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RESUMO

São apresentadas diretrizes que regularão o processo de quali

ficação da metodologia de cálculo de FURNAS pela CNEN, nas áreas de Neu

trõnica, Termo-hidráulica,. Análise de Acidentes e Desempenho de Varetas

Combustíveis, aplicadas â central nuclear de Angra 1.

ABSTRACT

Regulatory guides are presented which will be used for

qualifying the calculation methodology of FURNAS by CNEN, in the areas

of Neutronics, Thermohydraulics, Accident Analysis and Fuel Rod Perfo£

oance, as applied to Angra 1 N?P.
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1. INTRODUÇÃO

Ê parte integrante do prooesso de licenciamento de una Cen-

tral Nuclear a revisão do projeto nas diversas áreas da engenharia,bem

canoa avaliação do deseqpenbo da instalação em transitórios operacio-

nais e em condições de «^j^pnfrAs postuláveis.

Esta avaliação deve conduzir ã confrontação dos resultados

de analises quantitativas flp'H?9Pini'*-j>^a? p»Ta api jr̂ flfo» con requisitos

de normas, bem cono a una revisão dos métodos analíticos p̂pnatjartrw

para a elaboração destas análises»

Para Angra 1, as técnicas analíticas empregadas pela

Westinghouse foram aceitas pela CNEN a partir da consideração de que

os seus métodos e programas de cálculo eram os mesraos usualmente empre

gados no país de origem e aceitos pelo seu órgão licenciador, a USNBC.

A r^rH** da postulação de RIRBVS de assumir a responsabili-

dade por futuras análises referentes ã mudanças de projeto ccno, por

exemplo, recargas do núcleo, mudanças de especificações técnicas ou

mesmo eventos de operação, caracteriza-se a necessidade de cumprir wt

processo prévio de qualificação da metodologia de cálculo a ser utili-

zada.

Cabe, portanto, a CUEN rever os métodos de análise, a des-

crição dos modelos e códigos de caiputador, correlações enç>regadas,téc

nicas de soluções,casos exerplos, verificações experimentais e cálcu-

los ocmparativos.

Nesta revisão, a OJEN poderá realizar verificações indepen

dentes dos resultados submetidos pela aplicante. For isso, prevê-se a

realização de auditorias para a obtenção de dados para a elaboração de

una análise independente.

Aspectos relativos ã garantia da qualidade do "software" e

dos resultados são previstos durante o andamento do processo de quali-

ficação»
9

Este docunento ccctitui-se uma revisão do anexo ã carta
CNEN-DR-C-N9 72/86 "Diretrizes para a Formalização do Processo de Qua
lificação de Metodologia de Cálculo".
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Estas diretrizes se propõem a orientar a aplicante no senti

do de obter a aprovação de seus métodos analíticos que serão usados pa

ra futuras questões de lioenciaaento junto â GEN.

Estas diretrizes não se constituem en noxmas da CHEN, nem

há demanda que justifique- a elaboração de regulamentação tão específi-

ca.

Cano diretrizes, nao ten caráter nandatõrio e são de nature

za genérica, ffliwftn w»™^ 7'r-**t<^°"tr3*a e/ou intynragiCT18*'** p>g?flw ser

referenciadas no texto ou entregadas durante a aplicação para cada ca-

so especifico.

de un processo de qualificação de

não implica na eliminação de futuros requisitos ^fH^T^is, embora ocn

para a cpnfí?^ "* 1̂ ^̂ ** ̂ ? c análises suanetidas ao

"3. ESCXFO

En princípio, estas diretrizes foran elaboradas para aten-

der solicitações de qualificação nas áreas de Neutrônica, Terrao-hidraú

lica, Análise de Adoentes e Desempenho de Varetas Combustíveis. Sua

aplicação para outras áreas deverá ser precedida por una avaliação do

grupo técnico responsável.

4. ETAPAS DE UM PROCESSO EE QUALIFICAÇÃO PB ̂ TOPOLOGIA

Entende-se por "Processo de Qualificação" una seqüência cce

rente de avaliações de documentos can o objetivo de demonstrar a ade-

quação e a validade de una sistemática de **imiín-

A documentação a ser submetida deve ser abrangente e ordena

da, capaz de permitir avaliações em níveis de detalhes que levem a una

oonfláhi1 •* ̂ »^> nos rpffiltaflpft das análises.

Oom o fim de organizar a dccumentaçio, o processo de quali

ficação é dividido em 4 etapas:



ETftPA 1: Definição de Metodologia Geral e seu Âmbito de Aplicação

Nesta etapa, que caracteriza o início do processo de quali-

ficação, cabe ã qplicante apresentar a metodologia geral de rgiqQo a

ser qualificada, seu âmbito de aplicação e a finalidade da qualifica-

ção.

Neste contexto, entende-se metodologia de cálculo coto uni

conjunto de programas de cálculo (terno definido na norma CNDí-NE-1.20)

aplicáveis às diferentes áreas cobertas pela análise de segurança de

reatores a água pressurizada para fins de licenciamento.

Na apresentação da metodologia, a aplicante deveria caracte

xizar as diversas áreas envolvidas, seus objetivos, programas de cálcu

Io e suas interfaces, exemplificando sempre que possível, através de

diagrama de blocos, a dinâmica de interação entre as mesmas.

