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RESINO

Este trabalho teve por finalidade introduzir as prin
cipais características do programa de cálculo CONDRIJ 4, recentemente
trazido do GRS (Alemanha) para esta instituição. Este código se pres^
ta para a determinação do comportamento temporal da pressão e tempe
ratura que ocorrem no interior da contenção metálica de um reator PWR
após a ocorrência de um acidente de perda de refrigerante (LOCA).

Foram efetuados cáZculos, para a central nuclear An
gra I, considerando-se a ocorrência do pior acidente postulado para a
integridade da contenção metálica. Cs resultados obtidos com o código
OONDRU 4 foram então comparados com aqueles obtidos pelos programas de
cálculos similares, tais como CONiEMVT-LT e COCO, para a mesma central.

As divergências ^ncontradas entre os vários resulta
dos foi devido principalmente aos diferentes modos adotado nos diver
sos códigos, para a separação em vaptr-ãgua do refrigerante injetado
na contenção.



I. INTRODUÇÃO

O presente trabalho, é uma continuação dos estudos so
bre o comportamento da pressão e temperatura no interior da contenção
já iniciados no Grupo de Neutrônica e Termohidráulica (GNT) na CNEN, e
tem os seguintes objetivos principais:

1*) Apresentação do código CONDRU 4 com suas principais caract£
rísticas e a descrição dos seus r'ados de entrada.

29) Fazer a comparação dos resultados encontrados com os códigos
CONDRU^, (XmMPrW e C O C Q ^ usando os mesmos dados de en
trada e a partir desses tesultados comparar e aferir o percen
tual de diferença entre cs diversos programas justificando as
possíveis causas.

3') Apresentar o comportamento temporal da pressão e temperatura
na contenção de Angra I sob as condições do acidente mais des
favorável em relação ã sua integridade, incluindo os valores
de pico e comparando-o can os valores de projeto.

Através de estudos comparativos efetuados nas ref(5) e
(6) foi demonstrado que o acidente mais limitante em relação à integri_
dade da contenção ê o causado pela ruptura tipo guilhotina da tubulação
principal de refrigerante entre bomba principal e gerador de vapor com
um coeficiente de descarga, Q>=0,6. Este foi o acidente consideradones
ta analise e definido como "Acidente Básico de Projeto" (ABP) para a con
tenção.
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As considerações apresentadas neste trabalho foram ob
tidas a partir de programas de cálculo assim classificados:

COCO - programa de cálculo utilizado pela Westinghouse e KWU nos
seus cálculos em análise de acidente. Os resultados pro
venientes deste código e aqui apresentados foram extraí
dos do Relatório de Segurança de Angra I (FSAR) ref(5).

CONTEMPT-LT - programa de cálculo recomendado do "Standard Review
Plan l J para ser utilizado na comparação dos resultados
fornecidos pela concessionária. Está implantado no siste
ma computacional da PUC à disposição do GNT. Os resulta
dos deste foram obtidos de um trabalho de Tese efetuado
no GNT, ref(4).

GONDRU 4 - programa de calcule desenvolvido no GRS (Alemanha) e tra
zido para a CNEN apoV, estágio do autor durante 8 meses nes^
ta instituição. Este programa está implantado na PUC e
seus resultados foram obtidos pelo G*JT.
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II - DESCRIÇÃO DO ACIDENTE E DO SISTEW ANALISADO

II-l) DESCRIÇÃO DE UM ACIDENIE DE PERDA DE REFRIGERANTE DO TIPO 6UILHQ
TINA.

Este acidente postulado seria iniciado por uma ru£
tura instantânea, em um trecho da tubulação do Circuito Primário. Esta
pode ocorrer em uma das três localizações (fig.(II.l)):

- perna fria: ruptura entre uma bomba principal de refrigerante

e a entrada do vaso de pressão.

- sucção da bomba: ruptura entre a saída de um gerador de vapor

e una bomba principal do refrigerante primário.

- perna quente: ruptura entre .1 saída do vaso de pressão e a en

trada de um gerador de vapor.

Quando ocorre a mptura, o refrigerante, que está
no estado subresfriado, sofre uma rápida despressurização, até atingir
a pressão de saturação, o que, para una ruptura do tipo "guilhotina",
ocorre num período de 0.1 a 2 segundos.

A esta fase, segue-se a fase de despressurização
saturada, que dura em torno de IS segundos, até que as pressões da con
tenção e das tubulações de refrigerante se igualem.

Após o desligamento do reator há ainda geração de
calor no combustível devido ã fissão por neutrons atrasados e ao decai
mento dos produtos de fissão, que constitui a fonte principal de libera
ção de energia para a contenção no decorrer do acidente.
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A redução da pressão no circuito primário e o au
mento da pressão na contenção são detectados pela instrumentação de
controle, que vai ativar o Sistema de Resfriamento de Bnergência do Nú
cleo, SREN, o qual opera em três etapas.

A etapa de injeção passiva é iniciada com a abe£

tura das válvulas de retenção dos acumuladores, que são dois vasos de
água borada sob pressão, ligados ãs pernas frias do sistema do refrige
rante do reator (fig.fll.l)). As válvulas se abrem por diferença de
pressão quando a pressão do circuito primário cai abaixo de 715 psia.

Cerca de 25 segundos apôs o início do acidente,
ê iniciada a etapa de injeção ativa do SREN, com a partida das bombas
de alta e de baixa pressão, que, nesta etapa, suecionam água do tanque
de armazenamento de água de recarregaaento. As bombas de alta pressão
desçam gam nas pernas frias e as bombas de baixa pressão, responsa
veis pela maior parte do fluxo de injeção para grandes rupturas, inj£
tam <ílatamente no espaço anular do reator.

A injeção de água pelo SREN começa a encher a câ_
mara plfna inferior do vaso de pressão. Cerca de trinta segundos após
o início do acidente, o nível de água atinge a parte inferior do nú-
cleo. Nesta fase, chamada de fase de reenchimento, a transferência de
calor no núcleo, imerso em vapor estagnado, ê muito baixa e a tempera
tura do revestimento do combustível atinge valores elevados. Nesta fa
se começa a ocorrer também a transferência da energia armazenada nas
tubulações e no vaso de pressão, para a água suprida pelo SREN.

0 período compreendido entre o final do reenchi-
mento da câmara plena inferior e o reenchimento do núcleo ê denominado
fase de reinundaçao. Nesta fase ocorre grande geração de vapor no nu
cleo, devido a alta temperatura das barras de combustível, o que difi
culta a elevação do nível de água no núcleo.
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Além do decaimento dos produtos de fissão e da Li
beração do calor armazenados nas paredes e estruturas metálicas, há
ainda a liberação da energia armazenada no fluido do lado secundário
dos geradores de vapor, cujo escoamento foi bloqueado logo no início
do acidente. Esta energia é acumulada durante a despressurização do
sistema, até que as temperaturas do lado secundário e primário se igua
lem. A partir deste instante, o lado secundário passa a ceder energia
para o refrigerante primário, que é lançado a contenção.

