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As experiências ca NUCLE3RÃS na implantação de uns Centro de Treinamento cem

Simulador dizem respeito ã experiência no projeto e ã fabricação do Simula

dor das Usinas Nucleares do tipo Angra-2, ao treinamento das equipes de ope

ração e manutenção do Simulador, preparando-as para o prograsa de creir.anie£

zo de operadores das usinas nucleoeiltricas brasileiras, a elaboração de

programas e material de treinamento e ã instalação e utilização temporária

do Simulador na RFA, incluindo o treinamento de operadores da usina nucle£

elétrica de Trillo, da Espanha. 0 simulador deverá ser instalado definitiva^

"ante no Brasil até 1985, nas proximidades da Central de Angra-2, quando

esta previsto o inicio do treinamento dos operadores desta unidade.

The experiences gaír.ed by NUCLZBRÁS in the setting up of a Nuclear Fewer

?la.it Simulator Training Center, cover the design and manufacture of the

simulator for the Ar.jra-2 type nuclear power plants, the training of the

simulator operation and maintenance personnel, in preparation for the .

training of the brazilian nuclear power plant operators, the development of

íne simulator training programs and materials, the temporary installation

*ac utilization of the simulator in the 7RG, including the training of

operators of the Trillo nuclear power plant, in Spain. The simulator shall
26 finally installed io Brazil, at the vicinity of the Angra-2 site, in
A'25, when it is foreseen to start the training of the Angra-2 operators.



C simulacor. por persitir u=a reprodução f i e i da operação da central

v»s cos equipamentos ca sala âe controle siauiada ( r i g . l ) , tev* o seu use co£

sagrado internacionalmente con» sneio sais eficaz para se promover a acuisi^

çãc- e 2 3a:«5rer.ção da cocpetaccia axiçida para a oparação áa central (1 ) , ( 2 ) .

A aspsriincia adquirida pais XwCLE3KÃS ~a i=planta;ãc ôc sinuiadsr as Ar.

Sra-H \ apr»ser.zada acrsvês õe usa cescriçãc subiria das principais at ivic^

des que foras realizadas, desde a fase inic ial dos escudo? de viabilidade do

esüriandinsrsic a i i £ fas= zrua.1 ás u-ilizaçac de simulador para tríisarteai^ cs

operadoras, conforme incicacc sa Tabsia 1.

Tal experiência capacitou as equipes àz NUCLZBRÃS a realizar a operação e

=acuzer.ção de simulador, as s i c como a administrar os recursos huaanos e =at^

riais necessaries para a condução das atividades de treinamento no mesiao.

2. VIABILIDADE

Gs escudos de viabilidade técnica ca fabricação de us "itnilacor para o ?r£

grana Nuclear Brasileiro foras realizados antes do Acordo Nuclear Brasil - Ale_

oanha firzado em 1975. A central nuclear de referencia era então a usina de

Angra-1 (PWK-'«es;inghouse, 63C MWe) cujo projeto encontrava-se eo fase final

de definição.

A elevada motivação do setor nuclear pela transferência de tecnologia e a

necessidade de treinamento das equipes do projeto permitiram que fosse levado

adiante um"prcgransa tencativo"de fabricação do simulador no Brasil, apesar de

se tratar de usa tecnologia envolvendo outras ãreas que nãj a nuclear, C£

ao a de controle de processos e informática. Este programa, realizado em para

leio com outro que visava a fabricação do simulador no exterior, consistiu nun

desenvolvimento do símilador em 3 etapas:

a) Simulador de pequsna-escala, para treinanento acadêmico, con cerca de

30 variáveis instrunentadas e utilizando computador híbrido;

b) Simulador de nédía-escala, para treinamento bãsíco de operadores, simu

lande cerca de 150 variáveis em aini-computador digi tal ;

c) Simulador de plena-escala, para treinamento efetivo es operação da cen

trai, representando praticamente a totalidade it» variáveis ínscrusen

tadas r.as resas e painéis da sala de controle da central sísulada.



A.primeira etapa foi custprida ea 1974, quando também foi examinada a viabi^

lidade de fabricação no Brasil dos equipamentos de us simulador de uca usina

do tipo de Angra-1 , e verificada a possibilidade da fabricação dos painéis da

sala de controle e a cablagem associada.

Na segunda etapa, ea 1975, foram desenvolvidos os modelos matemáticos e os

programas de simulação dos principais sistemas de uma usina PV«K - Uescinghouse.

Em decorrência do Acordo com a Alemanha, o simulador de plena-escaia pas

sou a ter como projeto de referencia o da central õe Angra-2, baseado numa nç_

va geração de usinas PWR-1300 da Kraftverk Umon-ICWU.

Ea vista da inviabilidade econômica da fabricação dos equipamentos nc

Brasil, e da realização da simulação nos prazos previstos, a NUCLZ3RÃS " Ó2C£

diu-se pela fabricação do simulador de plena-escala no exterior, apôs ter asse

gurado a participação financeira e o suporte técnico do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (PSUD).

