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RESUMO

O programa para computador digital SACI-G consis-

te essencialmente num modelo do núcleo de um reator a água le_

ve pressurizada. Ele se presta ã análise de transientes rãpl_

dos de reatividade, cuja duração seja menor do que o tempo de

trânsito do refrigerante no circuito primário.Pode também ser

usado no estudo do comportamento do núcleo,durante outros tom

sientes, quando se conhecem as condições do refrigerante na

entrada do mesmo.

SACI-0 usa o modelo da cinêtica pontual, levando

em consideração os efeitos de realimcntação de reatividade do

moderador e do combustível e o decaimento dos produtos de fi£

são. As equações neutrônicas e termo-hidráulicas são resolvi-

das para um canal médio de refrigeração, representado por um

únicc nó axial. Para um estudo mais detalhado, existe a opção

de cálculo de um segundo canal, que pode ser dividido em seg-

mentos axiais. O sistema de desligamento do reator é também

simulado parcialmente no programa.

ABSTRACT

The SACI-0 digital computer code consists basi_

cally of a pressurized water reactor core model. It is useful

in the analysis of fast reactivity transients shorter than the

loop transit time. The program can also be used for evaluating

the core behaviour, during other transients, when the inlet

coolant conditions are known.

SACI-0 uses point model neutron kinetics taking

into account moderator and fuel reactivity effects, and fission

products decay. The neutronic and thermal-hydraulic equations

are solved for an average fuel pin described by a single axial

node. To perform a more detailed calculation, the modeling of

another cooling channel, which can be divided into axial seg-

ments, is included in the program. The reactor trip system is

also partially simulated.



SACI-0 : CCDIGO PARA ANALISE DE TRAIISIE1ITES NO

NÜCLEO DE REATORES A ÁGUA LEVE PRESSURIZADA

1. INTRODUÇÃO

SACI é um programa para computador digital,em
desenvolvimento no CDTU-tJUCLEBRnS [l] ,destinado ao estu-
do do comportamento dinâmico de uma central nuclear com rea
tor a água leve pressurizada (PWR). Em princípio, ele será
composto de três versões:

- SACI-0, que consiste essencialmente no modelo
do núcleo; •

- SACI-1, que utiliza um modelo no qual os vários
circuitos de refrigeração do reator são representados por
um único, contendo: o vaso do reator, as tubulações quentee
fria, o gerador de vapor (lados primário e secundário) e o
press uri z ado r; e

- SACI-2, em que podem ser simulados até três cir

cultos de refrigeração, destinado a um estudo mais detalha-

do da central durante os transientes em que isto se fizer

necessário.

A versão SACI-0 cuja descrição 5 o objeto deste te
latôrio, se usa geralmente para a análise de acidentes rápjL
dos, cuja duração seja menor do que o tempo de trânsito do
arrefecedor no circuito primário. Presta-se, também,ao estu
do do núcleo, em outros tipos de acidentes, desde que as con
dições do refrigerante na entrnda do mesmo sejam conhecidas.

Para a representação matemática dos processos fí-
sicos, estabelece-se um sistema de equações diferenciais de
1- ordem, baseadas nos princípios de conservação de massa e
de energia. O sistema assim formado é integrado do mesmo mo



do que no código GENDY [2] , usando-se o método de "bacfcviard-

extrapolation". Esse método apresenta como principal vanta-

gem a ninimização de problemas de estabilidade numérica, mui^

to freqüentes nesse tipo de cálculo. Ademais, para se obter

uma precisão desejada com tempo de computação relativamente

curto, aperfeiçoou-se o processo de controle automático do

passo (variável) de integração usado em GENDY

SACI-0 permite calcular um canal médio de refrige-

ração, representado por um único nó axial. Visando principal,

mente a avaliação do mínimo DNBR, existe também, no programa

a opção de cálculo de outro canal (quente), no qual é consi-

derada a distribuição axial de potência. O DNBR ê calculado

utilizando-se as correlações Westinghouse W-3 e Babcok &

Wilcox BW-2 no cálculo do fluxo crítico de calor.

