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1.1

HCEMÇA PARA COHSTRUCflO DA CHAAA (AHGRA 1)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

1. COHOICIOMAHTCS DA SECHO 1

O Requerente devera:

- apresentar o RFAS de acordo COM OS requisitos do FORMATO
PADRÃO referendado pela USAEC nos seus Guias Regulatorios
1.70;

- cumpHr os CGP da USAEC, versão 1971 (10CFR50, Ap. A ) ;

- fornecer informações detalhadas sobre os seguintes progra_
•as de pesquisa e desenvolvimento, atualmente em curso e
identificados como de aplicabilidade ã CNAAA:

a) Programa de Desenvolvimento de Combustível;
b) Programa FLECHT (Full Lenght Emergency Cooling Heat

Transfer};
c) Programa de Forças devidas ã Despressurização Rápida

(Blowdown ftorces Program);
d) Programa de Analise de Choques Térmicos no Vaso do

Reator (associado ao HSST - Heavy Section Steel Techno
logy, ORNL);

e) Programa integrado e extensivo de ensaios para confir-
mar as margens associadas ao projeto do elemento coa -
bustfvel 16x16.
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2.1

2. COHDICIONANTES D* SEÇÃO 2

O Requerente deverá:

- rever o problema da explosão de caminhão tanque na Ito
dovia Rio-Santos, a 590m do centro do reator;

- definir, até o RFAS, a influência da topografia nas ca
racterTsticas de difusão atmosférica do local;

- apresentar os contactos COM as autoridades competentes
para o controle de tráfego na rodovia Rio-Santos;

- estudar a possibilidade de rever a definição da área
de exclusão, para considerá-la extendendo-se até os li.
mites da Rodovia Rio-Santos, sem entretanto incluí-la;

- rever convenientemente, até o RFAS, o raie ia ZBP e a
distância ao Hücleo de População, considerando as pers
pectivas reais futuras de desenvolvimento populacional
nas regiões circunvizinhas ã Itaorna ( Projeto TURIS
úa EMBRATUR);

- apresentar os dados definitivos relativos ao estudo de
mercado, estabelecimento de processamento de peixes ,
consumo local, maiores centros de consumo do produto
aaabado e o censo biológico;

- fornecer o projeto definitivo do sistema de tomada e
descarga d'água para resfriamento;

- apresentar dados definitivos sobre a dissipação ou cajr
reamento de líquidos pelas águas receptoras, face ãs
fracas condições de circulação e difusão dessas águas;

- definir de modo acurado, os níveis mínimos de água pa
ra bombas relacionados com funções de segurança e de
níveis de submergência para bombas de água de circula-
ção, a fim de prover garantia de confiabilidade da
instalação e;
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2.2

avaliar d« acordo com o GR 1.27 da USAEC, o complexo
formado pela enseada de Itaorna e eventuais estrutu -
ras de retenção» e canais ou condutores que Irian as_
sas fontes de água ã estrutura de tomada de água de
resfriamento, a fia de garantir a confiabilidade do
suprimento de água necessária no caso de desligamento
noraal ou acidental do reator;

apresentar o estudo definitivo da Dames & Mocre sobre
a inundação máxima provável, Incluindo os dados do
marêgrafo instalado próximo ã Itaorna;

apresentar o projeto e calculo de estabilidade defini^
tivos do dique de proteção;

fornecer o projeto do sistema de drenagem pluvial de
Itoarna, atendendo Is características hidrolõgicas e
topografie'*••''- local;

adotar todas precauções necessárias contra a possível
existência de água salobra na proximidade da área das
fundações de edifícios categoria I da CNAAA;

identificar os usos locais de águas subterrâneas;

apresentar o projeto do sistema de abastecimento de
água potável para a central;

apresentar resultados de pesquisas sobre evaporação
das águas das enseadas;

rever, até o RFAS, os cálculos de dose efetuados para
a área de exclusão e a ZBP, utilizando a adaptação do
GR 1.4 da USAEC feita pela CNEN, a menos que consiga
demonstrar a validade de um modelo de transporte e
diluição mais realistico para Itaorna, desenvolvido
com base em dados contínuos de 1 ano de medições das
4 torres, 24 horas por dia, em conformidade com o GR
1.23 da USAEC;
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fornecer com a possível brevidade o programa detalha

do de monitoração ambiental a ser iniciado dois anos

antes da operação da central, incluindo os níveis de

radiação de fundo, os caminhos críticos e as sensibj[

lidades analítica e estatística do programa;

fornecer os estudos relativos ã estabilidade da en_

costa Sul, dirigida para o Edifício do Reator.