Com o esvaziamento do tanque de armazenamento de
água de recarregamento, cerca de uma hora após o' início do acidente, é*
iniciada a etapa de recirculação do SREN. As bombas de baixa pressão
succionam água do poço da contenção, para onde toda a água foi lançada
através da ruptura, e descarregam, através de trocadores de calor, tan
to na sucção das bombas de alta pressão, como também diretamente no eŝ
paço anular do vaso do reator.

Cerca de 24 heras após o acidente, é iniciada a
recirculação através das pernas quentes. Para a análise da contenção,
a fase de recirculação não foi considerada. 0 estudo foi limitado ao
intervalo de zero a 450 - 500 segundes de acidente, no qual são espera
dos os picos de pressão.

II-2) DESCRIÇÃO DO SIS7B1A ANALISADO

II-2.1 - Edifício da Contenção

0 edifício da contenção metálica ê um vasodepres
são cilíndrico, de aço. com uma cúpula hemisférica e um fundo elipsoi
dal-esférico, apoiado numa base de concreto armado. 0 vaso da conten
Ção está totalmente contido dentro do edifício de blindagem, existindo
um espaço anular entre este edifício e a contenção metálica.
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A contenção metálica envolve todas as estruturas
que ser/era de suporte ao vaso do reator, às tubulações do refrigerante
do reator, aos geradores de vapor, aos acurauladores e ao Sistema de Rcs
friamento e Recirculação de Ar. Acima do nível de sua base, a conten
ção metálica 5 estruturalmente independente das estruturas adjacentes
interiores e exteriores e existe espaço suficiente para que não haja con
tato entre elas, sob todas as condições previstas de carga. 0 esquema
da contenção é mostrado nas figuras (H.2) a (II.5).

As principais estruturas internas da contenção são:

- parede de proteção primária O*J cavidade do reator, que ê um ci-
lindro de concreto que circunda o varo do reator, fornecendo-lhe supor
te e proteção biológica durante os acessos de operação normal e inspe-
ções de manutenção.

- parede do compartimento do circuito primário ou parede de prote
ção secundária, envolvendo os geradores de vapor, as bombas principais
de refrigerante e todo o circuito do refrigerante do reator.

- canal de recarregamento üo combustível, que fornece acesso com
proteção radiologica para o transporte do combustível gasto e combustí
vel novo e espaço para armazenamento das partes internas do vaso do rea_
tor durante recarregamento ou manutenção.

- plataformas: as principais são as de base interna, que é o apoio
dos suportes das paredes do compartimento do circuito primário e das pa
redes de proteção primária, a de operação, localizada na elevação de
21m, que ê uma plataforma de acesso e de trabalho durante operações de
recarregamento de combustível, manutenção e reparos, e plataformas in
termediãrias, para acesso, manutenção ou suporte de equipamentos.

- ponte rolante, suportada sobre um trilho circular de aço e apoia
da no topo da parede cilíndrica da contenção.

II-2-2 Edifício de Blindagem

0 edifício de blindagem ê* uma estrutura de concre

to que envolve completamente o vaso da contenção metálica mantendo um



.7.

espaço anular entre suas paredes e a contenção. Acua do nível das fun
dações o edifício de proteção é estruturalmente independente tanto da
contenção metálica quanto das estruturas vizinhas. A chaminé de venti
lação da planta está fixada neste edifício.

0 edifício de blindagem fornece proteção biológica
quando a contenção metálica contém produtos de fissão e protege a con-
tenção de efeitos ambientais, tais como ventos, mísseis gerados pela
turbina, deterioração superficial devido a chuv">, umidade e aquecimen
to pelo sol e dos efeitos de ruptura de tubulações de água de alimenta^
ção ou da linha principal de vapor, externa ã contenção.

0 espaço anular tem um sistema de ventilação de
emergência, que é projetado para limitar os transitórios de pressão in
duzidos por temperatura devido ao calor transferido para o ar do espaço
anular após um acidente de perda de refrigerante. A atmosfera do edi_
fício de proteção passa através de ui sistema de filtros antes de ser
descarregado para a chaminé da instalação.

II-2.3 Sistemas de Segurança da Contenção

Os Sistemas de Segurança da Contenção devem garan
tir que, sob condições de um acidente de perda de refrigerante, o pico
de pressão na contenção metálica seja inferior ã pressão de projeto da
contenção, seja qual for o tamanho e a localização da ruptura na tubula_
ção do refrigerante do reator e que a pressão na contenção metálica se
ja reduzida a um valor aceitável um dia após a ocorrência do acidente,
mesmo considerado a pior falha simples afetando a operação destes sis
temas, durante todo o tempo em .ue estes sistemas devem operar.

0s Sistemas de Segurança da Contenção que visam re
moção de calor da atmosfera da contenção, em caso de acidente de perda
de refrigerante, ruptura na linha principal de vapor ou ruptura na li
nha de água de alimentação do secundário, dentro da contenção, são os
Sistema d;» Borrifo (Sistema "Spray") c o Sistema de Resfriamento e Re
circulação do Ar da Contenção.
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Estes Sistemas removem da atmosfera da contenção a
energia liberada pelo acidente, reduzindo então a pressão e a temperatu
ra da atmosfera da contenção. Reduzindo o diferencial de pressão entre
a contenção e o ambiente externo e portanto diminuindo o potencial de
fuga de produtos de fissão da atmosfera da contenção, os sistemas de re
moção de calor da contenção ajudam a limitar os nív-*s externos de ra-
diação. Estes sistemas foram simulados na análise. 0 edifício da con
tenção metálica contêm ainda outros Sistemas de Segurança, mostrados na
figura (II.5), que, por não interferirem com o comportamento da pressão
e temperatura da contenção, não foram aqui descritos.

I I - 3 ) FEITOS DO ACIDEME PARA 0 EDIFÍCIO DA CONTENÇÃO ÍCTÃLICA DO
HEATOR:

II-3.1 Introdução

Quando ocorre a ruptura na tubulação do circuito
primário, a pressão na contenção vai aumentar devido a adição de mistu
ra água-vapor de alta energia para a atmosfera da contenção através da
ruptura. A resposta de pressão e temperatura da contenção vai ser fun
ção dos processos de transferência de calor que ocorrem dentro da con-
tenção.

Logo após o início do acidente, a temperatura das
paredes e das superfícies das estruturas internas da contenção vai ser
significativamente mais baixa do que a temperatura da atmosfera da con
tenção, que contém vapor saturado. Normalmente os Sistemas de Seguran
ça da Contenção não são capazes de funcionar em um tempo suficientemente
curto para afetar o pico inicial de pressão.

