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- Terminada a revisão de procedimentos do Reator IPR-R1;
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- Tomadas providências diversas na área de licenciamento e controle

de material nuclear;

- Prosseguimento dos trabalhos do Grupo de Análise de Acidentes Se

veros.
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1. INTRODUÇÃO

As atividades da DIALI.CN, durante o ano de

1988 concentraram-se principalmente no atendimento a ou

tros setores da NUCLEBRAS em problemas relacionados cor.

Licenciamento e Segurança de Instalações, dentre as quais

podemos citar:

- Licenciamento do CIPC (RFAS);

- Plano de Emergência da NUCLEI;

- Reavaliação do Máximo Acidente Hipotético (MAH) da NUCLEI.

Com respeito às atividades desenvolvidas pela

Divisão no que se refere ao licenciamento de instalações do

CDTN, destacam-se:

- Atualização do RAS do Local do CDTN;

- Plano de Emergência do Reator IPR-R1;

- Licenciamento das Instalações da DIENR.CN.

Além das atividades ligadas ao grupo NUCLEBRAS,

em atendimento ã solicitação de cliente externo,a DIALI.CK

desenvolveu trabalhos multidisciplinares, coordenou, elabo

rou e editou o Relatório de Análise de Segurança do "Pro

jeto Minerais Pesados - Rio Sapucai" da SAMITRI.

Ne. área de formação e treinamento embora deva-

se ressaltar *s dificuldades de recursos financeiros para

tal, no corrente ano, técnicos da DIALI.CN participaram de

alguns cursos e seminários ligados à área de interesse da

Divisão. Destacou-se também a realização de diversos semi

nários internos na área de Análise Probabilística de Risco

e relacionados com o grupo de Estudo de Análise de Aciden

tes Severos formado pela NUCLEN, CNEN, FURNAS e CDTN. A

DIALI.CN participou, com a apresentação de trabalhos técnî

cos, no Seminário "Proteção Radiológica e Controle Ambien

tal" realizado no CDTN no período de 08 a 12 de agosto.T
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2. PROGRESSOS REALIZADOS

2.1 Plano de Emergência âo CDTN/Procedimentos

Foram revistos e atualizados de acordo com a

estrutura do CDTN os procedimentos:

"Ativação do Plano de Emergência" e "Evento não Usual", re

lativos ao Reator de Pesquisas IPR-R1, sendo que estes pro

cedimentos deverão sofrer nova revisão tendo em vista as nu

dançr.s estrutureis ocorridas na área nuclear.

2.2 CDTN/Licenciamento

- Licenciamento - SR-33/2/L - foi contratada ã NUCLEN, a

elaboração da Análise de Risco de Incêndio do Prédio da

D1ENR.CN. 0 desenvolvimento normal dos trabalhos relacio

nados ao licenciamento das Instalações da D1ENR.CN (SR -

3/2/L), ficou prejudicado no semestre, devido ao envolvi

mento dos técnicos da DIALI.CN em outras atividades.

- Licenciamento de Operadores do Reator IPR-R1 - O "39 Cur

so de Requalificação para Operadores do Reator IPR-R1 con

tinua sendo ministrado pelo técnico da DIALI.CN, Fís. Ro

berto Stasiulevicius, visando atender a Norma CNEN-NE -

1.01 - "Licenciamento de Operadores de Reatores Nuclea

res",

2.3 CDTN/Estação Meteorológica

Dentro do convênio firmado entre a NUCLEBRAS

e a UFMG para a instalação da Estação Meteorológica do

CDTN, em terreno da UFMG, foram concluidas: a montagem da

torre; a construção do abrigo para equipamentos; o cerca

mento da área em torno da base da torre; a instalação do

para-raios; a confecção da malha de terra e a instalação

do sistema de iluminação da Torre. *7~'
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2.4 CDTN/Controle de Material Nuclear

Dentre os principais eventos ocorridos na área

de controle de material nuclear destacamos:

- Realizado o Balanço de Material Nuclear no CDTN, relati

vo ao segundo semestre de 1988;

- Concretizadas diversas transferências de material nuclear

internas ao CDTN eentre o CDTN e a FEC;

- Colaboração na elaboração do "Programa de Controle de

Material Nuclear para o CIPC".

2.5 ITATAIA

0 sistema de coleta de dados hidrometeorológicos

do local do Projeto Itataia, operou normalmente durante o

semestre. Os dados coletados foram enviados e estão sendo

tratados pela DIALI.CN.

