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A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) tem entre suas atribuições legais, a

condução do licenciamento e fiscalização de reatores nucleares, o que se constitui em um

processo contínuo e permanente de tomada de decisões, abrangendo questões de

segurança nuclear ou proteção radiológica, tanto do pessoal envolvido na operação,

quanto do público em geral e do meio ambiente.

Cabe à Coordenação de Reatores (CODRE), subsidiar a CNEN, quanto a tomada de

decisões com base nos resultados de suas atividades de Avaliação de Segurança e

Fiscalização. Qualquer tomada de decisões deverá considerar a existência de garantias de

que a operação da instalação em questão não implicará em risco indevido para população

como um todo.

Em função do desenvolvimento do estado da arte tecnológico, existe a necessidade

contínua de aperfeiçoamento e crescimento profissional. O técnico da CODRE querendo

ou não, tendo ou não condições de desenvolver o seu trabalho, com remuneração não

compatível com suas atribuições e qualificação e sujeito a decisões governamentais, tem

sua responsabilidade técnica inalterada. Suas decisões, refletidas em documentos

técnicos, devem estar acima de convicções políticas, filosóficas e emocionais.



v

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo, meus agradecimentos pela aceitação de

minha solicitação de orientação, em momento em que estava já com número excessivo de

alunos orientados, rotinas de preparação e andamento de aulas e análises e preparação de

convênios, arrumando espaço no pouco tempo disponível para discutirmos o

desenvolvimento, planejamento e condução das atividades relativas ao tema da tese. Em

segundo lugar, pela amizade iniciada e desenvolvida ao longo dos anos, pelo respeito e

simplicidade no tratamento dos problemas levantados, ficando aqui o registro de minha

admiração pela capacidade de fazer com que seus orientados sejam unidos, sempre dispostos

a se ajudarem e sem o espírito de competição.

Aos Profs Arrieta, do Instituto de Engenharia Nuclear e Kaleff, do Departamento de

Engenharia Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela participação na banca.

Ao Eng. Pedro Saldanha, da Coordenação de Reatores da CNEN, pelo apoio, suporte e

incentivo.

Ao Eng. Wilson Melo da Silva Filho, responsável na época, pela Divisão de Fiscalização,

pelo consentimento para a participação no Curso de Mestrado e a compreensão da

importância deste curso nas atividades

A turma que iniciou o curso de mestrado em 1994, pela amizade e união, nascidas e

amadurecidas ao longo do curso,

Muitas pessoas colaboraram direta ou indiretamente para o desenvolvimento deste trabalho,

colegas, amigos e parentes, sendo impossível registrar todos neste espaço limitado. Contudo

foi gratificante ter tido a felicidade de poder contar com a ajuda destas pessoas, e as ter

recebido.
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UM MODELO DE 1\~NUTENÇÃOCENTRADA EM CONFIABILIDADE APLICADA
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NUCLEAR

Jefferson Borges Araujo

Janeirol1998

Orientador: Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo
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O objetivo primário da Manutenção em uma usina nuclear é garantir que Estruturas,

Sistemas e/ou Componentes (ESCs) irão desempenhar suas funções de projeto, com

confiabilidade e disponibilidade, de modo a se obter geração de energia elétrica de forma

segura e econômica. A Manutenção Centrada em Confiabilidade é um método de avaliação

sistemática para o desenvolvimento ou otimização de Programas de Manutenção. São

apresentados alguns exemplos da aplicação desta metodologia ao sistema de Água de

Alimentação Auxiliar (AAA) de uma usina genérica, tipo PWR, de dois loops, modelo

Westinghouse.
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A RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE MODEL APPLIED TO THE

AUXILIARY FEEDWATER SYSTEM OF A NUCLEAR POWER PLANT
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The main objeetive of maintenance in a nuclear power pIant is to assure that

struetures, systems and eomponents will perform their design functions with reliability

and availability in order to obtain a safety and eeonomie eleetric power generation.

Reliability Centered Maintenanee (RCM) is a method of systematie review to develop or

optimize Preventive Maintenanee Programs. This study presents the objeetives, eoneepts,

organization and methods used in the development of RCM applieation to nuclear power

plants. Some examples ofthis applieation are included, eonsidering the Auxiliary

Feedwater System of a generic two loops PWR nuclear power plant of Westinghouse

designo



viii

Índice

1 - Apresentação:

1. 1 - Introdução 1

1.2 - Origem ".)

1.3 - Objetivo 4

1.4 - Histórico 5

1.5 - Estrutura 7

2 - Descrição da metodologia de MCC

2.1-Gcr~ 9

2.2 - Seleção de sistemas 14

2.3 - Definição de limites de sistemas e partição em subsistemas 18

2.4 - Definição de funções de sistemas 18

2.5 - Definição de efeitos e modos de falhas 19

2.6 - Identificação de componentes críticos 22

2.7 - Seleção de atividades de manutenção preventiva 28

2.8 - Comparação das recomendações de MCC com o programa de manutenção 31

preventiva corrente

2.9 - Programa dinâmico de MCC

3 - Sistema selecionado para aplicação

3.1 - Introdução

3.2 - Descrição do sistema de Água de Alimentação Auxiliar

3.3 - Função

3.4 - Bases de projeto

3.5 - Especificações Técnicas - Condições Limites de Operação

31

35

36

42

43

44



IX

3.6 - Especificações Técnicas - Testes Periódicos

3.7 - Programa de manutenção preventiva

3.8 - Programa de manutenção preventiva da usina em estudo

3.9 - Programa de testes periódicos

4 - Aplicação de MCC ao caso estudo

44

46

48

50

4.1 - Coleta de dados 53

4.2 - Definição dos limites do sistema e partição em subsistemas 54

4.3 - Definição das funções do sistema e falhas funcionais 57

4.4 - Avaliação das falhas funcionais 60

4.5 - Identificação dos componentes críticos 64

4.6 - Seleção das atividades de manutenção preventiva e testes periódicos 66

4.7 - Comparação das atividades de manutenção selecionadas com o programa de 75

manutenção preventiva corrente

5 - Conclusões e Recomendações

5.1 - Conclusões 80

5.2 - Recomendações 82

Referências Bibliográficas: 83

Apêndice 1: Planilhas com os resultados da aplicação da MCC ao sistema de Água 88

de Alimentação Auxiliar da usina de Angra 1

Apêndice 2: Tabelas com dados relativos a atividades de manutenção preventiva e 100

testes periódicos da usina de Angra 1



Lista de Figuras

Figura 2.1: Diagrama de análise de MCC 12

Figura 2.2: Seleção de sistemas para análise de MCC 17

Figura 2.3: Árvore lógica de decisão de MCC 26

Figura 2.4: Avaliação de componentes críticos 27

Figura 2.5: Árvore lógica para seleção de atividades de manutenção preventiva 30

Figura 2.6: Diagrama funcional de um programa dinâmico de MCC 34

Figura 3. 1: Diagrama do Sistema de Água de Alimentação Auxiliar 39

Figura 3.2: Diagrama da instrumentação de nível do tanque de água de alimentação 40

auxiliar

Figura 3.3: Diagrama da instrumentação de pressão de descarga das bombas

motorizadas

Figura 4.1: Partição do sistema AAA

41

56



Xl

Lista de Tabelas

Tabela 3.1: Relação do número de partidas e tempos de operação para componentes 52

em 1 ciclo de operação de 18 meses

Tabela 4.1: Relação de componentes do sistema AAA por trem 64

Tabela 4.2: Relação de atividades de manutenção preventiva para bomba centrífuga 68

Tabela 4.3: Relação de atividades de manutenção preventiva para motor elétrico 70

Tabela 4.4: Relação de atividades de manutenção preventiva para disjuntor 4.160 71

volts

Tabela 4.5: Relação de testes para válvulas de retenção 71

Tabela 4.6: Relação de atividades de manutenção preventiva para a válvula de 72

retenção

Tabela 4.7: Relação de atividades de manutenção preventiva para válvula globo 73

Tabela 4.8: Relação de atividades de manutenção preventiva o atuador e motor 74

Tabela 4.9: Relação de atividades de manutenção preventiva para disjuntor 480 volts 75

Tabela 4.10: Relação de balanço de atividades de manutenção 79



xii

Glossário

ASME CODE Section XI - Código contendo requisitos para classificação de

componentes, monitoração, critérios de aceitação, ações corretivas e avaliação de

tendências, de parâmetros relacionados com a integridade de componentes de usinas

nucleoelétricas

Atuações não planejadas de sistemas de segurança - Atuações não planejadas de sistemas

de resfriamento de emergência do núcleo (ECCS) ou sistemas de energização de

emergência devido a perda de energia externa para as barras de segurança. (NUMARC,

1993)

Condição- Estado de conservação, ou integridade de um ESC. (NRC, 1992c)

Confiabilidade - Uma medida da expectativa (assumindo que um ESC está disponível) de

que o ESC realizará sua função sobre a demanda em qualquer tempo. (NUMARC, 1993)

Probabilidade de que um ESC satisfará seus requisitos de projeto, em um determinado

período de tempo, sob determinadas condições. (LEWIS, 1987)

Degradação - É uma perda de performance ou características, dentro dos limites da

especificação. (IAEA, 1992d)

Degradação inaceitável - É o nível de performance, condição ou disponibilidade

deteriorada de um ESC que o licenciado determina que deva ser evitado de modo que o

ESC continue a satisfazer seus requisitos de projeto. (NRC, 1992c)
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Degradação por envelhecimento - Deterioração gradual das características físicas de um

ESC, que ocorre em função do tempo ou uso, sob condições normais ou de transientes,

ocasionando um envelhecimento e que pode reduzir a capacidade deste ESC de realizar

suas funções de projeto. (PACHNER, 1992)

Desligamentos não planejados por 7000 horas de reator crítico - É um indicador que

rastreia a taxa de desligamentos média por 7000 horas de reator crítico para usinas com

mais de 1000 horas de operação crítica durante um ano. (NUMARC, 1993)

Disponibilidade - É o tempo que um ESC é capaz de satisfazer seus requisitos de projeto

como uma fração do tempo total que sua operação pode ser demandada. cNUMARC,

1993, NRC, 1992c)

É a probabilidade de que um ESC estará operacional quando requerido (LEWIS, 1987)

ESC - Estrutura, Sistema e/ou Componente

ESC de risco significativo - ESCs que tem contribuição significativo para o risco, como

determinado pela Análise Probabilística de Acidente (APS) ou outro método.

(NUMARC, 1993)

Falha - Definida como a interrupção da função de um componente, criando uma perda de

performance, abaixo do comportamento definido na especificação funcional. Um

componente apresenta uma falha se é declarado inoperável utilizando critérios funcionais

simples. (IAEA, 1992d)

É a perda da capacidade, de um componente ou sistema, de executar suas funções

requeridas. (IAEA, 1992c, IAEA, 1994)
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Falha Catastrófica - É uma falha que ocorre de maneira repentina e completa. Causa a

interrupção de uma ou mais funções de um componente. (IAEA, 1992c)

Falha Revelada - É a falha que é detetada imediatamente após a sua ocorrência. (IAEA,

I992c)

Falha Funcional Evitável por Manutenção (FFEM) - É a falha de um ESC, no escopo do

PMEM, em satisfazer seus requisitos de projeto, e que poderia ter sido evitada se

atividades de manutenção apropriadas tivessem sido executadas em tempo adequado.

(NUMARC, 1993)

Falhas Funcionais Evitáveis por Manutenção (FFEMs) são eventos não intencionais ou

condições tais que um ESC no escopo do PMEM não é capaz de realizar suas funções de

projeto e que não ocorreriam se as devidas atividades de manutenção preventiva tivessem

sido executadas, apropriadamente.

Falha Funcional Evitável por Manutenção Repetitiva - É a perda de função subsequente

no mesmo ESC ou similar, dentro do período de revisão definido, que é atribuída a uma

causa de falha que já tenha ocorrido anteriormente. (NUMARC, 1993)

Falha Não Revelada - É a falha que não é detetada, até que ocorra um próximo teste ou

demanda. (IAEA 1992c)

Fator de perda de capacidade não planejada - É a percentagem de máxima geração de

energia que a usina não é capaz de suprir à rede elétrica externa devido a paradas não

planejadas (por exemplo, desligamentos não planejados, paradas forçadas, extensões de

paradas, ou reduções forçadas de carga). São consideradas paradas não planejadas aquelas

que não são programadas com pelo menos 4 semanas de antecedência. (NUMARC, 1993)
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Função crítica de segurança - São aquelas que garantem a integridade dos limites de

pressão do sistema primário (RCPB), a capacidade de desligar o reator e mantê-lo nesta

condição e a capacidade de impedir ou mitigar as conseqüências de um acidente que

poderia resultar em exposição externa superior aos limites estabelecidos em normas da

CNEN. (FURNAS, 1997)

Histórico de manutenção - Conjunto de registros relacionando as atividades de

manutenção executadas em equipamentos, preventivas e corretivas, listando tempos de

execução de serviços, indisponibilidades, causas de falhas, peças de reposição utilizadas,

homem-hora e outras informações relevantes

Manutenção - Agregado de funções requeridas para preservar ou restabelecer a segurança,

confiabilidade e disponibilidade de um ESC. Inclui atividades tradicionalmente

associadas com a identificação e correção de condições de degradação potenciais ou reais,

isto é, reparos, testes periódicos, diagnósticos e medidas preventivas, e se estende a todas

as funções suporte para a condução destas atividades. (NUMARC, 1993)

Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) - Série de passos ordenados para

identificar funções de sistemas, subsistemas, falhas funcionais e modos de falhas

dominantes, sua classificação, e seleção de atividades de manutenção preventiva

aplicáveis para tratar os modos de falha. (IAEA, 1992d)

Manutenção Preventiva - Agregado de ações necessárias para manter os requisitos de

projeto de um ESC e reduzir a sua probabilidade de falha em serviços subsequentes,

evitando a sua degradação inaceitável. É esperado que as atividades de Manutenção

Preventiva incluam atividades de Manutenção Preditiva ou Periódica, tanto quanto

análises de tendências, testes e diagnósticos, quando apropriado. (NUMARC, 1993)

Mecanismo de falha - É a causa imediata da falha observada (IAEA, 1994)
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É o processo físico, químico, mecânico ou qualquer outro, que resulte na falha do

componente (IAEA, 1992c)

Modo de falha - É o sintoma pelo qual a falha do componente, ou sistema, é observada.

(IAEA, 1994)

Monitoração de performance - Avaliação e análise de tendências das informações

pertinentes da condição de performance e disponibilidade de ESC e comparação dos

resultados com metas previamente estabelecidas em ordem para verificar a performance

atual ou futura e falhas potenciais.

Operável ou Funcional - Um ESC é dito operável quando é capaz de executar sua função

específica de segurança e quando toda a instrumentação, controle, suprimento elétrico

(normal e de emergência), sistemas de suporte (água de resfriamento e de selagem,

lubrificação, e outros equipamentos auxiliares) que são necessários para o ESC executar

sua função de segurança são, também, capazes de executar suas funções relativas de

suporte. (NRC, 1992d)

Performance - Medida ou avaliação da capacidade de um ESC de satisfazer seus

requisitos de projeto. A performance compara quão bem um ESC realiza sua função em

relação a sua capacidade de projeto prevista. (NRC, 1992c)

Risco - Compreende o que pode acontecer devido a ocorrência uma falha (cenário), sua

probabilidade, e nível de danos (consequências). (NUMARC, 1993)

Taxa de falha - É o número de falhas que um ESC apresenta por unidade de tempo.

(IAEA, 1994)



xvii

Valor de Alerta - Valor pré-estabelecido para identificar quando ESCs estarão

razoavelmente perto de não alcançar suas metas de disponibilidade e confiabilidade.

(NRC, 1992c)



CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - Introdução

A experiência internacional com usinas nucleoelétricas tem mostrado que um

número significativo de transientes tem ocorrido devido a falha de ESCs, associados a

problemas de manutenção.

O objetivo primário da manutenção em uma usina nuclear é garantir que

Estruturas, Sistemas e/ou Componentes (ESCs) irão desempenhar suas funções de

projeto, com confiabilidade e dispQnibilidade, de modo a se obter geração de energia

elétrica de forma segura e econômica.

A experiência operacional, interna ou externa, tem comprovado que existe uma

clara ligação entre uma manutenção efetiva e a segurança da usina, na medida em que

se minimiza o número de transientes e desafios ou atuações de sistemas de segurança

pela garantia de operabilidade, disponibilidade e confiabilidade de equipamentos.

Análises efetuadas em programas de manutenção de usinas demonstram a

existência de problemas comuns em um programa de manutenção de usinas nucleares,

entre os quais pode-se citar:

- Excessivas atividades de manutenção preventiva especialmente em sistemas de

segurança;

- Existência de falhas repetitivas;

- Atividades de re-trabalho, manutenção ineficiente, atividades de manutenção

preventiva não aplicáveis;

- Recursos de manutenção não concentrados;

- Histórico de manutenção deficientes;

- Efeitos de degradação por envelhecimento não considerados no Programa de

Manutenção Preventiva (PMP);

- Falhas de atividades de manutenção preventiva causando impacto na disponibilidade

da usina;

- Boas práticas e procedimentos não formalizados.
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Um programa de manutenção efetivo é importante para garantir que as

premissas e margens consideradas nas bases de projeto sejam mantidas ou pelo menos

não sofram degradação inaceitável.

Uma manutenção eficiente é uma importante ferramenta para minimizar a

ocorrência de falhas ou degradação de performance em Estruturas, Sistemas e/ou

Componentes (ESCs) Não Relacionados (NR) com a segurança, que poderiam iniciar

ou afetar adversamente um transiente ou acidente.

Os recursos envolvidos na manutenção são de grande vulto, devido à vários

fatores, tais como: grande número de ESCs existentes, modificações de projeto

devido a experiência ope~acional, interna ou externa, compromissos regulatórios,

obsolescência de ESCs, etc. Como os recursos são finitos, eles devem ser otimizados,

de modo a serem direcionados e concentrados nas fraquezas do programa de

manutenção existente. Neste contexto, a Manutenção Centrada em Confiabilidade é

uma ferramenta eficiente na otimização dos mesmos.

Pode-se citar, como benefícios provenientes da aplicação do conceito de

Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC):

- Otimização ou manutenção, com alto nível da confiabilidade, disponibilidade e

segurança, das condições da usina;

- Otimização das atividades de manutenção preventiva e testes periódicos existentes;

- Otimização dos recursos de manutenção;

- Custos mais efetivos de atividades de manutenção preventiva;

- Redução de homem-hora (HH) gasto em atividades de manutenção corretiva;

- Otimização da performance da usina no planejamento de manutenção, redução do

número de paradas forçadas para realização de reparos;

- Estabelecimento de base técnica documentada para o Programa de Manutenção

Preventiva (PMP) da usina;

- Tratamento de conceitos regulatórios;

- Manutenção de alto grau de disponibilidade da planta enquanto sofre processo de

degradação por envelhecimento;

- Base para pedidos de extensão do tempo de vida da usina.
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A obtenção do conjunto destes benefícios, pode ser traduzido como um

aumento do grau competitividade da empresa.

A aplicação de MCC descrita neste trabalho não é exclusividade de usinas

nucleoelétricas, podendo ser aplicada, com bons resultados, em outros tipos de

indústria, como por exemplo plantas petroquímicas, farmacêuticas etc.

A MCC pode também ser considerada como ponto de partida de vários

programas periféricos, como, por exemplo, justificativas para alteração de requisitos

regulatórios, otimização de peças de reposição e programas de monitoração de

confiabilidade.

1.2 - Origem

Em junho de 1991, foi aprovado pela CNEN, a Norma "Manutenção de

Usinas Nucleoelétricas" (CNEN, 1991). Esta norma foi elaborada tendo como base a

publicação da Agência Internacional de Energia Atômica, "Maintenance of Nuclear

power Plants" (IAEA 1982) e estabelece, basicamente, requisitos para o

desenvolvimento e implementação de Programas de Manutenção Preventiva.

Entretanto, o Capítulo 12 desta norma, introduz, de maneira superficial, requisitos

para implementação de um Programa de Monitoração de Eficácia da Manutenção.

Em Julho de 1991, o órgão regulatório americano, a Nuclear Regulatory

Commission (NRC), emitiu uma regra de manutenção, denominada "Requirements

for Monitoring the Effectiveness of Maintenance at Nuclear power Plants" (CFR,

1991), prevista para entrar em vigor em julho de 1996. Este documento ficou

disponível para análise para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a partir

de Maio de 1992. Esta regra dá ênfase à seleção de componentes, controle de

configuração da planta, balanço da disponibilidade de ESCs e monitoração da

performance de componentes, através do estabelecimento de indicadores e metas.

Posteriormente, em 1993, o Nuclear Managment and resource Council emitiu um guia

(NUMARC, 1993), abordando aspectos didáticos e práticos para a implementação da

regra de manutenção americana. A NRC, através de seu guia regulatário, NRC

(l995b), endossou o guia da NUMARC, como satisfatório para o cumprimento dos

requisitos da regra de manutenção.



4

A Autorização para Operação Permanente - AOP, CNEN (1994) da usina de

Angra 1, em seu item 14.3, estabelece a necessidade do desenvolvimento e

implementação de um Programa de Monitoração da Eficácia da Manutenção

(PMEM). No início de 1993, foi identificada, pela CNEN, a necessidade da definição

de requisitos regulatórios relativos ao Programa de Monitoração da Eficácia da

Manutenção. Em Novembro de 1993, foi emitida a Nota Técnica 93-03, "Requisitos

para Controle da Monitoração e Avaliação da Eficiência do Programa de Manutenção

em Angra-1, CNEN (1993). Esta nota técnica utilizou como documento de referência,

a Regra de Manutenção americana, CFR (1991).

A metodologia da Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) começou a

ser utilizada nos EUA como forma de cumprimento da norma americana de

manutenção e pedidos de extensão da licença de operação.

Deste modo, o tema de tese foi selecionado em função de interesse do Órgão

Regulatório na verificação da possibilidade de utilização, como ferramenta, da

metodologia de MCC, como forma para atendimento dos requisitos da AOP.