Assim, durante a fase de despressurização do cir-
cuito primário, a transferência de calor para as paredes e estruturas
internas da contenção ê o principal processo de remoção de energia da at_
mosfera da contenção e age de modo a limitar o pico inicial de pressão.
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O mecanismo de transferência de calor é a condensa
çio de vapor nestas superfícies. Esta condensação se passa na presença
de um gás não condensãvel, que é o ar que preenchia a atnosfera da con
tenção antes de ocorrer a ruptura.

As paredes e estruturas internas servem então como
unia fonte passiva de absorção de energia da atmosfera da contenção.

Apôs a fase de despressurização do circuito prim£
rio mais vapor vai ser produzido no primário, pela adição à água de re
frigeração de emergência, dos seguintes fluxos de calor:

- fluxo de calor do núcleo, devido principalmente â energia &r_
mazenada no combustível e â potência de decaimento de produtos de fis-
são.

- fluxo de calor das estruturas de metal.

- fluxo de calor dos geradores de vapor.

0 vapor formado e o resto da água do SREN que não
atravessa o núcleo vão também escoar pela ruptura para a contenção.

A adição contínua de massa e energia ptra a conten
ção torna necessária a operação dos Sistemas de Segurança da Contenção,
para controlar as respostas de pressão e temperatura. Estes Sistemas
são os Sistema de Resfriamento e Recirculação do Ar na Contenção e o
Sistema "Spray". A resposta de pressão e temperatura da contenção vai
então depender da transferência de calor para as estruturas mas também
da operação destes Sistemas de Segurança.

A pressão na contenção diminui E medida que a taxa
de remoção de calor pelas estruturas e pelos Sistemas de Segurança exce
de a taxa de adição de energia pelo circuito primário.



.10.

II-3.2 Operação dos Sistemas de Segurança da Contenção

Estes Sistemas são acionados automaticamente quan
do a pressão na contenção sobe acima de um valor pré-determinado.

Cerca de 40 segundos após o início do acidente, os
Sistemas de Segurança atingem suas capacidades plenas de remoção do ca_

lor.
0 Sistema de Resfriamento e Recirculação do Ar da

Contenção remove calor sersível a uma taxa que é função da temperatura
da atmosfera da contenção.

0 Sistema "Spray" da Contenção injeta água boiada
fria através de bocais localizados no topo da contenção. A medida que
esta água atravessa a contenção, vai havendo condensação do vapor da
atmosfera na superfície das gotículas. A água do Sistema "Spray" é um
absorvedor efetivo de calor e contribui para equalizara temperaturi da
atmosfera contida no volume livre da contenção.

II-3.3 Transferência de Calor para Estruturas

A transferência de calor ocorre principalmente co
mo resultado da condensação de vapor nas estruturas condutoras de ca-
lor do edifício da contenção. 0 processo de transferencia de calor ê
um fenômeno complexo, dependente do tempo.

Ambos os processos, condensação por filme ou con
densaçao por gotas, são possíveis mas a condensação por filme é pred£
minante. Neste caso, a mistura ar-vapor da contenção está em contato
com uma camada gasosa composta de um gás não condensável (ar) e vapor.
Esta camada gasosa vai sendo continuamente empobrecida em vapor por con
densaçao, de modo que a camada está em contato com um filme líquido de
espessura variável, dependente da altura na parede.
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Por causa da diferença de pressão parcial de vapor
entre mistura ar-vapor e a interface entre filme líquido e camada gaso
sa, o vapor difunde da atmosfera da contenção através da camada de gás,
para se liqüefazer na interface com o filme líquido.

0 calor sensível perdido pelo vapor e o calor l£
tente de condensação são transferidos através do filme de condensado pa_
ra a estrutura. Então, a taxa de condensação ê uma função de:

- difusão do vapor através da camada de gás não condensável
- condução e convecção através do filme líquido
- condução através das superfícies.

0 processo de transferência de calor da atmosfera

da contenção é, então, dependente de muitas variáveis, tais como:

- modo de condensação
- distribuição e concentração de vapor

- concentração de não condensáveis
- concentração de impurezas
- condições de superfície
- turbulência
- localização dentro da contenção

- altura na parede
- resistência térmica do filme condensado
- tempo após o início do acidente
- etc...

Isto complica o problema físico e torna proibitiva

uma solução detalhada em função de espaço e tempo.

Uma prática comum nos cálculos de transferência de
calor para análise de segurança de grandes contenções é o uso de coefI
cientes médios de transferência de calor, o que permite o cálculo de va
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lores médios de pressão e temperatura dentro da contenção. Entretanto,

una resposta localizada pode diferir significativamente do comportamen-

to médio.

Por exemplo, embora o coeficiente de transferência
de calor seja alto para uma localização próxima da ruptura, o coeficien
te médio pode ser baixo. Então, a resposta térmica da atmosfera da con
tenção não deve ser usada para a previsão de cargas térmicas em estrutu
ras localizadas, porque as condições de contorno térmicas para uma eŝ
trutura particular podem ser bastante diferentes das condições médias.

0 coeficiente médio serve apenas para estimar o
fluxo de calor total e, portanto, prever o comportamento médio de pre£
são na contenção. Existem muito poucos dados experimentais diretamente
aplicáveis a grandes reatores de potência e a maior parte das estimati_
vas dos coeficientes de transferência de calor ê baseada com correla-
ções seiri-empíricas e normalmente são usados dados de experiências rea_
lizadas em escala reduzida.

Para a análise da contenção, normalmente são consi_
derados, após um acidente de perda de refrigerante, dois períodosdr tem
po separados, para os quais podem ser aplicadas diferentes correlações
para o cálculo dos coeficientes de transferência de calor com conaensíi
ção de vapor.

0 primeiro período ê caracterizado por alta turbu
lência, causada pela despressurização do Sistema de Refrigerante Prima
rio. Este período é normalmente chamado de período de convecçao força
da, período turbulento, período de despressurização ou estado transito
rio.

0 ponto final deste período não é, normalmente, d£
finido especificamente, mas é próximo ao final da pressurizaçâb da coa
tenção, resultante da injeção inicial do refrigerante primário.
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O segundo período é denominado período de convec-
çio natural, período de estado estacionario, período pós-despressuriza-
ção ou período de longa duração.

Durante o período de convecção forçada, as taxas

de transferência de calor são altas, devido a turbulência ao longo das
paredes e a resistência térmica desprezível da fina camada de condensa^
do presente.

No período de convecção natural, o coeficiente de
transferência de calor através do cilme de condensado diminui bastante.

