a pressão,e filtrar o ar 

da contenção,retirando pertTculas radioativas. Durante ope»\a 

ção normal, três destas unidades são necessárias para manter a 

temperatura da contenção entre 65°F e 120°F. Apôs um LOCA, o 

sinal de injeção de segurança (Sinal "S") reduz automaticamente 

a velocidade das tris unidades em funcionamento, para um valor 

igual ã metade da velocidade d» operação normal (isto também po 

de ser. feito manualmente). 

Uma operação em acidente tem sucesso se pelo me_ 

nos duas das quatro unidades operam em baixa rotação por quanto 

tempo for necessário para resfriar a atmosfera da contenção re_ 

movendo partículas radioativas. 

0 sistema possui interfaces com o sistema eletrj^ 

co; dependendo deste para o funcionamento dos motores dos ventj^ 

1 adores e com o sistema de resfriamento de componentes,cuja fu£ 

ção é a de trocar calor com o ?r da contenção nas serpentinas , 
resfriando também os motores dos ventiladores. 

A análise do SRRAC foi feita para uma futura ut± 
Hzação na avaliação das probabilidades de ocorrência das sequên 

cias de acidente^. 

0 sistema foi analisado para um período de funcl, 

onamento apôs acidente de 24 horas, sendo que na análise foram 

Incluídas tanto falhas por demanda, como falhas temporais. To 

das as falhas foram consideradas não-reparãve1s sendo esta hlpõ 

tese bastante rêzoiv9l como explicaremos mais adianta. 
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Os resultados da analise probabilistlca do siste 
na estão sumarizados na T?bela 10 (seção VIII) ã seguir e mostra 
que, dado que existe potência elétr ica a não-disponibilidade m£ 
diana ê de 3,62 x 10" . Se um dos dois barramentos. ( 4A1 ou 
3A1) está indisponível, a não-disponibilidade do sistema cresce. 

0 valor obtido para a n&o-disponibilidade do sistema devido ' a 
perda do barramento NCC-3A1 é ligeiramente superior ao valor o]> 
tido quando o sistema perde o barramentos MCC-4A1. Isto se deve 
ao fato de uma das unidades (unidade D) estar em prontidão ante 
riormente ac acidente. 
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I. INTRODUÇÃO 

Esta reavaliação foi feita, devido ao fato de 

termos empregado, na primeira avaliação da não-confiabilidade do 

Sistema de Refrigeração e Recirculação cio Ar da Contenção, val£ 

res para a não-confiabilidade do Sistema de Resfriamento de Com 

ponentes muito superiores aos atuais (antigo-da ordem de 10 pa 
o — 

ra a falha do sistema, atual-da ordem de 10 ). 

Os primeiros valores da não-disponibilidade do 

SRC e de seus trens, utilizados na analise do SRRAC, foram ob

tidos de uma analise preliminar, dada a necessidade que tínha

mos naquela época de avaliar a não-disponibilidade do SRRAC com 

base em valores específicos do SRC para a unidade de Angra-1. 

Obtidos os valores para o SRC e avaliadas as nã£ 

disponibilidades dos sistemas refrigerados por ele, concordamos 

que estes valores estavam muito altos para um sistema, do qual 

dependem vários outros sistemas de segurança, que não funciona

riam por um período superior a 30 min sem refrigeração adequada. 

Buscamos então na análise do SRC qual teria sj 

do a contribuição (ou contribuições) que acarretou estes altos 

valores para a não-confiabilidade do sistema e descobrimos que 

deveriam ser feitas algumas modificações na modelagem, empregada 

para a quantificação da não-confiabilidade deste ( modificações 

estas que surgiram através de várias reanalises devido ã compie 

xidade do sistema), além de que a taxa de falha (mediana) uti

lizada na análise para o fechamento-Inadvertido de uma válvula 

operada a motor, e este foi o fator mais importante na modifica^ 

çio dos valores para a não-d1sponib1lIdade, tinha sido relativa^ 

mente alta, 1.0xl0"4/hr, valor este retirada do WASH-1400 (5), 

tendo sido empregado na análise do Sistema de Spray da Conten

ção para a demanda (fase de Injeção). 

Apôs um estudo minucioso das taxas de falha utllj. 

zadas em todos os sistemas analisados pelo WASH-1400 chegamos a 

conclusão que o melhor valor para este modo de falha é dado pe-
Ia Tabela III.4.1 do Apêndice III da Ref.(S) como sendo uma ta-
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xa de falha de "stand-by" - A. - para válvulas operadas a motor 
-7 

com mediana 3.0x10 /hr e fator de erro 3.0. 