3. ESPECIFICAC? J . CONTRATAÇÃO

Um dos pri < /-' ís problemas encontrado na especificação do simulador foi

a definição de <orjunto de dados da central que-pudesse garantir a fidelidade

da simulação. + .t ã isso foi estabelecido, como obrigação do fabricante do simu

ladot, certif i jtf o recebimento de um conjunto completo e compatível dejlados,

para atender « critério de fidelidade. Tal expediente levou o fabricante a

especificar cuidadosamente esses dados reduzindo consideravelmente indefini^

ções e utiliza-jão de dados errôneos.

- A partir cl-s especificações, foras elaborados termos e condições específí^

cos ao fcrneci..ento dos equipamentos e serviços respectivos. Como resultado

da licitação, a NUCLEBRÃS contratou a firma francesa THOKSON-CSF para a fabr£

cação do simulador e, para o fornecimento dos dados e equipamentos da central

siaulada, o seu fabricante, a KWU (3) .

Para realizar a definição dos dados âos sistemas e componentes da central

(a qual representa cerca de 25% do custo total do simulador), a NUCLEBRÃS par

ticipou com uma equipe de 6 engenheiros que trabalharam na KWU, reduzindo os

custos correspondentes em cerca de 50Z.



4. DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR

4.1 Dados da Central

For an simulados praticamente todos os sistemas (cerca de 60) que são comas

'dados através da sala de controle da central.

Para esses sistemas foram desenvolvidos os dados necessários para o . proje_

to e a operação do simulador - Os dados de projeto indues, para cada sistema

simulado., a definição de sua função, dimensões, diagramas, variáveis, constan_

tes, limites, precisão, curvas características, condições iniciais, balanço

terao-hidráulico, e~c. Os dados da operação incluem os procedimentos e resulta^

dos das operações em condições norsais e de malfuncionamento.

4.2 Modelação

Embora o fabricante utilizasse modelos padronizados para componentes

usuais, como válvulas, bombas, tanques, etc, e já tivesse realizado a simula^

ção de uma central PWR tipo Westinghousç, a modelação da central de Angra-2

(PWR-KWU) foi feita com grande dificuldade , em vista da utilização nesta GlL£

ma de maior quantidade de instrumentação, havendo necessidade de duplicar o nS

mero de computadores inicialmente previstos, para conseguir realizar a simul£

ção eu tempo real.

4.3 Sistema de Computação

0 computador utilizado no simulador (SEL 32/75 e 77), de fabricação ameri^

cana,5 dominante no mercado internacional de..simuladores, pela sua especifici^

dade para aplicações em tempo real. A sua configuração, ilustrada na Fig. 2 ,

esta organizada de forma que o processador n9 1 funciona coco computador prin

cipal, executando a maior parte dos programas de simulação e controlando os

demais. 0 sistema tea cerca de 500 K Bytes de memória principal e 40 MBytes

de memória secundaria(dísco).

4.4-Equipamento da Sala de Controle

0 equipamento da sala de controle do simulador foi definido a partir do

existente na central de referência para Angra-2 (CRAFENRHEIK7ELD), com previ^

são de ajustamento das diferenças de projeto entre esta e Angra-2. Isto foi

possível graças ao elevado grau de padronização e modularidade com que é proj£

tado e fabricado esse equipamento pela KWU/SIEMENS, conforme ilustrado. na

Fig. 3.



6.5 Equipamento de Interface

0 equipamento de interface,entre a instrumentação da sala de controle ( irt

cluindo o sistema do instrutor) e o computador, consiste de cablagea dos in£

truoentos dos painéis até conectores terminals, cabos de interligação e $abine_

tes onde se encontram os conversores e multiplexadores que permitem a conuaica

ção com o computador, conforme ilustrado na Fig. 2.

Este equipamento, embora utilize componentes eletrônicos de uso geral, nt

cessita para a sua fabricação e operação de procedimentos e equipamentos dê

teste especiais.

4.ó Sistesa do Instrutor

0 sisteaa do instrutor, utilizado para a programação e o comando dos exer̂

cicios de treinamento, consiste basicamente de 2 unidades, uma fixa e outra

móvel, conforme ilustrado na Fig. 2.

Na unidade fixa estão localizados os botões de comando para as funções me_

nos freqüentes, tais como: inicializaçãq, cópia e cancelamento de exercícios ,

seleção de textos a serem imprimidos, comunicação telefônica com os treinandos,

etc.

Na unidade móvel estão localizados os botões de cocando para as funções

mais freqüentes, tais como: seleção, introdução e cancelamento de malfunciona-

mentos, variáveis a serem observadas, condições iniciais, paralização e cudan

ça de contexto para repetição, com redução ou aumento de velocidade, etc.