II-3.4 Efeitos da Localização da Ruptura

Conforme já foi dito, a ruptura pode ocorrer

três localizações: perna fria, perna quente e sucção da bomba.
em

Na fase de despressurização do circuito primário,
temos as seguintes características:

- para uma ruptura na perna fria, o fluido encontra, por um dos
lados, iiojito baixa resistência ao escoamento para a contenção.

- para uma ruptura na perna quente, o fluido também encontra pou
ca resistência ao escoamento mas se encontra, no início, mais aquecido
do que aquele que sai por uma ruptura na perna fria, por já ter sido
aquecido na sua passagem através do núcleo.

- para uma ruptura na linha de sucção da bomba, parte do fluido
que escoa para a contenção é proveniente do topo de núcleo e parte da
base do núcleo, mas por ambos os lados o fluido encontra resistência ao
escoamento, devido ã passagem através do gerador de vapor e da bomba.
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Portanto, deve-se «sperar que o maior pico de prcs
são na contenção, para esta fase do acidente, seja causado pela ruptura
na perna quente.

Na fase de reiiiundação, estas ruptu "is tem as s£

guintes diferentes características:

- para uma ruptura na pemr fria, todo o fluido que sai do nu
deo deve atravessar um gerador de vapor, recebendo um adirionalde enej_
gia do calor armazenado no lado secundário dos geradores d: vapor. En
tretanto, em relação as outras rupturas, a taxa de reinunda^ão, ê por
tanto a taxa de fluido que sai do núcleo, é baixa porque os caminhos
de escoamento incluem a resistência da bomba do refrigerant» do reator.

- para uma ruptura na perna quente, o caminho de escoamento tem
uma resistência relativamente baixa, o que resulta em uma taxa de rei_
nundaçãc alta, mas a maior parte do fluido que sai do núcleo não passa
por um perador de vapor no caminho para a contenção.

- a ruptura da sucção da bomba combina os efeitos de taxa de
reinund?ção relativamente alta, com a adição de calor pelos geradores
de vapor, como no caso da ruptura na perna fria.

Portanto, a ruptura na sucção da bomba, para o ti
po de reator estudado, é a que deve levar a uma maior taxa de libera-
ção de energia para a contenção no período apôs a despressurização, d£
vendo ser a priori, o pior tipo de acidente, nesta fase, para a conten
ção.

/ide.
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III. DESCRIÇÃO DO PROGRMA CONDRü

GONDRU 4 foi desenvolvido para predizer o comportamen

to a longo termo da contenção de reatores a água quando sujeito às condi.

ções de um acidente de perda de refrigerante (LOCA). O programa calcula

a variação temporal das pressões e temperaturas nas zonas predetermina^

das, inventario de massa e energia, distribuição de temperatura nas eŝ

truturas de calor e escoamento de massa e energia entre as zonas. Os

efeitos dos sistemas de segurança podem ser simulados através de tabelas

de adição de massa e energia.

De una a três zonas podem ser simuladas, sendo as

duas zonas da contenção (espaço anular e atmosfera) e o meio ambiente. As

duas zonas da contenção estão ligadas t ntre si por uma abertura de area

fixa ou dependente do diferencial de pressão entre as duas zonas.

0 programa assur.e nas duas zonas da contenção uma mis

tura homogênea de gás, vapor e água sendo que na atmosfera da contenção

tem-se a opção de duas fases, uma líquida (piscina) e uma gasosa. Estas

duas fases podem ter diferentes temperaturas mas estão sujeitas a uma

mesma pressão. 0 usuário determina o njmero de zonas a serem simuladas,

especifica as tabelas de adições de massa e energia, define as estrutu-

ras de calor e escolhe o intervalo de tempo para os cálculos e para as

impressões de saída.

III.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA CONDRU 4

Nesta secção serão apresentadas as principais caract£
rísticas do CONDRU. Naquela que diz respeito ao número de estruturas,
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podemos modificá-la sem maiores dificuldades para permitir o uso de um
maior número de estruturas caso desejado.

As principais características do código foram classi.
ficadas em 18 itens:

1. Cálculo a longo termo do compor taniento da pressão e tempera
tura assim como da massa de vapor, água e um gás qualquer.
Ele permite a simulação das duas zonas de pressão da conten
ção (espaço anular e atmosfera) as quais são ligados entre
si por uma abertura. 0 meio ambiente também pode ser consi_
derado como a terceira zona.

2. Cálculo do escoamento de ar, vapor, água e um componente ga

soso assim como a energia correspondente entre as três zonas.

3. Entrada e saida de dados no Sistema Internacional de Unida-
des (SI).

-1. Devido a construção modular dos subprograms, ele permite fa
cilmente a adição ou troca de modelos físicos em subpro-
gramas separados.

5. É assumido, nas duas zonas de pressão da contenção, uma mis
tura homogênea de vapor, ar, água e gás em equilíbrio ter-
modinâmico para o cálculo do estado termodinâmico. Não
equilíbrio térmico entre a fase líquida e a gasosa pode ser
considerada.

6, As funções utilizadas no modelo de cálculo para o cálculo
das grandezas de estado para a água saturada, vapor saturado
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e superaquecido dependentes da pressão ou temperatura assim c<)
mo suas derivações baseiam-se nas formulas IFC. A fim de acele_
rar a busca dos valores desejados, foi anexada uma tabela in
terna de propriedades termodinâmicas para a ãgua-vapor no domí
nio de trabalho. Com essas tabelas, obtem-se os demais valo
res necessários por iiiterpolação. As grandezas de estado para
o ar são programadas internamente; as grandezas de estado para
o gás utilizado devem ser fornecidas.

7. Processos instacionários são calculados utilizando-se o método
das diferenças de Euler. Não existe problema de estabilidade
numérica com a escolha dos intervalos de tempo. A escolha de
três diferentes intervalos de tempo é possível.

8. Podem ser simuladas variações da área de abertura entre as duas
zonas de pressão em função do tempo ou da pressão. 0 meio am
biente é acoplado â segunda zona (espaço anular) por uma aber-
tura com área fixa.

9. Para o cálculo do escoamento entre as zonas, a equação de
Saint Venant e Wantzel para escoamento ideal em bocais pode
ser utilizada. 0 método descrito na referência (8) também po
de ser utilizado. 0 escoamento pode ser crítico ou não com ou
sem fator carregamento.

10. 0 escoamento de massa com sua correspondente entalpia dependen
te do tempo que deixa a ruptura ê fornecido através de uma ta
bela. Da mesma maneira são consideradas a injeção dos siste-
mas de injeção de segurança assim como do spray.

11. A injeção de massa do gás utilizado com sua entalpia correspon
dente é dado na forma de uma tabela para a primeira zona de
pressão.
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12. Variações de massa ou energia dependentes do tempo podem ser

fornecidos através de tabelas.