Adicionalmente, foi considerada também como de interesse profissional, em função

desta metodologia estar sendo amplamente utilizada como tecnologia de ponta em um

número crescente de centrais nucleares, tanto dos EUA quanto de outros países, como

a França.

1.3 - Objetivo

O objetivo deste trabalho é a introdução do conceito de Manutenção Centrada

em Confiabilidade (MCC) como ferramenta para o desenvolvimento, otimização e

avaliação de Programas de Manutenção Preventiva (PMP) existentes em usinas

nucleoelétricas, com o consequente aumento de eficiência, disponibilidade e

segurança. Comentamos aqui, que normalmente o aumento da segurança e

disponibilidade de uma usina, infere um aumento de custo a nível de atividades de

manutenção. Entretanto uma redução destes custos pode ser obtida, na medida em

que, após a aplicação desta metodologia, são identificadas atividades de manutenção

que não aplicáveis, ou não representativas, podendo ser eliminadas ou a seleção de

atividades de manutenção efetivas, que impeçam a quebra de ESCs, com a eliminação
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do consequente custo de reparo. Como caso estudo, foi realizada a aplicação deste

conceito ao sistema de Água de Alimentação Auxiliar da usina nuclear de Angra-I.

A partir destes conhecimentos, poder, na atividade de avaliação de segurança,

decidir sobre a aceitabilidade e avaliação de programas de manutenção das instalações

licenciadas, considerando a experiência operacional adquirida.

Não foi considerado neste trabalho, devido as limitações existentes, a

determinação quantitativa de indicadores, como confiabilidade ou disponibilidade,

para a sinalização dos pontos de reavaliação da aplicação desta ferramenta.

1.4 - Histórico

o método de MCC foi originado na aviação comercial, na década de 60. Com

o aparecimento dos grandes jatos, como o Boeing 747, era imperativo otimizar a

manutenção preventiva. Era necessário realizar um número adequado de atividades de

manutenção preventiva para se atingir um alto grau de segurança, disponibilidade e

confiabilidade.

O método da época baseava-se em dois conceitos que não eram

adequadamente considerados em programas de manutenção preventiva:

(1) Equipamentos complexos geralmente não apresentam desgastes repentinos ou

falhas catastróficas, indicados por aumento de taxas de falhas;

(2) A ênfase em programas de manutenção preventiva deve ser a de manter as funções

de sistemas importantes.

Em 1969, um grupo de engenheiros representantes dos compradores iniciais

das aeronaves Boeing 747 desenvolveu um estudo inicial de MCC, MSG-1, Worledge

(1992), com as bases e conceitos para um método de desenvolvimento e avaliação

sistemática ou otimização de programas de manutenção. A indústria aeronáutica

desenvolveu posteriormente o MSG-2, e atualmente está sendo utilizado o MSG-3,

Worledge (1992).
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o Departamento de Defesa dos EUA adotou os princípios do MSG-2 em 1975.

O processo foi denominado de Manutenção Centrada em Confiabilidade e largamente

utilizado em aplicações militares.

Em 1981, a Marinha americana publicou seu manual técnico sobre MCC. Esta

metodologia estava sendo utilizada em vários tipos de embarcações e aeronaves

militares.

Em 1984, o Electric Power Research Institute (EPRI) iniciou o estudo de 3

aplicações de MCC, para sistemas simples de usinas nucleares. A primeira foi para o

sistema de Refrigeração de Componentes (SRC) da usina de Turkey Point, unidades 3

e 4. Este estudo recomendou a implementação de 24 novas atividades de manutenção

preventiva.

A segunda aplicação foi efetuada no sistema de Água de Alimentação

Principal da usina de McGuire, EPRI (1986). A equipe de MCC analisou o sistema

antes de modificações introduzidas devido a problemas operacionais. Esta aplicação

apresentou as condições desejáveis para seleção de sistemas candidatos para a

aplicação de MCC.

A terceira aplicação foi efetuada no sistema de Água de Alimentação Auxiliar

(AAA) da usina de San Onofre. Este sistema foi selecionado devido a sua

característica de operação em modo de reserva e redundância. Posteriormente, para

verificação do potencial da MCC para aplicação em usinas nucleares, foram

desenvolvidos dois projetos em grande escala, nas usinas de Ginna e San Onofre

(unidades 2 e 3). Estes projetos foram iniciados em 1988, consistindo na análise de

cerca de 20 sistemas e levaram dois anos para serem concluídos. O seu principal

objetivo era efetuar a implementação da MCC em um grande número de sistemas,

como parte de avaliação do programa de manutenção preventiva. Os resultados da

aplicação mostraram os seguintes aspectos:

- Redução quantificada nos custos de manutenção;

- Re-alinhamento dos recursos de manutenção para melhorar a segurança e

disponibilidade da usina;

- Obtenção de uma taxa relativa ao número de atividades de manutenção preventiva

(PM) pelo número de atividades de manutenção corretiva (CM) mais favorável;
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- Otimização de requisitos de testes periódicos de Especificações Técnicas (TS);

- Base técnica parcial para obtenção de extensão do tempo de licença de operação.

Os principais passos destas demonstrações consistem em:

(1) Selecionar e priorizar sistemas para aplicação da MCC;

(2) Realizar a análise da MCC nestes sistemas;

(3) Avaliar as recomendações da MCC por uma equipe multidisciplinar;

(4) Implementar as recomendações de MCC;

(5) Estabelecer um sistema para especificação de hierarquia e verificação dos

benefícios da MCC;

(6) Estabelecer procedimentos para atualizar as bases e procedimentos de MCC.

Um conjunto de 6 usinas americanas que implementaram recomendações de

MCC para vários sistemas mostraram uma economia de homem-hora de cerca de $

16,000 por sistema. Para a aplicação em outros sistemas foi feita uma estimativa

conservativa de uma economia adicional de 50% de homem-hora. Após a aplicação

final nos demais sistemas, esta economia, por ano, por sistema, foi de

aproximadamente $ 35.000. Os custos de implementação têm decrescido desde o

início dos grandes estudos de demonstração.

Existem várias razões para se esperar que os custos continuem a cair e os

benefícios a aumentar. Quase todas as avaliações de MCC têm sido feitas

manualmente, com geração de grande quantidade de papel. O desenvolvimento de

novas aplicações computacionais para avaliação e implementação de MCC podem

melhorar o acesso a dados relevantes e fornecer documentação automática, o que

resultaria em uma significativa economia de tempo.

Em 1989, o INPO endossou esta metodologia, Worledge (1992). Em 1991 a

Eletricité de France tomou a decisão de aplicar a MCC em todas as sus usinas. Em

1992, a AIEA promoveu uma Reunião de Comitê Técnico para apresentar o estado de

evolução da MCC, sendo elaborado um documento a respeito, IAEA (1992d).
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1.5 - Estrutura

Este estudo possui a organização descrita a seguir:

o Capítulo 2, descreve os pontos chave para o desenvolvimento de uma

análise de MCC. O Capítulo 3, descreve o sistema de Água de Alimentação Auxiliar

(AAA), aspectos de um programa de manutenção preventiva genérico e o atualmente

utilizado na usina de Angra 1, Furnas (1996b). Também são comentados, neste

capítulo, requisitos das especificações técnicas e bases de projeto associadas, Furnas

(1994). O Capítulo 4 apresenta um exemplo de aplicação do processo de Manutenção

centrada em Confiabilidade ao sistema de Água de Alimentação Auxiliar de uma

usina Nucleoelétrica. Finalmente o Capítulo 5 apresenta as conclusões e

recomendações deste estudo.
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CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DE MCC

2.1 - Geral

A filosofia da Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) consiste

basicamente, na análise da funcionalidade de sistemas, análise de causas e modos de

falhas, identificação de componentes críticos para as funções dos sistemas, utilização

preferencial de atividades de manutenção preditiva e definição de situações onde a

operação de um componente, até que ocorra uma falha, pode ser aceitável. Utiliza

também o conceito de redundância, para a redução da necessidade de extensivas

atividades de manutenção preventiva. Deve ser enfatizado que a aplicação da MCC

visa fundamentalmente a preservação das funções dos sistemas selecionados.

Durante o desenvolvimento deste estudo, foram observadas algumas

adaptações diferentes na aplicação da MCC, tanto em nível de aplicação, quanto de

conteúdo, como por exemplo, o tipo de informação contida no formulário de Análise

de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA). A aplicação aqui apresentada considera a

realidade e facilidades encontradas em usinas nucleoelétricas, tipo PWR, modelo de 2

loops, projeto Westinghouse, como por exemplo a usina de Angra-I.

A coleta de dados para a análise de MCC constitui um fator importante para o

sucesso da aplicação. Neste contexto, consideramos adequado a utilização dos

registros descritos no guia da Agencia Internacional de Energia Atômica, IAEA

(1992a).

Para a aplicação da MCC, será necessária a disponibilidade de dados

confiáveis dos seguintes itens:

- Histórico de manutenção - Taxas de falha, descrição da falha e da sua causa;

- Tempo de indisponibilidade total e duração da atividade de manutenção;

- Tempo de missão (operação);

- Tipo de operação (Contínuo ou em prontidão);

- Testes realizados;

- Tipos e freqüências de atividades de manutenção preventiva corrente;

- Descrição de sistemas;

- Funções críticas da instalação (de segurança e para operação);
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- Bases de projeto.

Essas informações, na aplicação da MCC para usinas nucleoelétricas, estão

geralmente disponíveis nos seguintes documentos:

_ Registros de manutenção (Tabela de válvulas, Solicitações de Ordem de Trabalho 

SOT, Licença de Trabalho - LT, Cadastro de equipamentos, programa de

Manutenção Preventiva - PMP)

_Registros de Operação (Condições Limite de Operação - CLO, Listas de Verificação

de alinhamento - LV, Relatórios de Eventos - RE, Relatórios de Eventos

Significantes - RES)

_Documentos de Licenciamento (Relatório Final de Avaliação de Segurança - FSAR,

Especificações Técnicas)

- Normas e códigos aplicáveis (Normas CNEN, Código ASME, Código ANSI, etc)

- Descrição de sistemas, desenhos e fluxogramas

- Lista de equipamentos de segurança da usina (Lista Q)

A utilização de dados incorretos pode mascarar os resultados da aplicação da

MCC, ocasionando desperdício de recursos, e redução da confiabilidade e

disponibilidade de ESCs.

A equipe que irá desenvolver a análise de MCC deve ser multidisciplinar. É

recomendável que seja composta por pelo menos um técnico de cada uma das

seguintes áreas: manutenção, engenharia de sistemas, confiabilidade, planejamento de

paradas e operação. A composição é crítica para o sucesso. É recomendável uma

equipe dedicada ao projeto de MCC. Idealmente, deve ser maximizada a utilização de

pessoal da usina na equipe.

A execução de um projeto de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC)

envolve basicamente, as seguintes fases:

- Seleção e priorização de sistemas (Seção 2.2);

- Definição de limites de sistemas e partição em subsistemas (Seção 2.3);

- Definição de funções de sistemas, interfaces e falhas funcionais (Seção 2.4);

- Avaliação para cada falha funcional (Seção 2.5);

- Identificação de componentes críticos (Seção 2.6);

- Seleção de atividades de manutenção preventiva e testes periódicos (Seção 2.7)
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- Comparação das recomendações de MCC com o Programa de Manutenção

Preventiva existente (Seção 2.8);

- Estabelecimento de um programa dinâmico de MCC (Seção 2.9);

A Figura 2.1 ilustra as pnnclpms fases da aplicação da metodologia de

Manutenção Centrada em Confiabilidade.
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SELEÇÃO DE SISTEMAS

'f

DEFINIÇÃO DE LIMITES E PARTIÇÃO DE SISTEMAS

"

DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES DE SUBSISTEMAS

'f

DEFINIÇÃO DE FALHAS FUNCIONAIS

'f

SELEÇÃO DA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DAS
FALHAS FUNCIONAIS

,It

ANÁLISE DE MATRIZ DE ANÁLISE DOS MODOS DE ANÁLISE DE ÁRVORE
INSTRUMENTAÇÃO FALHA E SEUS EFEITOS - FMEA DE FALHAS

,It

SELEÇÃO DE COMPONENTES CRÍTICOS E NÃO cRÍTICOS

"

FIGURA 2.1 - DIAGRAMA DE ANÁLISE DE MCC
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ANÁLISE DO DIAGRAMA LÓGICO DE MCC PARA
IDENTIFICAR ATIVIDADES DE MP EFETIVAS PARA
OS COMPONENTES CRÍTICOS

DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES DE MP E FREQUÊNCIA

COMPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MP COM AS DO PMP
EXISTENTE

DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES DE MP E FREQUÊNCIA PARA
COMPONENTES NÃO CRÍTICOS, SE DESEJAVEL

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DINÂMICO DE MCC

FIGURA 2.1 (Cont.) - DIAGRAMA DE ANÁLISE DE MCC
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2.2 - Seleção de sistemas

Esta fase define quais sistemas são considerados candidatos para aplicação das

atividades de MCC. Devem ser identificados todos os sistemas importantes para a

segurança da instalação e aqueles relacionados diretamente com a capacidade de

produção da planta, na aplicação corrente, energia elétrica. A classificação a seguir foi

adotada, a partir de uma combinação dos princípios estabelecidos em NRC (1991) e

NUMARC (1993). Consideramos deste modo, os seguintes sistemas, como candidatos

mlClaIs:

a) Sistemas Relacionados com a Seg~rança (RS)

São os que devem permanecer operáveis durante e após um evento de base de

projeto, para garantir a:

- integridade dos limites de pressão do sistema primário (RCPB);

- capacidade de desligar o reator e mantê-lo nesta condição com segurança, ou;

- capacidade de impedir ou mitigar as consequências de um acidente que poderia

resultar em exposição externa acima dos limites estabelecidos pela CNEN em sua

norma de radioproteção, CNEN (1988), comparável aos limites estabelecidos na

regra americana, CFR (1995).

b) Sistemas Não Relacionados com a segurança (NR) utilizados em Procedimentos de

Emergência (PüE).

Estes sistemas são considerados importantes pOlS adicionam um valor

significativo a uma função de mitigação de um procedimento de emergência,

considerando que atuam de forma integral ou parcial, relativa a sua capacidade

requerida para mitigar um dano ao núcleo ou liberação de radioatividade.

c) Sistemas Não Relacionados com a segurança (NR), cuja falha poderia impedir um

sistema relacionado com a segurança (RS) de satisfazer sua função de segurança.

Uma análise de sistemas e as suas interdependências pode determinar os

modos de falha dos sistemas NR que irão afetar diretamente as funções de segurança,

como se segue:

- falhas que impedem a realização de uma função de segurança, ou:

- falhas associadas a suporte de um sistema RS, que impedem a realização de uma

função de segurança.
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d) Sistema NR cuja falha causa um desligamento do Reator (Scram) ou atuação de

Sistemas de Segurança.

São os sistemas, considerando a usina específica e a experiência operacional,

CUjas falhas causam um desligamento do reator ou a atuação de um Sistema de

Segurança.z

e) Sistemas NR cuja falha possa afetar ou reduzir a capacidade de produção da usina

(BOP)

A sistemática utilizada na seleção de sistemas a serem analisados por MCC é

apresentada na Figura 2.2.

2.2.5 - EXEMPLOS:

A - Sistemas NR cuja falha pode causar desarme do reator:

- Sistema de Controle da Turbina/gerador

- Barras de alimentação de serviço

- Sistema de Controle de Barras (SCB)

B - Sistemas NR cuja falha pode causar atuação de um sistema de segurança:

- Sistema de Monitoração de Radiação

C - Outros sistemas que devem ser considerados:

- Sistema de anunciadores de Sala de Controle

- Sistema de Água de Circulação

- Monitoração de vibração de BRRs

- Sistema de Computadores da Usina (SICA)

- Sistema de Óleo da Turbina (DEHC)

Uma vez determinados estes sistemas, pode-se estabelecer critérios de

priorização para a aplicação inicial.

A seleção pode ser baseada em critérios qualitativos, onde são considerados o

julgamento do pessoal da usina e atividades de manutenção efetuadas ao longo dos

anos ou critérios quantitativos, onde são considerados, por exemplo, custo para
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reparo, segurança, perda de energIa, custo de manutenção, recursos envolvidos,

conceitos regulatórios e necessidade de treinamento. Pode-se citar, entre outros

critérios:

- Indisponibilidade ou confiabilidade de sistemas;

- Desligamentos ou reduções forçadas de potência;

- Sistemas utilizados em procedimentos de emergência (POEs);

- Taxa de Manutenção Preventiva I Corretiva (PM/CM);

- Freqüência e tipos de falhas inaceitáveis;

- Impacto na eficiência da usina;

- Redução custo Homem-Hora;

- Conceitos ALARA/Segurança.
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SISTEMA RELACIONADO COM A SEGURANÇA?

I
SIM

SIM

NÃO

SISTEMA NÃO RELACIONADO COM A
SEGURANÇA, MAS UTILIZADO EM POE ?

NÃO

,

SISTEMA CANDIDATO A
ANÁLISE DE MCC

SIM

SIM

SIM

SISTEMA NÃO RELACIONADO COM A SEG,
MAS CUJA FALHA PODE IMPEDIR UM
SISTEMA RELACIONADO C/ A SEG DE
OPERAR?

NÃO

FALHA DO SISTEMA PODE CAUSAR UM
DESLIGAMENTO DO REATOR OU ATUAÇÃO
DE SISTEMAS DE SEGURANÇA?

NÃO

FALHA DO SISTEMA PODE AFETAR
A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA

USINA?

NÃO

,

SISTEMA ACOMPANHADO PELO PMP

FIGURA 2.2 - SELEÇÃO DE SISTEMAS PARA ANÁLISE DE MCC
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2.3 - Definição de limites de sistemas e partição em subsistemas

Uma vez selecionado um sistema, a fase seguinte consiste em identificar os

seus limites físicos e particioná-lo.

A identificação dos limites de sistemas estabelece os seus limites físicos em

relação à função e identifica sistemas e interfaces suporte que se supõe estarem

plenamente operacionais na análise.

Em IAEA (1992c), são apresentadas maneiras satisfatória para a identificação

de limites de sistema. De uma maneira geral, podemos citar, como exemplo, os

seguintes limites, para uma bomba centrífuga: (a) carcaça, selagem e internos da

bomba, (b) motor elétrico, (c) suprimento de energia para o motor, (d) controle da

bomba e (e) instrumentação associada. Para uma válvula motorizada, podemos ter os

seguintes limites: (a) corpo da válvula e internos, (b) motor e atuador e (c) suprimento

de energia para o motor e atuador.

. A divisão de sistemas em subsistemas facilita a análise das suas funções,

modos e efeitos de falhas e auxilia a seleção do método de análise a ser utilizado ( por

exemplo FMEA, árvore de falhas, etc).

Em NRC, (1991), é apresentada uma maneira satisfatória para a partição de

um sistema hidráulico, sendo adotada nesta aplicação. É apresentado o sistema de

água de alimentação auxiliar (sistema selecionado para exemplo de aplicação), sendo

particionado em três grupos: Pressurização (bombas), distribuição (tubulações,

válvulas e demais acidentes) e Instrumentação e Controle.

2.4 - Definição da função de sistemas

A análise funcional de sistemas é realizada para identificar as funções que são

importantes para disponibilidade, segurança ou manutenção.

Nesta etapa, são identificadas as funções para cada sistema ou subsistema.

Devem ser listadas as funções e interfaces externas importantes, como por exemplo:

fornecer vazão adequada para outro subsistema, interno ou externo, integridade dos
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limites de pressão, capacidade de desligamento (trip), capacidade de isolamento,

lubrificação, sinais de intertravamento, etc.

Não devem ser incluídas as funções que não são operacionalmente

importantes, como capacidade de teste, capacidade de dreno e vent, e controle manual.

Na análise devem ser considerados pelo menos os seguintes aspectos, falha

funcional sob demanda, ausência de sinal de saída ou presença de sinal falso,

separadamente. Cada função deve ter pelo menos uma falha funcional.

Uma vez determinadas as funções do sistema que está sendo analisado, serão

estudadas as circunstâncias em que estas funções são interrompidas e os componentes

necessários e suficientes para as desempenharem.

2.5 - Avaliação da falha funcional (FMEA - Análise dos modos e efeitos da falha)

Este processo fornece uma base bem documentada dos modos de falha e seus

efeitos em nível local, de sistema e na usina. Identifica componentes que não são

críticos para a função do sistema, especifica se atividades de manutenção preventiva

são aplicáveis e relaciona a taxa de falha, utilizando dados genéricos ou específicos.

A análise de falha pode ser efetuada por vários processos. Os mais utilizados

são a árvore de falhas, Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA) e Análise de

Modos, Causas, e Efeitos de Falha. Neste trabalho, optou-se pela utilização da FMEA

devido à experiência anterior existente na utilização desta ferramenta em usinas

nucleoelétricas e a existência e disponibilidade de grande bibliografia a respeito. A

sistemática utilizada nesta Seção, para elaboração das Tabelas de FMEAs, considerou

os conceitos apresentados em, IAEA (1992d), EPRI (1986), NRC (1991) e

MILITARY STANDARD (1980).

Foram encontradas, na literatura pesquisada, diversas variações de planilha de

FMEA. A Figura 1 do Apêndice 1 apresenta um modelo de FMEA considerado

satisfatório para aplicações em usinas nucleoelétricas.

Na planilha de Análise de Modos e Efeitos de Falha utilizada foram

relacionadas as seguintes informações:
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- Identificação do sistema

- Identificação do subsistema

- Determinação da falha funcional

- Identificação do componente

- Modo de falha

- Efeito local

- Efeito no sistema

- Efeito na usina

- Taxa de falha

- Tempo de missão

- Falha revelada

- Existência de atividade de manutenção preventiva aplicável

- Comentários

Uma análise de falha funcional descreve como uma função pode ser perdida. A

análise desta falha depende apenas do conhecimento das funções estabelecidas e de

como o sistema opera. A determinação de falhas funcionais não inclui qualquer

decisão baseada em configuração. Os modos de falha são específicos para cada

componente.