MG/lp
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3. CONPICIOHANTES DA SEÇÃO 3

O Requerente deverá:

fornecer as informações solicitadas, exceto quando e£
peci ficado em contrário, para ambas versões do Núcleo
do Reator, isto i, com 3 e com 4 regiões de enriqueci
mento;

- fornecer uma avaliação das conseqüências da adoção do
núcleo assimétrico com 4 regiões de enriquecimento ,
sobre a segurança da Central;

completar as informações sobre o elemento combustível
16x16 e apresentar o programa detalhado de desenvolvi
mento e ensaios a que serão submetidos esses novos e-
lementos em reatores e fora deles;

reportar semestralmente ã CNEN, o progresso no
ma experimental integrado e extensivo de ensaios para
confirmar as margens de segurança associadas ao proj£
to de elemento combustível 16x16. Os resultados fi
nais deverão estar incluídos no RFAS;

demonstrar e confirmar por meio de ensaios, a aplica-
bilidade ao arranjo 16x16 do Código THINC (Thermal and
Hydraulic Interaction Code for a Semi open or cuscd
channel Core) e da correlação H-3;

conduzir e fornecer os resultados de um programa de
ensaios completo e análise das vibrações das estrutu
ras internas, conforme requisitos do GR 1.20 da USAEC
aplicáveis a um projeto protótipo.

MG/lp
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4. COIrølCIONANTES DA SEÇÃO 4

O Requerente deverá:

- conformar a informação referente aos componentes do

SRR com a edição de 1971, do Código ASHE, Seção III ;

considerar no projeto as interações entre os 2 compo-

nentes do gerador de Vapor , com classes de segurança

distintas (lado primário e lado secundário)»produzi -

dos pelas condições de serviço;

fornecer informações adicionais sobre a análise teõrji

ca e/ou experimental de tensões em componentes do ST.H;

- fornecer uma classificação dos componentes do SRR em

ativos e inativos e as disposições de projeto destina_

das a garantir perfeita operabilidade desses coraponer̂

tes ativos nas condições limitantes, de acordo com o

GR 1.48 da USAEC;

- demonstrar o atendimento do GR 1.46 da USALC, no que

concerne ao chicoteamento que pode se produzir em de

corrincia de ruptura de tubulação do SRR;

- demonstrar o atendimento dos requisitos do subparãgra

fo NB-3622-3 do Código ASME, Seção III, que trata dos

arranjos e suportes das tubulações» destinadas a minî

mizar as vibrações induzidas, bem como das providên -

cias a adotar durante a partida ou operação inicial

da central para assegurar que essas vibrações sejam

mantidas dentro dos limites aceitáveis; «

- demonstrar o atendimento dos critérios de resistência

ã fratura exigidos no Apêndice G da 10CFR50;

- analisar a alternativa de recozimento do vaso do rea-

tor, se necessário, para restaurar-lhe a dutilidade ;
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indicar o fluxo de neutrons integrado máximo admissj
vel adotado no projeto e sua influência no vaso de
pressão do reator;

demonstrar, de acordo com o Código ASME, a capacida-
de adequada de proteção do SRR contra os efeitos de
sobrepressão;

apresentar o programa completo de inspeção em servi-
ço do SRR e, demonstrar a adequação dos serviços e
equipamentos a serem utilizados nessa inspeção em
serviço de modo a atender os requisitos da normaliza^
ção aplicável, em especial os da Seção XI do Código
ASME;

fornecer uma avaliação específica da integridade da
Bomba de Circulação do Refrigerante Primário propos-
ta para a CNAAA, levando em consideração as caracte-
rísticas diferentes daquelas admitidas no relatório
WCAP-8613, "Reactor Coolant Pump Integrity in LOCA";

fornecer , de acordo com GR 1.14 da USAEC, os requi-
sitos de inspeção em serviço do volante da Bomba de
Circulação do Refrigerante Primário;

demonstrar que as conclusões obtidas na avaliação do
SRR usando dados de um SNSV típico, permanecem váli-
das para a CNAAA, levando em consideração as difere^
jas entre os 2 casos, inclusive o uso de quatro regji
ões de enriquecimento com assimetria não usual do
núcleo.