13. 0 calculo do calor armazenado e do calor residual ê feito au
tomaticamente no programa.

14. Pode ser simulado uma retirada de calor da contenção através
dos trocadores de calor do sistema de refrigeração de emer-
gência. A retirada de calor depende da temperatura da pisci^
na (sump) e da temperatura da água de refrigeração dos compo
nentes.

15. Podem ser considerados até 25 estruturas absorvedoras de ca-
lor. É possível até 10 tipos de materiais e cada estrutura
permite até 9 regiões com uri total de no máximo 50 nõs.

16. São calculados o escoamento de calor para as estruturas assim
com a distribuição de temperatura no seu interior.

17. Para o cálculo do calor trotado com as estruturas pode-se uti
lizar coeficientes de transit rencia de calor fornecidos como
dados de entrada em uma tabela em função do tempo. Pode-se
usar também a opção que permite ao programa o cálculo desses
coeficientes através das correlações de Tagami/Kolflat.

18. Os resultados podem ser armazenados em fita permitindo assim
uma possível plotagem desses resultados.
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IV - HIPÓTESES DE CALCULO

Para fins de estudos sobre a modelagem de problemas de
engenharia ligados a análise de acidentes em centrais nucleares, devem
ser, normalmente, formuladas várias hipóteses, de acordo como objetivo do
estudo em questão. No presente trabalho, por experiência de critérios de
licenciamento, todas as hipóteses adotadas devem envolver um certo grau
de pessimismo, de tal forma que a solução final seja conservaiiva. A fl
losofia básica é que as hipóteses formuladas devem representar um conjun
to de condições desfavoráveis tal que a probalibidade de ocorrência de sî
tuações mais críticas do que aquelas representadas no modelo ê aceitavel_
mente baixa.

A seguir faremos tura descrição das hipóteses adotadas
para este estudo, comentando cada uma delas.

1) A contenção deve ser considerada como sendo termicamente isolada,
não perdendo calor para o exterior. Pira o tipo de contenção em estudo,
podem ser aplicados dois modelos. No primeiro, mais conservative e adota_
do pelo RFAS( 5 ) , as paredes e a cúpula da contenção metálica foram consi^
deradas com uma condição de contorno de isolamento térmico em suas super_
fícies externas, não perdendo calor para o espaço anular. No segundo mo
delo considera-se que o edifício de blindagem é isolado, externamente, ha
vendo transferência de calor para o espaço anular das paredes da contenção
metálica. Esta transferência de calor é composta de dois mecanismos, con

vecção natural e radiação.0 primeiro modelo foi o utilisado neste traba-
lho.

2) Não devem ser consideradas perdas de massa e energia através de
fugas do edifício da contenção.



.25.

3) Devera ser utilizados coeficientes de transferência de calor da
atmosfera da contenção para as estruturas internas absorvedoras de calor,
que sejam baixos, de modo a minimizar a remoção de energia. Os coeficien
tes de transferência de calor são calculados para estruturas de aço e es_
truturas de concreto, embora todas as estruturas sejam recobertas por uina
fina camada dê tinta. Esta camada foi levada em conta apenas no cálculo
da condução de calor através das estruturas.

4) A área total de troca de calor das estruturas internas da conten
ção deve ser considerada menor do que aquela prevista em projeto, para
levar em conta alterações na fase de construção. Todas as estruturas in
ternas foram consideradas trocando calor com a atmosfera ar-vapor da con
tenção, a partir de uma condição inicial de equilíbrio térmico em toda a
contenção no instante da ruptura.

5) Deve ser considerada a ocorrência de falha simples afetando o fun
cionamenvo dos sistemas de segurança de modo que, no caso de um acidente,
apenas ? metade da capacidade instalada dos sistemas de segurança entra
em funcionamento. Os sistemas de segurança considerados no modelo foram
apenas arueles que visam a remoção de energia da atmosfera da contenção e
que, portanto, podem afetar o comportamento de pressão e temperatura du
rante o transitório. Foram considerados como entrando em funcionamento
apenas una das duas linhas independentes de suprimento de água do Siste
ma "Spray" e apenas duas das quatro unidades de Resfriamento e Circulação
de Ar instaladas.

6) Devem ser consideradas taxas conservativas de liberação de massa

e energia para a contenção, provenientes do circuito primário e da opera
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ção do sistema de resfriamento de emergência do núcleo. Estas condições
de contorno conservativas foram obtidas a partir de estudos anteriores
(5,6j. Estes estudos levaram em consideração as seguintes hipóteses:

a) foi considerada uma ruptura localizada a meia distância entre um
gerador de vapor e uma bomba principal de refrigeração.

b) o reator operava a 102% de sua potência nominal antes do início
do acidente.

c) a curva de decaimento dos produtos de fissão utilizada é aquela
fornecida pela ANS, acrescido de 20%, mais as contribuições do decai^
mento dos actinídeos.

d) foi utilizado um fator de correção de entalpia na curva de lib£
ração de massa e energia para a contenção durante a fase de despressuri-
zação, utilizando-se resultados do estudo da barra quente, de modo i. con
siderar como se todo o núcleo fosse constituído de barbas quentes.

e) foi considerado que a reinundação do núcleo ê iniciada imediata
mente após o final da fase de despressurização, admitindo ser desp: esí-
vel o tempo de reenchimento da câmara plena inferior, quando o escoamen
to para a contenção é muito baixo.

f) do ponto de vista da integridade da contenção, a analise da fa
se de reinundação é mais pessimista quanto maior for a velocidade de rei
nundação pois maior será a retirada de calor do núcleo e maior a libera
ção de energia para a contenção em um determinado intervalo de tempo. Foi
então considerado para esta analise que o SREN esta operando com toda a
sua capacidade e também que a bomba principal de refrigerante da malha
intacta, embora desligada, gira livremente, reduzindo a resistência ao
escoamento e, com isto, aumentando a velocidade de reinundação do núcleo.
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V. RESULTADOS

Os resultados que serão mostrados a seguir se referem
ao comportamento temporal da pressão e temperatura no interior da conten
ção metálica da Central Nuclear de Angra I sujeita as condições de um
Acidente Básico de Projeto

Os resultados dos códigos COCO, CCOTEMPT-LT e CONDRU 4
foram utilizados nessa análise para fins de comparação.

Inicialmente para o caso do código COCO, as cunas de
pressão e temperatura calculadas com este código, foram extraídas das
fig(6.24 e 6.23) do FSAR de Angra I ( S ).

Já as curvas calculadas com o CCNTEMPT-LT foram extraí
de Tese efetuado no GNTT ', E, finalmente os

dos calculados com o CONDRU foram obtidos pelo autor no GNT (CNf-M
dos de um trabalho de Tese efetuado no ©TT K E, finalmente os resulta

As curvas que mostram o comportamento temporal da
pressão encontrados com os três diferentes códigos foram reunidos em
uma só e é mostrada na fig.(V-l).