A análise das falhas e da seleção das atividades de manutenção preventiva

especificadas, durante a execução do Programa de Manutenção Preventiva (PMP),

requer um bom conhecimento de mecanismos de falha e degradação. Estes dados

podem ser utilizados em estimativas de taxas de falha. Podem ser consideradas nestas

análises a degradação por envelhecimento de componentes. Também podem ser

considerados créditos relativos a redundância de sistemas.

Existem bancos de dados sobre os modos de falha genéricos, com suas

respectivas definições, aplicabilidade, características e consequências, em IAEA

(1992c) e IAEA (1988). Podemos citar como exemplo, os seguintes modos de falha:

falha em partir, falha em operar, falha em abrir, falha em fechar, falha em permanecer

na posição e vazamento ou passagem interna.
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Após a identificação dos modos de falha de um componente, cada uma destas

falhas é analisada com relação aos efeitos que causam a níveis de usina, sistema e

local. Os efeitos em nível de usina predominam sobre todos os outros fatores.

Os efeitos em nível de usina são efeitos no comportamento da usina como

consequência de uma falha funcional. Pode-se citar como exemplo: redução de

potência, entrada em ação de Especificações Técnicas, unidade fora da linha, desarme

do reator, danos pessoais, atrasos na partida, exposição externa de radiação, possível

exposição externa de radiação, danos a outros equipamentos, transientes na usina,

dados errados para os operadores, alteração da química da água do sistema primário,

alteração da química da água do sistema secundário, possíveis danos a componentes

significativos da usina, perda de capacidade de uma barra de segurança, perda ou

degradação de capacidade de resposta a transientes, redução da eficiência da planta e

grande geração derejeitos.

Os efeitos em nível de sistemas são basicamente os funcionais que a falha

causaria no mesmo. Pode-se citar como exemplo: perda de função, degradação da

operação do sistema, perda de redundância de componentes, vazamento interno na

contenção, perda de um trem ou canal, perda de indicação, falsa indicação, ausência

de alarme, falso alarme, atuação de alarme remoto, atuação de

subsistemas/componentes de reserva, perda de capacidade de teste, falha em desarmar

de componentes do sistema, falha de atuação de componentes e subsistemas de

reserva, perda da capacidade de anunciação (alarme), perda de sinais de controle para

componentes, degradação de sinais de controle para componentes, falha que resulte

em possíveis danos a componentes do sistema, falha do sistema em atuar, desarme de

componentes do sistema, falha que requeira ação do operador, falha em prover

isolação, resposta automática de outros componentes requerida para impedir danos.

Os efeitos locais são aqueles que ocorrem nas vizinhanças do componente no

instante da ocorrência da falha. Pode-se citar como exemplos: perda de função, função

degradada, perda de indicação de parâmetro, danos pessoais, grandes ou pequenos

vazamentos, danos de radiação, falsa indicação, incêndio, alarme local, perda de

função de outros componentes, degradação de função de outros componentes.

Para cada componente, deve ser identificada a taxa de falha apropriada para o

respectivo modo de falha.
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As falhas não reveladas são definidas de modo a serem evitados problemas em

sistemas se a falha de um componente não é identificada prontamente pelo pessoal da

Sala de Controle.

Atividades de manutenção preventiva ou modificações de projeto potenciais

podem ser necessárias para mitigar consequências de falhas de componentes com

falhas não reveladas.

A utilização de árvore lógica para seleção de atividades de manutenção

preventiva fornece um processo de decisão para o tratamento de falhas não reveladas,

quando não existem atividades de manutenção preventivas efetivas e aplicáveis no

programa corrente. É necessária uma perfeita compreensão do equipamento para a

identificação de causas de falha.

A análise funcional de Instrumentação e Controle (I&C) é realizada com a

utilização de uma matriz, denominada matriz de I&C (Figura 2 do Apêndice 1), onde

são definidas uma série de funções e verificadas quais destas são associadas aos

componentes analisados.

2.6 - Identificação de componentes críticos

Componentes são considerados como críticos quando os efeitos de suas falhas

na usina são significativos, têm altas probabilidades de ocorrência, ou não existem

equipamentos de reserva ou redundância. A criticalidade ou severidade da falha será

especificada na planilha de manutenção preventiva (Figura 4 do Apêndice 1).

A clasificação de componentes adotada foi a descrita em IAEA, (l992d). Em

relação ao significado e severidade da falha, esta pode ser feita, prioritariamente, da

seguinte maneira:

A classificação das falhas destes componentes é efetuada, utilizando-se uma

árvore lógica de decisão de MCC (Figura 2.3), para a identificação de componentes

críticos. Esta lógica irá classificar os componentes como:

A - críticos para a segurança

B - com falha não revelada

C - cujas falhas causam impacto na capacidade operacional
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D - cujas falhas são eventos iniciadores de desarme (trip)

E - de significado econômico

São classificados como componentes críticos (tipo A), aqueles cuja falha pode

(l) causar impacto na segurança operacional da usina, (2) componentes relacionados

em Especificações Técnicas, Furnas (1994), ASME (1980), IE Bulletins, NUREGs,

Generic Letters e documentação correlata e (3) componentes cuja operação pode

causar impacto ambiental associado à liberação de efluentes líquidos ou gasosos e

componentes utilizados em procedimentos de emergência.

Componentes classificados com falha não revelada (tipo B), são aqueles, não

classificados no item anterior, cujas falhas são identificadas a partir de demandas reais

ou testes periódicos, uma vez que operam em regime de prontidão.

Componentes classificados como tendo efeito adverso na operação da usina

(Tipo C), são componentes cuja falha pode causar uma redução forçada de potência

ou uma penalidade na potência do reator. Neste conjunto, também incluiremos os

componentes cujas falhas possam causar uma atuação de sistemas de proteção do

reator.

Componentes classificados como capazes de causar um desarme do reator em

caso de falha (tipo D), são componentes não classificados nos itens anteriores, cuja

falha causa um desarme automático do reator.

Componentes não classificados nos itens anteriores, são analisados com

relação a um critério de significado econômico (tipo E). Os componentes classificados

na categoria "sem significado econômico", são candidatos ao tipo de operação "até

que ocorra falha" ("run-to-fail" ).

A MCC fornece justificativas para a aceitação de falhas consideradas não

críticas, após a compreensão total da falha e respectivas consequências. Os demais

componentes do programa de manutenção preventiva formalmente estabelecido na

usina devem ser analisados com relação ao critério de significado econômico. Os

critérios para avaliação de significado econômico devem ser baseados na análise e

comparação de custos decorrentes da não inclusão do componente no PMP pelo custo
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decorrente da realização de atividade de manutenção preventiva efetiva e aplicável.

Uma economia tangível deve ser evidente para justificar a inclusão de um componente

no PMP.

Todos os componentes classificados como dos tipos A, B, C ou D,

componentes com alto custo de reparo e componentes com excessivo tempo na

condição de fora de serviço para manutenção corretiva são candidatos à execução de

uma análise de causas de falhas possíveis.

Também foi analisada a classificação apresentada em NRC (1991). Esta

classificação é consistente com a mencionada acima, identificando estruturas,

sistemas e componentes, com risco significativo, relacionados a sequência de dano

severo ao núcleo. O maior objetivo deste relatório é fornecer um conjunto de critérios

sistemáticos, baseados em risco, para a decisão de que ESCs devem ser considerados

no processo como críticos. Apresenta, como um segundo objetivo, fornecer guias e

critérios para o estabelecimento de um programa de confiabilidade. Para este fim, a

metodologia descrita inclui dois processos para a seleção de componentes críticos: o

primeiro, processo considera um programa de Análise Probabilística de Segurança

(APS), já desenvolvido e implementado e o outro não considerando a disponibilidade

deste.

Uma vez que a usina em estudo, na ocasião da elaboração deste trabalho, não

possuía umaAPS concluído, foi empregado o segundo processo. Neste, considerações

são feitas sobre as funções que devem estar disponíveis para a operação com

segurança da usina. Pode-se adotar a seguinte sequência para identificar que ESCs

realizam estas funções: (1) são projetados para impedir ou mitigar acidentes (tipo A),

(2) ESCs que podem causar um transiente ou acidente que ocasione um desligamento

da usina, ou que cause a atuação de um sistema de segurança (tipo C), (3) ESCs

relacionados diretamente com a capacidade de produção da usina ("balance of plant"),

cuja falha pode causar um transiente na usina (tipo D), (4) ESCs mencionados em

procedimentos de emergência (tipo A) e (5) ESCs que fornecem suporte para a

atuação de sistemas relacionados com a segurança (tipo A). Também são selecionados

(6) ESCs que podem causar a exposição de doses acima dos limites estabelecidos

(tipo A). A Figura 2.4 também pode ser utlizada na determinação de componentes

críticos.
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Após essa seleção, são identificadas as partes destes ESCs que são diretamente

envolvidas com a realização de suas funções.

Adicionalmente, podem ser utilizados critérios baseados em valores

determinados como satisfatórios para confiabilidade e disponibilidade.

Para determinação da I&C crítica será utilizada a matriz de I&C apresentada

na Figura 2 do Apêndice 1. Esta matriz apresenta claramente, toda a instrumentação

do sistema e suas respectivas funções. Toda I&C classificada como FI, F2, F3, F5, F7

ou FIO será considerada crítica.
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A FALHA É EVIDENTE PARA O PESSOAL DA SALA DE CONTROLE
DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NORMAIS?

I
SIM NÃO

.--- ,t'

"A FALHA CAUSA UMA PERDA DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA OU
FUNÇÃO OU DANO QUE TEM MODIFICAÇÃO PODE SER REQUERIDA
EFEITO ADVERSO NA OPERAÇÃO PARA REDUZIR A PROBABILIDADE
DA USINA? DA FALHA

CLASSEB FALHA NÃO
REVELADA

SIM NÃO

"
MANUTENÇÃO PROGRAMADA É A FALHA TEM EFEITO ADVERSO NA
REQUERIDA E DEVE REDUZIR O RISCO CAPACIDADE OPERACIONAL DA USINA

A UM NÍVEL ACEITÁVEL OU DEVE ex. REDUÇÃO FORÇADA DE CARGA,
SER CONSIDERADA A OpçÃO DE DESLIGAMENTO NÃO PROGRAMADO,
MODIFICAÇÃO DE PROJETO ENTRADA EM CLO ?

CLASSE A - CRÍTICO PARA
A SEGURANÇA

SIM 't' " NÃO

A FALHA CAUSA UM TRIP DA
MANUTENÇÃO PROGRAMADA OU MODIF
DE PROJETO É DESEJÁVEL SE A REDUÇÃO DE

TURBINA OU DO REATOR?
CUSTO DE MANUTENÇÃO É EFETIVA

CLASSE E - ECONOMICO

NÃO
SIM ~, "

MANUTENÇÃO PROGRAMADA OU MANUTENÇÃO PROGRAMADA OU
MODIFICAÇÃO DE PROJETO É MODIFICAÇÃO DE PROJETO É REQUERIDA
REQUERIDA PARA REDUZIR AS PARA REDUZIR AS CONSEQUÊNCIAS
CONSEQUÊNCIAS DO DESLIGAMENTO OPERACIONAIS

CLASSE C - INICIADOR DE TRIP CLASSE D - CAPACIDADE OPERACIONAL

FIGURA 2.3 - ÁRVORE LÓGICA DE DECISÃO DE MCC
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COMPONENTE INCLUÍDO EM POEs ?

I NÃO

SIM
Ir

FALHA DO COMPONENTE CAUSA
FALHA NO SISTEMA?

SIM
NÃO

It

COMPONENTE PASSIVO CUJA
FALHA PODE CAUSAR EXPOSIÇÃO
EXTERNA ACIMA DOS LIMITES?

SIM
NÃO

COMPONENTE QUE OPERA EM MODO DE
PRONTIDÃO OU É REQUERIDO PARA
MITIGAR UM TRANSIENTE OU
ACIDENTE?

SIM
NÃO,

CAUSA FALHA COMUM DE OUTRO
COMPONENTE?

SIM
NÃO

FALHA DO COMPONENTE RESULTA EM
TRANSIENTE OU ACIDENTE?

SIM
NÃO

FALHA DO COMPONENTE RESULTA EM

SIM
PERDA DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO?

NÃO..
COMPONENTE
CRÍTICO COMPONENTE NÃO CRÍTICO

FIGURA 2.4 - AVALIAÇÃO DE COMPONENTES CRÍTICOS
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2.7 - Seleção de atividades de manutenção preventiva

Após a conclusão da identificação de componentes críticos, a próxima etapa é

a seleção de atividades de manutenção preventiva, através de uma árvore lógica de

decisão. Nesta seleção, uma primeira opção é dada para a realização de atividades de

manutenção relacionadas com a condição do componente (manutenção preditiva). Se

existe uma relação da falha com a degradação por envelhecimento, pode ser também

considerada opção por atividade· de manutenção relacionada ao tempo de operação

(manutenção periódica), ou monitoração das condições de degradação da

performance.

Um aspecto importante a considerar é o grau de profundidade a ser utilizado

para a determinação da causa da"falha. Este deve ser efetuada com grau suficiente para

que se possa identificar o mecanismo de degradação e selecionar uma atividade de

manutenção preventiva efetiva. A Figura 3 do Apêndice 1 apresenta, de maneira geral,

um detalhamento satisfatório de falhas, para determinação de causas de falha até um

nível aceitável.

Utiliza-se uma planilha de manutenção preventiva (Figura 4 do Apêndice 1)

para se efetuar a análise de cada causa de falha possível, do respectivo modo de falha,

de maneira a que seja identificada e especificada uma atividade de manutenção

preventiva efetiva e aplicável. Somente componentes classificados como críticos ou

como de significado econômico são analisados. É importante ressaltar que unicamente

causas de falha possíveis devem ser consideradas.

Posteriormente, elabora-se uma análise da árvore lógica para seleção de

atividades de manutenção (Figura 2.5), objetivando a seleção de atividades de

manutenção preventivas aplicáveis. Esta análise identifica atividades de deteção de

falhas não reveladas, fornece uma base bem documentada para a atividade a ser

realizada e documenta a decisão de aceitação de uma falha, se ela ocorrer.

No desenvolvimento da seleção de atividades de manutenção preventiva

aplicáveis, as análises de componentes e modos de falha devem ser realizadas

individualmente. Devem ser identificadas as falhas e desenvolvidas listas de causas

possíveis.
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Preferencialmente, tenta-se identificar atividade de manutenção preventiva

baseada em monitoração de condição aplicável e de custo efetivo, com níveis de ação

e correção. Pode-se citar entre elas: monitoração de vibração, análise de óleo

lubrificante, ferrografia, monitoração de temperatura de trocadores de calor,

diferencial de pressão através de trocadores de calor, tempo de atuação de válvulas,

índice de polarização. Verifica-se também a existência de atividade de manutenção

preventiva periódica: troca, limpeza, inspeção, recondicionamento, recuperação.

Deve ser efetuada Uma análise para verificar se a falha pode ser identificada

durante operação normal. Em caso afirmativo, a falha é considerada como evidente.

Neste caso, podem ser .considerados como sinais de indicação de falha, a existência de

alarme na sala de controle, a atuação de modulação de válvulas de isolamento, perda

de indicação, ou abertura de disjuntores de desligamento. Se a falha não é evidente,

ela é classificada como não revelada e deve ser identificada uma atividade de deteção

de falha, como por exemplo, testes de atuação de válvulas ou teste funcional.

Menciona-se o fato de que a maioria das falhas é identificada a partir da realização de

testes periódicos. Deste modo, atenção deve ser dada ao estabelecimento de critérios

de performance objetivos, claros e precisos, de modo que a operabilidade ou falha de

um componente possa ser bem caracterizada.

De maneira geral, a análise de árvore lógica para seleção de atividades de

manutenção trata primeiro o aspecto preventivo da falha, em segundo o seu

gerenciamento e deteção e, em terceiro, se esta não puder ser gerenciada, tenta-se

minimizar os seus efeitos.

Devem ser feitas considerações, em relação ao fato de que o programa de

MCC é dinâmico e sujeito a alterações devido à experiência operacional. A evolução

das técnicas de manutenção preditivas, bem como novas tendências baseadas no

histórico de manutenções corretivas e novos modos de falha também podem ser

parâmetros que conduzam a alterações no programa de MCC.
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PODE SER ESPECIFICADA UMA ATIVIDADE
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BASEADA
EM CONDIÇÃO EFETIVA P/IMPEDIR A FALHA?

SIM ESPECIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E- FREQUENCIA DE MP RELACIONADA"
NÃO ,~

À CONDIÇÃO

PODE SER ESPECIFICADA UMA ATIVIDADE
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BASEADA
NO TEMPO EFETIVA P/IMPEDIR A FALHA?

SIM
ESPECIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E- FREQUENCIA DE MP RELACIONADA

NÃO " AO TEMPO DE OPERAÇÃO
.,~

O MODO DE FALHA RESULTA EM UMA
FALHA CLASSE A, B, C OU D?

INÍCIO DE REVISÃO PARA MODIF DE
SIM -. PROJETO PARA IMPEDIR A FALHA OU

~

ACEITAÇÃO DO RISCO ATÉ QUE SEJA
NÃO U ESPECIFICADA UMA ATIVIDADE DE

DETEÇÃO
A FALHA É EVIDENTE PARA O PESSOAL
DE SALA DE CONTROLE?

SIM -.
NENHUMA AÇÃO REQUERIDA

NÃO
,.

"
EXISTE UMA ATIVIDADE DE DETEÇÃO
PARA IDENTIFICAR ESTA FALHA
ex TESTE PERIÓDICO?

SIM - DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE E
NÃO ,~

,.
FREQUÊNCIA DE MP

UMA CONBINAÇÃO DE FALHAS
FUNCIONAIS NÃO REVELADAS PODE
RESULTAR EM UMA FALHA TIPO
A, B, C, ou D?

SIM
INÍCIO DE REVISÃO PARA MODIF...- PROJETO PARA IMPEDIR A FALHA

"
OU SEUS EFEITOS

A PROBABILIDADE DA FALHA PODE SER
CONSIDERADO ACEITÁVEL OU SE
DESEJÁVEL, PODE SER EFETUADA
MODIFICAÇÃO DE PROJETO

FIGURA 2.5 - ÁRVORE LÓGICA PARA SELEÇÃO DE ATIVIDADES DE MP
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2.8 _ Comparação das recomendações da MCC com o programa corrente de

manutenção preventiva

Uma vez definidas as atividades de manutenção preventiva, estas são

comparadas com as do Programa de Manutenção Preventiva atual. A versão final do

Programa mostrará que atividades de manutenção foram eliminadas, adicionadas ou

modificadas.

Algumas atividades de manutenção preventiva são relacionadas com requisitos

regulatórios e necessitam de um processo formal para alteração. Neste contexto, a

análise de MCC pode fornecer um processo de justificativa aceitável para a aceitação

destas alterações.

A Figura 5 do Apêndice 1 apresenta uma planilha contendo os principais

aspectos considerados na comparação de atividades de manutenção, especificadas

antes da análise de MCC e as selecionadas após esta análise.

2.9 - PROGRAMA DINÂMICO DE MCC

Uma vez implementada a aplicação da MCC, faz-se necessária a sua

monitoração periódica, de modo a que sejam identificados pontos de sinalização onde

as atividades de manutenção preventiva, e consequentemente, a análise funcional, se

tornem inadequadas. Através da indicação destes pontos, uma reavaliação para um

determinado componente ou sistema pode se fazer necessária para correção da análise.

O programa dinâmico consiste em um conjunto de requisitos e métodos

estruturados para monitoração do PMP e para efetuar uma análise de MCC em tempo

real, após a implementação das recomendações. Os objetivos deste programa são:

- Monitoração dos indicadores de eficácia de MCC;

- Monitoração das atividades de manutenção corretiva para confirmar que as bases

das recomendações permanecem válidas;

- Avaliação do impacto de novas tecnologias nas atividades de manutenção

preventiva;

- Manutenção de uma documentação de MCC atualizada;
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_ Gerenciamento dos dados da análise de MCC: causas e modos de falha, efeitos e

atividades de manutenção preventiva associadas;

_Cálculo de atributos como confiabilidade (R) , Tempo médio entre falhas (MTBF) e

tempo médio para a ocorrência de falha (MTTF) para componentes críticos;

- Sinalização de pontos de decisão de engenharia se:

(a) Valores de confiabilidade de componentes críticos são excedidos;

(b) Identificação de modos de falha não tratados durante a análise de MCC;

(c) Equipamentos não tratados na MCC apresentam efeitos significativos na usina ou

no sistema.

A monitoração da eficácia do programa de MCC, pode ser realizada através do

cálculo dos seguintes indicadores:

(a) Taxa de manutenção preventiva por manutenção corretiva (PM/CM);

(b) Número de manutenções corretivas;

(c) Disponibilidade da usina devido à falha de equipamentos;

(d) Eventos de Redução forçada de potência, relatos reportáveis, Condições Limite de

Operação (CLOs), resultantes de falha de equipamentos;

(e) Número de equipamentos ou modos, causas e efeitos de falha não tratados pela

análise de MCC;

(f) Critérios determinados para os valores de confiabilidade (R, MTBF, MTTF).

Valores de indisponibilidade entre 10-4 e 10-5 por demanda são citados na

literatura como aceitáveis para o sistema de Água de Alimentação Auxiliar, EPRI

(1986). São feitas ainda considerações de que valores maiores seriam aceitáveis, desde

que justificados.

Taxas de falha por componente (À) são apresentadas em IAEA (1989) e

sintetizadas na Tabela 4 do Apêndice 2, podendo esta ser utilizada como referência

para avaliação do programa. Esta Tabela foi complementada com a última
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coluna, contendo a taxa de falha da bomba centrífuga motorizada AF-IA, obtida a

partir de Furnas (1995).