No cálculo neutrônico, utiliza-se o modelo da c*né

tica puntual monoenergetica, com seis grupos de neutrons atra

sados. 0 código leva em conta os efeitos de realimentação de

reatividade do combustível e do moderador. Considera também

a contribuição do calor residual proveniente do decaimento

dos produtos de fissão. Opcionalmente . pode ser calculada a

variação da concentração de boro no núcleo.

De outro lado, são previstos dois regimes para o

cálculo da taxa de transferência de calor entre o rovestimen

to do combustível e a água: o de convecção sub-resfriada e o

de ebulição nucleada.

As propriedades termodinâmicas do refrigerante,nas

regiões de temperatura e de pressão que interessam, são cal-

culadas através de sub-rotinas elaboradas como se descreve cm

[4].

Deve ser ainda destacada uma outra propriedade do

código SACI. Considerando-se, a cada passo, os valores obti-

dos para o fluxe de neutrons, período, pressão e vazão do re



frigerante (opcionalmente variável), verifica-se no programa

se uma condição de desligamento do reator é atinqida. Quando

isso acontece, a queda de barras de controle é automaticamen

te simulada (trata-se de uma simulação parcial do sistema de

proteção do reator).



2. DESCRIÇÃO DO MODELO TEÕRICO

2.1 Potência Nuclear

A potência nuclear é calculada considerando-se as

contribuições instantâneas de fissões e, separadamente,as de

decaimento de produtos de fissão:

Q_= (1 - Fqr.a)n + Fn_.Z a. .X. (1)
r H*- qr i = 1 i i

sendo
6

a= E a (2)

dT X i = *xdL • Cn" (3)

As variáveis X^, proporcionais às concentrações dos respectjl

vos grupos de produtos de fissão, verificam, era estado esta-

cionário às equações

X i = n (4)

Para o cálculo neutrônico, são utilizadas as equa-

ções da cinética puntuai monoenergética, com seis grupos de

neutrons atrasados:

onde j

3 - J l Bj (6)

-£- C4 » ~ n - >.C. i-lr...6 (7)
dt *• t i 1



Definindo-se

e substituindo nas equações (5) e (7), temos:

+ Z_ — . C*i (9)

-2- C* = X.-.(n-C* ) (10)
dt í * 1

Analogamente às equações (4), verifica-se

Cj (0) = n(0) (llj

As frações e constantes de decaimento usadas para
os seis grupos de neutrons atrasados e de produtos de fissão
são dadas na Tabela 1. A fração efetiva de neutrons atrasa-
dos, 8, pode ter um valor qualquer, fornecido na entrada do
programa. Os valores dos 8, são então ajustados a esse valor
de $ de modo a satisfazer â equação (6).

No cálculo da reatividade, 5K, considera-se a soma
das variações de reatividade devidas aos efeitos Dopplerítem
peratura do combustível), de densidade ou temperatura do mo-
derador e da concentração de boro no refrigerante. Leva-se em
conta também a inserção de barras de controle durante um des_
ligamento do reator, prevendo-se, ainda, a introdução de per
turbações externas de reatividade, como função do tempo. As-
sim:

«k = íkf • «kd • 6kw + «kb * ík b a r + «k e x t (12)

0 calculo da variação do reatividade por efeito

Doppler,6kf, pode ser feito considerando-se o coeficiente

Dopplcr como função da temperatura efetiva do combustível ou



como função da potência. A temperatura efetiva é tomada CORO

a média ponderada das temperaturas nédias das duas regiões de
combustível (seção 2.2). Desse modo:

6kf = a f (Tef) .A T e f (13)

onde
4 T e f = K f l - A T f l + Kf2 - A T f 2

' Tef + E 2 - T e

Ou então:

«kf= a (q) . Aq + o f (Tef) . AT w (16)

coro

q ( q ) = (°PP °P2}

Aq = A [(Tf - Tj / (íf - T w) n o r a J (18)

As variações de reatividade devidas aos efeitos de
densidade ou temperatura do moderador e alterações da conceri
tração de boro no refrigerante são dadas por:

«lcd= ad . Apw (19)

w w ( 2 0 )

°b * AB (21)

onde a,, a , a. são coeficientes de reatividade.