H
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S. COMIC IO*Af.TCS M SECKO 5

O Requerente deveri:

- fornecer a relação das estruturas e barreiras» etc.pm
Jatadas para conter aisseis Internas ao vaso de conten,
çío de aço, bea coao fornecer a correspondência entre
essas barreiras• estruturas, etc« e os mísseis para as
quais elas são projetadas;

- fornecer as especificações completes dos Materiais de
recobriaento do vaso o de outros coaponentes da conte«
ção sujeitos ï corrosão, eea com detalhar as aedidas
de proteção para partes não passíveis de Inspeção vi-
sual.

• demonstrar a eficiência das proteções e aedidas adota,
das para assegurar que falhas de estruturas, sisteaas
e coaponentes internos i contenção, não projetados pa
ra a Classe I sTsitfca, não cause* dano as estruturas •
sistcMs e componentes dessa classe;

• apresentar o projeto final das penetrações integra« -
tes d« vaso de contenção, obedecendo a« principio da
du?Ia 'contenção;

• demonstrar a iaprobabil Idade da perda de estanqueida -
de eu perfuração das juntas de expansão das penetra •
ções para o espaço anulsr, seb condições de acidente
de perda de refrigerante»

• fornecer usa anilise detalhada dos ceapartiaeetos 4«
contenção, caracteritende as pressões e teaperaturas
diferenciais ea jogos
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informar com detalhes a aparelhagem utilizada e a pre_
cisão das medidas resultantes nos ensaios de taxa de
fuga da contenção, bem como descrever as providincias
a serem tomadas caso seja ultrapassada, durante a fa_
se dos ensaios de aceitação , a taxa de fuga especif^
cada no projeto:

desenvolver um programa de inspeção das penetrações ,
a iüm de assegurar a deteção de qualquer eventual in_T
cio de deterioração das mesmas.

HG/lp
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6. CONDICIONANTES DA SEÇÃO 6

O ".•!P!i3sro.i. le ;.everã:

Justificar, no contexto cronológico do acidente de
perda de refrigerante, o retardo de três minutos na
abertura das válvulas de isolamento nas linhas de
injeção de segurança para o "plenum" no vaso do re£
tor, apôs a recepção do sinal de injeção;

- apresentar o programa de ensaios ou análises doseer
ponentes mecânicos do SREN sob cargas sísmicas;

apresentar um programa de inspeção em serviço aten-
dendo ãs exigências de acessibilidade e os tipos e
freqüência de inspeção previstos no Código AS.1E, S£
ção IX, "Rules for Inservice Inspection of Nuclear
Reactor Coolant System";

- obedecer no projeto dos OTS o requisito de inspeção
em serviço: a) dos dutos conectados ao SRR até a
primeira válvula de isolamento fora da contenção e
capaz de atuação externa para linhas que penetram
na contenção.b) dos dutos que não penetram na con-
tenção, até a segunda válvula do grupo de duas que
permanecem normalmente fechadas durante a operação
do reator;

- apresentar o programa de ensaios para demonstrar que
a descarga nos ramais do SREN i adequada;

- demonstrar especificamente para o reator da CNAAA ,
que o SREN proposto atende os "Critérios de Aceit«*
ção de SREN" da USAEC (April 6, 1975);
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atender ao disposto no GR 1.52 da USAEC referente
a filtros de carvão;

COM relação ao Sistema de Controle e Monitoração
de Hidrogênio, reavaliar os parâmetros usados nos
cálculos de produção e hidrogênio e utilizar fil-
tros de carvão no sistema de purga e apresentar cs
resultados dos ensaios procedidos em outras cen -
trais que usam o mesmo sistema.

MG/lp
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7. COHPICIONANTES DA SEÇÃO 7

O Referente deverá:

- demonstrar a adequação da qualificação sísmica e ambie£
tal dos equipamentos do SIC, considerando não sõ as
condições adversas de umidade e salinidade íxtstantes
em Itaorna, mas também as condições causadas por acidein
tes tais como ruptura de tubulações de fluidos de alta
energia no exterior da contenção;

- comprovar o atendimento do GR 1.22 da USAEC no que se
refere aos ensaios dos DTS, do IEEE 279/1971 no isola -
mento da linha de vapor, dos critérios da USAEC refereri
tes ã instrumentação das válvulas de isolamento (opera-
dos a motor) do acumúlador o do SRCR;

- demonstrar a adequação da Instrumentação Interna áo Hj5
cleo proposta, considerando também a possível necessida_
de de incluir um sistema de monitoração da distribuição
axial de potência;

