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Tendo em vista a falta de recursos para investimento no Projeto
CT"+ITCA, atividades relativas ã contratação de materiais e
serviços permaneceram paralisadas no período abordôdo.

Problemas referentes a pessoal so foram em parte resolvidos.
Desenhista-projetista foi contratado em janeiro/88 para vaga
aberta em janeiro/87. Vaga de engenheiro mecânico senior
foi cancelada. A constituição da equipe para operação das
instalações continua sem solução.

Atividades de engenharia disseram respeito ao projeto de adapta
ção do Circuito Secundário do CTC para testar válvulas a frio e
ao detalhamento para montagens eletromecânicas, dentre outras
citadas no texto.

No que se refere a montagens elétricas e de estruturas metálicas,
bons progressos foram avançados com a útilizaçao de mão-de-obra
do CDTN. 0 pressurizador do CTC foi montado por firma contra-
tada.

A despeito da manutenção dispensada a alguns equipamentos inópe
rantes há longo tempo, crescentes são os riscos de sucateamento
de partes dos mesmos.

0 contrato de financiamento com a FIMEP continua dependente da
•deá£j:são sobre a retomada do projeto e conseqüente aporte financeiro,
agora pela CNEN.
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1. INTRODUÇÃO

Este Relatório descreve as atividades desenvolvidas no período
compreendido entre 01.01.88 e 31.12.88, bem como as dificuldades
enfrentadas para levar adiante o Projeto CTC+ITCA. As principais
dificuldades, absoluta falta de recursos financeiros e insuficiiri
cia de pessoal para futura operação das instalações de testes,
já perduram há mais de 4 anos.

No tocante a pessoal, o quadro só tem se agravado, pois um engenhej
ro mecânico que se demitiu não foi substituído, a vaga deixada por
um desenhista projetista em janeiro/87 sô foi preenchida em
janeiro/88 e novas admissões são vistas como improváveis a curto
prazo.

0 início da missão de engenheiro em laboratórios de testes da KWU,
acordado entre a AIEA e a KWU para outubro/88, foi adiada para
abril/89.

Pela impossibilidade de adquirir o restante dos equipamentos e
materiais necessários,a montagem das tubulações do CTC vem sendo
sistematicamente atrasada, enquanto as demais montagens vem sendo
executadas pelo CDTN, na medida do disponibilidade de mão-de-obra
própria e materiais compiementa res, alguns inclusive sendo
fabricados no CDTN - ver item 2.5.

Em vista da situação atual, o projeto do Circuito Secundário do CTC
foi adaptado para testar válvulas a frio, tendo sua montagem sido
iniciada com pessoal próprio. A conclusão depende principalmente
da aquisição de alguns componentes.

Em função da paralisação temporária do Projeto CTC+ITCA, o contrato
de financiamento junto ã FINEP deverá ser renegociado ã luz da
decisão a respeito, pela CNEN. ' •

Os progressos alcançados, apesar dos problemas, estão descritos a
seguir.
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2. PROGRESSOS REALIZADOS

2.1 Engenharia

Com a absoluta falta de recursos financeiros para aquisição do
restante dos equipamentos e materiais, a DISCO, com apoio de
outros órgãos do CDTN, vem desenvolvendo atividades que seriam do
escopo de serviços de uma firma montadora, tais como o detalhamen
to para montagens eletromecanicas, montagens propriamente ditas,
fabricação de peças e dispositivos, etc.

Com o objetivo de testar válvulas a frio, foram desenvolvidos os
projetos mecânico e elétrico do Circuito Secundário adaptado para
possibilitar a realização de tais testes a prazo mais breve que no
CTC.

Ainda, inúmeras revisões do projeto detalhado continuam sendo
procedidas, decorrentes de alterações propostas e lançamento de
dados "as built", juntamente com as listas definitivas de materiais
e registro da memória do projeto.

Com a instalação de um terminal do IBM na DISCO e o apoio da
DICOT, pôde-se, finalmente, dar inTcio ã utilização da inform^
tica na execução de atividades que de outra forma requerem carga
horária muito grande de engenheiros, tais como especificação e
listagem de materiais, controle de estoque e de compras, edição
e revisão de textos técnicos, etc.