2.6 CIPC/Licenciamento

Os trabalhos de atualização e complementação do

RAS do CIPC, com vistas a obtenção da "Autorização para Ope

ração Permanente" - AOP, junto a CNEN, já estão em fase

final, estando previsto o encaminhamento, ao CIPC, de

uma versão preliminar do RAS, ainda no mês de dezembro.

Durante o semestre técnicos da DIALI.CN, visitaram o CIPC

para implementação dos trabalhos, coleta de informações

e colaboração na elaboração de trabalhos relativos ao RAS.

2.7 SAMITRI/Licenciamento

Foi entregue à SAMITRI, no inicio do mês de

novembro, a versão /Jnal do Relatório de Análise de Segu
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rança do Projeto Minerais Pesados - Rio Sapucal. A SAMI

TRI entregou a CNEN, em meados de novembro a referida dõ

cumentaçâo e aguarda a expedição, por parte da CNEN, da

licença de construção.

2.8 Análise de Acidentes Severos

Os estudos e seminários sobre "Análise de Aci

dentes Severos" iniciados no primeiro semestre de 1988 ti

veram prosseguimento no segundo semestre.

Foram realizados em setembro, pelo engenheiro

Francisco Canindé, quatro seminários: um sobre álgebra boo

leana até simplificação de equações booleanas complexas e

as seguintes foram exercícios de construção da árvore de

falhas e cálculo dos parâmetros P ( Q T ) , RRW e RAW.

No mês de outubro foi iniciada a preparação pa

ra construção da árvore de falha do Sistema de Alimentação

de Água de Emergência de Angra 2. Este trabalho foi inicia

do pelos seminários sobre construção de uma árvore de fa

lha, para um sistema simplificado de alimentação de água de

emergência e sobre a nomeclatura de componentes usada no

WASH 1400, apresentados pelos engenheiros Francisco Canindé

e Cleber Lopes Oliveira do DERL.CN e outro sobre sistema

alemão de nomeclatura de componentes - KKS, apresentado pe

Io engenheiro Bruno C. Neiva e pelo Físico Carlos A. San

toro do DETR.CN.

No mês de novembro foi feita uma revisão da

árvore de falhas elaborada em outubro, para apresenta-la na

reunião do dia 10/11/88, na NUCLEN, das instituições que

participam do projeto (NCN, CNEN, CDTN).

Nesta reunião foram discutidas as codificações

utili2adjfc$ por cada um dos grupos participantes e decidiu-

se pela utilização de dois sistemas de identificação: o
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KKS e o utilizado no banco de dados de PSA PACK.

Conforme ficou combinado na reunião, o Grupo

de Análise de Acidentes Severos do CDTN, iniciou a revisão

da sua árvore de falhas do Sistema de Alim&ntação de Água

de Emergência de Angra 2 considerando as informações dis

poniveis no "IAEA Compilation of Generic Component Rcliabi

lity Data".

2.9 Outras Atividades

- Plano de Emergência

. Técnicos da DIALI.CN, viajaram ao Rio de Janeiro, para

participarem de reuniões na CNEN para tratar de assun

tos relacionados ao planejamento de emergência nos institu

tos da CNEN.

Encontra-se em fase final a tradução de uma fita de vi

deo cassete da AIEA sobre "Treinamento em Planejamento

de Emergência".

- Grupo de Estatística do CDTN

. Técnico da DIALI.CN participou da revisão da tradução

da Norma Técnica DIN-1319 - "Conceitos Básicos de Medî

ção", que será adotada no CDTN. Esta norma está sendo

adaptada pelo Grupo de Estatística do CDTN.
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3. DOCUMENTOS EDITADOS

- Notas Técnicas:

DERL.CN-001/88: "Simulação do Efeito Causado pelo Aqueci

mento Excessivo de um Cilindro de UF, /
D

dentro de uma Autoclave", FERREIRA, M.L.

DERL.CN-002/88: "Usos das Terras e Águas na RegiãoCircun

vizinha ao Local do CIPC, num Raio de

15 km. (19 Atualização), DAMASCENO, M.A.P.

- Notas Informativas:

DERL.CN-006/88: "Reator Nuclear a Leito Fluidizado- Des
~ v

criçao, Funcionamento, Méritos e Comen
tários, STASIULEVICIUS, R; OLIVEIRA,L.A.Q.

- Relatórios:

DERL.CN-005/88: "Reavaliação da Análise do Máximo Aciden y

te Hipotético da NUCLEI, SACRAMENTO,A.M.

Relatório de Análise de Segurança: "Projeto Minerais Pe

sados - Rio Sapucaí", da SAMITRI.