- comprovar o atendimento do GR 1.12 da USEC, referente ã
Instrumentação Sísmica'

MG/lp
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8. CONDICIONA.NTES DA SEÇÃO 8

O Requerente deverá:

- demonstrar que os Sistemas Elétricos de Potência propos^
tos para a CNAAA satisfazem os CGP, GR e padrões IEEE
aplicáveis, identificando as partes que não satisfazem
esses critirios e justificando os desvios. A conformida^
de com os CGP 17 e 18, GR 6 e 9 e IEEE-538-St 1971 i da
máxima importância;

- demonstrar a qualificação sísmica e ambiental de todos
os cabos e equipamentos elétricos, considerando não só
as condições de umidade e salimdade existentes em Ita-
orna , mas tnr.bén as condições decorrentes do acidente
de ruptura de tubulações de fluidos de alta energia no
exterior da contenção.

MG/lp
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9. CONDICIOHANTES DA SEÇÃO 9

O Requerente deverá:

- analisar a possibilidade de um nau funcionamento da vã]_
vula de carregamento fechar a linha de carregamento do
SCQV, impedindo a adição de boro ao sistema primário;

- fornecer as plantas definitivas referentes ã disposição
física dos vários equipamentos e tubulações da CNAAA ,
principalmente de vapor, demonstrando que em caso de
acidente , como por exemplo, uma ruptura numa tubulação
de vapor, não serão afetadas as condições ambientais da
válvula de carregamento do SCQV de modo a causar seu
fechamento;

- fornecer uma descrição das características da instrumen
tação associada ã válvula de carregamento do SCQV, que
permitem garantir que ela falha aberta e as condições m
bientais extremas para as quais a válvula i qualificada;

- demonstrar o atendimento do CGP 55, no que diz respeito
ao fechamento automático com o sinal de injeção de segji
rança , das válvulas de isolamento fora da contenção ,
nas linhas de carregamento è de injeção nos selos do
SCQV.

- descrever as provisões, para o caso de perda de energia
externa, de ligações dos aquecedores elétricos de ambi-
ente das salas dos tanques de ácido bõrico aos gerado -
res diesel;

- - demonstrar o atendimento do CGP 34, quanto ã capacidade
das bombas do SRCR, de transferência da água dos poços
coletores para o sistema de gestão de resíduos radioat^
vos ( ou para o tanque de drenos de piso);
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- rever as disposições de projeto propostas para prote

ção contra sobrepressurizaçâ> do SRCR, de modo a gara^

tir uma proteção adequada contra falhas comuns ou er -

ros do operador;

.- incluir a Central Telefônica entre os equipamentos de

segurança a serem protegidos contra incêndio, Classe I;

- apresentar o projeto de tomada d'água para o Sistema d;

Proteção contra Incêndio;

- apresentar os diagramas do sistema automático de C02;

- descrever o tipo de proteção contra fogo para áreas cri

ticas, tais como o envoltório da turbina (turbine head

enclosure) e os mancais do gerador;

- demonstrar a suficiência do sistema de C02, manual pro

posto para a sala das bateria:-;

- demonstrar a suficiência das disposições de projetos

consideradas para evitar a obstrução da tomada de ar

para as salas dos geradores diesel, descrevendo o sis-

tema de tomada de ar e a natureza e finalidade dos

"curbs" propostos para as paredes daquelas salas;

- descrever o sistema de proteção contra incêndio na

ãrea das penetrações elétricas na contenção;

- discutir o uso de põ químico seco e/ou C02 para prote-

ção dos equipamentos de segurança dos edifícios auxi -

liares;

- descrever o sistema de deteção de incêndio para a Cen-

tral Telefônica e áreas que não abrigam equipamentos

de segurança, especialmente para áreas críticas tais

como a do envoltório da turbina e mancais do gerador ;