As principais atividades de engenharia executadas no 19 semestre
de 1988 estão relacionadas abaixo:

. recalculo de flexibilidade de tubulações do CTC, com utilização
do programa KWU/ROHR;

. projeto de adaptação do Circuito Secundário do CTC para testes
de válvulas : elaboração de fluxograma, "layo-uttfjB isométricos
de montagem, dimensionamento de placas de orifício, levantamento
de material, etc.;
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. dimensionamento de suportes de tubulações» inclusive para o

projeto adaptado»

. estudo do comportamento das bombas do Circuito Secundário, para

operação em paralelo e em serie;

. projeto para comando dos motores das bombas do Circuito
Secundário do CTC com alimentação em 220V (adaptação);

. projeto para mudança no comando dos resistores de aquecimento
dos motores das bombas principais;

. projeto elétrico» especificação e lista de materiais para
instalação das tomadas de forca no galpão do prédio do
Laboratório de Testes de Componentes.

Outras atividades cumpridas em 1988, algumas iniciadas no 19
semestre, são as seguintes:

. revisão geral do projeto de interligação elétrica dos painéis
elétricos e de controle» com revisão e entraoa de dados
("as built") nos desenhos da ASEABRÍS, SIEMENS e ENGEMATIC
(continua no próximo ano);

. instrumentação das Seções de Testes do CTC:

- especificação e listas de cabos de controle e de sinalização
(continua no próximo);

- projeto, layout e detalhamento para fabricação no CDTN das
bandejas dos cabos de controle e de sinalização;

. especificação e lista de acessórios para suportes de tubulação;

. projeto, especificação e lista de materiais da iluminação do
galpão do Laboratório de Testes de Componentes;

. especificação e listas de materiais diversos, a partir de desenhos
isométricos do Circuito Primário, sendo elaborados em caráter
definitivo (alguns com troça de originais - ver item 6) - esta
atividade continua no prõximd"ano;

. calculo de placas de orifTcio para o Circuito Primário (continua
no próximo ano);
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2.2 "Procurement"

Cerca de 20 requisições de materiais (torres de resfriamento, filtros,
vaso da ITCA, conexões de alta pressão, dentre outros equipamentos
e materiais), emitidas em agosto/88, foram posteriormente cancela-
das, tendo em vista a transferência do CDTN para a CNEN.

Por conseqüência, a liberação de recursos financeiros não pôde ser
aproveitada, restando como únicas contratações de materiais e ser-
viços dignas de nota as seguintes:

- montagem do pressurizador do CTC;
- tubos galvanizados de 6" e 3";

- luminárias completas para iluminação das estruturas metálicas

de suportaçao do CTC.

2.3 Obras Civis

As seguintes obras foram executadas, pela DIOBM:

- no 19 Semestre:

. execução das bases de concreto dos conjuntos moto-bomba do
Circuito Secundário do CTC;

. instalação da cerca metálica da Subestação do CTC+ITCA e
respectiva pintura anti-corrosiva;

. abertura de passagem da Sala das Bombas do Circuito Secundário
para o almoxarifado externo e instalação de porta de aço;

. instalação de portas divisórias entre os "halls" do 19 e 29
andares e os galpões do Laboratório de Testes de Componentes e
Laboratório de Termohidrãulica.

- no 29 Semestre:

. l igação da tubulação de água p l u v i a l na área da Subestação

do

. impermeabilização de canaletas da Sala de Painéis;

. pintura de vidros da Sala de Controle;

. abertura de canaletas adicionais (quebra com marteiete e acaba-
mento).
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. layout conjunto (alteração) da tubulação da ITCA e tanque
de testes de válvulas de segurança e estudo da flexibilidade
com o código KWU-ROHR.

No item 6 -DOCUMENTOS EDITADOS, estão relacionados os desenhos
executados ou revisados cm 1988.

2.4 Montagens Eletromecânicas e Instalações Prediais

A quase totalidade dos serviços vem sendo executada pelo CDTN
(DI06M,. DIMEC e DISCO). No 19 semestre, os seguintes
serviços foram executados:

. montagem de cerca de 1,2 tonelada de estruturas metálicas de
suportação do CTC+1TCA;

. montagem do Pressurizador do CTC - cerca de 8 toneladas -
por firma contratada;

. montagem das bombas do Circuito Secundário do CTC nas respecti^
vas bases (fixação de chumbadores, alinhamento e fixação dos
conjuntos moto-bomba);

. montagem de eletrodutos e lançamento de cabos para alimentação
dos seguintes equipamentos:

• bomba de alimentação do TAQ (tanque de acua quente);
- bomba de alimentação do circuito principal;
- bomba de transferência do TAF (tanque de água fria) para o

TAQ ou pressurizador;
- resistores elétricos do pressurizador;
- resistores elétricos do TAQ;
- resistores de aquecimento dos motores das bombas principais;
- Quadro de Distribuição - QDI 3;
- Painel de Controle do CTC.