A revisão da análise do programa de MCC deve ser efetuada periodicamente.

É recomendável que seja efetuada uma vez a cada ciclo. A Figura 2.6 apresenta um

diagrama funcional do programa dinâmico de manutenção.
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FALHA

AÇÕES APROPRIADAS

NENHUMA AÇÃO
">----~ É REQUERIDA

NÃO t
NENHUMA AÇÃO

--~ É REQUERIDA

SIM t
NÃO

ANÁLISE DE MCC A NÍVEL DE
COMPONENTE

REVISÃO DO BANCO DE MCC
· MODO DE FALHA JÁ FOI ANALISADO
· CAUSA DA FALHA JA FOI ANALISADA
· MPs APLICÁVEIS SENDO REALIZADAS

.1 DOCUMENTAÇÃO DA ANÁLISE

FIGURA 2.6 - DIAGRAMA FUNCIONAL
MODICAÇÃO PROGRAMA MCC PROGRAMA DINÂMICO DE MCC
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CAPÍTULO 3 - SISTEMA SELECIONADO PARA APLICAÇÃO

3.1 - Introdução

A usina nuclear para o caso estudo é uma planta típica dois "loops" do tipo

PWR, projeto Westinghouse.

Vários sistemas foram considerados inicialmente para a aplicação neste estudo,

além do escolhido, como o sistema de Injeção de Segurança (SIS), o sistema de

Controle Químico e Volumétrico (CQV) e o sistema de água de circulação (SAC). O

sistema de Água de Alimentação Auxiliar (AAA) foi selecionado para ser o caso

estudo devido;

- Ser relacionado com a segurança (é responsável por uma das seis funções críticas de

segurança - fonte fria, subcriticalidade, resfriamento do núcleo, integridade, contenção

e inventário)

- Suas características de operação em modo de prontidão (atuação durante transientes).

e operação eventual, em função do modo de operação do reator (em partidas e

desligamentos)

- Controle da química deste sistema (injeção de hidrazina)

Também foi considerado o número reduzido de componentes do sistema em

função da aplicação didática deste estudo e consequentemente um menor número de

documentações a ser analisada. Entretanto, a sistemática aplicada no caso exemplo

pode ser utilizada nos demais sistemas.

A Figura 3.1 apresenta um diagrama simplificado (FURNAS, 1990) utilizado

para fins de treinamento do sistema utilizado. O diagrama completo do sistema pode

ser encontrado em GIBBS & HILLS (1995).

Qualquer falha nas partes, subsistemas e sistemas nos limites dos componentes

selecionados que eXIJa atividade de manutenção corretiva para reparo será

considerada. Entretanto, para determinação das taxas de falha, somente serão

consideradas as falhas críticas, ou seja, aquelas que causam a interrupção das funções

do ESC.

A seguir, são apresentadas considerações sobre os seguintes tópicos:
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_Descrição de sistema consideradas na apostila de treinamento de Furnas (FURNAS,

1990) e no manual de treinamento NRC (1989).

- Bases de projeto (FURNAS, 1994, NRC, 1992d)

_ Especificações Técnicas aplicadas - Condições Limite de Operação - Testes

Periódicos (FURNAS, 1994, NRC, 1992d)

- Programa de Manutenção Preventiva

3.2 - Descrição do sistema de Água de Alimentação Auxiliar - AAA

o sistema consiste de dois trens, com 100% de capacidade cada um, arranjados

da seguinte maneira: Um trem com duas bombas centrifugas horizontais motorizadas

. (AF-1A e AF-1B), com vazão de 260 gpm cada e o outro trem, com uma bomba

turbinada (AF-2), um Tanque de Armazenamento de Água de Alimentação Auxiliar

(TAAA) comum e controles, instrumentação, válvulas e tubulações associadas a cada

trem. O sistema é projetado para liberar vazão para os geradores de vapor dentro de 1

minuto após a geração de um sinal pelo Sistema de Proteção do Reator (SPR).

Cada gerador de vapor pode ser suprido por duas linhas independentes de água

de alimentação auxiliar. Uma linha proveniente da bomba turbinada e a outra

proveniente de uma bomba motorizada. Antes de entrar no gerador de vapor, estas

linhas se unem em uma tubulação comum ("header") com um medidor de vazão.

As bombas de Água de Alimentação Auxiliar succionam, normalmente do

Tanque de Água de Alimentação Auxiliar (TAAA), com capacidade de

armazenamento de 160.000 galões de água com qualidade química. Na eventualidade

de perda desta fonte, dois suprimentos alternativos estão disponíveis, para serem

utilizados em caso de emergência. A primeira tentativa é efetuada utilizando-se o

sistema de proteção contra incêndio, de água potável. Uma segunda tentativa pode ser

feita utilizando-se o Sistema de Água de Serviço (SAS), de água do mar. Neste último

caso, se faz necessária a instalação de um carretel na tubulação, uma vez que a linha

de suprimento é mantida seccionada e com flanges cegos instalados, como medida de

segurança.
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As bombas motorizadas estão conectadas nas barras de segurança e a bomba

turbinada é acionada pelo sistema de vapor principal.

Nas linhas de descarga das bombas, estão instalados sensores de temperatura

para permitir a monitoração local de temperatura das tubulações, de modo a identificar

um possível retomo de vapor através das válvulas de retenção, posteriores às válvulas

controladoras de vazão.

A pressão na descarga dasbombas deve ser mantida acima de 94 kg/cm2
, para

evitar a condição de cavitação. As chaves de pressão PS-1527/28, impedem a abertura

da válvula se a pressão for menor que este valor.

As bombas motorizadas têm partidas manual e automática nas seguintes

condições:

(1) Sinal de perda de tensão externa (Sequênciador de Black-out)

(2) Desligamento de todas as bombas de alimentação principal

(3) Nível muito baixo em 1 de 2 geradores de vapor (lógica de atuação com 2 de 3

indicadores)

(4) Sinal de injeção de segurança (Sequênciador de IS)

(5) Sinal de transiente antecipado sem desarme do reator - ATWS

(6) Partida manual

Estas bombas recebem sinal para desligamento automático por sobrecorrente,

subtensão, ou falha para terra nos motores/cabos de alimentação, com temporização

de 1 minuto.

A bomba turbinada tem partidas manual e automática nas seguintes condições:

(1) Nível muito baixo nos dois geradores de vapor (lógica de atuação com 2 de 3

indicadores)

(2) Subtensão nas duas barras de serviço (perda das bombas de refrigerante do reator

BRR)

(3) Perda do sistema de ar de instrumentos

(4) Partida manual

Esta bomba recebe sinal para desligamento automático por alta pressão na

exaustão da turbina ou sobrevelocidade.

O sistema possui, após as bombas centrífugas, válvulas de retenção entre os

geradores de vapor e as das válvulas de descarga (MOV para as bombas motorizadas e
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pneumática para a bomba turbinada). Estas válvulas de retenção tem a função de

efetuar uma barreira entre as condições operacionais dos geradores de vapor (vapor

pressurizado) e as condições do sistema AAA. As válvulas de descarga, embora

normalmente abertas por projeto, recebem adicionalmente sinal para abrir com a

partida da bomba e aumento de pressão sentido pelo manômetro de descarga da

bomba associada. Com a ausência de um destes sinais, e com a bomba operando, a

válvula fecha automaticamente.

A instrumentação instalada em um trem consiste no seguinte: um manômetro

para monitoração da pressão de descarga, um medidor de temperatura para

monitoração de eventuais vazamentos, através das válvula~ de descarga e de retenção,

medidor de fluxo, para comprovação da vazão mínima requerida para a função de

remoção do calor residual do núcleo. Existe ainda, monitoração de nível no tanque de

água de alimentação auxiliar, para monitoração de inventário mínimo. Esta

instrumentação se encontra listada na Figura 2 do Apêndice 1. As Figuras 3.2 e 3.3

apresentam, de forma simplificada a lógica da instrumentação mais relevante deste

sistema (GIBBS & HILLS, 1995).
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3.3 - Função

o sistema de Água de Alimentação Auxiliar (AAA) tem como função

principal suprir água de alimentação aos geradores de vapor para possibilitar a

remoção de calor de decaimento do núcleo, quando o sistema de água de alimentação

principal não estiver disponível. Deste modo, evita-se a liberação de refrigerante do

sistema primário através das válvulas de alívio do pressurizador. Também pode ser

utilizado no evento de ruptura de tubos dos geradores de vapor para manter nível de

água acima dos tubos, de modo a estabelecer uma pressão suficiente para impedir a

entrada de material radioativo no sistema secundário.

O sistema também supre água de alimentação durante a operação de partida ou

quando a usina estiver sendo mantida na condição de parada quente durante longos

períodos, quando vapor é utilizado para aquecimento, selagem erolamento da turbina.

Nesta fase, devido a pequena vazão de água de alimentação requerida, é mais

conveniente usar as bombas de água de alimentação auxiliar. Outra função secundária,

é a injeção de hidrazina para controle da química do sistema secundário.

O sistema AAA é relacionado com a segurança, com componentes de classe de

segurança 2A e 2B. Na planta em estudo, como visto na Seção 3.2, consiste de dois

trens separados: Um trem com duas bombas motorizadas (50% cada), é capaz de

alimentar um gerador de vapor e o outro trem, com a bomba turbinada (AF-2), é capaz

de suprir a ambos os geradores de vapor (100%). Basicamente, cada trecho do

sistema, compreendido entre o tanque de água de alimentação auxiliar e o bocal

superior de um gerador de vapor, é formado pelos seguintes componentes: uma

bomba centrífuga, uma válvula de retenção na sucção da bomba, uma válvula de

retenção na descarga da bomba, uma válvula de descarga e uma válvula de retenção

anterior à descarga nos geradores de vapor, tubulações e instrumentação associada.

Todos os trens succionam de um tanque comum - Tanque de Água de Alimentação

Auxiliar (TAAA), conforme pode ser observado na Figura 3.1.

Com a usina no modo de operação normal, este sistema permanece no modo

de operação de prontidão ("standby"), sendo alinhado e colocado em operação

automaticamente na ocorrência de atuação do Sistema de Proteção do Reator.
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o cenário do funcionamento do sistema AAA da usina do caso estudo para

avaliação dos dados de falha foi montado considerando os dados da experiência

operacional da usina nuclear de Angra 1.

3.4 - Bases de projeto

Por ser relacionado com a segurança, o sistema possui tubulações redundantes,

assim como válvulas, bombas, fontes de resfriamento e alimentação elétrica. Deste

modo, assegura-se que a vazão de resfriamento será fornecida a pelo menos um

gerador de vapo~, no caso da ocorrência de falha no sistema.

O sistema é projetado para suprir os geradores de vapor com vazão de

resfriamento sufiCiente para a remoção de calor de decaimento, após um desarme do

reator, na condição de plena potência (100%), mesmo havendo perda do sistema de

condensado e água de alimentação principal.

A vazão de uma bomba motorizada para um gerador de vapor é suficiente para

reduzir a temperatura e pressão do sistema primário ao nível onde o sistema de

Remoção de calor Residual (RCR) possa ser colocado em operação.

O volume do Tanque de Água de Alimentação Auxiliar (TAAA), de 160.000

galões, é suficiente para manter o reator na condição de desligado quente por um

período de duas horas, seguido de um resfriamento até a condição de desligado frio, a

uma taxa média de 50°F/hora, até que a temperatura e pressão do sistema primário

atinjam 350°F e 400 psig (ponto em que o sistema de Remoção de Calor Residual

pode ser colocado em operação) respectivamente e permanecer nesta condição por um

período de 4 horas.

Este sistema é o principal meio de adição de água para os geradores de vapor

na eventualidade de indisponibilidade da sala de controle. Para isto, a instrumentação

e controles necessários estão disponíveis em dois painéis de "parada quente",

denominados painéis "AIJ", e "AIK".

O sistema AAA deve atender os seguintes critérios de projeto, para operar sob

condições de acidente e garantir o desligamento seguro do reator:
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• Ser de categoria I (operar durante e após um terremoto base de projeto, SSE, e após

terremoto base de operação, OBE);

_ Ser de classe de segurança 2A ou 2B (Componentes de sistemas de segurança cuja

falha resulta em liberação de radioatividade normalmente retida, para todos os prédios

da usina, exceto para o envoltório de contenção);

- Atender ao critério de falha única

- Ser operável durante perda de potência externa (Black-out)

- Não perder nenhuma de suas funções durante condições ambientais adversas

3.5 - Especificações Técnicas - Condições Limite de Operação

O"item 16.3.4.3 das Especificações Técnicas (FURNAS, 1994) estabelece que

o reator não deve ser levado para a condição de modo de operação crítico, nem a

temperatura do sistema primário ser aquecida acima de 177 °C (350°F) a menos que

os requisitos abaixo sejam satisfeitos:

(a) Um mínimo de 120.000 galões (454.200 litros) de água deve estar disponível no

Tanque de Água de Alimentação Auxiliar (TAAA) - (item d)

(b) A bomba turbinada e pelo menos uma bomba motorizada, com válvulas e

tubulações associadas devem estar operáveis (item e).

Se alguns dos requisitos acima não puder ser satisfeito num prazo de 48 horas,

com a usina no modo de operação ou crítico, a usina deve ser colocada na condição de

desligada fria.

3.6 - Especificações Técnicas - Testes periódicos

o item 16.4.2.3 das Especificações Técnicas (FURNAS, 1994) estabelece que

a operabilidade de bombas e válvulas de sistemas de classe de segurança 1, 2 e 3 são

verificadas através dos requisitos de ASME (1980). A Subseção IWP do referido

código é relacionada às bombas, e estabelece atividades de monitoração de
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temperatura e vibração de mancais e diferencial de pressão e vazão. A subseção IWV

é relacionada com válvulas (monitoração de tempo de atuação, indicação de posição,

teste de vazamento pela sede e exercício de válvulas de retenção). Atualmente, está

sendo utilizada a edição de 1989, com adendos. Também é utilizado como referência,

na aplicação deste código, o guia regulatório, NRC (1995a). Especificamente, para

válvulas motorizadas, também deve ser seguido o documento NRC (l989b), a qual

trata de atividades de monitoração de condição para válvulas motorizadas.

O item 16.4.7 das Especificações Técnicas (FURNAS, 1994) estabelece os

seguintes requisitos para garantir a operabilidade do sistema:

(a) Cada bomba motorizada deve ser testada pelo menos uma vez a cada mês. Deve

ser efetuado teste com vazão para os geradores de vapor pelo menos uma vez a cada

18 meses ou parada para recarregamento, o que ocorrer primeiro.

(b) A bomba turbinada deve ser testada pelo menos uma vez a cada mês, sempre que

suprimento de vapor principal estiver disponível. Deve ser efetuado teste com vazão

para os geradores de vapor pelo menos uma vez a cada 18 meses ou parada para

recarregamento, o que ocorrer primeiro.

(c) As válvulas de descarga devem ser testadas, por ação manual do operador, pelo

menos uma vez a cada mês.

(d) A disponibilidade das fontes alternativas de água de alimentação principal devem

ser testadas com a abertura de suas válvulas e estabelecimento de vazão para dreno,

pelo menos uma vez a cada 18 meses ou parada para recarregamento, o que ocorrer

pnmelro.

(e) Durante a execução dos testes com frequência de 18 meses ou paradas para

recarregamento, devem ser verificadas as operações das válvulas de isolamento e de

retenção do sistema
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3.7 - Programa de manutenção preventiva

Podemos definir um Programa de Manutenção Preventiva como sendo um

conjunto de atividades pré-planejadas com o objetivo de reduzir o potencial para

falhas que poderiam causar um impacto adverso na segurança e produção da usina.

Este programa geralmente inclui aspectos como "o que" e "quando" para cada

atividade e deve ser baseado (pelo menos em teoria), no porquê de cada atividade.

Especificamente, um Programa de Manutenção Preventiva é qualquer

atividade pré-determinada que é realizada em um ESC considerando pelo menos um

dos seguintes objetivos:

- Impedir a degradação e falha de um componente

- Detetar falhas incipientes

- Descobrir falhas não reveladas, em sistemas que operam no modo de prontidão

("standby"), antes que ocorra uma demanda.

Basicamente existem três tipos de atividades de manutenção preventiva (EPRI

1986):

(1) Manutenção Periódica ("Time directed" - TD): Quando uma atividade de

manutenção é realizada considerando um período de tempo determinado. Geralmente,

o fabricante executa uma série de ensaios, de laboratório e de campo, com o objetivo

de determinar o tipo e a frequência de falhas que podem ocorrer, sem que nenhuma

manutenção seja feita, propondo então, atividades para minimizar a degradação por

desgaste ou envelhecimento. Como exemplo, pode-se citar troca de filtros a cada 30

dias, troca de mancais após um determinado número de horas de operação, troca de

óleo lubrificante, verificação de alinhamento, verificação de folgas, calibração, teste

hidrostático, revisão geral, etc. Este tipo de atividade não é muito efetivo devido às

diversas condições ambientais a que um ESC pode estar submetido.

(2) Atividade de Monitoração de Condição ("Condition Directed" - CD): Atividade de

manutenção que é realizada periodicamente para verificar se a performance ou

condição de um ESC alcança critérios pré-definidos. Podem ser também determinados
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valores limites, que após serem atingidos, requerem a execução de uma atividade de

manutenção corretiva para evitar a ocorrência de uma falha sob condições de

demanda. Como exemplo, pode-se citar medição de vibração de mancais de

equipamentos rotativos, análise de óleo lubrificante, ferrografia, termografia, testes de

continuidade, teste de isolamento CA/CC ("megger"), análise de MOVs, testes de

performance, acústica, teste de correntes parasitas (ECT), etc. As atividades

classificadas como manutenção preditiva fazem parte deste conjunto de atividades.

Entretanto, se aplicado de forma desordenada e generalizada, pode prejudicar a

identificação imediata e análise de componentes que começam a apresentar

comportamento de início de degradação, devido à grande quantidade de equipamentos

e dados gerados na execução deste programa. Adicionalmente o cálculo de parâmetros

importantes, como confiabilidade e disponibilidade podem ficar prejudicados.

(3) Atividades de Deteção de Falhas ("Failure Finding" - FF): Este tipo de atividade é

incluída no programa de testes periódicos ("Surveillance"). São ações implementadas

para a descoberta de falhas não reveladas, em sistemas que operam em modo de

prontidão ("standby"). Como exemplo, pode-se citar o teste de partida de geradores

diesel de emergência, a cada 30 dias, testes funcionais. Normalmente, este tipo de

atividade não é considerada como atividade de manutenção preventiva em usinas

nucleares.

Na documentação genérica disponível, foi possível observar algumas

deficiências comuns na implementação de Programas de Manutenção Preventiva.

Observou-se, por exemplo, que normalmente as atividades de manutenção preventiva

são baseadas em "o que pode ser feito" e não em "o que deveria ser feito". A

frequência de execução destas atividades também deveria considerar o tempo médio

entre falhas (MTBF - "Mean Time Between Failure"). Existe também uma tendência

em se ignorar o potencial para riscos e penalidades econômicas que podem ser

associadas à execução destas atividades. Adicionalmente, dependendo da atividade de

manutenção realizada, esta pode estar introduzindo um início de processo de

degradação ou uma chance de ocorrência de falha no ESC.

Deve ser observado que o surgimento de sistemas de gerenciamento

computadorizados tendem a contribuir para a otimização de PMPs. Entretanto, a

aplicação desordenada e não racional destes sistemas pode criar a ilusão de uma
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manutenção eficiente, mascarando as fraquezas existentes, ocasionando, com isso, um

consumo desnecessário de recursos.

3.8 - Programa de manutenção preventiva da usina estudo

o Programa de Manutenção Preventiva (PMP), da usma deve segUIr os

requisitos especificados na norma CNEN (1991).

O Programa de Manutenção Preventiva da usina (FURNAS, 1996b) é

estabelecido de acordo com o procedimento PA-MG-OS (FURNAS, 1997), do Manual

de Operação da Usina. Este programa estabelece uma sistemática computadorizada

com o objetivo de facilitar o controle, planejamento, execução e avaliação das

manutenções preventivas realizadas nos equipamentos da usina, no sentido de manter

a incidência de atividades de manutenções corretivas em níveis razoáveis, além de

manter um arquivo do histórico das manutenções realizadas em cada equipamento.

Este programa foi elaborado inicialmente considerando as recomendações de

atividades de manutenção a serem realizadas, constantes nos manuais de fabricante

dos diversos equipamentos da usina. Em função da experiência operacional interna e

da evolução do estado da arte na engenharia, algumas atividades foram excluídas do

programa de manutenção, sendo trocadas por atividades de manutenção preditiva,

como por exemplo pode-se citar a exclusão de troca de rolamentos depois de um

determinado número de horas de operação e inclusão de medição de vibração.

O Programa de Manutenção Preditiva da usina é implementado de

acordo com o procedimento PA-MG-07 (FURNAS, 1997) do Manual de Operação da

Usina. O Programa de Manutenção Preventiva informa aos setores de elétrica,

mecânica e instrumentação, os equipamentos que, baseado em periodicidades

previamente estabelecidas, devem receber atividades de manutenção, em cada semana

do ano, em um dado modo de operação, relacionando também a quantidade de

homem-hora requerida e o tempo padrão necessário para a execução da atividade em

questão.

As atividades de manutenção preventiva relacionadas no PMP são agrupadas

por área e por equipamento.
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Estas atividades são emitidas automaticamente, por um sistema

computadorizado de grande porte, em documentos denominados Solicitações de

Ordem de Trabalho (SOT). As atividades de manutenção corretiva também são

implementadas através de SOTs, emitidas manualmente. O procedimento PA-GE-16

(FURNAS, 1997), do Manual de Operação da Usina normaliza a implementação

deste documento.

Este documento especifica fundamentalmente, a identificação e localização do

componente a ser trabalhado, o trabalho a ser realizado, a data prevista para a

execução do trabalho, o tempo de duração da atividade e reserva um campo para a

descrição das atividades executadas e registros de medições de testes.