Para o caso da temperatura, estas são mostradas na

fig.(V.2).

Para a análise do pico de pressão e temperatura na
contenção metálica, a consideração das condições de pressão em que ocor
rem a separação do refrigerante, que ê injetado na contenção, em vapor
e água desempenha um papel importante nos resultados. Também deve ser
considerado como a separação e feita.



.28.

Neste estudo foram analisados os 3 casos a seguir:

a) o refrigerante injetado é separado em um fluxo de líquido que ê dl
rigido para a piscina e um fluxo de vapor que vai se misturar a
atmosfera da contenção. A separação do refrigerante injetado em
fluxos de líquido e vapor 5 baseado nas condições de pressão total
existente no interior da contenção, / *', * „•-*'!' h^.-Sr , - (.

rt ,C

b) mesmo que ÍI sendo que a separação do refrigerante injetado ê base£
do nas condições de pressão parcial de vapor existente no interior
d a c o n t e n ç ã o , •>'•*', /''ç^>tif ' ^^.jr í 6 L . ^. '

c) o refrigerante é injetado diretamente na atmosfera, ê consiJerado
ocorrer flasheamento e são então calculados os balanços de massa
e energia nas regiões. Após estes balanços de massa e energia, o
programa calcula a quantidade de líquido contida na atmosfera e o
traz para a piscina de contenção. A entalpia da parte líquida con
tida na atmosfera é calculada considerando-se condição de ]cessão
parcial de vapor.

A escolha da hipótese usadas e m a o u b desempenh i um
papel significativo nos resultados, principalmente no qu2 concerne ao va
lor máximo da pressão.

Isto pode ser explicado da seguinte maneira: os mod£
los de separação em vapor-agua do refrigerante que chega na contenção ba
seiam-se na seguinte fórmula:

\ t-TraíU <y-u

M
a
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onde:

M - massa de vapor que vai para a atmosfera

M - massa de água que vai para a piscina da contenção

h - entalpia da mistura

h1 - entalpia de saturação da água

h" - entalpia de saturação do vapor

Como durante a maior parte do tempo estamos trabalhan

do na região de saturação, assumo que:

h = h" - y (V-3), onde y é um valor qualquer. Levando equação

(V-3) na equação (V-l) obtemos:

M = M C h" " h> * ) = M (1 £ — ) CV-4)
v x h" - hf h" - h1 . h" - h'

Como Mt e h são dados de entrada, a separação da mis
tura refrigerante era vapor-água ficará dependente somente de h" e h1.

Estes parâmetros são calculados no programa em função
da pressão e temperatura e eles aumentam de valores a medida que a pre£
são e a temperatura aumentam, sendo que o valor absoluto do aumento de
h' é superior ao de h". Isto significa que se escolhermos por exemplo a
opção a, i.e. condições de pressão total, isto implicaria em uma dimi-
nuição do valor da expressão (h"-h') quando comparados com as condições
de pressão parcial, pois a pressão total ê sempre maior que a pressão par;
ciai em um mesmo instante. 0 aumento proporcional de y pode ser negligen
ciado em presença dos aumentos das grandezas envolvidas.

Isto acarreta em um aumento da expressão n'£ n' nacqua
ção (V-4), portanto em uma diminuição da massa de vapor que permanece na
atmosfera. Este efeito causa uma diminuição nos valores da pressão, co
mo pode ser comprovado nos resultados apresentados adiante.
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Jã a diferença entre os casos b e c está aparentemen
te ligada a ordem de execução do programa CONDRU 4. Esta ordem de exe
cução é tal que quando se considera o caso £, o programa, antes de fa-
zer a separação água-vapor da mistura que está na atmosfera da conten
ção, faz um balanço de energia incluindo as fontes positivas e negati-
vas de calor.

Já no caso b, as injeções do refrigerante na conten
ção já entram separados em fluxo de líquido e fluxo de vapor. Esta d^
ferença nos modos de injeção ê provavelmente a causadora da diferança
encontrada no pico de pressão entre estes dois casos.

Os resultados encontrados com o código CONTEMPT-LT
baseou seus cálculos nas condições descritas no caso £ enquanto que o
código COCO considerou as condições do caso a.

Então para se comparar resultados sujeitos ãs mesmas
condições, os diversos casos foram considerados nos cálculos com o pro

JONDRU 4.

Os valores máximos de pressão e temperatura para os

casos analisados são mostrados a seguir:
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-

caso a

caso b

case c

CONDRU

58,02

271,2

380

59,03

271,22

380

59,89

271,2

380

4

(D
(2)

(3)

COCO

58,77

267

389

—

-

-

—

-

-

CCNIEMPT-LT

—

-
-

•

-

-

60,22

269,8

381

(1) p,
max

(3) Instante no qual os valores máximos de pressão e temperatura

ocorrerão.

Os valores de projeto apresentados no FSAR^ ' para

Angra I são:

Pmax " 6 0 ' 7 P s i a

" 272 ° F
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Confonne se pode observar, os valores máximos aprcsen
tados para os casos com as mesmas condições de pressão diferiram entre
si de 1,3'* e -1,5o* COCO-CONDRU e 0,51 e -0,5*. C0NTB1PT - CONDRU nos va
lores máximos de pressão e temperatura respectivamente.

Estas diferenças podem ser consideradas desprezíveis,
levando-se em conta que os programas de cálculos utilizados são distin
tos e erro dessa ordem pode ser considerado uma boa concordância.

Como se pode ver nas figuras (V-l) e (V-2), a concor
dância nos comportamentos temporais das curvas de pressão e tempeiatura
para os casos com as mesmas condições de pressão pode ser considerada
muito boa.
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VI. CÜNCUJSOES

O presente trabalho teve por principal objetivo fazer
uma comparação entre os comportamentos temporais da pressão e temperatu
ra no interior da contenção metálica de um reator PWR (Angra I) utilizan
do diferentes programas de cálculos desenvolvidos para o mesmo fim. A
motivação deste estudo se originou principalmente a partir da análise
apresentada na ref. (4), na qual se encontrou pequenas diferenças entre
os resultados obtidos com os códigos COCO e CONTEMPT-LT. Para explicar
essas diferenças, levantou-se como principal suspeito o modelo analítico
contido em cada programa de cálculo, mais especificadamente aos diferen
tes modelos de condensação adotados em cada um deles.

Os códigos utilizalos neste estudo foram o COCO, CON
TEMPT-LT e CONDRU-4. Os dois primeins, COCO e CONTEMPT-LT foram desen
volvidos nos Estados Unidos, enquantr- que o CONTOU 4 foi desenvolvido na
Alemanha. Deve ser salientado que o código COCO além de ser utilizado
pela Westinghouse é atualmente empregado pela KWU alemã para o cálculo
do comportamento temporal da pressão o temperatura a longo prazo nas
contenções metálicas de seus reatores.