. instalação das tomadas trifãsicas, bifãsicas e monofãsicas do
galpão do prédio do CTC+1TCA (inclui montagem de eletrodutos
de até 2", lançamento de cabos de até 25mm2, além de curvas,
caixas de passagem de cabos, suportes e braçadeiras, fabric^
das no CDTN);

. energizaçao da Subestação do Prédio do CTC+ITCA pela CEK1G;
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aterramento das colunas das Estruturas Metálicas de suportaçao
do CTC+ITCA, com execução de soidas exotérmicas;

interligação dos seguintes painéis/quadros elétricos e de

controle:

- Quadro de Distribuição de Força - QDF com o Quadro de DistM
buição de Emergência - QDE e com o Centro de Comando de Moto
res de Baixa Tensão - CCM-BT;

- Painel de Controle do CTC+ITCA - PC com o QDE e CCM-BT.

No 29 semestre, foram concluídos os seguintes serviços:

. lançamento de cabos para interligação de painéis elétricos e
alimentação dos seguintes equipamentos:

- interligação do CMS e CCM-BT, com cabos 300mm*;
- interligação do CMS e CCM-MT, com cabos 185mm2;
- alimentação dos motores das bombas principais, com cabos 50mm2;

. instalação do QB (quadro de botoeiras de iluminação) e montagem
do eletroduto de interligação com o QDI 3 (quadro de distribui
ção de iluminação);

. montagem de eletrodutos, lançamento de cabos e instalação de parte
das luminárias para iluminação do galpão do Laboratório de Testes de
Componentes.

Resumo do material montado (principais itens):

. cabos elétricos de força, bitolas 2,5 a 25mm2 1.400m

. cabos de controle, 10x1mm2 25m

. cabos de aterramento, 16mm* e 95mm* 100m

. eletrodutos galvanizados e esmaltados, 3/4" a 2" 350m

. curvas e luvas galvanizadas e esmaltadas, 3/4" a 3" 14Opç

. suportes de eletrodutos ?5pç

. caixas de passagem e terminais 17

. quadros de distribuição 4

. tomadas industriais 10
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2.5 Peç&s Fabricadas no CDTN

PEÇAS QUANTIDADE ÓRGÃO EXECUTANTE

. Conexões de ramal de tubulações de
1/2" e 1", torneadas

. Chapas para alinhamento das bombas
do Circuito Secundário

. Estojo 0 3/8" x 6"

. Suporte para tubulações

. Conexões de tubulações (luvas
torneadas)

. Suportes para quadros elétricos

. Curvas 90° para eletrodutos
galvanizados 1" x 1.1/2"

. Suportes para eletrodutos

. Braçadeiras para eletrodutos
1.1/2" e 2"

. Degríu de escada metálico

. Tis galvanizados 6" x 3"

. Poços de proteção para termômetro

. Tis duplos galvanizados 6"x4"x3"

. Carretei roscado 3" x 280 mm comp.

. Suportes fixos para tubulações e
componentes do Circuito Secundário
do CTC

. Berços para tubos 6"

. Bandeja para cabos 0,8x0,5 m

. Componentes para bandeja de cabos
(em execução)

42

8

8

25

20

2

21

23

17

1

8

7

2

1

11

5

1

DIMEC

DIOBM

DIMEC

DIOBM
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3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Visando a atenuar as conseqüências, algumas inevitáveis, decor-

rentes do longo período de estocagem de equipamentos inoperantes,

as atividades de manutenção tem exigido atenção especial.

Deste esforço» têm participado a DISCO, DIOBK, D1MEC e
firmas contratadas.

No perTodo abordado neste Relatório, as seguintes atividades

foram executadas:

. manutenção de rotina das bombas principais e do secundário

(verificação e troca de óleos, verificação e preservação dos

resistores elétricos de aquecimento dos motores, giro diário

dos eixos com verificação dos mesmos, limpeza geral externa

e interna de algumas partes, etc);

. reparos na ponte rolante de 8 toneladas (firma contratada);

. calibração de termômetros;

. manutenção de rotina de instrumentos de pressão e do Painel de

Controle (energização, aferições, etc);

. reparo da fonte FA04, da chave seletora de alimentação do

Painel de Controle, etc.