Após a execução destas atividades, estes documentos, juntamente com folhas

de dados, quando aplicáveis, vão compor o histórico de manutenção dos respectivos

equipamentos.

Toda atividade de manutenção, preventiva ou corretiva, necessita ainda de

outro documento para ser realizada. A sistemática da Licença de Trabalho, ou LT, é

estabelecida também no procedimento PA-GE-16 (FURNAS, 1997). Este documento

garante o isolamento operacional do equipamento a ser trabalhado, e fornece a

garantia de teste de retorno após manutenção. Informações importantes deste

documento são o tempo que um determinado ESC permaneceu indisponível para a

execução de uma atividade de manutenção.

Deve ser observado que o Programa de Manutenção Preventiva da usma

exemplo, não determina ou trata das taxas de falha, confiabilidade e disponibilidade

dos ESCs. Devido à existência de um grande número de equipamentos cobertos pelo

PMP, e as características do programa aplicativo utilizado, é possível apenas o

armazenamento dos dados relativos às manutenções efetuadas, não sendo possível o

tratamento e gerenciamento destes. Deste modo, toma-se difícil a avaliação da

eficácia do programa que está sendo desenvolvido.

Estes tipos de dados são importantes para a identificação de deficiências, como

atividades de re-trabalho, execução de atividades não efetivas ou não aplicáveis,

frequências inadequadas, deficiências de projeto, degradação por envelhecimento,

falhas devido à operação em ambientes agressivos, etc., permitindo que ações
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adequadas sejam tomadas de modo a restabelecer as condições de disponibilidade e

confiabilidade necessárias e consideradas nas bases de projeto.

Recentemente foi criado um grupo de confiabilidade, com as atribuições de

execução de atividades de manutenção preditiva, como monitoração de vibração e

temperatura de mancais, análise de óleo lubrificante, análise de ferrografia,

termografia de motores, disjuntores e geradores e monitoração de inspeção em serviço

de válvulas de retenção (ultra-som). Também está em processo de aquisição,

equipamento para monitoração de degradação de válvulas motorizadas e de geradores

diesel de emergência. Entretanto, nenhuma destas atividades está formalizada a nível

de procedimentos, e nenhuma destas atividades foi selecionada com base na

monitoração da capacidade funcional dos sistemas e/ou componentes. Adicionalmente

verifica-se que para um grande número de componentes sendo monitorado, através de

diversos pontos por componente, com vários parâmetros, reflete em uma grande

quantidade de análises a ser efetuada, mesmo sendo esta computadorizada. Uma

maneira mais eficiente para se monitorar a degradação de componentes seria a seleção

de duas ou três atividades representativas de início de processo de degradação de um

componente, e uma vez identificado uma fraqueza ou deficiência na performance

deste, acrescentada outras atividades até o restabelecimento da performance desejável.

3.9 - Programa de testes periódicos da usina estudo

o programa de testes periódicos da usina tem por objetivo garantir a

operabilidade dos diversos ESCs relacionados com a segurança ou disponibilidade da

usma.

Existem diversos sistemas da usina que operam em regime de prontidão e só

entram em operação sob determinadas condições operacionais, como transientes,

acidentes ou circunstâncias operacionais. Deste modo, é necessário verificar a

condição de operabilidade destes ESCs, em intervalos regulares especificados, para a

identificação de eventuais ocorrências de falhas não reveladas, de modo a que seja

possível a execução de uma atividade de manutenção corretiva antes que ocorra uma

demanda real.
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A sistemática, planejamento, controle e execução destes testes estão

estabelecidas nos procedimentos PA-GE-10, PA-TG-15 e PA-TG-16 ( FURNAS,

1997), do manual de Operação da Usina. Os resultados destes testes são sumarizados

em uma folha de dados denominada Relatório de Inspeção e Testes Periódicos

(REITP). Estes relatórios apresentam a classificação do teste (Com Sucesso, ou Sem

Sucesso), anormalidades encontradas e ações corretivas tomadas quando aplicável,

com a respectiva análise técnica, data de realização e duração do teste. Existe ainda

uma listagem de controle relacionando os últimos dez testes com data e status do

teste, que pode ser utilizado para verificação da confiabilidade destes ESCs.

Toda vez que ocorre a falha de um ESC relaci~nado com a segurança, durante

a execução de um teste, sob demanda real, ou mesmo detetado através de uma

inspeção, é estabelecido um documento de controle, especificando o momento em que

o ESC se tornou indisponível, o tempo máximo que este ESC pode ficar indisponível,

a data em que o ESC retornou a condição de operável, após a execução de uma ação,

uma descrição desta ação e o tempo total desta indisponibilidade. Este documento é

requerido pelas Especificações Técnicas da usina (FURNAS, 1994). A sistemática e

controle deste documento, denominado Condição Limite de Operação - CLO, está

estabelecida no procedimento PA-OG-03 (FURNAS, 1997).

Toda vez que ocorre a falha de um ESC importante para a geração de energia

ou para a segurança, é gerado um documento denominado relatório de Evento - RE,

descrevendo a falha, a data de ocorrência e ações tomadas. Este relatório é

sistematizado pelo procedimento PA-GE-OS (FURNAS, 1997). Estes relatórios são

analisados pelo Grupo de Experiência Operacional (GEO), e dependendo da

importância da falha, pode vir a ser gerado um Relatório de Desvio ou um Relatório

de Evento Significante - RES, sistematizado pelo procedimento PA-GE-OS. Estes

documentos apresentam mais detalhes que o anterior, contendo uma análise da causa

raiz da falha, modo de descoberta, e recomendações para minimizar a recorrência da

falha. Em função da importância desta falha para a segurança, e de acordo com

requisitos estabelecidos na norma CNEN (1983), poderá ser gerado uma ocorrência de

Relato Obrigatório - ORO, a ser submetido a CNEN.

Existem ainda as Listas de Verificação - LVs, sistematizadas através do

procedimento PA-OP-04 (FURNAS, 1997). Estas listas apresentam o tempo de
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operação dos ESCs, configuração da usina, relação de alarmes atuados, e outras

anormalidades que ocorrem em um turno de operação.

Conforme veremos na Seção 4.2, o caso exemplo será centrado em três

componentes: a bomba centrífuga motorizada AF-lA, a válvula motorizada PV-l527

(MOV) e a válvula de retenção AF-168. Considerando a operação de um trem do

sistema, durante um ciclo de operação, cerca de 18 meses para operação propriamente

dita e 2 meses relativo a parada para recarregamento e utilizando os dados constantes

da Tabela 1 do Apêndice 2, podemos compor a Tabela 3.1 abaixo, contendo os dados

sumarizados sobre partidas ou atuação dos componentes e tempo de operação, para

um ciclo:

Tabela 3.1 - Relação de número de partidas e tempos de operação

para componentes em 1 ciclo de operação de 18 meses

COMPONENTE TEMPO DE PARTIDAS

OPERAÇÃO (min) ATUAÇÕES

AF-IA 700 33

PV-1527 155 24

AF-168 155 24
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CAPÍTULO 4 - APLICAÇÃO DE MCC AO CASO ESTUDO

4.1 - Coleta de dados

o sistema selecionado foi o da Água de Alimentação Auxiliar. Os critérios

utilizados para esta seleção estão definidos no Capítulo 3.

O levantamento do histórico operacional do sistema AAA, considerado neste

estudo abrange o período entre 01/01/1983 e 3111211991 e foi obtido através do

relatório especificado no relatório FURNAS (1995) . A partir deste relatório, foram

selecionadas as taxas de falhas utilizadas nas FMEAs (Figura 1 do Apêndice 1). Estas

taxas de falha não são completas, uma vez que o critério para seleção de falha de

componentes utilizado, só considera falha simples, que causam a perda da função do

sistema. Adicionalmente, este relatório não possui dados relativos a todos os

componentes deste sistema. Por este motivo, os dados de falha relativos a válvula de

retenção foram obtidos a partir da Tabela 4 do Apêndice 2, montada a partir dos dados

de falha (genéricos) de válvulas de retenção, apresentados em IAEA (1989). Na

avaliação de MCC, se faz necessária também uma análise mais detalhada, para se

verificar a eficácia das ações de manutenção realizadas (por exemplo a falha da

válvula de retenção coincidente com falha da válvula aberta da válvula de descarga) .

Foram também identificados os relatórios de eventos significantes, relacionados com

este sistema e listados na Tabela 2 do Apêndice 2.

Também foram consultados dados sobre tempo de operação dos componentes

e determinação de taxas de falha, nas seguintes fontes de informações:

(a) Registros de testes periódicos realizados (REITPs)

(b) Registros diários de operação (RDOs)

(c) Histórico de operação da usina (Principalmente Licença de Trabalho - LT,

Solicitação de Ordem de Trabalho - SOI e Condição Limite de Operação - CLO, e

utilizando como complemento os Livros do Supervisor de turno, e do Operador de

reator)

(d) Histórico de manutenção
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As indisponibilidades de equipamentos removidos de serviço rotineiramente

para execução de pequenos reparos ou ajustes não foram contabilizadas.

Como observado nas Seções 3.4 e 3.5, não existe uma fonte única ideal para a

aquisição dos dados necessários para a determinação de dados de falhas. Cada fonte

tem vantagens e desvantagens e o analista deve identificar e justificar, em caso de

incompatibilidade de dados, a fonte de dados adequada.

Também não existe disponível um documento específico que contenha dados

sobre demanda de componentes· e horas de serviço. Estes dados foram obtidos a partir

de uma compilação das fontes mencionadas anteriormente. Para a obtenção dos dados

sobre demanda de componeIl:tes foram utilizadas principalmente os registros de testes

periódicos e os registros diários de operação.

Para identificar o número de falhas de componentes, bem como os modos de

falha, foram analisados os Relatórios de Incidentes Operacionais (RIOs) ou Relatórios

de Eventos Significantes (RES), os Relatórios de Inspeção e Testes Periódicos

(REITPs), Licenças de Trabalho (LTs) e Solicitações de Ordem de Trabalho (SOTs).

A rotina de operação da usina é registrada no Relatório Diário de Operação.

4.2 - Definição de limites do sistema e partição em subsistemas

A definição dos limites do sistema analisado obedeceu aos requisitos

estabelecidos em IAEA (1992c), como mencionado na Seção 2.3. De maneira geral, a

parte de alimentação elétrica será considerada a partir da alimentação do disjuntor ou

Centro de Controle de Motores (CCM), até o componente mecânico equivalente.

Estes limites ficaram estabelecidos da seguinte maneira: (1) bomba centrífuga - parte

mecânica da bomba, motor elétrico e disjuntor; (2) válvula motorizada - corpo da

válvula, atuador e disjuntor e; (3) válvula de retenção - corpo da válvula.

O sistema AAA possui dois trens, como descrito na Seção 3.2. Para facilitar a

análise, dividimos este sistema em 3 subsistemas, a partir de GIBBS & HILLS

(1995):

(1) Pressurização, englobando bombas e fontes de potência (motores e turbinas - cor

azul); (2) Distribuição, englobando tubulações, válvulas, sensores e instrumentação de

monitoração (cor roxa) e (3) Controles, englobando estações controladoras, circuitos
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lógicos, etc (cor verde). A Figura 4.1, baseada em NRC (1991), apresenta um

esquema representando esta divisão.

O documento NRC (1992a), divide os equipamentos e componentes do

sistema AAA em cinco grupos: Motores de bombas, bombas, atuadores de válvulas,

válvulas e demais componentes. Para fins didáticos consideramos apenas um trem (A)

do sistema e neste, apenas três componentes, sendo um relativo ao subsistema de

pressurização - Bomba centrífuga motorizada (AF-1A - classe nuclear 2B), e os

restantes relativos ao subsistema de distribuição - válvula de retenção (AF-168 

classe nuclear 2A, classe C de Inspeção em Serviço - lSI, fabricante Walworth,

diâmetro de 3 polegadas) e válvula de descarga (classe nuclear 2B, classe B de

inspeção em serviço, fabricante Copes Vulcan, diâmetro de 3 polegadas, atuador

Limitorque), tipo globo motorizada (MOV - PV-1527). A classificação destas

válvulas foi obtida a partir de FURNAS (1996A). A maioria das atividades de

manutenção efetuadas neste sistema estão associadas a estes componentes.
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4.3 - Definição das funções do sistema e falhas funcionais

Conforme descrição efetuada na Seção 3.3, o sistema de Água de Alimentação

Auxiliar - AAA pode executar as seguintes funções:

_ suprir água de alimentação aos geradores de vapor para possibilitar a remoção de

calor de decaimento do núcleo

_ suprir água de alimentação durante a operação de partida ou quando a usina estiver

sendo mantida na condição de parada quente

- Possibilitar o controle da química da água através da injeção de hidrazina

Nesta aplicação, será considerada a função principal, de supnr água de

alimentação aos geradores de vapor para possibilitar a remoção de calor de

decaimento do núcleo, quando o sistema de condensado água de alimentação

principal não estiver disponível, após um desligamento do reator.

Para a composição das falhas descritas abaixo foram utilizados dados relativos

à experiência operacional internacional (NRC, 1992b) e as falhas observadas na usina

em estudo (FURNAS, 1995). Tem sido observado na experiência internacional que as

falhas neste sistema se situam na seguinte proporção: 12% para as bombas, 37% para

os motores, 18% para válvulas, 28% para atuadores de válvulas e 5% para os demais

componentes. Com relação às falhas funcionais, para os componentes selecionados,

pode-se definir basicamente os seguintes modos de falha:

(1) Bomba de água de alimentação auxiliar AF-IA. Para este equipamento,

analisamos as falhas possíveis dos três componentes envolvidos diretamente na sua

performance: bomba, motor e disjuntor.

- Falha em partir da bomba - Esta falha poderia estar associada a problemas elétricos,

como falha do disjuntor de 4.160 volts (desalinhamento dos contatos do disjuntor com

o cubículo, folga excessiva, molas fora de regulagem), corrosão ou mau contato de

contatores, ou atuação da proteção elétrica do motor (como subtensão, subfrequência,

falha para terra, sobrecorrente).

- Falha durante operação da bomba - Esta falha poderia estar associada a condições

hidráulicas, como presença de cavitação, pressão interna; falhas mecânicas, como

desgaste normais ou anormais dos internos da bomba (quebra ou desgaste do
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impelidor, falha dos mancais da bomba ou do motor, roçamento, contaminação de

óleo lubrificante), corrosão, vazamentos através de selagem ou tubulações de

resfriamento, ruptura da carcaça da bomba, desalinhamento do conjunto, chegando até

mesmo a uma falha catasfrófica, com a ejeção de partes; ou falhas elétricas, estas

associadas ao motor, disjuntor e muflas, como queima ou degradação do motor

(presença de pontos quentes - superaquecimento, umidade, alta corrente de operação,

falha de isolamento, etc.); falha do disjuntor devido a ajuste fora do intervalo

aceitável, falha nos contatos; e falha das muflas (conexão de potência da barra de

suprimento de potência com o motor).

(2) Válvula motorizada PV-1527 (MOV) - Este é um componente que merece

atenção especial, devido à grande quantidade de experiência internacional (NRC,

1989b), considerando o histórico de manutenção e ao modo como atualmente está

sendo mantida. Esta válvula é normalmente aberta, mas em função de falhas das

válvulas de retenção de descarga, como descrito na Seção 4.5, vem sendo mantida

fechada, recebendo sinal para abrir, com a partida da bomba e pressurização do

sistema. Novamente, aqui podemos citar também como destaque para mecanismos de

degradação efeitos associados à corrosão e erosão. Um grande número de falhas tem

sido observado no atuador, devido ao ajuste estático de seus componentes, nem

sempre adequados ao comportamento dinâmico do sistema quando em operação.

- Falha em abrir da válvula - Torque insuficiente (para as condições hidráulicas de

vazão e pressão da tubulação), falha do disjuntor 480 volts (problemas de fabricação,

falhas de fase, ajustes incorretos), falha mecânica do atuador (problemas dos

internos), também sendo considerado aqui uma falha catastrófica, como a separação

do atuador, da haste de acionamento da válvula ou falhas elétricas do atuador

(semelhantes às mencionadas anteriormente).

- Falha em fechar da válvula - podemos citar as mesmas falhas mencionadas na Seção

anterior.

- Incapacidade de fornecer vazão mínima para o gerador de vapor (Atuação parcial da

válvula motorizada) - Emperramento dos internos (problemas de lubrificação),

variações nos parâmetros hidráulicos da tubulação (condições dinâmicas) ou falhas

elétricas (como citado anteriormente).



59

(3) Válvula de retenção AF-168 - As falhas associadas a este componente são

exclusivamente mecânicas. Para as falhas abaixo listadas, podemos citar como

principal mecanismo de degradação os efeitos relativos a erosão, corrosão e presença

de materiais estranhos na tubulação.

_ Falha em abrir - Condições hidráulicas (pressão superior a jusante da válvula) ou

corrosão dos internos, causando o travamento.

_ Falha em fechar (vedação) - Vibração induzida por vazão, falha do anel de selagem

da sede e contra sede, internos soltos ou rompidos, presença de material estranho entre

a sede e contra-sede, impedindo o seu fechamento.

- Vazamento, fluxo reverso ou passagem interna

Em nenhum dos casos anteriores foi considerada falha funcional associada à

perda de potência elétrica. Esta simplificação foi efetuada devido à existência das

fontes alternativas de suprimento e a existência de procedimentos de emergências e

contingências para esta situação. As falhas associadas a este evento não apresentam

contribuição para a seleção de atividades de manutenção efetivas. Também não foram

consideradas falhas humanas que pudessem ocorrer durante um alinhamento do

sistema embora estas possam ter um peso importante na taxa de falhas. A contribuição

deste tipo de falha seria no sentido de exclusão da atividade e de seleção de outra

baseada em monitoração de condição do equipamento.

A Instrumentação e Controle (I&C) foi analisada com a utilização da matriz de

I&C (Figura 2 do Apêndice 1). Para a elaboração desta matriz foram utilizados os

desenhos de GIBBS & HILLS (1978), com o TAG especificando a identificação do

instrumento considerado, por exemplo 1530, indicando o medidor de fluxo FT-1530.

De maneira geral, foi verificado que esta instrumentação não afeta a realização da

função de segurança, servindo apenas para a comprovação e monitoração dos

parâmetros associados, a menos dos medidores de pressão PT-1527/1528 e das chaves

de partida das bombas centrífugas motorizadas, HS-1523/1524. Uma falha destes

últimos pode comprometer a operabilidade do respectivo trem.

Pode ser verificado a partir desta Tabela que a instrumentação de nível do

tanque de água de alimentação auxiliar, embora tenha importância na monitoração do
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inventário do tanque, não compromete a função e é monitorada em inspeções

rotineiras efetuadas pelo turno de operação, tanto no local, como na sala de controle.

O tanque possui um indicador local (LI-1502) e 3 indicadores remotos (LT-1501, LS

1500 e LS-1502), enviando sinais para a sala de controle e para os painéis de

desligamento a quente ("hot shutdown panels"). A falha destes indicadores não causa

indisponibilidade da função de segurança do sistema, apenas a verificação da

disponibilidade do tanque a partir da sala de controle. A instrumentação do tanque de

água de alimentação auxiliar pode ser visualizada, simplificadamente, na Figura 3.2

(GIBBS & HILLS, 1978).

4.4 - Avaliação das falhas funcionais

Com base nas considerações realizadas na Seção anterior, foram efetuadas

análises de modos e efeitos de falhas para os componentes selecionados. Estas

análises são descritas abaixo e consolidadas nas Figuras 1 e 2 do Apêndice 1.

Com os modos de falha dos componentes selecionados determinados,

efetuamos a análise para identificação dos seus efeitos em níveis local, de sistema e de

usina. Na composição do universo de falhas possíveis, foram utilizadas as seguintes

documentações: (1) Relação detalhada de causas de falhas possíveis, apresentada na

Figura 3 do Apêndice 1, extraída de MOULBRAY (1997), complementada com a

publicação NRC (1992b) e histórico de manutenção; (2) Relatórios de Eventos

Significantes (RES), relacionados com o sistema selecionado (Tabela 2 do Apêndice

2); e (3) Relatório de dados de falha da usina (FURNAS, 1995) efetuado pelo grupo

de Análise probabilística de Segurança (APS), contendo um banco de taxa de falhas

do sistema. Algumas falhas observadas em componentes semelhantes, porém de

sistemas diferentes, como atuadores de válvulas motorizadas, motores de 4.160 volts,

disjuntores de 480 volts e bombas centrífugas, também foram consideradas na análise

abaixo.

As taxas de falha, para a bomba centrífuga e válvula motorizada, listadas na

FMEA, foram obtidas a partir de FURNAS (1995). Devido a não disponibilidade de

dados de taxa de falha específico para válvulas de retenção da usina estudo, foram

utilizados os dados de taxa de falha apresentados em IAEA (1989), sendo selecionado
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o valor mais conservativo, relativo a usinas mais antigas em operação ("OLD PWR").

A Tabela 4 do Apêndice 2 apresenta um quadro comparativo entre as taxas de falha

dos componentes analisados da usina estudo e das fontes apresentadas em IAEA

(1989).

As Especificações Técnicas da usina (FURNAS, 1994) estão em fase final de

revisão, na ocasião da elaboração do presente trabalho, e estão incorporando a

sistemática e requisitos adotadas na Especificação Técnica padrão adotada pela NRC

(NRC 1992d). Deste modo, consideraremos os requisitos desta última, na análise das

Condições Limites de Operação (CLO). Estes requisitos especificam que, com a usina

no modo de operação, um trem pode ficar inoperável (apresentar falha), durante um

período de 48 horas, e se não for restabelecida a sua condição operacional, a usina

deve ser desligada. Com a usina no modo de desligada, só é permitida a criticalização

(partida) do reator, se todos os trens estiverem plenamente operáveis (Seção 3.5).