Como o valor da nío-confiabilidade do SRC empre

gado na presente analise ê calculado para um período de 24 ho

ras posteriores 1 demanda» este modo de falha torna-se dominan

te, tanto na analise do Sistema de Água de Serviço-SAS, que in

fluencia diretamente o valor obtido para a não-confiabi 1 idade do 

SRC, como para o prõpiro SRC. Logo, explica-se o porquê de um 

aumento tão grande na confiabilidade do SRC e de todos os sistjs 

mas resfriados por ele, como ê o caso do SRRAC, em relação ao 

valor obtido anteriormente. 
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II. FUNÇÕES DO SISTEMA 

A função do sistema e seus objetivos são: 

a) Durante a operação normal. 
Nanter as condições ambientais apropriadas p£ 
ra a operação dos equipamentos na contenção. 

b) Durante o desligamento do reator: 
- Para permitir a entrada de pessoal na cor» 

tenção sob condições normais de operação, 
dentro de um tempo relativamente curto,após 
o desligamento do reator 

- Para manter condições ambientais apropriadas 
e prover ventilação adequada na contenção 

c) Durante perda de potência externa: 
Pelo menos 50Í oo sistema é operavel jã que, 
duas unidades de refrigeração podem ser manû  
almente ligadas aos geradores diesei de eme£ 
gência 

. d) Apôs um LOCA 
As unidades de refrigeração removem calor s£ 
f iclente para assegurar que a pressão na coji 
tenção não exceda a pressão de projeto.0 sl£ 
tema também prove circulação do ar da atmosfe 

* 

ra da contenção para facilitar a remoção de 
calor e mistura do ar da contenção 

Nota: - 0 sistema possui redundância suficiente ' em 
equipamento e suprimento de potência para sus 
tentar uma falha simples sem perda de função. 
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III. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O sistema consiste de quatro unidades de resfr1± 

men to (A,B,C,D), uma descarga comum (plenum), dutos de distrî  

bulção de ar, instrumentação e controle. 

Cada unidade de refrigeração consiste de .um vein 

tilador (VA- 2A, VA - 2B, VA -2C e VA - 2D), uma serpentina, um 

motor refrigerado a água (VA - 5A, VA - 5B, VA - 5C e VA - 5D ) 

um "damper" (abafador) e o alojamento da unidade. 

A capacidade de cada unidade ê de 90.000lt3/ min 

para a operação normal e 45.000lt3/min para operação após acĵ  

dente. 

0 meio trocador de calor é a ãgua do sistema de 

resfriamento de componentes que circula dentro das serpentinas 

de refrigeração. 

0 ar resfriado i distribuído através de dutos de 

ar, não sendo necessária a tubulação de retorno já que o arquen 

te sobre através das várias aberturas do chão e retorna para o 

lado da sucção das unidades de refrigeração e ventilação. 

A figura (1) mostra diagrama simplificado do r.l£ 

tema. 

IV. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 

a) Serpentinas de Refrigeração 

As serpentinas de refrigeração são projetadas pa 

ra remover a quantidade de calor que entra na atmosfera da con 

tenção durante operação normal ou após um LOCA. 
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do Ar do Contenção. 



COPPETEC n ^ ^ 6 -
GOPPE/UFRJ 

Ourante operação normal, o modo principal de re 

moção de calor S o resfriamento sensível, e durante operação pôs 

-acidente, o modo principal é a condensação. 

As serpentinas são trocadoras de calor do tipo 

ar-ãgua. Cada serpentina consiste de tubos e dissipadores de 

cobre e tubulações distribuidoras com entradas de ar e drenos. 

Cada unidade contim seis serpentinas em tris bl<> 

cos. 0 fluxo de ar é feito através das serpentinas para o "pl_e 

num" e daí para a sucção dos ventiladores. 

Cada banco de serpentinas é suportado por uma es_ 

trutura, que coleta e drena a água condensado, de tal maneira 

que a água condensada por uma serpentina do bloco superior, não 

cal sobre a superfTci* ativa da serpentina do bloco inferior. 

A água de refrigeração das serpentinas é fornecj^ 

da pelo Sistema de Resfriamento de Componentes (SRC) como pode 

ser visto na fig.(2). Dados de operação e especificações técnj[ 

cas podem ser encontrados nas tabelas 1 e 2. 

b) Motor-Ventllador 

Um motor de duas velocidades e enrolamento sim 

pies i usado para movimentar um ventilador axial. 0 ventilador 

opera em velocidade alta durante operação normal e a baixa vel£ 

cidade durante operação põs-acidente. 

0$ motores são totalmente fechados com trocacior 

de calor tipo ar-ãgua. A fonte de refrigeração do motor é a 

mesma das serpentinas (SRC). A quantidade máxima de água requ£ 

rida para a refrigeração de cada motor 5 de 50 gpm. 

O alojamento do ventilador possui um fino de ad_ 

missão para otimizar a entrada do fluxo de ar. 
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As especificações técnicas e os dados de opera 
çio dos ventiladores encontram-se nas Tabelas 3 e 4 respectiva 
mente. As especificações técnicas e os dados de operações dos 
motores encontram-se nas tabelas 5 e 6 respectivamente. 

c) Válvulas 

As válvulas de controle de admissão de água de 
refrigeração d? componentes para as serpentinas são ao todo 16, 
quatro para cada ventilador. 

VA-2 A 

VA-2Í 

Assim para o ventilador: 

VA-2B 

HV -

HV -

HV -

HV -

HV -

HV -

HV -

HV -

3432 

3432 

3436 

3436 

3434 

3434 

3438 

3438 

A 
B 
A 
B 

A 
B 
A 
B 

VA-2D 

I HV HV 
HV 
HV 

HV 
HV 
HV 
HV 

-

-

-

— 

— 

-

-

-

3433 

3433 

3437 

3437 

3435 

3435 

3439 

3439 

A 
B 
A 
B 

A 
B 
A 
B 

As válvulas que terminam em A encontram-se fora da contenção e 

as que terminam em B estão dentro da contenção. 