. desempeno e reforço das tampas metálicas das canaletas do

galpão do CTC+ITCA;

. manutenção de rotina dos Centros de Controle de Motores de

Média e Baixa Tensão CCM-MT e CCM-BT, do Conjunto de Conver-

sores Estáticos CCE e do Conjunto de Manobra da Subestação
ii

CMS (verificação de estanqueidade a pó, verificação do grau
de umidade, secagem da sTlica-gel, medida?, de isolação, e t c ) .
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4. FINANCIAMENTO DA FINEP

Encontra-se vigente contrato no valor de Cz$ 1.430.000,00,
firmado em setembro/86 entre NUCLEBRA*S e FINEP, para financia-
mento parcial do Projeto CTC+1TCA.

Daquele montante, somente 2 parcelas no total de Cz$ 475.200,00
foram liberadas, jã que os recursos de contrapartida da NUCLEBRAS
não foram aplicados para liberação das demais.

A FINEP aguarda manifestação sobre o interesse ou não em dar
continuidade ao contrato, inclusive quanto a novo financiamento.

5. EXECUÇÃO DE TESTES DE COMPONENTES

Foram iniciados os preparativos para realização do teste funcional
com simulação de ABP do sistema hidráulico de atuação das escoti-
Ihas dos "locks" da esfera de contenção de Angra 2.

0 sistema, fabricado pela CONFAB, foi montado no Vaso de Testes da
ITCA', mas apresentou problemas operacionais que não puderam ser
sanados no CDTN. Medidas estão sendo, pela CONFAB,para cornoT-los,
após o que o acima referido teste será realizado.

No final de dezembro, vários esquemas de pintura em concreto

para Angra 2 foram recebidos no CDTN, para serem submetidos a

testes de simulação de ABP, similares a outros jã realizados

no CDTN [1].

[1] Testes de "BDA" em Esquemas de Pintura, Protocolo
DETR.PD-012/88 - NUCLEBRÍS/CDTN
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6. DOCUMENTOS EDITADOS

19 Semestre

1) Desenho DETR-1116-1N-167/1 - Isomitrico Montagem Xgua

Resfriamento Bombas Principais

2) Desenho DETR-1116-1N-169/1 - Isomitrico Montagem Alimentação

das Torres Resfriamento

3) Desenho DETR-1116-1N-170/1 - Isomitrico Montagem Sucção e

Recalque Bomba Secundário

4) Desenho DETR-1116-1N-171/3 - Isomitrico Montagem Circuito

Resfriamento Bombas Principais

5) Desenho DETR-1116-2N-166/1 - Isomitrico Mrntagem Circuito

Â*gua Resfriamento Trocador de Calor Principal

6) Desenho DETR-1116-3N-164/1 - Isométrico Montagem Circuito
Resfriamento Emergência Bombas Principais

7) Desenho DETR-1116-3N-172/1 - Isométrico Montagem Circuito

Água Resfriamento Trocador de Calor da Bomba Deslocamento

Positivo

8) Desenho DETR-1116-3N-116/1 - Isomitrico Montagem Ligação

Bomba Vácuo Linha Resfriamento

9) Desenho DETR-1116-IN-177/0 - Fluxograma do Circuito

Secundário Adaptado para Testes

10) Desenho DETR-1116-1N-178/0 - Isomitrico Montagem By-pass

Circuito Secundário Adaptado

11) Desenho DETR-1116-1N-179/0 - Conexão Ramal Circuito Secundário

12) Desenho Fabr. 6.4.0001/0 - Carretei para Testes Circuito

Secundário Adaptado

13) Desenho Fabr. 6.6.0002/0 - Reforço Chapa Piso Galpão CTC

14) Desenho Fabr. 6.6.0003/0 - Degrau para Escada Galpão CTC

*T5) Desenho Fabr. 6.6.0004/0 - Suporte Sustentação QDl 3

16) Desenho Fabr. 6.4.0005/0 - Conexão Ramal Suporte Instrumento

Circuito Secundário
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17) Desenho Fabr. 6,6.0006/0

18) Desenho Fabr. 6.6.0007/0

19) Desenho Fabr. 6.6.0008/0

20) Desenho Fabr. 6.6.0009/0

21) Desenho Fabr. 6.6.0010/0

22) Desenho Fabr. 6.6.0011/0

23) Desenho Fabr. 6.4.0012/0

24) Desenho Fabr. 6.4.0013/0

25) Desenho Fabr. 6.4.0014/0

26) Desenho Fabr. 6.4.0015/0

27) Desenho Fabr. 6.4.0016/0

28) Desenho Fabr. 6.6.0017/0

29) Desenho Fabr. 6.6.0018/0

30) Desenho Fabr. 6.6.0019/0

31) Desenho Fabr. 6.6.0020/0

32) Desenho Fabr. 6.6.0021/0

33) Desenho Fabr. 6.6.0022/0

34) Desenho Fabr. 6.6.0023/0

35) Desenho Fabr. 6.6.0024/0

36) Desenho Fabr. 6.6.0025/0

37) Desenho Fabr. 6.6.0026/0

38) Desenho Fabr. 6.6.0027/0

39) Desenho Fabr. 6.6.0028(0

- Suportação Circuito Secundário

- Suportação Circuito Secundário

- Suportação Circuito Secundário

- Suportação Circuito Secundário

- Suportação Circuito Secundário

- Conexão Ramal (item 26-DETR166/1)

