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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Teste de geometria

A

An

BS Nº 24 de 02/01/2014

(dez por cento).
Verificar se os fatores de calibração do equipamento para
recipientes e volumes diferentes daqueles usados nos testes
usuais estão corretos.

A = Aceitação, ou após serviços de manutenção ou correção, ou quando os valores estiverem fora do intervalo de
tolerância com relação ao valor de referência.
D = Diário.
S = Semestral.
An = Anual.
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RESOLUÇÃO N° 160, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013
A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, criada pela Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, usando
das atribuições que lhe confere a Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei nº
7.781, de 17 de junho de 1989 e pelo Decreto nº 5.667, publicado no Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 2006,
por decisão de sua Comissão Deliberativa, adotada na 612ª Sessão, realizada em 17 de dezembro de 2013, e
considerando que:
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