A redução na reatividade durante um desligamento do

reator, *^Kar» é estabelecida por uma função do tempo dada cm

forma de tabela na entraaa do programa. Alternativamente,isso



pode ser feito através de una função interna, que fornece a

fração da reatividade inserida durante a queda das barras de

controle no núcleo. Essa função interna descreve uma curva ti

pica, e conscrvativa, de inserção de reatividade durante un

desligamento do reator (Figura 3).

Para calcular, 6k . ê utilizada a expressão:

6K_ • Yit + Y-»t + y_t , t <t. WI

onde Y|f Y2« Y, são coeficientes dados.

A figura 1 é um diagrama do nodeIo de realinentaçao

de reatividade.

2.2 Condições Médias da Barra Combustível

A barra combustível é representada por duas regiões

de volumes iguais nas pastilhas (UO-) e por uma região no re-

vestimento (Figura 2) . As equações usadas e outras considera^

ções pertinentes são apresentadas a seguir.

2.2.1 Região 1 de combustível

Cf .
— — T£1= Ff . 2 - UAf£ (Tfl - Tf2) (23)
2 dt 2

o u d Ff.O 1
T£l" ~ Z— ÍTfl " T " ) (24)

dt Cf
 T

f f

coro c

Tff* 2.'"-- * ̂  ' Rf* ' Cf (25)
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2.2.2 Região 2 de combustível

onde

~V72 "V Ff * ?
* dt * 2

" UAfc

f Tf2= Ff • " + — (Tfl-Tf2) "
dt Cf T f f

Tc) (27)

T - f__ = p _1 (28)
2.UAfc 2

A resistência térmica do "gap" entre o combustível

e o revestimento deve ser considerada na determinação de UAfc,

A capacidade térmica total, C~, ê corrigida com a

temperatura média do combustível conforme [5], e a condutivi-

dade térmica de cada região conforme

2.2.3 Revestimento

Cc — Tc= UAfc iT£2-Tc) - • (29)
dt

JL T . _L- (Tf2-Tc) -
dt C T f c

 f 2 C C c

sendo



A taxa de transferência de calor entre o revestimen

to e a água, $, é calculada prevendo-se dois regimes de tran£>

ferência de calor: condução-ccnvecção sub-resfriada e ebuli -

ção nucleada.

Em regime de convecção sub-resfriada:

'•= U*™ (T^-Tw) <32>

CW C w

com

UA = I RCe
 + ( - R ^.f — ^ (33)

^Acw o J

A razão entre a capacidade térmica do revestimento,

Cc, e o coeficiente de transferência de calor, UAcv;, se de-

signa por T :

Tc= ~^- = Rcw . C c (34)
U ACW

Em regime de ebulição nucleada, é utilizada a corre_

laçao de Thom:

K. e-P/1260 ^ W (35)

onde T é a temperatura de saturação da água â pressão P e
Sei ti

T a temperatura na superfície do revestimento,se

2.3 Condições Médias do Refrigerante

O canal médio de refrigeração ê representado por um

único nó axial. Supõe-se que a entalpia do refrigerante seja

a media aritmética das entalpias na entrada e na salda do nú-

cleo, e quo a pressão, a vazão c a temperatura na entrada do

canal sejam conhecidas.
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Assim:

—

onde

- (We+Ws) (h-he)"|/M (36)

M = p(h,P) . V (37)

W = W - -^ M (38)
S e dt

Qt= ((> + (1-Ff) . Q (39)

dh

dt
= 0 (40)

t=0

Exceto nos casos em que a potência inicial do rea -

tor seja muito baixa, a vazão inicial é ajustada para que a

equação (40)seja verificada.

Para um calculo mais detalhado das condições do re-

frigerante, deve ser usada a opção de cálculo do segundo canal,

descrita na seção 2.4.