- Tê de Redução 6" x 3"

- Conexão Ramal

- Te Duplo 6" x 4" x 3"

- Ti Duplo 6" x 4" x 3"

- Conexão Ramal (152)

- Suporte Fixo n9 96

- Suporte Fixo n9 75

- Suporte Fixo n9 113

- Suporte Fixo n9 140

- Suporte Fixo n9 158

- Suporte Fixo n9 126

- Suporte Fixo n9 188

- Suporte Fixo n9 219

- Suporte Fixo n9 206

- Suporte Fixo n9 287

- Suporte Fixo n9 54

- Suporte Fixo n9 65

40) Desenhos revisados ("as built"):
a) 21 desenhos da ASEABRA"S, formato A3, referentes ao CCM-BT,
b) idem ,10 do CCM-MT,
c) idem ,3 do CMS.
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29 Semestre

41) Desenho DETR-1116-3N-181/0 - Isomêtrico Montagem Tubulação
Medidor de Pressão PSH71

42) Desenho DETR-t116-4N-182/0 . Isomêtrico Montagem Tubulação
Dreno e Suspiro Trocador de Calor - Alta Pressão

43) Desenho DETR-1116-4N-183/0 - Isomêtrico Montagem Trocador
de Calor - Baixa Pressão

44) Desenho DETR-1116-4N-184/0 - Isomêtrico Montagem Tubulação
Dreno e Amostragem do T.A.Q.

45) Desenho DETR-1116-4N-185/0 - Isomêtrico Montagem Tubulação
Dreno do Pressurizador

46) Desenho DETR-1116-4N-186/0 - Isomêtrico Montagem Tubulação
Dreno do Tanque da ITCA - Pressurizador

47) Desenho DETR-1116-1N-187/0 - Isomêtrico Montagem Tubulação
SaTda Válvulas Segurança

Desenhos com revisão geral e troca de original:

48) Desenho DETR-1116-1N-033/7 - Iscmêtr^co Montagem Sucção
Bombas Principais

49) Desenho DETR-1116-0N-113/0 - Isomêtrico Montagem Tubulação
Respiros (Vent) CTC+ITCA

50) Desenho DETR-1116-3H-117/0 - Isomêtrico Montagem Válvulas
Segurança Pressurizador

51) Desenho DETR-1116-4N-118/0 - Isomêtrico Montagem Vent
Pressurizador

52) Desenho DETR-1116-3N-146/0 - Isomêtrico Montagem Sucção
BDP (STC 70-75)

53) Desenho DETR-1116-3N-147/0 - Isomêtrico Montagem Recalque
BDP (STC 71-72)

54) Desenho DETR-1116-3N-148/0 - Isomêtrico Montagem
Chuveiramento Pressurizador
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55) Desenho DETR-1116-3N-149/0 - Isométrico Montagem Bomba
Alimentação TAQ (STC 73)

56) Desenho DETR-111b-3N-15070 - Isométrico Montagem Sucção
Bomba Alimentação Pressurizador TAQ (STC 73-74)

57) Desenho DETR-1116-2N-168/0 - Isométrico Montagem Circuito
Água Dreno e Suspiro Carcaça Bombas Principais

58) Desenho DETR-1116-3N-173/0 - Isométrico Montagem Tubulação
Correção Nível do Pressurirador

59) Desenho DETR-1116-2N-174/0 - Isométrico Montagem Drenos CTC
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ANEXO 1

IDENTIFICAÇÃO DAS SIGLAS

CTC - Circuito de Testes de Componentes

ITCA - Instalação de Testes em Condições de Acidente

ABP - Acidente Base de Projeto

ITCA' - Instalação de Testes em Condições de Acidente
de Pequeno Porte

DISCO - Divisão de Sistemas e Componentes

DICOT - Divisão de Computação

DIOBM - Divisão de Obras e Manutenção

Dl MEC . Divisão de Mecânica