Características de funcionamento: 

Abrem com sinal T (fase A do Isolamento da COJJ 

tençâo) caso estejam fechadas . 

0 comando destas válvulas § feito através do 

Painel do Turbo-Gerador através de uma chave 

de três posições (uma para cada vãívuia)com rt 

torno automático para a posição central(AUTO). 
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Em caso de baixo fluxo de água de refrigeração» 

sentido pelo transmissor de fluxo existente na 

saída da água de resfriamento de componentes 

das serpentinas, após a válvula controladora de 

fluxo,as válvulas recebem um comando de fecha 

mento, caso estejam abertas mesmo que simulta 

neamente ocorra um sinal T. 

Maiores detalhes sobre o funcionamento 

válvulas podem ser encontrados na referencia (1). 

destas 

d) Outos de distribuição de ar. 

0 sistema de distribuição de dutos para recircu 

lação e resfriamento do ar da contenção,e projetado para pro 

porcionar uma boa mistura do ar da contenção e para assegurar 

que o ar resfriado recirculado supra todas as áreas dentro da 

contenção. Durante a operação pcs-acidente, o sistema, promove 

a remoção de calor da contenção e previne o acúmulo de hidrogjs 

nio e produtos de fissão. 

Não ha necessidade de tubulação de retorno já 

que o ar quente sobe através das várias aberturas no chão e re_ 

torna para o lado da sucção das unidades de refrigeração e veji 

tilação. 

Maiores detalhes sobre a descrição do sistema e seu funcionameji 

to podem ser encontrados na referências (2) e (3). 

Tabela 1 - Dados de Oporação das Serpentinas. 

Fluxo de Água de Refrigeração 

Temp.de entrada da Água de Refrigeração 

[capacidade de Remoção de Calor 

Operação Normal 

700gpm 

950F 

1.87x10» BTU/HR 

Operação em 
Acidente 

1200gpm 

1250F 

SO.OxlO'BTU/HR 

http://Temp.de
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Tabela 2 - Especificações 

Modelo 

Quantidade 

Tipo 

Material do Tubo 

Material do Dissipador 

Espessura do Tubo 

Diâmetro externo 

Espessura do Dissipador 

Código 

Classe de Segurança ANS 

Tabela 3 - Especificações 

4 Ventiladores Westinghou 

Sturtevant (1054 Axiflex 

Pas em aço fundido 

Centro de eixo em aço 

Barril reforçado 

Eixo suportado e» mancai $ 

Acoplamento flexível cow i 

.10. 
GOPPE/URU 

Técnicas das Serpentinas 

Mestinghouse Sturtevant 
WC - 3396 - 8H 

3 bancos 

Placas Oíssipadoras 

Cobre 

Cobre . 

0,035 

5/8" 

0,008 

ASME - SEÇÃO III 

26 

Técnicas dos Ventiladores. 

e R C F C 

tipo VÁNE-Axlal) 

colantes 

oto/« 
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Tabela 4 - Dados de Operação dos Ventiladores 

Vazão de Ar (ft'/min) 

Pressão Estática (inwg) 

Temperatura (°F)na saída 

Operação Normal 

50.000 

6,5 

120 

Operação em Acidente 

45.000 

1,63 

272 

Tabela 5 - Especificações Técnicas dos Motores 

4 Motores de 

60 HZ 

Enrol amento « 

Trifãsicos 

Refrigerados 

480V 

simples 

a água 

Tabela 6 - Dados de Operação dos Motores 

Velocidade (rpm) 

Potência (HP) 

Temp, da Água de Ref. (°F) 

Vazão Volumitrlce de Água 

de Ref. (gpm) 
* 

Operação Normal 

1760(FAST) 

135 

95 
• 

50 

Operação em Acidente 

800(SLOW) 

67,5 

125 

50 

COPPETEC 
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V. OPERAÇÃO DO SISTEMA 

O acidente básico de projeto (ABP) leva em cojn 

sideração uma ruptura no circuito primário de refrigeração do 

reator. 0 resultado de um ABP £ a liberação de refrigerante a 

alta-pressão e alta-temperatura que se transforma em vapor ra 

pldamente. 

0 sistema de ventilação £ projetado para conderi 

sar e refriar a mistura saturada vapor-ar que tende a pressuH 

zar a contenção. -

A operação do sistema evita que a pressão e x « 

da a pressão do projeto e reduz seu valor, dentro de um tempo 

razoável, para o nTvel atmosférico aproximadamente. 

a) Operação normal 

Durante operação normal, 3 unidades quaisquer 

são suficientes para remover o calor liberado para a atmosfe 

ra da contenção e para manter a temperatura abaixo de 120°F. 

0 sistema é baseado em uma total recirculação 

de ar de 270.000 ft'/mln, sendo que cada uma das quatro un1d£ 

d»s tem capacidade de 90.000 fl'/min. 

0 suprimento de água de refrigeração de comp£ 

nentes para a unidade em "standby" £ bloqueado, fechando-se a 

respectiva válvula de Isolamento fora da contenção. 