2.3.1 Redução da vazão de refrigerante

Nos transientes de perda de refrigeração (LOFA), a

função do tempo utilizada para descrever a redução de vazão

no núcleo é:

W = W ÍDi + °2 A (41)

sendo WQ a vazão inicial.
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2.3.2 Concentração de boro no refrigerante

Para dar maior aplicabilidade ao SACI-O, previu-se
que a concentração do boro, a pressão e a temperatura do refxl
gerante na entrada do núcleo pudessem ser funções do tempo. As_
sim, a seguinte equação, que descreve a evolução da concentra
ção média de boro no núcleo, pode ser incorporada ao sistema
de equações:

-̂ - B= (W +W ) • (B-B ) / M (42)
dt e S Ê '

Evidentemente, essa equação sõ é necessária se

Be (t) £ constante

2.4 DNBR

Visando, principalmente, avaliar o mínimo DNBR du -
rante um transiente, existe em SACI uma opção de cálculo de um
canal adicional, no qual é considerada a distribuição axicl de
potência.

0 DNBR é calculado utilizando-se as correlações Wes_
tinghouse W3 e Babcock & Wilcox BW-2 para o cálculo do fluxo
critico de calor. Isso se faz na salda de cada um dos vários
(até 20) segmentos em que se divide o canal.

As condições do refrigerante podem ser determinadas,
a critério do usuário, por um dos seguintes modos:

1) Resolvendo-se, para cada segmento, um conjunto de

equações, análogo ao definido nas seções 2.2 e 2.3 para as con

dições médias do núcleo;



" rn — P ^ ^ - j. i ftp

77 Xf2i~ h f _ + ufli
O t Lfi Tffi

12

77 Tfii" Ff •; (Tfü"Tf2i) (43)

dt cfi x f f i

— (Tf2i-Tci> ( 4 4 )

~ T = « T- Tci> " r- (45)
ci f2ici r

d t Tfci Cci

•f hi =l Qn- (W*+Ws>dt

senão i o índice do segmento.

2) Utilizando-se a equação de estado estacionãrio

para cada segmento:

Qti= 2.W.(hi-hei) (47)

e supondo-se

^.Qt (48)

Q é dado pela equação (39) e F^ 5 o fator de potência do r.eç[

mento:

F = _L_i+JL (49)
1 2
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Como no modo 1) é resolvido um sistema de equações

geralmente grande, o tempo de computação gasto e" cálculos

cora essa opção 5 muito maior do que com a ODcão nodo 2 ) . Por

isso, se o objetivo de cálculo deste canal é unicamente ava-

liar o mínimo DNBR, ê aconselhável usar o modo 2).

2.5 Sistema de Proteção

0 sistema de proteção é parcialmente simulado atra

vês de previsões de desligamento do reator por fluxo alto de

neutrons, período, pressão alta e por vazão baixa de refrinç^

ração. Considerando-se, a cada passo, os valores dessas variã_

veis, verifica-se se uma condição de desligamento é atingida,

comparando-os com os respectivos valores-limite. Se alqum d^s

tes é atingido, a queda das barras de controle 5 automatica-

mente simulada.
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3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

3.1 Descrição Geral

O código SACI-0 foi programado em linguacrcin FOR-

TRAN IV e consiste do programa principal e quatorze sub-rotji

nas cujes principais funções são descritas a seguir:

1) Programa Principal; Faz a leitura de dados de

entrada e a determinação do acréscimo de tempo entre dois ĵ:?

sos sucessivos, de modo a ser mantida a precisão desejada pa_

ra as variáveis.

2) Sub-rotina FTTO; Faz a leitura de dados de en-

trada e a montagem do sistema de equações. Calcula as deriva_

das totais e parciais de cada variável.

3) Sub-rotina CKFO: Faz a correção da condutividci

de e da capacidade térmica do combustível com a temperatura.

4) Sub-rotina FRIG10: Calcula as propriedades te£

modinâmicas do refrigerante.

5) Sub-rotina PRES10: Determina as propriedades da

água e do vapor em condições de saturação.

6) Sub-rotina SIMQ; Calcula os acréscimos das va-

riáveis em cada passo.

7) Sub-rotina PARO; Calcula a reatividade introdu

zlda pelas barras de controle durante um desligamento c a rea

tividade externa.

8) Sub-rotina SETO; Compara o val<-r de uma variá-

vel com o seu valor limite. Determina o instante em que se de

ve iniciar o desligamento do reator.



9) Sub-rotina IMPRES: Faz a impressão dos resulta

dos.