- fornecer o projeto definitivo do Sistema de Água de

Serviço, incluindo as características de projeto de

cada uma das bombas do circuito;
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fornecer o projeto definitivo do Sistema de Água de
Circulação, atendendo os requisitos regulatõrios apij.
eiveis , em especial , o GR 1.27 da USAEC na parte
relativa ã adução de água;

apresentar o projeto definitivo dos Sistema de Venti-
lação e Ar Condicionado dos Edifícios Auxiliares Nor-
te e Sul, demonstrando a sua adequação, em especial ,
o subsistema de Ventilação da Area de acesso não con-
trolado que ventila a sala das baterias, devera tam -
bim ser projetado como clcsse I s

demonstrar que o Sistema de Ventilação do Edifício do
Combustível tem capacidade para manter as liberações
dentro dos limites de segurança,em caso de acidente
e nas piores condições de funcionamento , admitindo a
condição G de Pasquill associada ã velocidade de ven-
to de 0,lm/s;

demonstrar que o projeto do Sistema de Ventilação e
Ar Condicionado da Sala de Controle satisfaz o CGP
19, mostrando a redundância das tomadas de ar para es_
sa sala e fornecendo as bases de calculo e valores
das doses'recebidas pelos operadores dessa sala, con-
dições de funcionamento desse subsistema em caso de
emergência (sinal "S" ou de elevada radiação) e em
caso de perda de energia exterior;

fornecer descrição detalhada da instrumentação utili-
zada para os vários sistemas de Ventilação;

descrever as providências a serem tomadas no caso do
único detetor de radiação na chaminé de descarga pa_
ra a atmosfera acusar contaminação radioativa no ar
de exaustão, indicando como ê possível localizar o(s)
com defeito.
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' analisar o problema da contaminação do circuito secun
dãrio se for necessário recorrer ao uso do Sistema de
Xgua de Serviço como fonte (água salgada) de alimenta
ção secundária do Sistema Auxiliar de Água de Alinen-
tação;

fornecer o projeto definitivo do Sistema de Resfria -
mento de Componentes, demonstrando sua capacidade de
resfriamento nas piores condições de funcionamento ;

demonstrar, que o Sistema de Resfriamento da Água do
Poço do Combustível Irracfado proposto para a CNAAA ,
com estocagem máxima de combustível no poço, garante
uma margem de segurança aceitável para a temperatura
atingida pela água do poço;

fornecer o projeto definitivo do Sistema de Água Pot|
vel demonstrando a improbabiiidade de sua contamina -
ção, mesmo em caso de acidente.

HG/lp
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11. COWPICIONAWTES DA SEÇÃO 11

0 Requerente deverá:

- fornecer o projeto definitivo e completo do Si stare
de Gestão de Resíduos Radioativos, especifico p?ra a
CNAAA , com parâmetros relativos ã produção, distribui
ção, difusão, escape, etc, de radionuclfdeos, e conse-
qüentes termos fontes«decorrentes da adoção do elemen-
to de combustível 16x16;

- demonstrar o atendimento do GR 1.26, no que diz res •-
peito ã classificação de qualidade dos componentes do
Sistema de Gestão de Resíduos;

- rever as estimativas de liberações líquidas anuais,com
os dados específicos da CNAAA, e considerando 1% de
combustíveis defeituosos;

- fornecer os projetos definitivos e respectivas justify
cativas , das diversas blindagens de proteção contra
as radiações ;

apresentar o programa completo de Proteção contra
Radiações.

as
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12.C0NDICI0NAWTES DA SEÇÃO 12

O Requerente deverá:

- apresentar os planos definitivos, detalhados, para e -
mergincias radiologicas e não radiolõgicas;

- apresentar ura Plano de Segurança Industrial adequado ,
de acordo com as diretrizes do GR 1.17 da USAEC e das
normas ANSI-18.7 (1772) e ANSI-13.17 (1973) e atenden-
do ao disposto em 2.4.4 da Resolução CNEN-6/72.

MG/lp
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13. CONDICIONANTES DA SEÇÃO 13

O Requerente devera:

- fornecer informações detalhadas sobre ensaios especT
ficos para demonstração do atendimento aos Critérios
Gerais de Projeto;

- fornecer os critérios para aceitação de resultados
de ensaios e imposição de medidas especiais ou mais
restrivas durante a fase inicial de operação; os va-
lores normais (de acordo com as Especificações Técni.
cas para condições Limites de Operação) são assumi -
dos após a comprovação operacional;

- fornecer a listagem completa dos ensaios diretamente
relacionados com a segurança de operação;

- Apresentar o organograma operacional para a realiza-
ção dos ensaios com responsabilidades,autoridades e
qualificações técnicas das pessoas e/ou organizações
envolvidas;

- fornecer a apresentação genérica de procedimentos ajd
ministrativos para documentação dos ensaios, dados
obtidos e eventuais alterações nos métodos de ensaio;

