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DEPARTAMENTO DE REATORES

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

PRIMEIRA RECARGA DO COMBUSTÍVEL DE ANGRA I

PLANO DE INSPEÇÕES / AUDITORIAS

1. RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM DO COMBUSTÍVEL

1.1 - OBJETIVO

Verificar que todos os elementos combustíveis rece-

bidos na usina foram aceitos conforme os procedimentos a-

provados e que estão armazenados de acordo com os requisi^

tos contidos em normas e exigências da CNEN.

1.2 - VERIFICAÇÕES EXIGIDAS

1.2.1 - Verificação da documentação

1.2.1.1 - A documentação especificada pelos documen

tos de aquisição dos elementos combustí -

veis deve permitir que estes sejam corre-

lacionados com registros que forneçam in-

formações sobre suas características e

históricos de fabricação e controle de

qualidade.
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1.2.1.2 - Deve ser verificada a identificação de

recipientes e respectivos elementos com

bustíveis em confronto com os certifica

dos e especificações do fabricante, de

modo a confirmar o recebimento do elt -

mento combustível correto.

1.2.1.3 - Deve ser verificado se a documentação

recebida está completa e correta.

1.2.2 - Inspeção, do material

1.2.2.1 - Inspeção do recipiente do elemento com-

bustível . Os recipientes, antes de se-

rem descarregados, devem ser inspeciona

dos visualmente quanto a danos durante

o transporte.

1.2.2.2 - Inspeção do elemento combustível.

Os elementos combustíveis devera ser ins_

pecionados quanto a :

a) integridade das partes;

b) limpeza superficial,

1.2.3 - Inspeção do local de armazenagem

Verificar se o local de armazenagem aten-

de aos requisitos contidos nas normas a-

plicáveis u exigências da CNEN. Deve ser

dada especial atenção aos seguintes regui

sitos:
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a) As áreas de armazenagem não devem ser

usadas como acesso ãs outras áreas;

b) O acesso as áreas de armaxtftr.ctem deve

ser controlado e limitado ao pessoal

designado pelo requero:» tt?, sendo proi-

bida a movimentação não autoti-ada de

elemento combustível;

c) As instalações e equipamentos devem e£

tar acessíveis para facilitar a inspe-

ção, testes, manutenção, monitoração da

radiação, testes de contaminação e pei:

mitir saídas fáceis em caso de emergên

cia;

d) As áreas de armazenagem devem ser man-

tidas limpas;

e) O uso e a guarda de alimentes e bebi -

das deve ser proibida nas ãre^s de ar-

mazenagem;

f) Não contar, para efeito da capacidade

de armazenagem, com posições não auto-

rizadas;

g) Devem estar disponíveis equipamentos e

locais para a armazenagem de elementos

combustíveis danificados.

2. PREPARAÇÃO PARA RECARGA

2.1 - OBJETIVO

Verificar que os procedimentos aprovados estarão

disponíveis para as- atividades de manuseio do combustível
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no núcleo do reator ( in core ) e fora do núcleo (ex-core)

2.2 - VERIFICAÇÕES EXIGIDAS

2.2.1 - Aproximadamente 3 meses antes da parada do

. reator para a recarga,deve-se verificar a

adequacidade técnica dos procedimentos a-

provados para cada uma das seguintes ativi-

dades :

a) Manuseio e transferência do combustível

e verificação do núcleo.

b) Inspeção do combustível a ser r eu sacio.

c) Operação de coleta de amostragem da á-

gua do dispositivo de exame do combust£

vel (sipping operations).

d) Manuseio e inspeção dos internos do

reator.

2.2.2 - Antes do recebimento do combustível novo

pelo autorizado, deve-se verificar se os

procedimentos aprovados e tecnicamente ade

quados estão disponíveis cobrindo o recebi^

mento, inspeção e armazenagem do combustí-

vel novo.

2.2.3 - Observar o recebimento, inspeção e armazer.•;.

nagem, pelo autorizado, de no mínimo cinco

elementos combustíveis novos e verificar se

foram realizados de acordo com os procedi-

mentos aprovados.



2.2.4 - Acompanhar as ações corretivas de quaisquer

deficiências encontradas nas inspeções do

combustível.

2.2.5 - A proteção contra incêndio deve ser feita

por sistemas que não causem criticalidade a

cidental durante o combate ao fogo, obede -

cendo-se aos requisitos das normas especlfi^

cas adotadas pela CNEN.

2.2.6 - Verificar que os requisitos sobre a armaze-

nagem nas piscinas tenham sido atendidos e

tenham sido preparados os procedimentos, tu

do de acordo com as normas e/ou exigências

da CNEN sobre o assunto.

3. ATIVIDADES DURANTE A RECARGA

3.1 - OBJETIVO

Certificar-se que as atividades de pré-recarga pre-

vistas nas Especificações Técnicas foram executadas c que

as atividades de recarga estão sendo conduzidas como pre-

vistas nas Especificações Técnicas ou em procedimentos a-

provados.

3.2 - VERIFICAÇÕES EXIGIDAS

3.2.1 - Atividades preparatórias para o manuseio do

combustível.

Verificar se atividades preparatórias para

colocação do combustível no núcleo foram e-

xecutadas, envolvendo:



.6.

3.2.1.1 - Requisitos apropriados das Especificações

Técnicas.

3.2.1.2 - Operação dos equipamentos de recarregamen

to e indexação dos elementos combustíveis.

3.2.1.3 - Requisitos de ventilação nas áreas de ar-

. mazenamento do combustível.

3.2.1.4 - Intertravamentos dos equipamentos de car-

regamento.

3.2.1.5 - Testes da ponte rolante.