Os dados de entrr!a utilizados nos três códigos foram
extraídos do FSAR de Angra I, ref (5). A tabela de injeção de massa e
energia utilizada como dados de entrada nos três códigos foi obtida, su
pondo-se uma ruptura tipo guilhotina na sucção da bomba principal de re
frigerante e assumindo-se para efeitos de cálculos um coeficiente de des
carga CD8 0.6. Este acidente é definido como o Acidente Básico de Pro
jeto (ABP) para a contenção metálica de Angra I.

Em relação aos modeios analíticos dos códigos CON
TEMPT-LT e COCO, a principal diferença entre as duas metodologias apa
rentemente concentra-se na consideração ou não da presença de gás não
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condensavel nos modelos de troca de massa e energia entre as regiões líqui
das e gasosa e de que modo a separação do refrigerante em fluxo de 3íquido
e vapor 6 efetuada. Ja em relação ao COCO e CONDRU tudo nos leva a crer
que eles possuem modelos analíticos bastante semelhantes. Diferenças de
resultados depende da escolha das diversas opções permitidas pelo código
CONDRU 4.

Inicialmente, conforme ref(4), o motivo da diferença en
tre os resultados encontrados com o CONTEMPT-LT e o COCO era devido a dî
ferença nos modelos descritos acima. No entanto, como foi mostrado no C£
pítulo anterior, a diferença nos resultados encontrados utilizando-se os
diversos códigos foi devido as opções utilizadas para o flasheamento do
refrigerante. Esta opção determina sob que condições a separação em va-
por-ãgua do refrigerante injetado na contenção ocorre. No código COCO, o
refrigerante injetado na contenção já entra separado em fluxos de líquido
e vapor e esta separação ê feita sob condição de pressão total. Já* no
CONTEMPT-LT a injeção ê feita diretamente na região gasosa, é considerado
ocorrer o flasheamento e são então calculadas as interações que oco Tem en
tre as regiões. A entalpia da porção líquida contida na atmosfera da con
tenção ê calculada considerando-se condição de pressão parcial de vapor.

Passou-se o código CONDRU 4 para condições idònticas
aquelas utilizadas no COCO e CONTEMPT-LT e os resultados mostraram que
quando utilizamos a mesma condição usada no CONTtMPT-LT acarretou ei.i um ya
lor máximo de pressão superior em 3,3% em relação ao mesmo valor calculado
usando condição idêntica aquela usada no COCO. Este fato veio comprovar
que o motivo da diferença encontrada usando os diferentes programas de cal
culos COCO, CONTEMPT-LT e CONDRU 4 está nas condições de pressão e no modo
de injeção do refrigerante e não no modelo de condensação, como se supu-
nha anteriormente.

Urge agora determinar qual dos modelos melhor represen
ta a interação entre o refrigerante injetado na contenção e o meio Ia pre
sente.
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Para isso, sugere-se que experiências sejam realizadas

com o objetivo de esclarecer este fenômeno. De posse desses resultados

poderia se determinar qual a condição que melhor representaria o fenômeno

físico da separação vapor-ãgua.

Finalizando, cabe salientar que os valores de projeto
para a pressão e temperatura da Central Nuclear Angra I se mantiveram su
periores aos valores correspondentes calculados com os diversos códigos,
mesmo considerando a pior condição para efeito do pico de pressão na con
tenção.

/ide.
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APÊNDICE A

Neste apêndice são descritos todo o conjunto de varia
veis utilizados como dados de entrada no programa de cálculo CONDRU
3/4.



CQNDRU

CARD
NR.

1
1

2

3

4

5

6

7

FORTRAN - NAME

NRUNS

TITLE

NRAUM

PGZ0
TGZ0
JMAX
KMAX

ML
V
P
T
MW
EEM
MG

YML
YV
YP
YT
YMW
YEEM
YMG

TAU 1
TAU 2
TAU 3
DRU 1
DRU ?
PHU 3
SCHA 1
SCHA 2

UNIT

-

-

-

bar
°C
-
-
kg
m3
bar
°C
kg
KJ/kg
kg

k§nr
bar
°C
kg
KJ/kg
kg

sec
sec
sec
sec
sec
sec
sec
sec

FORMAT

I 10

20 A 4

I 10

F 10.3
F 10.3
I 10
I 10

F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F .10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3

•

M E A N I N G

N 9 of problembecks

Title card

N9 of roomb (1 cr 2)

Highest pressure
Highest temperature
N9 of points in the pressure table (20)
N 9 of points in the temperature table (80]

Inicial mass of air
Total volume (room 1 + broken circuit)
Inicial pressure .
Inicial temperature \
Inicial mass (water + steam)
Specific energy of (water + steam)
Inicial mass of gas

same as above
<

I9 time step
29 time step
39 time step

( linear
J interpolation
)n

f Inicial
conditions

room 1 -
containment

r
Inicial conditions
room 2 = Compartment
not used if
NRAUM = 1

I9 time interval between printout (valid untill SCHA 1)
29 time interval between printout (valid 1
39 time interval between printout (valid í
Time interval for the I9 time step
Time interval for the 29 time step

setween SCHA 1 and SCHA 2)
ifter SCHA 2)



C0NDRU3/4

CARD
NR.

8

9

10

FORTRAN - NAME

ZNK
TSUM
RLEI
FANK
DKÜG
QSP
TFL
TKUE

FKTDSP
FKTNKP
BDTIME
ENBDT
TZEND

TST0P

KZV0L

IN THE CASE OF USIN
10.1 AND 10.2.

NTHUNG

NQSNZ

NSPLIT

NPRES

NTAGAM

UNIT

-
sec
MW
—

K.T i n
6C
sec

_

KM0°
sec

sec

—

I CONDRU4 WE

—

-

•

-

FORMAT

F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
I 10

I 10

IAVE TO ADD T

I 10

I 10

I 10

I 10

I 10

M E A N I N G

N9 of ECC systems
Time when the ECC begin take water from the sump
Thermical Power of the reactor
Factor for the decay heat
Containment diameter
Storage heat that exist in the primary system at the end of the refl^od
Temperature of the feed water for cooling the heat exchanger of ECC
Overflow time

N 9 of accumulators
N9 of ECC pumps units
Blowdown Time
Injected energie in the containment untill the end of blowdown
Time until the decay and storage heat are calculated

Problem time , without plotter
Option for plotter (. 1 plotter

 v

1. Print Tut of the flow from the room 1 to room 2
-'?ed oiu/ '-her. NRA'iM = > anà KLEAK = J

E FOLLOWING WORDS IN CARD 10 AFTER WORD KZVOL AND TO ADD ALSO THE CARDS

Option for thermodynamics equilibrium: 1 no termodymanics equilibrium;
0 termodynamics equilibrium*
Option for considering all the decay heat after the reflood phase in
steam. For licensing analysis equal 0.
Option for divide the blowdown rate in two flows: steam and water.
considering the water under conditions of pressure of word NPRES.
1 • Yes, 0 = No.