A qualificação da cetodologia proceder-se-ã através da gu&-

lificação parcial dos programas de cálculo que a canpõera, segundo seu

••• âmbito de aplicação, confome proposto pela aplicante.

ETAPA 2: Avaliação do Pxogidiaa de Cálculo

Nesta etapa será feita a revisão técnica dos modelos analí-

ticos que compõem o(s) código (s) carputacicnal(is) integrante (s) do oro

grama de cálcio a ser qualificado, sua base teórica, incluindo as

equações usadas, suas aproximações en diferenças finitas e métodos de

solução numérica, hipóteses feitas, bem como a definição de todos os

parâmetros de cálculo ou do prccedinento para sua determinação caro,

por exemplo, de acordo com una lei física especificada ou uma correla-

ção empírica.

Nesta etapa, a aplicante deveria fornecer uma descrição de

cada um dos códigos computacionais (por exemplo, em forma de manuais)

suficientemente completa para permitir una revisão técnica nos moldes

propostos.

Além disso, a aplicante deveria encaminhar à CNEN as lista-

gens dos programas-fonte dos códigos ccnputadLcnais os quais devem per

manecer Intactos (versão "congelada") em arquivos que sejam referencia

dos e que possam ser auditados senpre que desejado.
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O Grupo Técnioo responsável pela avaliação nesta etapa po-
derá basear seu parecer no fato de vários códigos já serem de domínio
público e seus modelos terem sido avaliados e aopitos internacional
mente.

Quaisquer modificações nos progranas-fentes originais de-
veriam ser documentadas bem cano o seu irpacto sobre parâcetros pro-
postos na qualificação.

ETAPA 3: Avaliação dos Procedimentos de Cálculo

Nesta etapa será feita a análise técnica dos procedimentos

de cálculo adotados pela aplicante para a utilização do programa de

cálculo, em função do âmbito de aplicações previamente definido para

a

Esta etapa inclui:

a análise dos procedimentos adotados para a determinação

das pendi ÇPPP iniciais e de contorno para a simulação de

condições operacionais e/ou acidentes postulados, para a

escolha das opções de cálculo, bem cano para as interações

entre os diversos códigos computacionais integrantes do

programa de cálculo cem respeito ã entrada e â saída de

dados;

a análise dos estudos de sensibilidade necessários para a

avaliação dos efeitos, sobre os resultados calculados, de

variações na nodalização, no passo de interação numérica e

em outros parâmetros aos quais os resultados calculados

mostrarem-se sensíveis;

a análise do processo de verificação do programa de cálculo

através de comparação de seus .resultados cen resultados teorl

cas e/bu experimentais aplicáveisí "benchmark calculations and/

or benchmark experiments").
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I
Para o lioenciaiiiento de recargas e/ou para a aceitação de

modificações de especificações técnicas, resultados da análise de se-

\ gurança apresentados no RFAS da usina em questão serão considerados

cano sendo tanbêm "benchmark calculations" desde que a aplicante te-

nha conhecimento das condições das hipóteses feitas e dos dados de en

trada.

Os resultados das analises feitas pela aplicante deveriam

ser apresentados através *de um texto claro, de linguagem rigorosamen-

te técnica e, sempre que possível, utilizando gráficos em escala ade-

quada para a constatação das conclusões.

A documentação fornecida pela aplicante para esta etapa de

veria incluir memórias de cálculo suficientemente abrangentes e com

referências quanto à origem dos dados empregados.

ETAPA 4i Auditorias e Garantia da

Nesta fase prevê-se o acompanhamento e a revisão de uma ou

mais análises específicas, a serem propostas pela CNEN, para inspecio

nar todo o processo de geração de una análise para fins de licencia-

mento.

5. POFMALIZAÇ.ÃO DO PROCESSO

Durante o processo de qualificação, toda a correspondência

entre a aplicante e a QíEN deveria conter, cano referência, o prcgra

ma de cálculo a ser qualificado, o âmbito de aplicação e a finalidade1

h

5 cia qualificação, bem cano o enquadramento do documento enviado numa
3\ das 4 etapas acima descritas.
8
* Nos documentos apresentados pela aplicante para análise da

, CNEN deveria ser observado o rigorisms no linguajar técnico. A apre

í ciação por parte da CHEN poderá conduzir ã necessidade de reformula-

'- ção dos âociznentos originais, caso em que será seguido o mesmo prcce-

j dimento adotado usualmente para revisões em KFAS.
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Para o r i e n t a r e fornecer c r i t é r i o s para a a n á l i s e da CNEN,

normas internac ionais poderio v i r a ser enpregadas. Citam-se, cano

exemplo, a s seguintes normas ANSI:

Normas ANSI/ANS

ANSI/ANS-19.1-1983 -

ANSI/ANS-19.3-1983 -

ANSI/ANS-19.4-1983 -

ANSI/ANS-19.5-1978 -

ANSI/ANS-57.5-1981 -

ANSI N413-1974/ANS-10.3

"Nuclear Data Sets far Rsactor Design
Calculat ions".

"lhe Determination of Neutron Reaction
Rate Distr ibut ions and R e a c t i v i t y o f
Nuclear Reactors".

"Power Reactor Physicas Measurements
for Nuclear Analysis Ver i f i ca t ion" .

"Requirements for Reference Reactor
Physics Measurements".

"Light Water Reactors Fuel Assembly
Mechanical Design and Evaluation".

"Guidelines for Documentation o f D i g i -
t a l Gcnputer Programs".