3.2.1.6 - Monitores de radiação da área de carrega-

mento.

3.2.1.7 - Sistemas de comunicações.

3.2.1.8 - Capacidade de resfriamento do combustível

armazenado.
3.2.2 - Atividades de manuseio do combustível

3.2.2.1 - Verificar através dos registros ou por

observação direta se as condições que se

seguem existem e se as atividades identi-

ficadas estão sendo conduzidas como exigi^

das nas Especificações Técnicas ou em pro

cedimentos aprovados:
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a) Monitoração do núcleo durante o recar-

regamcnto de acordo com as Especifica-

ções Técnicasf

b) Integridade da contenção durante o re-

carregamento do acordo com as Especifi

cações Técnicas;

c) Inserção ou remoção de elemento combu£

tível feita de acordo com procedimen -

tos estabelecidos(acompanhar no mínimo

2 elementos combustíveis);

d) Métodos ie contabilidade estão de açor

do com os procedimentos estabelecidos;

e) Internos do vaso do reator, cabos, elé-

tricos estojos da tampa, parafusos,etc

colocados em locais apropriados e pro-

tegidos contra danos;

f) O estado de conservação preventiva(hou

se-keeping) na área e na ponte de re -

carga de acordo com as normas da CNEN;

g) 0 pessoal de turno na área de recarga

e na sala de controle atuando de acor-

do com as Especificações Técnicas ou

procedimentos aprovados, inclusive quan

to a sua composição;

h) Nível de água do vaso de pressão de

acordo com as Especificações Técnicas;

i) Concentração de Soro de acordo com as

Especificações Técnicas;
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j) Posição da chave seletora de modo de

operação conforme exigidas nas Espe-

cificações Técnicas.

3.2.2.2 - Verificar por observação direta se os

seguintes requisitos estão sendo cumpri^

dos:

a) O responsável pelas atividades de m<*

nuscio do combustível deve pos-

suir uma licença de operador senior,

e estar presente supervisionando di-

retair.cnte o manuseio guando o traba-

lho que está sendo executado puder

afetar a reatividade do reator.

b) Um operador licenciado deve estar

presente na sala de controle em cons

tante comunicação direta com um mem-

bro da equipe de manuseio do combus-

tível quando o trabalho que está sen

do realizado puder afetar a reativi-

dade do reator.

3.3 - GUIA PARA EXECUÇÃO DAS INSPEÇÕES/AUDITORIAS

3.3.1 - Examinar a Parada Programada do Reator,pa

ra verificar se os requisitos contidos

nas Especificações Técnicas e em outras â

tividades relacionadas com o programa de

recarregantento são controlados por meio

de um cronograma.

3.3.2 - No mínimo 4 horas de observação diretas

devem ser feitas durante um único turno.

- 0 inspetor deverá obter um cronograma do

paralisação ou contactar o autorizado pa--



.9.

ra ficar sabendo das atividades que estão

sendo executadas durante a inspeção.

• Coleta de amostragem, teste de fuga nas

penetrações, manutenção da válvula de iso

lamento são tipos de atividades que pode-

rão ser consideradas para uma observação

direta.

- Verificar se os controles de radiação

são apropriados.

- Verificar se o bloqueio e etiquetagero

dos equipamentos estão de acordo com os

proced iroento s aprovado s.

- Verificar se o trabalho segue rigorosa-

mente os procedimentos e normas aplicá-

veis.

3.3.3 - Os procedimentos de recarga de combustí-

vel devem ser revistos em pontos específi_

cos relacionados com o manuseio, armazena

gem, orientação e posicionamento no nú-

cleo.

3.3.4 - Verificar se os mapas do núcleo, "status

board" e folhas de verificação estão man-

tidas de acordo com procedimentos aprova-

dos.

3.3.5 - Os componentes do reator devem ser prote-

gidos contra danos provocados pelas condî

ções ambientais, choque, trânsito, etc.

3.3.6 - Verificar as medidas de proteção contra

queda de objetos estranhos no vaso do rea

tor.
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3.3.7 - Verificar através de auditorias nos regis

tros de treinamento ou evidência documen-

tada se os operadores desempenhando as a-

tividades em 3.3.3 receberam treinamento

ou têm experiência comprovada em recarga

de combustível.

3.3.8 - A concentração de boro deve ser medida era

todos os vasos contexto água borada, con-

forme especificados nas Especificações Téc

nicas. Deve ser feita uma verificação a-

leatória de 10% dos registros apôs a para

rada do reator.

4. ATIVIDADES PÔS-RECARGA

4.1 - OBJETIVO

Certificar-se de que todas as atividades previs-

tas para a recarga foram corretamente executadas e devi_

damente registradas.

4.2 - VERIFICAÇÕES EXIGIDAS

4.2.1 - Verificar nos registros se todas as ativ_i

dades previstas no Plano de Recarregamen-

to do autorizado foram executadas.

4.2.2 - Verificar os resultaeos dos testes de par

tida a serem realizados após o término do

recarregamento de combustível para verify

car se o núcleo foi corretamente carrega-

do e se os parâmetros de física/projeto do

núcleo não sofreram alterações que Violem

os limites de aceitação.
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5. ATIVIDADES PRELIMINARES

Garantia da Qualidade na Aquisição, Projeto e Fa-

bricação de Elementos Combustíveis.

5.1 - OBJETIVO

Verificar a Existência e a implementação de um Pro

grama de Garantia de Qualidade para as atividades de

aquisição, projeto e fabricação de elementos combustí-

veis.

5.2 - VERIFICAÇÕES EXIGIDAS

Verificar se a documentação atende aos requisitos

estabelecidos em Norma pela CNEN.