A sala de ccntrole § provida de monitoração da 

temperatura do ar da descarga de cada unidade de modo a monito 

rar a eficiência e a operação correta das serpentinas. 

b) Operação em emergincla 

Ourante a operação em acidente, são necessários 

apenas duas das quatro unidades para assegurar que a pressão 

COPPETEC 
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não exceda os limites de projeto, proporcionando também a* re 

circulação da atmosfera da contenção assegurando a remoção de 

calor e mistura do ar. 

No evento de um ABP as quatro unidades são col£ 

cadas no modo de operação pÔs-acidente (baixa rotação dos veji 

tlladores) por atuação do sinal de injeção de segurança ou ina 

nualmente da sala de controle. Cabe ao operador desligar dois 

ventiladores, já que apenas dois são necessários. 

Os dutos de ar e os alojamentos dos ventilado^ 

res são equipados com registros de alivio para equalizar o d2 

ferencial de pressão apôs um LOCA. Os registros de alivio 

("dampers") são projetados para equalizar uma diferença de pre£ 

são maior que 2psi em qualquer um dos lados. 

Monitores de temperatura e vazão de ãgua de res, 

friamento, localizados fora da contenção, com leitura na sala 

de controle, definem o desempenho da troca de calor do sistema. 

Em caso de um LOCA, os ventiladores entram em 

ação em 35 seg. 

A mudança de velocidade dos motores (1800rpm pa_ 

ra 900rpm) quando se passa de condições normais para condições 

de acideíite i necessária para compensar o aumento de esforço 

dos ventiladores, quando estes bombeam a atmosfera saturada da 

contenção após um acidente. 

As unidades A e C, assim como B e D, estão l£ 

terllgadas de modo que uma e automaticamente acionada quando a 

outra falha. 

c) Desligamento do Sistema 

Durante o desligamento do sistema os 3 ventila, 

dores em operação podem ser desligados da sala de controleitra 

vis de suas respectivas chaves localizadas no painel principal 

COPPETEC 
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* 

de controle. Contudo três ventiladores devem sempre estar em 

operação. 

d) Operação Especial 

No evento da sala de controle precisar ser evaaj 

ada, o controle dos ventiladores pode ser transferido para o-s 

painéis de emergência localizados no Edifício Auxiliar. A ve 
locidade dos ventiladores pode também ser controlada desses 

painéis. 
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VI. TESTE E MAÜUTENCSO DO SISTEMA 

Cada unidade de resfriamento e recirculação do 

ar da contenção i testada uma vez por mês, sem que o fluxo de 

água de refrigeração dos componentes seja desviado do seu P«£ 

curso normal. 

0 teste ê feito em um ventilador de cada vez, 

sendo que cada um deverá operar pelo menos 15 minutos em b«*ixa 

rotação, excessão feita ao ventilador de prontidão que deverá 

funcionar também em 15 minutos em alta rotação. 

0 teste tem como objetivo garantir que os Q"l 

tro ventiladores estão operãveis nas duas rotações, a referêji 

cia (4) tem maiores detalhes sobre o procedimento de teste do 

sistema. 

Apôs o teste e respectiva manutenção, se for o 

caso, um rodízio é feito na unidade que fica em prontidão.Des 

te modo, a cada mes teremos uma unidade diferente »m prontidão. 

Devido ao fato das unidades serem testadas no 

modo de acidente e sem desvio de fluxo, o sistema está sempre 

.disponível em caso de acidente, assim sendo a contribuição P£ 

ra a não-dlsponibi lidade do sistema devido a teste ê desprezf_ 

vel. 
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barramento indisponível, após o inicio do acidente. 

VIl.l - Avaliação da Não Confiabilidade do SRRAC 

core Potência Elétrica Disponível nos Dois 

Barramentos. 

A partir do estudo minucioso da operação e do 

funcionamento do SRRAC em condições de acidente, construímos a 

árvore de falhas mostrada na Fig. 3, a qual inclui tanto falhas 

no instante da demanda (falhas por demanda) como falhas. que 

ocorrem ao lonyo do tempo de funcionamento do sistema (falhas 

temporais). Todas as falhas foram consideradas não-reparãveis, 

o que e uma hipótese bastante realista para os componentes Io 

calizador no interior da contenção, tais como os componentes do 

SRRAC propriamente dito, em vista do alto nível de radioativa 

dade presente na atmosfera da contenção em caso de acidente. 

Por outro lado, a hipótese de não-reparabilidade i bastante 

conservativa para os componentes situados fora da contenção 

(tais como aqueles relacionados com o sistema de Resfriamento 

de Componentes) sendo que o grau de conservatismo aumenta si£ 

nificativãmente com o tempo de funcionamento considerado .ia 

analise do sistema. No presente trabalho, os resultados qua]) 

titativos foram obtidos para um período de funcionamento de 24 

horas, não sendo, portanto, muito afetados pela hipótese de não 

-reparabilidade. Os valores obtidos representam as probabil^ 

dades de não-funcionamento contínuo de pelo menos duas un1d£ 

des de resfriamento durante 24 horas após o Início do acidente, 

Incluindo a possibilidade de falha no tempo t-0, ou seja,na de 
manda . 