- desenvolver um programa completo para detetar a pre-
sença de partes soltas e medições de vibração no nú-
cleo, de acordo com as recomendações do GR 1.20 da
USAEC;

- desenvolver um programa experimental extensivo durajn
te a fase de ensaios pré-operacionais e partida, pa-
ra verificação dos cálculos teóricos e extrapolações
realizados;

- definir claramente as responsabilidades para o esta-
belecimento e detalhamento de programas de ensaios e
apresentação de relatórios e estabelecer critérios
bem definidos com relação a limites e condições a
serem impostos em cada fase de programas de partida.
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14. CONDICIONAHTES DA SEÇÃO 14

O Requerente deverá:

- demonstrar a aplicabilidade da análise de acidentes
feita para um reator típico, tal como apresentada
no RPAS, ãs condições especificas da CNAAA;

- demonstrar, utilizando dados específicos da CNAAA ,
que a pressão no interior do vaso de contenção de
aço no caso de um acidente de perda de refrigeran -
te, é compatível com a pressão de proje+o(3,24Kg* /
cm 2);

- fornecer os modelos físicos ou matemáticos emprega-
dos nas análises dos diversos acidentes, descreven-
do qualquer simplificação ou aproximação introduzi-
da para execução das mesmas.

- descrever os programas ou códigos de computador usâ
dos nas análises dos diversos acidentes, fornecendo
os respectivos nomes, tipos, modelos matemáticos u-
sados , listagem completa dos dados Je entrada(seus
valores e significados), seqüência de utilização e
listagem dos programas;

- no modelo de cálculo das liberações de atividade da
contenção, considerar a fuga direta sem filtragem ,
para o ambiente, durante os 30s que o sistema de
Ventilação do Edifício de Blindagem leva para atin-
gir a circulação máxima.

- no modelo de misturamento do Edifício de Blindage»,
caso de não misturamento , admitir 100% (e não como
está no RPAS) de fuga direta da contenção primária
para o ambiente ("by-passando" o Sistema de Manu -
seio do Ar), durante o período inicial de 2 minutos
necessários ao estabelecimento do vácuo naquele e-
difício.
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• adotar as doses especificadas na 19CFR100 (300 .-ai

na tiroide 3 25 rem no corpo inteiro) como doses

limites apenas para os acidentes de extremamente

baixa probabilidade de ocorrência , e baixo risco

de exposição do público ã radiação em especial para

o aci 'ente de Manuseio de combustível , tomar como

referência apenas 50-70 rem na tiroide;

fornecer nova análise das conseqüências ambientais

de acidentes postulados, considerando os dados re -

ais do projeto e, em priucTpio , as hipóteses cons-

tantes da adaptação do GR 1.4 da USAEC feita pela

CNEN (Apêndice II); esse requisito poderá ser alte-

rado em função da apresentação de dados meteorolog^

cos contínuos correspondentes a 1 ano de medidas ,

das 4 torres erigidas no local, 24 horas por d 7.(cm

soante GR 1.23 da USAEC), que demonstrem a adequa -

ção da substituição por outros parâmetros meteorolj)

gi cosi

fornecer uma análise em nTvel satisfatório (confor-

me Apêndice III) do acidente de ruptura de tubula -

ções de fluidos de alta energia no exterior da con-

tenção.

MG/lp
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15. CONDICIONANTES DA SEÇÃO 15

O Requerente devera:

- fornecer as especificações técnicas definitivas, de
equipamento e de condições e características técni :-
cas da instalação, específicas para o projeto da
CNAAA, ajustando ãs características novas ou não u -
ssiis dessa central, (tais como o uso de elemento
combustível de novo arranjo e a possibilidade de óp£
ração em seguimento de carga), os valores limitati -
vos especificados para os instrumentos , os limites
de operação, os limites permissíveis de permanência
fora de serviço de componentes relacionados com a
segurança , etc, as condições limites referentes aos
sistemas de g;stão de resíduos radioativos, etc;

- incluir especificações técnicas relativas a Contro -
les A-iministrativos e outros parâmetros julgados ne-
cessários.

MG/lp
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H. COMDICIONANTES DO APÊNDICE H

O Requerente deverá:

- apresentar o P.G.Q. definitivo, de acordo com os re-

quisitos do Apêndice B da 10?FR50 da USAEC;

- apresentar o seu Manual de Garantia de Qualidade,que

deverá conter a política geral da Companhia e descri^

ção dos procedimentos para os principais contratados

e subcontrados.

MG/lp