10) Sub-rotina ATERO; Calcula o DNBR utilizando as

correlações W-3 e BW-2.

11) Sub-rotina SOLVE: Método numérico: faz a priraeî

ra estimativa dos valores das variáveis em cada instante de

tempo,

12) Sub-rotina REITER: Faz iterações e testes de

convergência. Autaliza os valores das variáveis.

13) Sub-rotina THPIN: Calcula a temperatura do re-

frigerante em função da entalpia e da pressão.

14) Sub-rotina FTHCO; Faz a leitura de dados de

entrada e a montagem do sistema de equações para o segundo ca

nal. Calcula as derivadas totais e parciais das variáveis des

se sistema.

15) Sub-rotina FTHCOE; Faz a leitura de dados de en

trada para cálculo do segundo canal e determina as condições

do refrigerante no mesmo.

3.2 Descrição dos Dados de Entrada

Os dados de entrada do SACI-0 são apresentados na

Tabela 2, onde figura n o número do cartão, o símbolo,o signi-

ficado e a unidade de cada um, assim como o formato de per-

furação.

3.3 Variáveis de Saída

Os resultados dos cálculos são apresentados cm for

ma de tabelas que mostram a evolução das diversas variáveis
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pedidas na entrada do pregrana, duranto o transiente.

As possíveis variáveis de salda, assim como os seus

números de código e significados, são mostrados na Tabela 3.

Nesta, as variáveis de número de código de 1 a 18 formamosis

tema principal de equações e as outras são variáveis adicio-

nais .

Se houver calculo do segundo canal (NC^O), serão

impressos, numa página em separado,os resultados da análise

do DNBR. Nesta página:

FL. CALOR - é o fluxo médio de calor no canal (normalizado);

PRESSÃO - a pressão utilizada para determinação das pro -

priedades termodinâmicas da água-

HIN - a entalpia do refrigerante na entrada do canal

- [l3tu/£bj;

SEG - o número do segmento em que o DNBR é mínimo;

TÍTULO - o título termodinâmico na saída desse segmento e,

MDNBR - o valor do DNBR na saída desse segmento.

Como o DNBR e calculado utilizando-se as correia -

ções W-3 e BW-2, são apresentados os resultados de cada uma

delas.

Os resultados por negmento também podem ser impres_

sos. Nesse caso, tem-se por segmento;

se NC = 1:

T. COMBl - Variação da temperatura média da região 1 de com

bustível.
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T. C0MB2 - Variação da temperatura média da região 2 de com

bustlvel

T.REVEST - Variação da temperatura média do revestimento

ENT.REFR - Entalpia média da água -

T.REFR - Temperatura média da água

FL.CALOR - Fluxo de calor (normalizado peio valor médio, no-

minal do canal)

TITULO - Título termodinâmico na saída do segmento

DNBR-W3 - DNBR calculado pela correlação W-3

e se NC =2 :

T.REVEST - Temperatura média do revestimento

T.SUPERF - Temperatura da superfície do revestimento

VOL. ESP. - Volume específico médio do refrigerante - [Ft3/£ b]

ENT.REFR - Entalpia média da água - [btu/£b]

T.REFR. - Temperatura média da água

FL.CALOR - Fluxo de calor (normalizado pelo valor médio no-

minal do canal) .

TÍTULO - Título termodinâmico na saída do segmento

DNBR-W3 - DNBR calculado pela correlação W-3

Todas as temperaturas são dadas cm °F.
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NOMENCL/iTURÀ

A - área de transferência de calor

a - fração de energia dos produtos de fissão

a, - fração de energia do grupo i de produtos de fissão

B - concentração de boro no refrigerante

C - capacidade térmica

C i - concentração do grupo i de neutrons atrasados

D - coeficientes para cálculo de vazão (Eq.41)

E - coeficientes para calculo do coeficiente Doppler

(Eq.15)

F- - fração da potência gerada no combustível

F - fração inicial de decaimento de produtos de fissão

(=l,equilíbrio)

h - entalpia

k - coeficientes para cálculo da temperatura efetiva do

combustível (Eq.14) ou constante

£ - tempo médio de vida de neutrons

M - massa

n - fluxo de neutrons (normalizado)