Uma vez que a falha de qualquer um dos componentes selecionados causa a

perda da função de segurança analisada, estes requisitos serão aplicados. A partir

destes dados efetuamos a análise abaixo:

(1) Bomba de água de alimentação auxiliar AF-IA: Como visto na Seção 3.2, a

partida deste componente pode ser manual ou automática, pelo sistema de proteção do

reator. Os modos de falha possíveis são: a bomba não partir quando requerida ou

apresentar falha durante a operação. O conjunto bomba e motor localiza-se, no

edifício de segurança, elevação 0,60 m, sala 120A, imediatamente ao lado da bomba

de água de alimentação AF-IB. O seu disjuntor está localizado na sala de cabos,

edifício auxiliar sul, elevação 11,55 m sala 250, juntamente com disjuntores de

demais componentes do trem A de outros sistemas relacionados com a segurança.

A falha em partir da bomba pode ser creditada quase que exclusivamente à

parte elétrica do componente. Observamos aqui que estamos considerando a

existência de disponibilidade e confiabilidade (parâmetros de frequência e tensão

adequados) de alimentação elétrica para o sistema. Deste modo, podemos localizar

esta falha ou no disjuntor, ou no motor, ou na conexão motor-disjuntor (muflas).

Considerando uma falha no disjuntor, na partida, não haveria maiores

consequências em nível local. Em nível de sistema, a consequência seria a perda do
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trem relativo a bomba AF-IA. Em nível de usina, considerando o modo de operação,

a bomba poderia estar parada e a falha causaria, uma entrada na Condição Limite de

Operação (CLO). No caso de indisponibilidade dos outros trens (isolados para

manutenção ou teste), esta falha poderia causar danos ao núcleo do reator, uma vez

que seria perdida a função crítica de segurança "Fonte fria" - responsável pela

remoção de calor de decaimento do núcleo, via geradores de vapor, logo após um

desarme do reator. Com a usina no modo de desligada e se preparando para entrar no

modo de operação, a criticalidade do reator seria adiada, conforme descrito acima.

Estas mesmas considerações podem ser utilizadas com a falha do disjuntor com a

bomba em operação.

Considerando uma falha no motor, na partida, não haveria maiores

consequências em nível local. No nível de sistema seria perdido o respectivo trem. No

nível de usina seria aplicável a CLO mencionada acima. Em função do modo da usina,

poderia ser atrasada a partida se estivesse desligada ou, se estivesse no modo de

operação, poderia causar danos ao núcleo (caso os outros trens estivessem

indisponíveis). Considerando uma falha do motor durante a operação da bomba,

dependendo do tipo desta, poderíamos ter como consequência, em nível local, a perda

da bomba de água de alimentação auxiliar AF-IB, caso houvesse ejeção de partes do

motor ou um princípio de incêndio devido à queima deste.

Considerando uma falha da bomba, com ela operando, poderíamos ter como

consequência, em nível local, a presença de vazamentos através da selagem ou ejeção

de partes da bomba, afetando a bomba AF-1 B, localizada ao lado, e consequentemente

o trem associado a esta. A falha deste componente, no nível do sistema, causa uma

perda do respectivo trem. No nível de usina, as implicações são a entrada na CLO,

possível dano ao núcleo do reator, conforme descrito acima, e, se o reator estiver na

condição de desligado, atraso na partida da unidade. A degradação dos parâmetros

hidráulicos também é considerada uma falha deste componente, caso a vazão de

resfriamento para os geradores de vapor se situe abaixo dos valores estabelecidos.

Estes valores foram considerados nas análises de segurança e nas bases de projeto

como os mínimos necessários para não causar danos ao núcleo.

A falha destes componentes só pode ser detetada a partir da realização de

testes periódicos, sendo deste modo consideradas falhas não reveladas. Com o sistema
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em operação, durante a realização de testes periódicos, as falhas podem ser detetadas e

monitoradas com a utilização da instrumentação existente, mencionada na Seção 3.2.

Para o caso de queima do motor ou princípio de incêndio existe no local detetor de

fumaça, com indicação na sala de controle.

(2) Falha da válvula de retenção AF-168: A função básica deste componente é efetuar

um isolamento entre as fronteiras do gerador de vapor e deste sistema. No caso de.

falha aberta ou falha na selagem, dando passagem interna, através deste componente,

ocorreria um aumento de temperatura na sucção da bomba AF-IA, e em caso de

operação desta, ocorreria a presença de cavitação com a consequente perda do

equipamento e do trem. Este modo de falha não tem consequências locais. No nível de

sistema, acarreta a perda do trem e no nível da usina, a conseqüente entrada em CLO,

como visto acima e possível dano ao núcleo do reator.

No caso de falha fechada, não haveria injeção nos geradores de vapor e as

mesmas considerações realizadas para a falha aberta, com relação aos níveis local, de

sistema e de usina, seriam aplicáveis.

(3) Falha da válvula motorizada PV-1527: Conforme visto na Seção 3.2, esta é uma

válvula tipo globo, com atuador fabricado pela Limitorque e deve estar normalmente

aberta. A falha em abrir não apresenta consequências em nível local. No nível de

sistema, teremos a perda do trem e no nível da usina, a consequente entrada na CLO

descrita acima e possível dano ao núcleo do reator. Podemos utilizar estas mesmas

considerações para falha em fornecer a vazão nominal.

No caso de falha em fechar, também não teremos consequências locais, a

menos de falha simultânea com a válvula de retenção AF-168, quando teremos então

aquecimento da tubulação. A nível de sistema, não teremos a perda da função de

segurança, mas a nível de usina, teremos a entrada na CLO, uma vez que um

componente do trem não estará operável.

As taxas de falhas utilizadas nas planilhas foram obtidas a partir da Tabela 4

do Apêndice 2. Para a bomba motorizada AF-1A e válvula PV-1527 foram utilizados

os valores obtido a partir do Relatório do grupo de segurança da usina (FURNAS,

1995). para a válvula de retenção AF-168 foi utilizado o valor mais conservativos da

Tabela mencionada anteriormente.
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4.5 - Identificação de componentes críticos

o sistema de água de Alimentação Auxiliar possui diversos componentes,

divididos entre os seus trens. Com base no desenho 2224-M-2F da Gibbs & Hill Inc

(GIBBS & HILLS, 1995), podemos listar os seguintes componentes, utilizados nas

funções deste sistema:

Tabela 4.1 - Relação de componentes do sistema AAA por trem

TREM DA BOMBA CENTRIFUGA TURBINADA AF-2

Bombas Válvulas Válvulas Válvulas de I&C I&C I&C

centrífugas Motorizadas Pneumáticas retenção Pressão Vazão Temper

AF-2 HV-1521 AF-lü5 PT-152ü FT-1529 TE-1517

HV-1522 AF-118 FT-153ü TE-1518

AF-165 PI-1511

AF-122

AF-173

TREM DA BOMBA CENTRIFUGA MOTORIZADA AF-IA

AF-IA PV-1521 AF-139 PI-1522 FT-15ü9 TE-1525

AF-127 PT-1527 FT-1529

AF-168

AF-13ü

TREM DA BOMBA CENTRIFUGA MOTORIZADA AF-IA

AF-IB PV-1528 AF-144 PI-1515 FT-151O TE-1526

AF-157 PT-1528 FT-153ü

AF-176

AF-158

Não foram listados na Tabela aCIma, válvulas manuais, filtros, orifícios

redutores de pressão utilizados para testes em recirculação, válvulas de drenos e

outros acidentes do sistema, devido a sua pouca contribuição para a indisponibilidade

do sistema (baseado no histórico operacional e de manutenção).
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Todos os componentes listados acima são considerados críticos, de acordo

com os critérios estabelecidos na Seção 2.6 e classificados como tipo "A", pois este

sistema é projetado para mitigar acidentes ou transientes e estão na linha de injeção de

água para os geradores de vapor e suas falhas podem causar uma perda da função

crítica de segurança (Fonte fria).

Atenção especial foi dada para as válvulas motorizadas e para as válvulas de

retenção, devido ao histórico de manutenção e experiência operacional internacional.

Com relação às válvulas motorizadas, tem sido observado na literatura

internacional (Generic letters, Information Notices), casos de não atuação destas

válvulas, uma vez que são ajustadas e testadas com condições estáticas na tubulação, e

quando solicitadas sob demanda, estão sujeitas a condições dinâmicas. Esta em

processo de aquisição, pela usina de Angra-I,. equipamento para monitoração de

condição destas válvulas, baseado em assinaturas de corrente, medidas de

deslocamento de internos (haste, etc), com a utilização de sensores ("strain gages")

durante testes de atuação para avaliação de desgaste de componentes internos ("weak

links") dos atuadores. Entretanto, estas técnicas ainda não consideram as condições

dinâmicas a que este componente estariam submetidos sob demanda.

Com relação às válvulas de retenção, tem sido observado que após a parada

das bombas, estas ficam dando passagem interna, causando um aumento de

temperatura na sucção das respectivas bombas centrífugas, o que poderia causar

condições de cavitação, comprometendo a partida da bomba em caso de demanda. Em

função deste problema, a válvula motorizada localizada na sucção da retenção e que

normalmente deveria estar aberta, é mantida fechada. Estudos efetuados identificaram

a causa como sendo deficiência de projeto, devido a instalação destas válvulas ser

muito próxima de curvas na tubulações onde estão instaladas, em função de seu

diâmetro. A usina de Angra 1 adquiriu recentemente, equipamento de ultra-som, para

teste de monitoração de condição de válvulas de retenção, entretanto, as válvulas

citadas neste trabalho não fazem parte do escopo deste teste.
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4.6 - Seleção de atividades de manutenção preventiva e testes periódicos

Corno visto na Seção 2.7, este passo da análise consiste na identificação de

atividades de manutenção preventivas efetivas para evitar a ocorrência das falhas

identificadas na Seção anterior, ou sinalizar as tendências das degradações associadas.

Atenção especial foi dada a degradação por envelhecimento ("Aging") de

componentes, devido ao tempo de operação da usina em estudo, cerca de 15 anos.

Foram utilizados, corno documentos base nesta seleção, as publicação NRC

(1992b), SANDIA (1994), EPRl (1988) e IAEA (1990). Estes documentos

apresentam urna compilação dos principais mecanismos de degradação, tipos de

falhas e recomendações de manutenção e testes periódicos (atividades e frequências),

para itens considerados problemáticos em usinas nucleares americanas. Em várias

partes da análise abaixo serão também mencionados, outros documentos, corno o

ASME (1980), Seções IWP e IWV, e as Especificações Técnicas da usina (FURNAS,

1994). Estas referências são de caráter mandatório, e contêm requisitos com relação a

tipo de teste, critérios de aceitação, frequência e ações corretivas a serem tornadas em

casos de falhas (Seção 3.5).

A Figura 3 do Apêndice 1 apresenta urna relação de causas de falhas com nível

de detalhe satisfatório, para procedermos à seleção das atividades de manutenção.

Especificamente para válvulas motorizadas (MOV), foram utilizados, adicionalmente,

os seguintes documentos: NRC (1989b), HAYNES (1992), e o NRC (1985), que

foram utilizados na análise da válvula PV-1527.

Na seleção das atividades de manutenção, optou-se por uma política de

intervenção em componentes sem que se causasse o seu isolamento operacional. Deste

modo, se minimizaria o tempo de indisponibilidade e também a ocorrência de erros

humanos decorrentes de atividades de manutenção e alinhamentos operacionais.

As frequências especificadas foram baseadas nos documentos de referência

citados nesta Seção.
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De maneIra geral, a análise efetuada nesta Seção apresenta a seguinte

estrutura: primeiro, são discutidos os tipos de falhas, como listados na Seção 4.3;

posteriormente, são avaliados os mecanismos de degradação e, em seguida, são

apresentadas as atividades de manutenção preventiva recomendadas, com suas

respectivas frequências, sintetizadas em Tabelas individuais.

(1) Bomba centrífuga hidráulica AF-1A: O desgaste de partes desta bomba pode

resultar a partir de forças mecânicas, hidráulicas ou de atrito. Os problemas

operacionais mais comuns e significativos apresentados são: desgaste de mancais,

degradação da· selagem do eixo, roçamento entre partes rotativas e estacionárias,

desgaste do impelidor, ruptura do eixo e desbalanceamento do conjunto. Podemos

citar como principais mecanismos de degradação, fadiga, corrosão, erosão, oxidação e

vibração.

Observa-se que a maioria do tempo de operação deste componente ocorre

durante testes em recirculação,. para evitar resfriamento adicional dos geradores de

vapor. Entretanto, a operação com fluxo reduzido acelera os mecanismos de

degradação por desgaste em função das instabilidades hidráulicas. Estes mecanismos

de degradação são mencionados em NRC (1992a), como causadores de quebras de

impelidores e eixos, desbalanceamento de mancais, falhas devido a cargas excessivas,

entre outros. Os dados obtidos a partir de testes com baixa vazão fornecem pouca

informação sobre a performance hidráulica da bomba e do motor. Este fato é

facilmente comprovado comparando-se os resultados de testes efetuados com a bomba

sendo testada com a usina no modo de operação (alinhamento do sistema para

recirculação) e com a usina em fase de partidas ou desligamentos (alinhamento do

sistema direto para os geradores de vapor). Outro importante parâmetro indicativo de

degradação é a vibração. O código ASME (1980) e estabelece requisitos para a

realização de testes para verificação da performance hidráulica e monitoração de

temperatura e vibração de mancais de bombas. Entretanto, a vibração é monitorada

apenas em relação à velocidade e amplitude de deslocamento. Estes testes são

especificados para serem realizados a cada 3 meses. Recomenda-se, adicionalmente,

que seja monitorado o espectro de frequência de vibração, uma vez que este fornece

dados mais representativos sobre o comportamento do componente, principalmente

em testes efetuados com o alinhamento em recirculação. As Especificações
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Técnicas da usina, também apresentam requisitos para verificação da performance

hidráulica deste componente, com frequência mensal. A atividade de monitoração de

temperatura de mancais não é considerada representativa de indicação de degradação

de mancais, mas é requerida pelo código ASME (1980), com uma frequência anual.

Outra atividade de manutenção preventiva representativa é a análise de óleo

lubrificante. É de conhecimento geral que uma boa lubrificação de componentes é a

chave para minimizar degradação por desgaste e aumentar a longevidade do

componente. Esta análise verifica a manutenção das propriedades físicas e químicas

do lubrificante (viscosidade, ph, presença de particulados e partículas metálicas,

presença de água, etc), sinalizando o momento onde uma troca se faça necessária.

Recomenda-se a execução desta atividade com frequência de 3 meses.

Periodicamente, .em intervalos de 5 a 10 anos, recomenda-se uma

desmontagem e inspeção dos internos. O escopo desta atividade deve considerar a

inspeção visual de todas as partes rotativas e estacionárias, realização de ensaios não

destrutivos (Partículas magnéticas, Líquidos Penetrantes ou Ultra-Som) no eixo,

impelidores e difusores e medição de tolerâncias, como um mínimo. Uma vez que,

para a usina em estudo (com uma idade de aproximadamente 15 anos de operação),

esta atividade ainda não foi realizada, é recomendado que seja realizada tão logo

quanto possível e em função do estado dos componentes seja estabelecida a sua

freqüência. Consideraremos, conservativamente, uma frequência inicial de 4 anos.

Sumarizamos na Tabela 4.2, as atividades de manutenção preventiva

recomendadas para a bomba centrífuga motorizada, com suas respectivas frequências:

Tabela 4.2 - Relação de atividades de manutenção preventiva para bomba centrífuga

ATIVIDADE FREQUENCIA
Teste de performance hidráulica (Monitoração dos parâmetros de 1 mês
vazão, diferencial de pressão e pressão de sucção)
Monitoração de vibração dos mancais da bomba - Código ASME 3 meses
XI (monitoração da velocidade ou do deslocamento)
Monitoração do espectro de frequência de vibração dos mancais 3 meses
da bomba
Análise de óleo lubrificante 3 meses
Monitoração de nível de óleo lubrificante 1 mês
Revisão geral dos internos da bomba 4 anos
Monitoração de Temperatura de mancais 1 ano
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(2) Motor elétrico da bomba centrífuga AF-lA: A degradação de motores, devido ao

envelhecimento e ao tempo de operação, diminui a confiabilidade e aumenta o

potencial de falha deste componente. O impacto de falha de motores em uma usina é

significativo, uma vez que estes desempenham um papel vital na maioria dos sistemas

de segurança. Deste modo o tratamento a ser dado ao motor elétrico da bomba AF -1 A

será bastante semelhante ao dado aos demais motores relacionados com a segurança.

Os principais tipos de falhas deste componente, de acordo com NUREG (1992b), são

a falha do isolamento (ciclos de aquecimento do enrolamento em partidas sucessivas,

condições de s,()brecarga, umidade do ambiente), falha dos mancais e presença de

pontos quentes.

Embora 'o código ASME (1980) não seja aplicável a este componente, é

recomendável também a monitoração da vibração. dos mancais, a exemplo das

atividades que são recomendadas para os mancais da bomba centrífuga, para

acompanhamento da tendência desta peça. Também, a exemplo da bomba centrífuga,

recomenda-se a análise de óleo lubrificante a intervalos de 3 meses.

Com relação a testes elétricos, é recomenda a execução de testes de resistência

do isolamento (megger), para verificação de sua da integridade. Também são

recomendados a realização de termografia (identificação de pontos quentes),

monitoração de corrente de partida e de operação, monitoração do índice de

polarização (Ip - relação de teste de megger de 10 minutos pelo teste de megger de 1

minuto, valor deve se situar entre 2 e 4) e temperatura do enrolamento.

Periodicamente, deve ser também efetuada inspeção visual, interna e externa, para

verificação de presença de poeira, contaminantes, corrosão, trincas, sinais de desgaste,

presença de vazamento de óleo, verificação de limpeza de passagens de ventilação e

condições ambientais extremas que possam comprometer a performance deste

componente. Outra verificação importante recomendada, é a inspeção dos cabos de

alimentação elétrica, na parte da conexão com o motor ("muflas'). A Tabela 4.3

relaciona as atividades de manutenção preventiva e testes recomendados para este

componente.



70

Tabela 4.3 - Relação de atividades de manutenção preventiva para motor elétrico

ATIVIDADE FREQUENCIA

Análise de óleo lubrificante 3 meses

Monitoração de vibração dos mancais do motor - (monitoração 3 meses

da velocidade ou do deslocamento)
Monitoração do espectro de frequência de vibração dos mancais 3 meses

do motor
Monitoração de nível de óleo lubrificante 1 mês
Monitoração do índice de polarização (Ip) 3 meses
Monitoração de temperatura do enrolamento 3 meses
Teste de resistência ao isolamento (megger) 1 ano
Monitoração de corrente de partida e de operação 3 meses
Termografia 3 meses
Inspeção visual externa do motor 2 anos
Inspeção visual interna do motor 2 anos

(3) Disjuntor do motor elétrico do motor da bomba AF-1A. Este componente é um

disjuntor de grandes dimensões, de 4.160 volts. Devido a suas dimensões, apresenta

grande dificuldade de encaixe no nicho, já tendo falhado diversas vezes devido a mau

contato e desalinhamento. Outros grandes mecanismos de falha são o acúmulo de

poeira e substancias estranhas que podem causar um travamento dos dispositivos

elétricos. Outros tipos de falha mencionados são o caráter de operação intermitente,

degradação de superfícies de contato e desvio do set-point de atuação.

As atividades de manutenção preventiva recomendadas devem incluir inspeção

visual interna e externa do conjunto, para verificação de presença de corrosão,

contaminantes, poeira, limpeza de contatos, presença de material estranho, presença

de sinais de superaquecimento, exercício do mecanismo e grau de lubrificação. Com

relação ao disjuntor propriamente dito, devem ser efetuados testes para verificação da

sua abertura dentro do intervalo de set-point aceitável (incluindo teste de corrente de

partida e de sobrecarga durante operação) e teste de isolamento (megger). Estas

atividades e testes periódicos são listadas na Tabela 4.4.
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Tabela 4.4 - Relação de atividades de manutenção preventiva para disjuntor 4.160

volts

ATIVIDADE FREQUENCIA

Teste de isolamento (megger) 2 anos

Inspeção visual interna 2 anos

Inspeção visual externa 2 anos

Teste de verificação de set-point 2 anos

Termografia 3 meses

(4) Válvula de retenção AF-168: Estes componentes são susceptíveis a degradação

relacionada com o envelhecimento. Os principais agentes correspondentes a estas

. falhas são a corrosão e erosão, instabilidades de condições hidráulicas (vazão) e

também a presença de corpos estranhos. Podemos citar como principais falhas,

degradação dos anéis de selagem, ruptura de internos e perda de partes. O documento

NRC (l992b), apresenta os tipos de testes mais comumente utilizados, relacionados

na Tabela 4.5, relacionando métodos de diagnósticos para a identificação das falhas

listadas acima.

Tabela 4.5 - Relação de testes para válvulas de retenção

Método Deteção de Deteção de Não Monitora deslocamento
vazamento interno impactos internos intrusiva pleno do disco

Emissão SIM NAO SIM NAO
acústica

Ultra-som NAO SIM SIM Não em alguns casos
devido a limitações de

angulo dos transdutores
Campo NAO SIM SIM SIM

magnético (indiretamente)
interno

O código ASME (1980) estabelece requisitos para realização de testes para a

comprovação da operabilidade deste componente. De acordo com este código,

válvulas de retenção, que realizam função específica no desligamento do reator para

mitigar as consequências de um acidente ou fornecem proteção contra

sobrepressurização pertencem ao programa de inspeção em serviço (ISI) e são

classificadas como tipo C. O tipo de teste requerido para esta válvula relaciona-se com
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a comprovação da completa movimentação de seu disco, da posição de fechada para

aberta ou vice versa. Este teste deve ser realizado com a frequência de 3 meses.

O documento NRC (l995a), também identifica esta válvula como sendo

integrante do programa de inspeção em serviço e recomenda, na impossibilidade de

teste deste tipo de válvula no modo de operação, que ela seja desmontada e

completamente exercitada em paradas para recarregamento do mícleo. Esta atividade

de manutenção preventiva é considerada de importância em situações onde os internos

sejam submetidos a condições hidráulicas instáveis, como testes em recirculações. A

inspeção realizada após a desmontagem deve também verificar aspectos quanto a

desgastes por erosão, corrosão, presença de trincas e partes soltas.