Na elaboração da árvore mostrada na Fig. 3,fize 

mos ainda as seguintes considerações: 

1) A unlaadt D i a que está em prontidão ante 

Mormente ao acidente; esta unidade,como as 

demais» recebe o sinal S para partida no <ns 

tante ao acidente; 



FALHA DO TREM 1 
E DE UMA DAS DUAS 
UNOADES DO TREM 2 

RUMA 
00 

TREMI 

r s 
RUMA 

OA 
UMDAOEA 

A 

5 

^ 

FALHA DE UMA 
DAS UNOADES 

0 0 TREM 2 

4 

REFRIGERAÇÃO 
INSUFICIENTE 

NA CONTENÇÃO 

5 
«LHA 00 TREM 2 
E DE UMA DAS DUAS 
UNOADES 00 TREMI 

O 

RUMA 
OA 

UMDAOEB 

RUMA 
OA 

UNIDADE 0 

s 

n 
RUMA 

00 
TREM 2 

FALHA DE UMA 
DAS UNOADES 

DO TREM 4 

FALHA 
DA 

UNOADED 

A 

7K 

í 
FALHA 

OA 
UNIDADE A 

PALHA 
DA 

UNIDADE C 

7K 
Figura 3 : Arvore te Fatoas Para o S e l e i r o * 



19 

<3-

9 
v. 
< 

3 

ft 

"O 

.52 
CO 
O 

0> 

3 

10 



FALHADO 
VEffflLADQR 

M A - I C 

•©• 

I 
VEMXADOR 

NfiO OPERA EM 
BAKA ROBbCXO 

« L H A DO MOTOR 
OOVENnLAOOR 

MA-5C 

VENTLAOORNlD 
PARTE AO SER 

RBJ6AD0 

75" 

r 
POTENOA 

«SUFCCNTC 
NDWMAMEMO 

MCC-4A1 

REFRIGERAÇÃO 
MSUFIOENTt. 

DEVIDOAFALHA 
DOTREMAOOSRC 

<5> <»> 

A FALHA DA UNDADE 
OE REFRIGERAÇÃO 

CDOSRRAC 

5 

737 

FALHA oo OROUTO 
OE CONTROLE 

RNMUZAOMOIOR 

DAMPER W - 1 0 7 
FECHA 

WADVERTOAMENTE 

~® 

WtUAJLASDE 
REFRIGERAÇÃO 

FALHAM FECHADAS 

5 
FALHA DO TREM A 
DO SRC:TROCA DE 

CALOR «SUFICIENTE 
NAS SERPENTINAS 

5 
HV - 3 4 3 3 A 

FALHA 
FECHADA 

HV-3433 B 
FALHA 

FECHADA 

HV-3437 A 
FALHA 

FECHADA 

HV-3437 B 
FALHA 

FECHADA 

5 
OPERADOR 
NAOABREA 

V&VULA 

HV-3433 A 
FECHA 

INADVERTOAMENTE 

I OPERADOR 
I NÂOAB.<E A 
1 VrflVULA 

HV-3437 A 
FECHA 

WADVERTOAMENTE 

Qx*. Figura 3 : Arvore de Folhos Para o Sistema de Refrigeração e Recrcubção do Ar da Contenção. 



FALHA OA UNQADE 
OE REFWGERAÇ*) 

B DOSFKAC 

Oont. Rguro 3 : Arvore de Folhas Para o Sistema de Refrigeração e Redrculaçao do Ar da Contenção. r\> 



A WLHADAUNOADE 
DE REFWGERACAO 

DDOSRRAC 

5 
sum cm 

VENTLAOOR 
> * - 2 0 

DAMPER VV-K» 
FECHA 

INADVERTIDAMENTE 

T 
VrfLVULASDe 
REFRIGERAÇÃO 

OLHAM FECHADAS 

FALHA 00 TREM B 
00SRC:TROCA OE 

CALOR «SUFICIENTE 
NAS SERPENTINAS 

nLHAOOMOIOR 
00 VENTOOCR 

V»-50 

OPERADOR 
NfeREUGA 

OVENTIADOR 

1 
VENTLADOR 

NAO PARTE AO 
SERREU6A00 

"<S> 
OPERADOR 
NAO ABRE A 

VOM 

HV-3439 A 
FECHA 

WAOVEffnDAMENTE 

REFRSERAÇlO 
NSUFKCNTE 

OEVOOAFALHA 
DOTREMBOOSRC 

<Ç> <$> <5> 

PERDA DE POTEN0A 
NOBARRAMENTO 

MCC-4AI 

RILHA DO ORCUTO 
DE CONTROLE 

PARAUZAO MOTOR 

• OPERADOR 
NAO A6REA 

VOM 

HV-S438 • 
PECHA 

«AOVERTOAMENTE 

OPERADOR 
NAO ABRE A 

VOM 

HV-343» • 
PECHA 

WADVERTOAMENTE 

Oont. Figura 3 : Árvore de Fatias Para o Sistema de Refrigeração e RectrculaçOo do Ar daContençõo. 
iv 
* > 