P - pressão

Q - potência

R - resistência térmica

T - temperatura

t - tempo

UA - coeficiente total de transferencia de calor

V - volume

X^ - concentração do grupo i de proiutos de fissão (propor-

cional)
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W - vazão de massa

a - coeficiente de reatividade

8 - fração de neutrons atrasados

Bi - fração efetiva do grupo i de neutrons atrasados

Y - coeficientes da Eq.22 para cálculo de reatividade

6K - reatividade

A*(t)= <» (t) - v(t=O), * função genérica do tempo

f - taxa de transferência de calor

p - densidade

T — constante de tempo

índice

o - valor inicial

b - boro

bar - barras de controle

c - revestimento

cc - do centro ã superfície do revestimento

cw - do revestimento para o refrigerante

d - densidade

e - entrada

ef - efetiva

ext - externo

f - combustível

£1 - região 1 de combustível

£2 - região 2 de combustível

fc - da região 2 de combustível para o revestimento

ff - da região 1 para a região 2 de combustível



2C

noin - nominal

pp - plena potência

pz - potência zero

q - potência

r - reator

s - salda

sat - saturação

sc - superfície do revestimento

x - produtos de fissão

w - refrigerante, moderador
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TABELA 1
22

CONSTANTES USADAS NAS EQUAÇÕES CINÉTICAS DO NÚCLEO

GRUPO

1

2

3

4

5

6

TOTAL

PRODUTOS DE FISSÃO

FRAÇÃO DE ENERGIA
(ai)

0.00406

0.01120

0.02140

0.02626

0.01591

0.01663

0.09500

CONSTANTE DE DECAIMENTO
> x i ( * - 1 )

1.772

5.774x10">

6.743xlO"2

6.214xlO"3

4.739X10"14

1.0 x l O " 7

PRECURSORES DE NEUTRONS ATRASADOS

GRUPO

1

2

3

4

5

6

TOTAL

PRODUÇÃO
Pi

0.0001690

0.0008320

0.00 264 55

0.0012220

0.0013845

0.0002470

0.0065000

CONSTANTE DE DECAIMENTO

3.87

1.40

3.11x10"*

1.15x10"l

3.17xlO"2

1.27xlO-2

-



TABELA 2

DADOS DE ENTRADA DO SACI-0

CARTAO

1

2

3(*>

4(*)

SÍMBOLO

FORTRAN

ITITLE

N.

IT

NC

DTMIN

DTMAX

TMAX

NVI

IMP (I),

1=1,NVI

NAME (I)

1=1, 2 xNVI

TEXTO

-

-

-

-

-

-

—

—

-

DEFINIÇÃO - [UNIDADE*]

Título

Número de equações: = 17, se a concentração de boro

no núcleo for constante e, =18 se for variável

Número máximo de iterações/passo

= 0 , não calcula o segundo canal

= 1, calcula o segundo canal pelo modo 1) (seção 2:4)

= 2, calcula o segundo canal pelo modo 2)

Acréscimo mínimo de tempo - [si

Acréscimo máximo de tempo - [s]

Tempo de duração do transiente - [s]

Número de variáveis a serem impressas (Ver Tabela 3)

Número de código das variáveis de saída (Ver Tabela

3)

Nome que será atribuído ãs variáveis de saída do

cartão anterior

FORMATO

20 A 4

15

15

15

E10.0

E10.0

E10.0

15

15

20A4 (2A4
por variã\.el)

(O



TABELA 2

continuação

5(*)

6

7

EPS (I)

1=1, N

QN

Y(l)

PR

TWO

TIN

TFN

TWN

CF

FF

FQR

ATC

UACW

-

nom

n

P

Tw

Te

Tf

Tw

Cf

Ff

Fqr

A

UAcw

Precisão de calculo para cada variável do sistema

principal de equações (Ver Tabela 3)

Potência nominal - [Btu/sj

Fluxo de neutrons - [Fração do nominal]

Pressão inicial - [psia]

Temperatura média inicial da água no núcleo

Temperatura inicial da água na entrada do núcleo -

[°F]