Em função do descrito são relacionados, na Tabela 4.6, as atividades de

manutenção preventiva e testes periódicos recomendados.

Tabela 4.6 - Relação de atividades de manutenção preventiva para a válvula de

retenção

ATIVIDADE FREQUENCIA
Teste de verificação de acionamento, com vazão 3 meses
nominal injetando nos geradores de vapor
Teste de Ultra som para verificação da completa 3 meses
movimentação do disco e internos da válvula
Desmontagem para movimentação e inspeção dos Em função dos resultados
internos do teste de ultra-som

(5) Válvula globo motorizada PV-1527: Este componente não apresenta grandes

problemas de falha. O guia NUREG 1482 (NRC 1995a) identifica esta válvula como

sendo da categoria B, de acordo com os requisitos do código ASME XI, Seção IWV.

Deste modo, os testes requeridos pelo referido código são aplicáveis. Estes serão

incorporados ao item relativo ao atuador desta válvula. Basicamente, será dada

atenção exclusivamente à parte de selagem da válvula (sede e contra-sede). Estas

poderão sofrer degradações relacionadas com o envelhecimento e por ação de agentes

como corrosão e erosão. Outro item interno a ser mencionado são as gaxetas. Em

função da degradação destas por envelhecimento natural, podem causar influência no

tempo de atuação da válvula, havendo necessidade de substituição. Para este
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componente são recomendadas as seguintes atividades de manutenção preventiva

listadas na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 - Relação de atividades de manutenção preventiva para válvula globo

ATIVIDADE FREQUENCIA

Revisão dos internos e lubrificação da haste 2 anos

Teste de tempo de atuação 3 meses

Verificação de indicação de posição 1 ano

(6) Atuador da válvula motorizada PV-1527: Este componente vem merecendo

atenção especial do órgão regulatório e das usinas nucleoelétricas. Existe farta

literatura com relação à falha destas válvulas, principalmente relacionadas com o

ajuste incorreto de suas chaves de torque e limite. Podemos citar dois exemplos

associados a esta falha: (a) Perda completa de água de alimentação principal e

auxiliar, da usina de Davis-Besse, devido ao alto diferencial de pressão a que a

válvula foi submetida e: (b) Perda de água de alimentação principal da usina de

Sequoyah, unidade 2, devido à separação do disco de sua haste. A partir destes

eventos foi emitido o documento NRC (l989b), que especifica uma série de ações e

testes que as usinas americanas deviam realizar para evitar este tipo de falha.

Basicamente, estas ações correspondiam à realização de uma avaliação de engenharia

para cada MOV, para a identificação das cargas dinâmicas atuantes, após um

transiente (máxima pressão diferencial esperada durante o fechamento e abertura),

para caracterização dos ajustes corretos e a realização de testes sob a ação destas

cargas.

Uma alternativa para a realização de testes com as cargas dinâmicas seria a

realização de teste de diagnóstico. Este consiste na monitoração de alguns parâmetros

do atuador, como deslocamento e posição da haste, forças axiais, deslocamento do

conjunto da mola, tempo de atuação das chaves, tensão e corrente do motor, vibração

e força de torque do atuador. Esta monitoração fornece dados gráficos, chamados

"assinaturas". Estas fornecem por sua vez, informações quantitativas detalhadas

relacionadas com a condição do motor e atuador da válvula, incluindo, valores

médios, grandes variações durante uma ciclagem completa da válvula e valores limite.

O documento apresenta também em seu anexo "A", uma relação das principais
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deficiências e degradações a que este componente estaria sujeito. As falhas devido aos

ajustes incorretos das chaves limite e de torque, ocasionam uma sobrecarga nos

internos. Esta sobrecarga causa desgaste acelerado dos internos, chegando mesmo a

causar cisalhamento entre os parafusos de fixação do atuador com a válvula

propriamente dita. A frequência recomendada para as ações de manutenção

mencionadas acima é de dois anos.

Basicamente, os componentes internos do atuador e motor, são susceptíveis a

degradação relacionada com o envelhecimento, e causada por agentes como corrosão

e erosão. Estes mecanismos causam degradação de isolamento de motores, contatos

deficientes, perdas de partes e desgaste prematuro dos internos. Outros fatores que

contribuem para um mau desempenho do componente são a degradação da graxà,

excesso de lubrificação e relaxamento do conjunto de molas ("spring pack"). As

atividades de manutenção recomendadas estão listadas na Tabela 4.8. A atividade de

manutenção "Teste de diagnóstico", envolve a monitoração da posição da haste,

tempo de atuação das chaves, corrente e tensão do motor, deslocamento da mola de

atuação ("spring pack"), torque de saída do atuador e vibração.

Tabela 4.8 - Relação de atividades de manutenção preventiva o atuador e motor

ATIVIDADE FREQUENCIA
Verificação do ajuste da chave de torque 2 anos
Verificação do ajuste da chave limite 2 anos
Lubrificação do atuador - Troca de graxa 2 anos
Revisão elétrica do atuador 2 anos
Revisão mecânica do atuador 2 anos
Revisão elétrica do motor 2 anos
Teste de diagnóstico (assinatura da MOV) 2 anos

(7) Centro de controle do disjuntor (MCC) da válvula motorizada PV-1527:

Tipicamente, este componente consiste do disjuntor tipo caixa moldada, um contator

magnético, um relé e um dispositivo de sobrecarga magnético. A documentação base

desta Seção apresenta a falha deste componente como causadora de impacto na

disponibilidade dos respectivos sistemas relacionados com a segurança. Os grandes

agentes que contribuem para a falha deste componente são o acúmulo de poeira e

substancias estranhas que podem causar um travamento dos dispositivos elétricos.
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Outros tipos de falha mencionados são o caráter de operação intermitente, degradação

de superfícies de contato e desvio do setpoint de atuação.

As atividades de manutenção preventiva recomendadas devem incluir inspeção

visual interna e externa do conjunto, para verificação de presença de corrosão,

contaminantes, poeira, limpeza de contatos, presença de material estranho, sinais de

superaquecimento, exercício do mecanismo e grau de lubrificação. Com relação ao

disjuntor propriamente dito, devem ser efetuados testes para verificação da sua

abertura dentro do intervalo de setpoint aceitável (incluindo teste de corrente de

partida e de sobrecarga durante operação) e teste de isolamento (megger). Estas

atividades e testes periódicos são listadas na Tabela 4.9.

Tabela 4.9 - Relação de atividades de manutenção preventiva para disjuntor 4.80 volts

ATIVIDADE FREQUENCIA
Inspeção visual interna 2 anos
Inspeção visual externa 2 anos
Teste de verificação do ponto de atuação (set-point) 2 anos

A Figura 4 do Apêndice 1 apresenta estas recomendações agrupadas em uma

única Tabela.

4.7 - Comparação das atividades de manutenção selecionadas com o programa

de manutenção preventiva corrente

Para a execução da comparação das atividades de manutenção e testes

periódicos recomendadas, com as atualmente sendo executadas no sistema se faz,

necessário um conhecimento destas. Foi efetuada pesquisa de dados, nos documentos

mencionados na Seção 4.1 e nas atividades de manutenção preventiva e testes

periódicos atuais, relacionados nas Tabelas 2 e 3 do Apêndice 2.

Foram também, analisados os procedimentos de manutenção e testes

mencionados acima para verificação das atividades efetivamente realizadas.

Como visto na Seção 3.8, o Programa de Manutenção Preventiva estabelecido

na usina foi elaborado no início da operação de Angra I, sofrendo pouquíssimas

revisões. Incorpora, principalmente, recomendações de fabricante e podem ser
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observadas situações de inconsistências, onde para uma mesma família de

equipamentos, submetidas ao mesmo ambiente e circunstâncias operacionais, existem

diferentes atividades de manutenção ou mesmo diferentes freqüências para mesmas

atividades sem que haja uma justificativa para tal. Desse modo, verifica-se que este

programa apresenta espaço para realização de melhorias.

Está em andamento na usina a implantação de uma nova sistemática

computadorizada para programação de manutenção preventiva. Entretanto esta

migração se dará tão somente repassando as atividades atualmente em andamento para

o programa aplicativo de gerenciamento. Esta alteração sugere que, embora alguma

melhora possa acontecer, a expectativa seja de que continuem a existir fraquezas e

deficiências na especificação das atividades de manutenção preventiva.

Pode ser obsevada tambem, a execução de testes periódicos e atividades de

manutenção em períodos diferenciados. A maioria destas atividades poderia ser

efetuada simultaneamente, minimizando com isto o tempo de indisponibilidade do

sistema. Em função desta observação, verifica-se também, uma ausência de um

controle de tempo de indisponibilidade de componentes e sistemas. A existência deste

controle facilitaria a avaliação da eficácia do programa de manutenção e da análise de

MCC efetuada.

Como mencionado na Seção 3.8, existem ainda atividades de manutenção

preditiva, que são realizadas em alguns componentes, entretanto sem fazer parte do

programa formal de manutenção preventiva.

Uma vez relacionadas estas informações, e com os dados obtidos na Seção

anterior, foi efetuada uma comparação entre estas atividades, de modo a ser

determinado, quais deveriam ser incluídas, alteradas ou excluídas do PMP. Os

resultados da comparação das atividades de manutenção são apresentados a seguir:

(1) Bomba centrífuga: Quatro atividades mantidas,uma excluída e duas incluídas.

Verificamos a existência de uma atividade de troca de óleo lubrificante com,

frequência anual. A análise química e de ferrografia realizada a cada três meses

verifica a integridade do óleo, quanto a propriedades químicas e presença de

partículas metálicas e particulados, água, pH etc. Deste modo, esta atividade pode

estabelecer uma frequência dinâmica para a troca de óleo lubrificante. Na prática, tem
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sido observado que o tempo que o óleo lubrificante pode permanecer no componente

é superior a um ano (1,5 a 2 anos). Note-se que este componente opera em regime de

prontidão ("standby"). Com a exclusão desta atividade, minimiza-se o tempo de

indisponibilidade e erros devido a esta intervenção, em função do seu isolamento

operacional. Foram incluídas as atividades de monitoração de espectro de frequência

de vibração, a cada 3 meses, para os mancais da bomba e motor e revisão geral dos

internos, para monitoração dos efeitos de corrosão, erosão e desgaste, a cada 4 anos.

As demais atividades deste componente devem ser mantidas..

(2) Motor elétrico da bomba centrífuga: Duas atividades .mantidas, uma atividade

incluída, duas atividades alteradas.

O mesmo comentário relativo à atividade de troca de óleo lubrificante,

efetuada no item anterior, é aplicável. As atividades de (l) teste de isolamento e (2)

termografia, com frequência de 3 meses, para identificação de pontos quentes no

motor, permitindo a identificação de início de degradação, devem ser mantidas (está

última foi considerada como existente, emnbora não esteja devidamente documentada

no PMP). Foi verificado nos respectivos procedimentos de manutenção e histórico de

manutenção, que as atividades de inspeção visual interna e externa, teste de

isolamento AC/DC e monitoração do índice de polarização já são efetuados, mas

devem ter suas frequências alteradas para dois anos.

Foi recomendada a inclusão uma nova atividade: revisão geral, com frequência

de quatro paradas para recarga, com a finalidade de verificação da integridade

estrutural do componente.

(3) Disjuntor do motor da bomba centrífuga: Trê atividades mantidas e uma atividade

excluída.

As atividades de inspeção visual interna e externa, o teste de isolamento

AC/DC e o teste funcional são compatíveis com as atividades selecionadas. Foi

verificada a existência, no programa de manutenção, de uma atividade de revisão

geral do disjuntor, entretanto sem frequência especificada. Verificou-se que esta

atividade ainda não foi realizada para este componente. Esta atividade pode ser

excluída devido às atividades de carater preditivo especificadas.
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(4) Válvula de retenção AF-168: Uma atividade mantida, uma atividade com

frequência alterada e uma atividade incluída.

A atividade de revisão geral, apresenta uma frequência de cinco anos,

considerada inadequada, em função das falhas observada neste componente e em

outros semelhantes, no próprio sistema. Recomenda-se uma frequência inicial de dois

anos para esta atividade, podendo ser alterada em função da atividade especificada a

seguir. Deve ser incluída a atividade de inspeção por ultra som, com frequência de 3

meses, de modo a monitorar a operação do componente. Deve ser mantido o teste de

verificação de vazão, a cada 3 meses.

(5) Válvula globo motorizada PV-1527: Inclusão de tres atividades.

Não existe, no programa atual, atividade de manutenção para este componente.

Recomenda-se a inclusão das seguintes atividades: (1) revisão geral, incluindo

lubrificação da haste e revisão dos internos, a ser executada a cada dois anos ou duas

paradas para recarga e (2) teste de verificação de tempo de atuação, a cada 3 meses e

(3) verificação de indicação de posição, a cada ano. As duas últimas atividades devem

ser incluídas dentro do escopo de testes periódicos ("surveillance"). A seleção destas

duas últimas atividades se deve ao fato desta válvula ser classificada como de

categoria B, de acordo com os requisitos do código ASME (1980) como verificado na

Seção 4.6. Atualmente esta válvula é classificada como isenta (EC).

(6) Atuador da válvula motorizada PV-1527: Alteração de quatro atividades e

inclusão de uma atividade.

As atividades de manutenção de inspeção visual interna e externa, teste

funcional e teste de isolamento AC/DC, embora listadas no PMP, não possuem

frequência estabelecidas. Recomenda-se uma frequência de 2 anos para cada uma

destas. Quanto à atividade de análise de óleo lubrificante, ou troca de graxa, sua

frequência pode ser alterada para 2 anos. Recomenda-se também, a inclusão de uma

atividade denominada teste de diagnóstico, a ser realizada a cada dois anos,

englobando as seguintes verificações: ajuste da chave de torque e da chave limite,
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troca de graxa, revisão elétrica e mecânica do atuador e monitoração das assinaturas

de corrente durante ciclagem da válvula.

(7) Disjuntor da válvula motorizada PV-1527: Duas atividades mantidas e uma

excluída.

Tabela 4.10 - Relação de balanço de atividades de manutenção

TAG Mantidas Incluídas Alteradas Excluídas

AF-IA bomba 4 2 1

AF-IA motor 2 12 2 1

AF-IA disjuntor 3 1

AF-168 válvula retenção 1 1 1

PV-1527 válvula globo 3

PV-1527 atuador 1 4

PV-1527 disjuntor 2 1

TOTAL 11 8 7 4

Os resultados da comparação de atividades de manutenção, efetuada acima,

estão sintetizados na Figura 5 do Apêndice 1.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 - Conclusões

o objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização do método de Manutenção

Centrada em Confiabilidade (MCC) como ferramenta para desenvolvimento,

otimização e avaliação de programas de manutenção preventiva de usinas

nucleoelétricas.

Para atingir este objetivo, o trabalho concentrou-se: (a) na apresentação inicial

de um conjunto de definições, pertinentes e fundamentais para o desenvolvimento do

tema, (b) na apresentação e discussão de conceitos e metodologias de MCC, utilizadas

em várias usinas nucleares (tais como EDF, Commonwealth, Siemens, etc), (c) nos

requisitos de códigos e normas aplicáveis, (d) no desenvolvimento de uma sistemática

para aplicação da MCC e (e) na aplicação dessa sistemática ao sistema de água de

alimentação auxiliar, da usina de Angra 1, como caso exemplo.

Os primeiros resultados da aplicação desta metodologia, são de aspecto geral,

e referem-se: (a) identificação da necessidade da criação de uma base de dados com

integridade, qualidade e de fácil e rápida manipulação, (b) verificação de que este

método fornece uma base documentada para o programa de manutenção preventiva,

(c) o método fornece, efetivamente, um processo estruturado, para o desenvolvimento,

otimização e avaliação destes programas e (d) é uma metodologia consistente e

eficiente, no estudo de falha de componentes, na determinação da causa destas falhas,

na identificação de atividades de manutenção preventivas efetivas e na otimização de

programas de manutenção.

Observou-se também, na aplicação do caso exemplo, a necessidade de se

considerar a influência da degradação por envelhecimento, na análise, uma vez que a

usina de referência possui um tempo de cerca de 15 anos de operação.

Como resultado da aplicação da MCC ao sistema de Água de Alimentação

Auxiliar, conclui-se 4 aspectos, destacados a seguir:

1 - A principal conclusão deste trabalho diz respeito à avaliação da eficácia do

programa de manutenção atual, enfocando o sistema de Água de Alimentação
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Auxiliar, destacando-se a determinação de que atividades de manutenção são

aplicáveis ou não, de forma a possibilitar uma correção do programa de manutenção.

Para o sistema em estudo verificou-se que das atividades de manutenção atualmente

executadas, 11 podem ser mantidas, 4 podem ser excluídas, 7 podem ter suas

frequências alteradas e 8 podem ser incluídas. Destas 8 atividades, 2 são executadas,

entretanto, informalmente, com frequências inadequadas ou eventuais, sendo deste

modo, consideradas como de inclusão (espectro de frequência de vibração e

assinaturas de MOVs). Ainda com relação as atividades a serem incluídas, apenas 3

requerem isolamento do componente, e mesmo assim, são especificadas para serem

realizadas em grandes ~ntervalos, com a usina na condição de desligada para

recarregamento. Observa-se, desse modo, uma tendência para uma política de não

intervenção direta em componentes, sendo dada preferencia para atividades de

manutenção preditiva (Monitoração de condição).

Verifica-se que O· programa de manutenção atualmente em VIgor, na usma

nuclear de Angra 1, pode ser revisto, conforme mencionado nos itens 4.6 e 4.7, de

modo a estabelecer as atividades de manutenção efetivas e as bases associadas.

A base desta conclusão considera a experiência internacional, o

desenvolvimento do estado da arte, no tocante a atividades de manutenção e ao

histórico de manutenção apresentado pela usina de referência. Os dados relativos a

este histórico consideram as taxas de falha e indisponibilidade até 1991. Deste modo,

se faz necessário a atualização destes, de forma a serem obtidos critérios mais

precisos para determinação da necessidade de reavaliação do programa. Como

observado no Seção 4.1, a inexistência de um sistema de aquisição de dados

computadorizado, para o registro específico do tempo de indisponibilidade e taxas de

falha de ESCs, dificulta o trabalho de análise e impossibilita uma rápida resposta na

determinação de indicadores da performance e eficácia do programa.

2 - A execução adequada de um Projeto de MCC, pode ser considerado um modo

satisfatório para a implementação de alguns dos requisitos relativos ao Programa de

Monitoração da Eficácia da Manutenção (PMEM), estabelecido na Autorização para

Operação Permanente (AOP) de Angra 1, como um dos programas de melhoria,

principalmente nos requisitos identificação de sistemas e componentes críticos,
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positivo, considerado pôr órgãos regulatórios, em eventuais pedidos de extensão do

tempo de operação da usina.

3 _ A metodologia de MCC proporciona uma verificação adicional, de que bases de

projeto e requisitos de normas e códigos são atendidos.

Na análise efetuada, foram identificados componentes (Seção 4.7) que,

inadequadamente classificados como isentos de inspeção em serviço, não são testadas

de acordo com os requisitos estabelecidos pelo código ASME (1980). Foi observado,

na análise de alguns testes periódicos, que estes são realizados após a execução de

atividades de manutenção ("as left condition"), perdendo-se deste modo, informações

importantes relativas a mecanismos de degradação. As publicações NRC (l995a),

CFR (1995) , e o código ASME (1980) mencionam que os resultados de testes,

obtidos na condição de "como encontrado" ("as found condition"), indicam com mais

precisão a condição em que o componente se encontrava e pode fornecer base de

dados para antecipar as tendências ou quando um componente não é mais capaz de

satisfazer sua função.

5.2 - Recomendações

Na Seção 4.6, foram apresentados os critérios e documentação utilizadas na

seleção das atividades de manutenção aplicáveis. As bases para estes critérios foram

estabelecidas, basicamente, através de testes de laboratório e verificação de

experiência operacional de outras usinas americanas. Alguns aspectos, relacionados a

experiência operacional específica da usina de Angra 1 foram, também, considerados.