VDfllJttOR 
MÂOOKMEM 

^ 

r 
HEFlUGERAÇlp 

OCVOOAWLHA 
DOTIKMBOOSRC 

BLHAOO 
VENTLADOR 

V A - 2 D 

I 
fMJHA DO MOTOR 
OOVEKTiLAOOR 

V A - 5 0 

à 
PERDA DE POTENOA 
NOBARRAMENTO 

NCC-4A1 

A RSLHA OA UMOAOE 
D£ REFRIGERAÇÃO 

DDOSRRAC 

T 5 
DAMPER VV-109 

FECHA 
INADVERTIDAMENTE 

I 
VAiyULASDE 
REFRIGERAÇÃO 

FALHAM FBCHADAS 

1 
FALHA 00 TREM B 
00SRC:TROCA OE 

CALOR INSUFICIENTE 
NAS SERPENTNAS 

VENTILADOR 
NAO PARTE COM 

O SINALES" 

• & 

OPERADOR 
NAO ABRE A 

VÁLVULA 

HV-34S9 A 
FECHA 

INADVERTOAMENTE 

NLLHA 00 CMGUnO 
DE CONTROLE 

PARAUZAOMOTOR 

<»> <s> <s> 
Conl. Figuro 3 : Arvore de Folias Para o Sistema de Refrigeração e Recircuiaçoo do Ar da Contenção. 

fNJ 



FALHADA UMOAOC 
OE REFWGERAÇto 

C DOSRRAC 

Cont. Figura 3 : Árvore de R*as Porão Sbtema de RefrígeroçOo e Redrcutaçao do Ar da Contenção. 



A HV-3«33 A 
FALHA 

FECHADA 

5 
< • > 

CIRCUITO DE 
CONTROLE FALHA 
CMABRIRAVOM 

FALHA FECHADA 
DEPOIS DE 

ESTAR ABERTA 

HV - 3 4 3 9 A 
NfeABRE 

90S COMANDO 

OPERADOR 
NlO ABREA 

VOM 

HV-343S A 
FECHA 

INADVERTIDAMENTE 

T® 

Cor*. Hgura 3 : /árvore de Fotas Para o Sbtema de Refrigeração e Redrculaçao do Ar da Contenção. 



COPPETEC —0*mmm ' 26 * 

ií^T COPPE/i*aj 

Z) Conforme sugerido no FSARV ', durante os prj[ 
melros momentos do acidente, o operador deslj^ 
ga as unidades C e D, deixando apenas as un£ 
dades A e B em funcionamento (em baixa rota 
çío), sendo que as unidades desligadas são au 
tomãtica ou manualmente acionadas em caso de 
falha de A ou B; 

3) A falha do Sistema de Resfriamento durante os 
primeiros minutos de funcionamento do SRRAC 
não é considerada relevante para a confiabilj^ 
dade deste sistema, pois assumimos que os rao 
tores dos ventiladores podem funcionar sem re_ 
f ri geração por um curto espaço de tempo. 

Conforme mencionado no FSAR*/, o sucesso deste 
sistema em seu modo de operação de emergência depende do perfei 
to funcionamento de pelo menos dois dos seus quatro ventilado -
res. Dessa forma, a falha do sistema exige a falha de pelo me 
nos três dos quatro ventiladores. 

0 evento topo da árvore de falhas foi definido 
como: Refrigeração Insuficiente na Contenção Devido ã Falha do 
SRRAC. Este evento pode ocorrer de dois modos distintos: 

a) Falha do trem 1 (unidades A e C) e de uma das 
unidades do trem 2 (B ou D) 

b) Falha do trem 2 (unidades B e D)e de uma das 
unidades do trem 1 (A ou C). 

Esses dois modos aparecem diretamente ligados ao 
evento Topo através de um portão OU, cumo mostrado na Figura 3. 
Abaixo dt cada. modo encontra-se um portão E, conectando as fa 
lhas especificadas nos Ttens a) e b), acima. 

Os seguintes modos de falha foram considerados no 
desenvolvimento de cada ramo da árvore; 



COPPETEC 

ET-1876 

.27. 

OOfTE/UFRj 

XI - Abafador ("damper") fecha-se Inadvertidamente 

X2 - Falha do circuito de controle paralisa o motor 

X3 - Refrigeração insuficiente devido ã falha do Trem A 

do SRC 

X4 - Perda de potência no barramento MCC 3A-1 de 480V 11̂  

gado ao IA3 (ventiladores A e B), ou 

Perda de potência no barramento MCC 4A-1 de 480V 11̂  

gado ao IA4 (ventiladores C e D) 

X5 - ventilador não opera em baixa rotação 

X6 - Erro humano: operador náo abre a VOM 

X7 - VOM fecha inadvertidamente (sinal espúrio de baixo 

fluxo está incluído neste modo de falha) 

X« - Ventilador não parte ao ser ligado 

X9 - Refrigeração Insuficiente devido ã falha do tremB do. 

SRC 

X10- Ventilador não parte com sinal S . 