Temperatura média nominal do combustível - [ Fj

Temperatura média nominal da água no núcleo -[°F]

Capacidade térmica total de combustível -[Btu/°Fj

Fração de potência gerada no combustível

Fração inicial de decaimento de produtos de fissão

Area total de transferência de calor - [ft2]

Coeficiente total de transferência de calor entre o

revestimento e a água - [Btu/s. F]

8E10 .0

8EI0.0

ro



TABELA 2

continuação

7

8

9

10

RCM

BETA

ELL

CBE

TAUFF

TAUF

TAUFC

TAUC

VNUC

Wo

Dl

D2
D3

°4

DOP

Rcc

B

l

Be

Tff

Tf

Tfc

TC

V

WO

Dl

D2
D3
D4

Resistência térmica total entre o revestimento e sua

superfície (Ver Figura 2) -•[BTU/s.°FJ -1

Fração efetiva de neutrons atrasados

Tempo médio de vida de neutrons - [s]

Concentração inicial de boro - [ppm]

Constante de tempo definida pela Equação 25 - [s]

Constante de tempo definida pela Equação 28 - [sj

Constante de tempo definida pela Equação 31 - [s]

Constante de tempo definida pela Equação 34 - [s]

Volume de água no núcleo - [ft3]

•s.

S

•%.

4

Vazão de água no núcleo (inicial) -[£b/s]

Coeficientes para cálculo de vazão (Ver eq.41)

=0,o coef. Doppler será calculado em função da

potência

=1, o coef. Doppler será calculado em função da

temperatura

1

8.E10.0

j

j

5E10.0

5E10.0

to



TABELA 2

Continuação

1

10

11

12

E0

El

E2

ALFPP

ALFPZ

CTF1

CTF2

ALFAM

ALFAD

ALFAB

RD

TQB

RO

GAH(l)

GAM (2)

GAM(3)

TI:ÍR

Eo
El
E 2

"PP
r
OZ

Kfl

Kf2

aw
ad

ab

ó«o
Yl

Y2

Y3

1̂
Coeficientesda Equação 15

Coeficiente Doppler a potência nominal -[Sie/%pot]

Coeficiente Doppler a potência zero- [5ic/%pot]

^Coeficientes para cálculo da tenperatura efetiva
J (Equação 14)

Coeficiente de temperatura do moderador -[5K/°F]

Coeficiente de realimentaçao de densidade -

[5</(£b/ft3)7
Coeficiente de realimentaçao do boro - [ôic/pprn]

Reatividade disponível para desligamento - [S<]

Tempo de queda de barras de controle - [s]

Reatividade inicial (=0, reator critico)-[6K]

> Coeficientes para cálculo de õkext(eq.22) [s~
2]

J is"']
tempo de inserção de reatividade externa (so=C ,

haverá interrupção com o desligamento do reator -

8E10.0

3E10.0

7E10.0

to



TABELA 2

Con 11nuaç ão

13

14

Se NTAB

/o

15(*)

NTIN

NTAB

NTRI

ID(I),

1=1,NTRI

(SET(I) ,

DLT(I),
1=1,NTRI

(TRO(I),

PRO (I))

1=1,NTAB

-

-

_

-

—

N9 de pontos da tabela que fornece as condições do

refrigerante na entrada do núcleo

N9 de pontos da tabela que fornece a fração de reati

vidade inserida durante a queda das barras de contro

le no núcleo

N9 de funções de desligamento em atuação

Identificação das funções de desligamento em atuação:

=1, fluxo de neutrons

=2, período

=3, vazão baixa de refrigeração

=4, pressão alta

Valores-limite das variáveis de desligamento

Tempo de atraso para desligamento - [s]

Tempo de inserção (0< TRO(I)^TQB) - [s] (ver cartão

12)

Reatividade inserida (normalizada)

16 15

1

SE10.0

SE1O.Ü

to
-o



TABELA 2

Continuação

Se NTI!í

16(*)

Se NC?íO

17

Se NC=1

13

(TT(I)

PRES(I) ,

iíIN(I) ,

CB(I>),

1=1, NT2N

NAX

QL

l/H

GO

AT

DF

RCW

AA

EPSH(l)

EPSH(2)

EPSH(3)

EPSH(4)

t

P(t)

Te(t)

Be(t)

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

—

Tempo - [s]

Pressão - [Psia]

Tenperatura na entrada do núcleo - [ F]

Concentração de boro na entrada do núcleo [ppm]

N9 de segmentos em. que será dividido o segundo cannl

de refrigeração

Fluxo médio de calor no canal (nominal) - [Dtu/s.ft2]

Diâmetro equivalente do canal - [ft]

Fluxo de massa - [£b/s.ftz]

Area de fluxo- [ft>?]