Entretanto estes critérios podem ser aperfeiçoados, com a utilização adicional, de

indicadores quantitativos, como valores limites para disponibilidade e/ou

confiabilidade. Uma proposta de continuação deste trabalho, envolve o

desenvolvimento de um projeto computacional para a modelagem do sistema

exemplo, de modo a serem determinadas as funções de confiabilidade para

determinação destes indicadores, e para sinalização de pontos críticos, onde

reavaliações e modificações do programa de manutenção se fizessem necessários.
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APÊNDICE 1

PLANILHAS COM OS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA MCC AO SISTEMA

DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DA USINA DE ANGRA 1



SISTEMA:
SUBSISTEMA:
FALHA FUNCIONAL:

Figura IA - FMEA - Análise de Modos e Efeitos de Falhas

ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR
BOMBAAF-IA
FALHA EM FORNECER VAZÃO ADEQUADA PARA OS GERADORES DE VAPOR PARA REMOÇÃO DO
CALOR DE DECAIMENTO DO NÚCLEO DURANTE PARADAS NÃO PROGRAMADAS

TAG MODO DE EFEITO EFEITO SISTEMA EFEITO USINA TAXA TEMPO FALHA REQ OBS
FALHA LOCAL FALHA MISSÃO REVALADA PM

BOMBA Falha em Nenhum Perda do trem .Entrada em Condição
CENTRÍFUGA partir Limite de Operação
AF-IA · Atraso na partida 5.23E-4/d 8.6 h/a NÃO SIM

· Possível dano ao
núcleo

Falha em Possível dano a Perda do trem e .Entrada em Condição
operar bomba AF-lB e possível perda do trem Limite de Operação

perda deste trem relativo a bomba AF- · Atraso na partida 1.42 E- NÃO SIM
lB · Possível dano ao 4/h

núcleo
VÁLVULA DE Falha em Nenhum Perda do trem .Entrada em Condição
RETENÇÃO abrir Limite de Operação
AF-168 · Atraso na partida 1.0 E-4/d 2.08 h/a NÃO SIM

· Possível dano ao
núcleo

Falha em Nenhum .Aumento de .Entrada em Condição
fechar temperatura após a Limite de Operação

válvula -provável · Atraso na partida 1.0 E-3/d NÃO SIM
dano a equipamento - · Possível dano ao
cavitação da bomba núcleo

Passagem Nenhum Aumento de .Entrada em Condição
interna temperatura após a Limite de Operação

válvula -provável · Atraso na partida NÃO SIM
dano a equipamento - · Possível dano ao
cavitação da bomba núcleo
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Figura lB - FMEA - Análise de Modos e Efeitos de Falhas

TAG MODO DE EFEITO EFEITO SISTEMA EFEITO USINA TAXA TEMPO FALHA REQ OBS
FALHA LOCAL FALHA MISSÃO REVELADA PM

vÁLVULA Falha em Ejeção de partes Perda do trem .Entrada em Condição
MOTORI- abrir Limite de Operação
ZADA · Atraso na partida 1.05 E- 2.8 h/a NÃO SIM
PV-I527 · Possível dano ao 3/d

núcleo
Falha em Ejeção de partes Perda do trem .Entrada em Condição
ficar aberta Limite de Operação

· Atraso na partida 3.55 E- NÃO SIM
· Possível dano ao 5/h
núcleo

Falha em Nenhum Trem fornecendo .Entrada em Condição
fornecer vazão parcial para Limite de Operação
vazão resfriamento do · Atraso na partida 4,3h/a NÃO SIM
nominal gerador de vapor · Possível dano ao

núcleo

OBS - Tempo de missão considerando a usina operando com o reator em potência - Não contabilizados testes efetuados com a usina na condição de
desligado.
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Figura 2 - Matriz I&C para análise funcional - Sistema AAA

TAG Descrição do indicador FI F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FIO Fll F12
FT-1529 TraI1smissor de vazão X X X X X
FT-1530 Transmissor de vazão X X X X X
LS-1500 Transmissor de nível X
LS-1502 Transmissor de nível X
LT-1501 TraI1smissor de nível X X X
LI-1502 Indicador de nível X X
pT-1520 Transmissor de pressão X X
PT-1527 Transmíssor de pressão X X X X X X X X
PT-1528 Transmissor de pressão X X X X X X X X
TE-1518 Transmissor tell1perat X
TE-1525 TraI1smissor temperat X
TE-1526 Transmissor temperat X
TE-1527 Transmissor temperat X
HS-1523 X X X X X X X
HS-1524 X X X X X X X

FI - Fornece sinal de partida ou desligamento de outros componentes
F2 - Relacionada com a segurança
F3 - Fornece sinal para I&C relacionada com a segurança
F4 - Fornece suporte a testes periódicos determinados nas Especificações Técnicas
F5 - Indicação e alarme em sala de controle
F6 - Monitorado por ronda de operador
F7 - Dado de entrada para computador (SICA)
F8 - Utilizado para realizar avaliação de base de projeto
F9 - Utilizado durante operação manual do sistema
FIO - Controle / intertravamento automático
Fll - Necessita estar operável, mas não requer precisão de indicação
F12 - Não requerido

OBS - Os medidores de pressão PT-1527/1528 impedem a abertura das válvulas motorizadas 1527/1528 em caso de baixa pressão na sucção destas.
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Figura 3A - Análise de causa de Falhas

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 obs
Falha do conjunto da Falha Falha do impelidor Presença de objetos estranhos
bombaAF-lA mecânica Rupturas associadas a trincas

Falha da carcaça Ruptura associado a trincas

Falha da selagem Gaxetas degradadas
Instabilidade hidraulica (surto de
pressão)

Falha dos mancais Folga excessiva
Lubrificação inadequada
Resfriamento inadequado
Conjunto desbalanceado
Falha de alinhamento

Falha do eixo Ruptura associado a trincas
Falta de alinhamento

Falha Queima do motor Falha do isolamento
elétrica Falha de ventilação

Presença de pontos quentes
Falha do eixo do motor Ruptura associado a trincas

Falta de alinhamento
Falha dos mancais Folga excessiva

Lubrificação inadequada
Resfriamento inadequado

Falha da mufla (cabo de potência)

Falha do disjuntor Desalinhamento de contatos
Folga excessiva dos intemos
Contatores com folga ou corrosão
Mola fora de regulagem
Atuação da proteção elétrica
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Figura 3B - Análise de causa de Falhas

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 obs
Falha da válvula de Falha Falha dos anéis de selagem Corrosão
retenção AF-168 mecânica Erosão

Instabilidades hidraulicas
Presença de corpos estranhos

Falha dos internos idem

Falha do conjunto válvula Falha Falha do atuador Ajuste incorreto da chave de torque
motorizada PV-1527 elétrica Ajuste incorreto da chave limite

Lubrificação deficiente
Falha dos internos

Falha do motor Falha do enrolamento
Falha dos internos

Falha do disjuntor Ajuste iIicorreto do pOnto de
atuação

Falha Falha da válvula Instabilidade hidraulica
mecâ11Íca Falha dos internos por corrosão ou

erosão
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA:
DESCRIÇÃO DE SUBSISTEMA:

Figura 4A - PMW - Planilha de Manutenção Preventiva

SISTEMA DE ÁGUA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR
BOMBA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

TAG Criticalidade Modo da falha Causa da falha Atividade de Manutenção Fre(1 Justif Rec de O
(A,B,C, dominante Preventiva Aplicável econô modif de B

D,E) mica projeto S
BOMBA 1 - Falha do mancaI - Análise de Vibração mancais 3M N/R Não
AF-IA A Falha da bomba em da bomba - Análise de óleo lube 3M

partir - Monitoração de nível de óleo 1M
- Monitoração temperatura de ma\lcais IA

2 - Falha do mancaI - Análíse de Vibração mancais 3M N/R Não
do motor - Análise de óleo lube 3M

- Monitoração de nivel de óleo 1M
- Monitoração temperatura de mancais IA

3 - Falha elétrica do - Desmontagem 4R NIR Não
motor elétrico - Limpeza e inspeção interna 2R

- Limpeza e inspeção externa 3M
- Inspeção/troca dos filtros 3M
- Termografia 3M
- Teste de isolamento (megger) IR
- Monitoração do índice de polaridade 3M

Falha da bomba em 1 - Falha do mancaI - Análise de Vibração 3M NIR Não
operar ou operação da bomba - Análise de óleo lube 3M
em condição - Monitoração de nível de óleo 1M
degradada

2 - Desgaste excessivo - Análise de vibração mancais 3M N/R Não
ou impelidor solto no - Monitoração do espectro de vibração 3M
eixo - Inspeção de internos 2R

- Teste de perfomance hidraulica 1M
3 - Corrosão ou - Desmontagem e inspeção 4R NIR Não
excessiva folga dos - Inspeção dos internos IR
internos da bomba - Teste de performance hidraulica 1M
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Figura 4B - PMW - Planilha de Manutenção Preventiva

TAG Criticalidade Modo da falha Causa da falha Atividade de Manutenção Freq Just Rec de O
(A, B, C, dominante Preventiva Aplicável econô modif de B

D,E) mica Il"0ieto S
BOMBA Falha da bomba em 4 - Falha do mancai - Análise de vibração 3M N/R Não
AF-IA A operar ou operação do motor - Análise de óleo 3M

em condição - Monitoração do nível de óleo 1M
degradada

5 - Vazamento - Teste d~ performançe hidraulica 1M
excessivo pela
selagem

VÁLVULA 1 - Corrosão dos - Teste de Ultra-som 3M N/R Sim
DE internos - Teste de verificação de acionamento 3M
RETENÇÃO A Falha em abrir com vazão nominal (Performance
AF-168 hidraulica)

- Desmontagem e inspeção dos internos 2R
2 - erosão I

3 - Condições ]

hidraulicas

1 - Corrosão dos ]

Falha em fechar internos

2 - Presença de objeto 1
estranho entre a sede e
contra-sede
3 - Falha dos anéis de 1
vedação

Passagem interna 1 - Falha dos anéis de - Monitoração de temperatura da linha 1M
vedação
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Figura 4C - PMW - Planilha de Manutenção Preventiva

TAG Criticalidade Modo da falha Causa da falha Atividade de Manutenção Preventiva Freq Justif Rec de O
(A, B, C, dominante Aplicável ecollô modif de B

D,E) mica lJro.ieto S
VÁLVULA A Falha em abrir l-Chave de torque - Verificação do ajuste das lA
MOTORI- com ajuste incorreto chaves limite e de torque
ZADA - Lubrificação do atuador lA
PV-15l7 - Revisão elétrica do atuador 2A

- Revisão mecânica do atuador lA
- Teste de diagnóstico lA
- Verificação de indicação de IA

posição
- Verificação de tempo de 3M

atuação
l-Chave limite com 2
ajuste incorreto
3 - Disjuntor com 2
ponto de atuação
incorreto
4 - Internos do 2
atuador danificados
5 - Lubrificação 2
deficiente
6 - Falha do motor 1

7 - Corrosão dos 2
internos

Falha em fechar 2

Falha em fornecer 2
vazão mínima

\O
0\



Notação:

S - Semanal
M - Mensal
R - Parada para reacarregamento

OBS-

(1) As atividades de manutenção preventiva e testes periódicos, para os modos de falha em abrir e fechar, da válvula de retenção AF-168, não foram
listadas devido a natureza repetitiva, entertanto serão considerdas na fase de comIJaraçãCl de atividades de manutenção

(2) Podemos creditar as mesmas causas de falha listadas no modo de falha etn abrir, para os modos de falha da válvula motorizada PV-1527, falha em
fechar e falha em fornecer vazão mínima. Deste modo, as mesmas atividades de manutenção preveütiva e testes periódicos serão aplicáveis.
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Figura 5A - Comparação atividades de manutenção preventivas

SISTEMA: ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

TAG ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ATUAL- FREQ AÇÃO ATIVIDADE FREQ CRITICO O
PMP OU SURVEILLANCE RECOMENDADA REC B

S
BOMBAAF-IA 1 - Monitoração de vibração de mancais (PIM-20) 3M MANTER SIM
centrífuga 2 - Monitoração de temperatura de mancais 3M MANTER

(PI-M-20)
3 - Teste de performance hidraulica (pI-0-28A) 1M MANTER
4 - Análise de ferrografia 3M MANTER
5 - Troca de óleo lube IA EXCLUIR

6 - Revisão dos internos 4R
7 - Monitoração do espectro 3M
de frequência de vibração

BOMBA 1 - Inspeção visual interna/externa IA ALTERAR 2A SIM
motor 2 - Análise de ferrografia 3M MANTER

3 - Troca de óleo lube 3M EXCLUIR
4 - Teste de isolamento AC/DC IA MANTER
5 - Termografia 3M MANTER 3M

6 - Revisão geral 4R
BOMBA 1- Inspeção visual interna/externa 2A MANTER SIM
disjuntor 2- Teste de isolamento AC/DC 2A MANTER

3- Teste funcional 2A MANTER
4- Revisão geral O EXCLUIR

vÁLVULA DE 1- Revisão geral 5A ALTERAR 2R SIM
RETENÇÃO AF-168 2 - Teste de vazão (PI-O-142) 3M MANTER

3 - Teste ultrasol11 3M

'-='
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Figura 5B - Comparação atividades de manutenção preventivas

TAG ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ATUAL- FREQ AÇÃO ATIVIDADE FREQ CRITICO O
PMP OU SURVEILLANCE RECOMENDADA REC B

S
VÁLVULA Não foram encontradas quaisquer atividades de I - Desmontagem e 2A SIM
MOTORIZADA manutenção preventiva especficada no PMP inspeção dos
PV-1527 internos

2 - Teste de verificação de 3M
tempo de ciclagem
3 - Verificação de indicação IA
de posição

VÁLVUMA I - Análise de óleo lube 1,5A ALTERAR 2R SIM
MOTORIZADA 2 - Inspeção visual interna e externa O ALTERAR 2R
PV-1527 - 3 - Teste funciOllal O ALTERAR 2R
ATUADOR 4 - Teste de isolamento AC/DC O ALTERAR 2R

5 - Teste de diagnóstico 2R
VÁLVULA I - Inspeção visual interna e externa 2A MANTER SIM
MOTORIZADA 2 - Substituição/troca lOA EXCLUIR
PV-1527 3 - Teste funcional 2A MANTER
DISJUNTOR

Notas: S - Semanas D - Diário R - A cada parada para recarregamento de combustível
Excluir - Atividade a ser excluída do Programa de Manutenção Preventiva, sendo programada somente quando sinalizada como necessária pelas
atividades de monitoração de condição ou de deteção de falhas não reveladas (Testes periódicos)

\O
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APÊNDICE 2

TABELAS COM DADOS RELATIVOS A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E TESTES PERIÓDICOS DA USINA DE ANGRA 1
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Tabela 1 - Relação de testes periódicos

PROC DESCRIÇÃO Freq Equipo Tempo OBS
testado de

operação
PI-M-020.01 Inspeção em Serviço de bombas - AF-1 A 03M AF-IA 30 min Recirc

Bomba partida manualmente
PI-O-OIO Teste de partida das bombas de água de IBM AF-IA 05 min Recirc
At08 alimentação auxiliar com desarme das bombas DF (01)
30/06/98 principais

Partida automática da bomba
PI-O-028A Teste de operabilidade da bomba de água de OlM AF-IA 15 mill Recirc
Atll alimentação auxiliar AF-IA PV-1527 05 min Injeta
28/03/96 Bomba partida manualmente
PI-O-038A Teste de partida automática do gerador diesel IBM AF-IA 30 min Recirc
At 14 IA - Perda de CA+IS - Trem A DF PV-lS27 OS mill Injeta
05/08/97 Partida automática da bomba
PI-O-038C Teste de partida automática do gerador diesel 3 IBM AF-IA 30 min Recirc
At08 - Perda de CA+IS - Trem A DF PV-lS27 05 min Injeta
05/08/97 Partida automática da bomba
PI-O-103 Teste de operabilidade do sistema de água de IBM AF-IA 15 min Injeta
At08 alimentação auxiliar DF PV-1527 02)
13/05/96 Bomba partida manualmente
PI-O-l17C Teste de atuação dispositivo de segurança - 02M AF-IA 05 min
At09 partida da bomba de água de alimentação
05/02/97 auxiliar motorizada trem A relê K-633 (Nível

muito baixo no gerador de vapor)
Partida automática da bomba

PI-O-133C Teste funcional do DG-l A IBM AF-IA 05 min
At07 Partida automática da bomba DF PV-lS27
30/06/97
PI-O-139C Teste funcional do DG-3 IBM AF-IA 05 min
AtOS Partida automática da bomba DF PV-1527
30/06/97
PI-O-142 ISI em válvulas de retenção - qualquer 03M AF-168 05 min Injeta
At06 condição (3)
01109/97
PI-O-144 Teste de manutenção da usina em desligado IBM AF-IA 30 min Injeta
At 03 quente através dos painéis de parada quente PV-1527 30 min
20/02/97
PI-O-I36 Teste de operabilidade e exercício de válvulas - 03M PV-1527 (4)
At04 categoria A e B - qualquer condição
20/01/97
PI-O-137 Teste de verificação de indicação de posição de 03 M PV-1527 (4)
At04 válvulas
14/02/97
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OBSERVACÕES

01 - Válvulas PV-1527 e 1528 são passadas para manual e fechadas. Teste em recirculação.

02 - O critério de aceitação deste procedimento está inadequado na medida em que não verifica
quantitativamente os parâmetros hidráulicos dos componentes testados.

03 - A válvula de retenção é testada no procedimento PI-0-28A juntamente com a válvula motorizada
PV-1527.

04 - Teste não realizado atualmente devido a não classificação desta válvula como categoria AB.

A observação "injeta" significa que a operação do sistema efetivamente it\jeta água nos geradores de
vapor. A observação "recirc" significa que a válvula de descarga PV-1527 permanece fechada, e a vazão
é direcionada para o tanque de água de alimentação auxiliar.

Os procedimentos de teste eventualmente testam outros componentes, entretanto somente listamos os
componentes de interesse deste trabalho.
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Tabela 2 - Relação de atividades relacionadas no programa de manutenção
preventiva - PMP

TAG COMPONENTE ATIVIDADE F M hh q T
AF-168 VV retenção portinhola Revisão geral - 30 144 A 4.0 2 8.0
AF-IA Bomba centrífuga Hor Ferrografia - 41 12 A 0.3 2 1.0
AF-IA Bomba centrífuga Hor Medição temperatura - 42 12 C 1.0 1 1.0
AF-IA Bomba centrífuga Hor Medição vibração - 49 12 C 1.0 1 1.0
AF-IA Bomba centrífuga Hor Troca de óleo lube - 31 48 A 1.0 1 1.0
AF-IA Disiuntor ar motoriz Inspeção visual interna/externa - 50 96 A 2.3 2 2.3
AF-IA Disjuntor ar motoriz Revisão geral - 70 O W 6.0 2 6.0
AF-IA Di~juntorar motoriz Teste Funcional - 66 96 A 1.0 2 1.0
AF-IA Disjuntor ar motoriz Teste isolamento AC/DC - 63 96 A 0.3 2 0.3
AF-IA MTR elét AC Horizontal Ferrografia - 41 12 A 0.3 2 1.0
AF-IA MTR elét AC Horizontal Inspeção visual interna/externa - 50 48 A 1.0 2 1.0
AF-IA MTR elét AC Horizontal Teste isolamento AC/DC - 63 48 A 1.0 2 1.0
AF-1A MTR e1ét AC Horizontal Troca de óleo lube - 31 12 A 1.0 1 1.0
PV-1527 Cubículo CCM Inspeção visual interna/externa - 50 96 A 2.0 2 4.0
PV-1527 Cubículo CCM Substituição/troca - 79 480 A 1.0 1 1.0
PV-1527 Cubículo CCM Teste funcional - 66 96 A 2.0 2 4.0
PV-1527 MTR elét AC Horizontal Análise óleo lube - 21 72 C 2.0 1 2.0
PV-1527 MTR elét AC Horizontal Inspeção visual interna/externa - 50 O V 1.0 2 2.0
PV-1527 MTR elét AC Horizontal Teste funcional - 66 O V 1.0 2 2.0
PV-1527 MTR elét AC Horizontal Teste isolamento AC/DC - 63 O V 03 2 1.0

NOTAÇÃO:

F - Frequência
M - Modo de operação
hh - Homem hora requerido para realização da atividade
q - Quantidade de homem necessárias
T - Total de homem horas necessários (q * hh)
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Tabela 3 - Relação de eventos significantes associados ao AAA

DFSrRIçÃO
~

iL-
-~- - ~ U" ---.:.J~ -../.-. -

83/06 18/02/83 PV-1527 Falha da válvula PV-1527 - Separação do a tuador da válvula
83/42 12110/83 AF-IA Falha em partir - Queima do motor da bomba
84139 19/09/84 AF-118/165 Passagem interna através das válvulas de retenção (trem da AF-2)

84/52 25/11/84 AF-118/165 Passagem interna através das válvulas de retenção (trem da AF-2)

86128 21/08/86 AF-IA Inoperabilidade da bomba AF-IA devido a óleo emulsionado
87/16 26/03/87 PV-1527 Falha da válvula PV-1527 em fechar - parafusos de fixação do

atuador cisalhados
87/30 08/08/87 PV-1527 Falha da válvula PV-1527 em fechar comando remoto.
90/33 11/12/90 AF-118/165 Passagem interna através das válvulas de retenção (trem da AF-2)
91/61 03/03/97 AF-118/165 Passagem interna através das válvulas de retenção (trem da AF-2)
92/22 21/03/92 PV-1527/1528 Falha das válvulas PV-1527e 1528 - Parafusos de fixação do

atuador danificados
93/02 16/01/93 AF-IA Limitação da bomba AF -1 A - Encontrado presença de partículas

metálicas no óleo lube
94/13 10/01/94 AF-lB Falha no mecanismo de trip do disjuntor da bomba AF-lB - ralete

danificado
94/27 11/03/94 AF-lB Falha no fechamento do disjuiltor da bomba AF-IB - disjuntor

mal encaixado no nicho

I RES 1 nATA I



lo:'

Tabela" - Comparação de taxas de falha

TAG Modo de NUREG OlD NUREG WASH NUREG Anora Io
Falha 4550 PWR 1205 1400 1363

SURRY ZION OCONEE
AF-IA Falha em partir 5.6E-3/d 5.4E-3/d 5.0E-3/d 5.23E-4/d

Falha em operar 5.9E-5/h 9.9E-5/h 1.42E-4/h
PV-1527 Falha em atuar 3.0E-3/d 1.6E-3/d 1.0E-3/d 6.4E-3/d 1.05E-3/d

Falha em ficar 7.3E-8/h 3.IE-8/h 3.0E-7/h 3.55E-5/h
aberta

~

AF-168 Falha em abrir I.OE-4/d 4.3E-3/d 1.0E-4/d 9.8E-5/d
Falha em fechar I.OE-3/d 8.4E-7/d
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Tabela 5 - Tempos de operação e partidas dos equipamentos selecionados

Af-1A TOTAL PV- TOTAL Af-168 TOTAL
meses*tempo (min) 1527 (min) (min)

PI-O-28A
PI-M-020 12*30 360 12*5 60 12*5 60
PI-O-142

PI-O-38A 1*30 30 1*5 5 1*5 5
PI-O-38C 1*30 30 1*5 5 1*- 5)

PI-O-133C 1*5 5 1*5 5 1*5 5
PI-O-139C 1*5 5 1*5 5 1*5 5
PI-O-144 1*30 30 1*30 30 . 1*30 30
PI-O-I03 1*15 15 1*15 15 1*15 15
PI-O-1I7 9*5 45

TOTAL

ATUAÇÕES 27 18 18
TEl\;IPO 520 125 125