XII- Erro humano: operador não reüga o ventilador 

X12- VOM obstruída (unidade em prontidão) 

XI3- VOM não abre sob comando 

X14- Circuito de controle falha em abrir a VOM 

Na tabela 7 apresentamos os dados de falha corras 

pondente aos modos dt falha listados acima» Incluindo as fontes 

diretas de onde os valores numéricos foram extraídos. 
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As taxas de falha apresentadas na Tabela 7 cojr 

respondem a modos de falha possTveis de ocorrer durante o funci£ 

namento do sistema» da? o tempo de Interesse correspondente ser 

de 24 horas, pois os resultados incluídos neste trabalho Voram 

obtidos para tal período de operação. Tendo em vista que a não-

confiabilidade é dada (aproximadamente), por Xt, sendo A a taxa 

de falha e o t o tempo de interesse, a análise pode ser facilmert 

te estendida a outros períodos de tempo, simplesmente recalcula^ 

do-se as medianas de cada evento básico e usando-se os novos v± 

lores no código SAMPLE. 0 que deve ser chamado a atenção mais 

uma vez i que, para tempos maiores, a não-consideração da possj^ 

bilidade de reparo dos componentes situados fora da contenção pt> 

de introduzir um grau exagerado de conservatismo nos resultados. 

Da árvore de falhas da Fig. 3, obtivemos a s<e 

guinte expressão para a probabilidade do evento Topo (apÕL uma 

série de reduções booleanas): 

P(T0P0)= Y6 + X42 + 2 X4X3 + 2 X4Y1 + X4Y2 + X3Y1 + Y12Y2 • 

+ X3Y3 + Y1Y2Y3 + Y12Y4 + 2 X4X9 * X4Y4 + 

+ X9Y1 * X9Y5 + Y1Y4Y5 , (1) 

onde Yl = XI + X2 + X5 + 4 X6X7 

Y2 « Y1 + X8 

Y3 « Y2 • X10 • Xll • X12 + X13 • X14 

Y4 - Y2 • X10 + X12 • X13 + X14 

Y5 » Y2 • Xll 

Y6 » X3 . X9 

COPPETEC 

ET-1876 
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0 termo Y6 representa a falha dos dois trens do 

Sistema de Resfriamento de Componentes (SRC), que possuem al̂  

gumas partes comuns. Na nossa analise do SRC, encontramos o 
-4 

valor 3.5 x 10 (FE = 3,0) para a probabilidade de ocorrência 

desse evento para um tempo de 24 h. Esse foi o valor usado p£ 

ra Y6 na Eq(1), em lugar de valor correspondente a X3X9. 

Usando, os valores da Tabela 7. e a Eq.(l)no cÕ 

digo SAMPLE, obtivemos os valores para a não-confiabilidade do 

SRRAC mostrados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Valores da não-conficbilidade (T=24 horas) do 

SRRAC assumindo Potência Elétrica DisponT_ 

vel nos dois Barramentps Alimentadores. 

PERCENTIL 

Limite Superior(95%) 

Mediana (505) 

Limite In fer ior (5 í ) 

VALOR DA 
NAO-CONFIABILIDADE 

1,18 x IO"5 

3,62 x IO"6 

1,23 x IO"6 

Uma rápida analise dos resultados e dos dados 

utilizados no cálculo mostra que a maior contribuição para a 

não-conf1ab1lidade do SRRAC i dada pelo termo Y6, que represeri 

ta a probabilidade de perda dos dois trens do Sistema de Res, 

frlamento de Componente*. 

Na nossa opinião» os valores obtidos estão den

tro de uma faixa aceitável para o curto tempo de Interesse (24 

horas) considerado na presente análise. Contudo, convém lem

brar que a consideração da possibilidade de reparo dos compo • 

nentes situados fora da contenção* particularmente dos compo -

nentes do SRC, deverá causar um aumento da confiabilidade do 

SRRAC. 
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Tabela 7 - Dados de Falha Utilizaoos no Cálculo . 

da não-confiabilidade do SRRAC 

Eventos 
Básicos 

XI 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X I I 

X12 

X13 

X14 

Taxas de 
Falha 

3 , 0 x l 0 - 7 / j 

l , 0 x l 0 " 5 / í 

-

l . l x lO-5 /h 

-

-

3,0xl0"7 / l i 

-

-

-

-

-

-

-

Tempo de 
Interesse 

24h 

24h 

24h 

24h 

-

-

24h 

-

24h 

-

-

«» 

-

-

Nlo-Conf iabi l ldade 
ou Náo-Disponibi l i 
dade. (mediana) 

7,2 x IO" 6 

2,4 x I O " 4 

1,69 x IO" 2 

2,64 x IO" 4 

9 ,7 x IO" 4 

3,0 x IO" 3 

7,2 x IO" 6 

3,0 x IO" 4 

1,78 x IO" 2 

3,0 x I O " 4 

3,0 x IO" 3 

1,0 x IO" 4 

1,0 x IO" 3 

3,5 x IO" 4 

F.E. 

3,0 

3,0 

3,3 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,3 

3,0. 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

Fonte 
(Ref . ) 

( 5 ) e ( 6 ) 

(5) 

(9) 

(5 ) 

(7) 

(5 ) 

(5) 

(5) 

(9) 

(5 ) 

(5 ) 

(5) 

(5 ) 

(5 ) 
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a) F.E. * Fator de Erro (assumindo uma lognormai) . 
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VII.2 - Avaliação da Não-Confiabi!idade do SRRAC 

Com Potência Elétrica Disponível em 

apenas um dos Barramentos Alimentado-

res do Sistema. 