Diâmetro externo da vareta combustível - [ft]

Resistência térmica total(do canal) entre o revesti-

mento e sua superfície x altura ativa- [ft/ (Dut/s .°1*' )]

Altura ativa - [ftj

Precisão para cálculo da temperatura da região 1 de

combustível

Precisão para cálculo da temperatura da região 2 de

combustível

Precisão para cálculo da temperatura do revestimento

Precisão para cálculo da cntnlpio da água

8E10.0

I5,7E10.0

4E10.0
to



TABELA 2

Continuação

Se NC=1

19(*)

Se NC^O

20(*)

Se NC=1

Se NC=1

22(*)

se J;C=I

23(*)

se :;c-i
24(*)

Se KC=1

25{*)

DL(I),

1=1, N&X

FAX(I),

1=1,
(NAX+1)

CFH(I),

I=1,NAX

TAUIFH (I),

I=i,N/.X

TAUEH (D,
1=1,NAX

TAUFCK (I),

1=1,NAX

TAUCH(I),

T=1,NAX

-

fi

Cfi

Tffi

Tfi

Tfci

Tci

Comprimento de cada segmento - [ft]

Fator de potência na entrada do segmento i(Equação

49) (Distribuição axial de potência)

Capacidade térmica do combustível em cada segmento -

[Btu/°F]

Constante de tempo definida pela Eauação 25, para ca

da segmento - [s]

Constante de tempo definida pela Equação 28, para ca-

da segmento - [s]

Constante de tenpo definida pela Equação 31, para ca-

da segmento - [s]

Constante de tempo definida pela Equação 34,para ca-

da segmento - [s]

8E10.0

8E10.0

8E10.0

8E10.0

8E10.0

8E10.0

SE10.0

•-O



TABELA 2

Continuação

Se NC/ÉO

26(*)

Se K/0

27(*}

UACWH(I),

1=1,NAX

NSEG

IMPH(I),

1=1,NSEG

UAcwi

-

Coeficiente total de transferência de calor entre o

revestimento e a água, por segmento - [But/s.°F]

Numero de segmentos para os quais serão impressos re

sultados
Número desses segmentos

8E10.0

1615

(*) Usar tantos cartões quantos forem necessários

o



TABELA 3

VARIÁVEIS DE SAlDA (*)

N9 CÕDIGO

(IMP (D)

1

2 a 7

8 a 13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

28

SÍMBOLO

(FORTRAN)

Y(l)

Y(2 a 7)

Y(8 a 13)

Y(14)

Y(15)

Y(16)

Y(17)

Y(18)

QR

FI

PINV

REAT

ROO

DETW

DETF

FTAU

SIGNIFICADO

Fluxo de neutrons - [Fração do noninal]

Concentrações dos precursores de neutrons atrasados

Concentrações dos produtos de fissão

Variação da temperatura média da região 1 de combustível

Variação da temperatura média da região 2 de combustível

Variação da temperatura média do revestimento

Entalpia média da água no núcleo - [Btu/£b)l

Concentração média de boro no núcleo - [ppm]

Potência nuclear - [Fração da nominal]

Fluxo médio de calor no núcleo - [Fração do nominal]

Inverso do período - [s"1]

Reatividade total

Reatividade externa + reatividade de desligamento

Variação áa temperatura média da água no núcleo

Variação da temperatura média do combustível

Razão entre a vazão num instante t o sou valor inicial
u>

(*) São impressas até 10 variáveis por tabelo de resultados
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FIGURA 1 — MODELO DE REALIMENTAÇÃO CONTINUA DE REATIVIDADE
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