4.7 Integração e Comissionamento

A integração consistiu da priaeira verificação do funcionamento dos progra_

nas de simulação interligados ã instrumentação da sala de controle. Após a iii

tegração, com a verificação do comportamento correto de' todos os sitesas simu_

lados, o simulador foi submetido a testes de comissionamento, conduzidos por

pessoal com experiência operacional da central de referência.

Ea vista das limitações dos modelos de simulação, assim como dos dados de

projeto, foram verificadas, na fase de ccnaissionaoento, discrepancies coo re_

.lação ao comportamento da central, pelo modo coo que esses dados e modelos são

utilizados no simulador, conforme ilustrado no diagrama da Fig. 4.

0 comissionamento foi concluído apôs terem sido reduzidas as díscrepãncias

a un conjunto tal que permitisse o treínasento no simulador em condições nor_

mais de operação, e na maior parte das condições anormais e de acidentes sísula

' dos. Díscrepãncias pendentes ficaram para ser corrigidas durante o período d<

garantia subsequente. .



5. ??£?.-.?.VCÀC ar TieisassTO

5.1 Treinasento ess instrutores

ó equips ca ÍTiS"rucoras do sinulaõor fei distensionaca eo A instrutores, ?£

ra acender a uca utilização do simulador de 8 horas por dia.

Essa eçuipe foi treinada inicialmente no Brasil «a central terraica conve£

cicr.il. rsazor da ps?quisa e na central nuclear és .Angra-!, para UTB melhor et.

E. ene isente- dos sistemas e operação de usa central ?KK. Posteriormente,a equip*

foi treinada em operação de centrais ?Ví?.-KUi;. durante ua período de 15 meses,

e m utilização de sirruiacer ?ara condusir rrainsne^co de operadores.

A quaiiíicaçZj ess iastrutores, realizada sob & responsabilidade ca KVT..

?ar« cir.iicrar traisasesto a operadores es siscesas PW5-KUT, foi concluída ez

janeiro c= 1983.

5.2 Preparação de Progranas e Material de Treinamento

Esbora o conteúdo do treinaaento possa sofrer modificações es função da

experiência prévia dos treinandos, os programas que foras desenvolvidos para

o tfsinazsnto nc simulador segues uaa orsanização-padrão, a saber:

a) Treir.aaentc inicial de operadores;

b) Retreisaoento de operadores;

c) Treinaoento para gerentes;

d) Curses de inforoação.

Esses progranas estão apoiados por s&aterial de treinamento que consiste,

além dos sanuais de operação do simulador, de livros descrevendo os sistemas

simulados, os quais foraa desenvolvidos pelos próprios instrutores, com o su_

porte técnico da KWü, durante U Q período de 1 ano.

6. 'TREINAMENTO DE OPERADORES

Após ter sido instalado nes dependências da KVU.eo Karlstein(RFA), e utiU

zado na qualificação da equipe de instrutores, o siisulador passou a ser utilí^

zado pela KUU, a partir de fevereiro de 1983. Durante o seu primeiro ano de

operação na RFA, foraa treinados 19 grupos(de 4 operadores) das centrais nu

cleares alemãs de Phillipsburg e Grchnde, 4 grupos da central nuclear espanh£

Ia de Trillo e 2 grupos de engenheiros de cosaissionasnento da KWÜ.

A equipe de instrutores da NUCLE3RÃS, que atua na condução do treinamento

no siaulador, ministrou taabés treínaatento ea sistemas KWU-PWR para 2 grupos



de 20 operadores ca centrai de Triiic, na Espanha, durante o períoòc . de

01.C2.S3 a 15-04.S3, no âmbito de contrato firmado COB a KUCLE3SÜS.

7. CONCLUSÃO

Razões de segurança, economia, desanca e disponibilidade decorrentes das

necessidades dê operação cas centrais de rroçraaa Nuclear Brasileiro jus-iíici

raa e ccasirução cc sinuiador ca NUCLZ3RÃ5.

Erabora & fabricação do Simulador no 3rasi! não fosse viável, por razões

técniras e econômicas, a participação da? equipes áa NUC1Z3RÃS no seu cesenvol

viseste nc exterior propiciou uesa redução d= custos e a aquisirãc ca. ' COE?=

tincia necessária para sua operação e r.anutenção.

A instalação e operarão temporária do siauiadsr na RJÀ, decorrente dos

atrasos na construção de Angra-2, permitiu o seu ajustazento * aelhor prepar£

ção para sua operação no Brasil, prevista a partir de 19S5.

A qualidade do simulador, decorrente ca extensão de sua instrumentação, do

seu escopo de simulação e do seu ajustamento na ST A, bem como da coopeesneia

adquirida ?ela equipe de instrutores e da abrangência dos prograsas e cateriai

de treinamento, penaitira ua padrão de treinamento de operadores do sais alto

nível, comparativamente ao que está sendo oferecido no mercado internacional.
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