Em Angra 1, o esquema de alimentação elétrica 

das unidades de resfriamento do SRRAC é a seguinte: 

1) As unidades VA-2A (trcin 1) e VA-2B(trem 2) 

estão ligadas ao barramento MCC-3A1, e 

2) As unidades VA-2C (tren 1) e VA-2D(trem 2) 

estão ligadas ao barramento MCC-4A1. 

Desse modo, no caso de perda de um dos barra 

mentos, a central ainda fica com uma unidade de resfriamento dis 

ponTvel em cada um dos trens do SRC. 

Como a unidade D está em prontidão anterio£ 

mente ao acidente, há um acréscimo na não-confiabilidade do si£ 

tema no caso de perda do barramento MCC-3A1 em relação ao caso 

de perda do barramento MCC-4A1. Por isso, traçamos duas árv£ 

res de falhas, cada uma para a análise de um caso, as quais es_ 

tão mostradas na Fig. 4 (perda do MCC-3A1) e 5 (perda do MCC-4A1). 

Das Figs. 4 e 5 obtemos a seguinte função pja. 

ra a probabilidade dos respectivos eventos topos: 

P(T0P0|7A"T) * 2 XI + 2 X2 + X3 +.X4 + 2 X5 + 8 X6X7 + 

• X9 • X10 • X12 + X13 + X14 (2) 

P(T0P0|4TT) - 2 XI • 2 X2 • X3 • X4 • 2 X5 • 

• 3 X6X7 • X9 (3) 
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As definições dos vários eventos básicos são 

as mesmas usadas no caso descrito na seção VII.1 e os respect^ 

vos dados de falha estão listados na Tabela 7. Usando os valo 

res desta tabela e as Eqs.(2) e (3) no código SAHPLE, obti vemos 

os resultados mostrados na Tabela 9. 

Os mesmos comentários tecidos a respeito dos 

resultados apresentados na seção VII.1 são igualmente pertine^ 

tes em relação aos mostrados na Tabela 9. 

TABELA 9 - Valores da Não-Confiabi 1 idade do SRRAC Assumin

do a Perda de um dos Barramentos Alimentadores ' 

Configuração 

Analisada 

Ferda de MCC-3A1 

Perda de MCC-4A1 

Lim.Superior 

(95%) 

9,01 x IO"3 

6,40 x IO"3 

Mediana 

(50%) 

5,21 x IO"3 

2,98 x IO"3 

Lim. Inferior 

(5%) 

3,11 x IO"3 

1,51 x IO"'3 

a) PtrTodo consldtrsdo na analisa: damanda • 24 horas 
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VIII. CONCLUSÕES 

O Sistema de Refrigeração e Recirculação do Ar 

da Contenção obteve agora nesta reanálise, valores para sua nã\ 

confiabilidade dentro de uma faixa mais aceitável, como pode ser 

visto na tabela"', o que era de se esperar para um sistema de 

quem depende, em parte, a integridade da contenção. 

A principal contribuição para a não-confiabilid£ 

de deste sistema, deve-se ao corte mínimo de primeira ordem da

do pela perda dos dois trens do Sistema de Resfriamento de Com-' 

(9) 

ponentes1 '; e pelo fato de nao estarmos considerando a possi
bilidade de reparo em nenhum dos sistemas, envolvidos na presejn 
te análise, estamos contribuindo para que haja um aumento na nã£ 
confiabilidade de todos eles e principalmente na do SRRAC, ape
sar de ser este um sistema com poucos componentes reparáveis pois 
sua grande maioria encontra-se dentro da contenção, logo estajn 
do inacessíveis no decorrer de um põs-acidente. 

Uma análise do SAS e do SRC ao longo do tempo, 

considerando-se a probabilidade de reparo, iria influenciar po

sitivamente todas as análises dos sistemas- resfriados pelo SRC 

levando a um acréscimo da confiabilidade destes últimos, inclu

indo o SRRAC. 

# 

Esta análise deverá ser fe i ta em trabalho futuro, 
mas desde já podemos adiantar não ser esta uma tarefa fáci l e que 
para rea l izá- la teremos que lançar mão de algumas aproximações, 
devido a complexidade de análise destes dois sistemas, SAS e SRC, 
no tempo. 
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TABELA 10 

Resultados Alcançados na Reavaliação no 

Sistema de Resfriamento da Contenção* ' 

CONFIGURAÇÃO 
ANALISADA 

SISTEMA 

PERDA DO BARRA 
HENTO MCC-3A1" 

• 

PERDA DO BARRA 
MENTO HCC-4A1"" 

LIM. SUPERIOR 

1,18 x 10~5 

•9,01 x IO"* 

6,40 x IO"3 

IN0ISP0NI6ILIDADE 

MEDIANA 

3,62 x IO"6 

5,21 x IO"3 

2,98 x IO"3 

LlM. INFERIOR 

1,23 x IO - 6 

3,11 x I O " 3 

1,51 x IO"3 

NOTA: 

(1) Período considerado na análise: demanda + 24h (curto termo). Não foi considerada a possiM 

11 dade de reparo. 
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