Water in containment under total pressure
1 = Yes, 0 = No.
Option for changing the parameters in subroutine TAGAMI
1 = Yes, 0 = No. ;



C0NDRU3/4

CARD
MR.

10.1

10.2

11

FORTRAN - NAME

FATHUN

T1THUN
T2THUN

T3THUN
T4THUN

HMAX

FHSTA6

FCONCR

NUPU

NUSPRA

NUREA

NGA

NDSP

NNKP

UNIT

sec
sec

sec
sec

-

i 
i 

i 
i 

i 
i

FORMAT

F 10.3

F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3

F 10.3

F 10.3

F 10.3

I 10

I 10

I 10

I 10

I 10

I 10

M E A N I N G

Factor that gives the proportion of water that is split in the containment
atmosfere in each time step

Time until the calculations using conditions of word NTHUNG are made
Time until the calculations using the inverse conditions of word
NTHUNG are made
Idem T1THUN
Iaem T2TKUN

Factor for multiplying the Tagami
function (normal 1.0)

Factor for changing the H.T.C of ,
stagnation (normal 1.0)

Factor that gives the rate between the
maximun of the values of H.T.C of concrete
to steel (normal 0.4)

No. of Tjcints in the blowdown table
(t, A, E) in (.sec, k^_, KJ )

sec KRNo. of points in the spray table
(t, m, E) in (sec, kg , KJ )
No. of points in the energy adition table
(t, p) in (sec, KW)

No. of points in the gas adition table
(t, m, E) in (sec, kg_, KJ )

No. of points in thleacum§lator table
(t, m, E) in (sec, kg , KJ )

No. of points in theECC p\mrp table
(t, m, E) in (sec, kg KJ )

sec» tg

s

This card is used only
if NTAGAM>O

f

0 if no
special data
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CARD
NR.

12

13

14

15

16

17

13

19

20

FORTRAN - NAME

TAIME
KRATE
SPEER

TAIM 1
GSORAY
ESPRAY

TAIM 2
EREAC

TAIM 4
GDSP
ENDSP

TAIM 5
GNKP
ENNKP

ZGA
XGAS
XEGAS

CPG
CVG
RG

YCPG
YCVG
YRG

KLEAK

UNIT

sec
kg/sec
KJ/kg

sec
kg/sec
KJ/kg

sec
KJ/sec
= KW

sec
kg/sec
KJ/kg

sec
kg/sec
KJ/kg

sec
kg/sec
KJ/kg

KJ/kg . K
KJ/kg . K
KJ/kg . K

KJ/kg K
KJ/kg K
KJ/kg K

FORMAT

F 1&.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10,3
F 10.3

F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3
F 10.3

I 10

M E A N I N G

Blowdown time (
Blowdown rate i Repeat this card so often
Specif, energy ^ as indicated in NUPU

Sj^uy time
Spray rate of mass '
Specif, enthalpy of the spray fluids

' Repeat this card so often
as indicated in NUSPRA

Time in the energy release table f Repeat this card so often
Power (stored energy released) | as indicated in NUREA

Time in the acumulator table
Mass flow from the acumulator (one unity)
Specif, enthalpy of the acumulator water

Time in the blowdown ECC pump table
Mass flow from the ECC pump (one unity)
Specif, enthalpy of the ECC coolant

Time in the blowdown injection gas table
Mass flow of gas
Specif, enthalpy of the gas

Specif, heat capacity (p = const.) of gas
Specif, heat capacity (v = const.) of gas ,
Gas constante

' Repeat this card so often as
indicated in NDSP

Repeat this card so often as
indicated in NNKP

•

' Repeat this card so often as
indicated in NGA

" Room 1 : not used
in NGA = 0

Specif, heat capacity (p = const.) of gas f Not used if
Specif, heat capacity (v = const.) of gas I NGA = 0, and/or
Gas constante [ NRAUM = 1

1 : Time or pressure open dependent between Room 1 and Room 2
0 : without t or p dependent or NRAUM = 1



CONDRJ

CARD
NR.

21

22

23

24

1

FORTRAN - NAME

AREA 1
AREA 2

TLEAK
DELTAP

KAMIT
DRUZF

RIABSA
RILECK

KPRIRA

NRA 1

NSTR

NMTRL

NTCH

NTCH 2
NTDBT

UCI

UNIT

i
sec
bar

m /̂h
nr

-

°C

FORMAT

F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3

F 10.3
F 10.3

F 10,3
F 10.3

I 10

I 10

I 10

I 10

I 10

I 10
I 10

F 10.3

M E A N I N G

Inicial area between Room 1 and Room 2
Area after the option time or pressure
opening has been used (Room 1 and 2)
Time for the opening
Opening pressure diference between Room
1 and 2 <
Carry-over Factor
Use loss of pressure coeffic. (If Area 1 +
AREA 2 don't have a contraction coeffic.)

Opening between annular space and environment

Only when
KLEAK = 1 and
NRAUM = 2

Option for printout of the structure. For
instance if KPRIRA = 10 then after 10 normal
printout we have a printout for the structure

N9 of heat structure in the containment
(Room 1)

Total nv of structure in Containment and
compartment; if NRAUM = 1, then NSTR = NRA 1

N* of différents material in the structure
(max. 10)

N9 of points in the heat transfer coef. table
in the structure for Room 1 (max. 20)

as NTDH for Room 2
N* of points in the table for the superf.
temperature in the structure (Room 1 + Room 2)
(max. 70)

Inicial remperoture (Room 1 + Room 2)



C0NDRU3/4

CARD
KR.

25
i

26

Í
27

28

29

30

FORTRAN - NAME

TK
G
WENAME

TIME 1
H

TIME 3
H 2

TIME 2
FT

THE NEXT CARD

SNAME

NMPT

NREG
ITC0N

UI
AREA
IWALL

UNIT

W/ra . K
KJ/m3. K

sec7
W/m . K

sec
w/m2 . K

sec
ÔC

iRE FIRST FOR

mz

FORMAT

F 10.4
F 10.4
A 6

F 10.2
F 10.2

F 10.2
F 10.2

F 10.2
F 10.2

THE STRUCTUR

10 A 8

I 10

I 10

I 10

F 10.3

F 10.3

I 10

M E A N I N G

Thermal capacity of the material
Cp . $ - volumetr. thermal capacity
Kind of material (the first two space
are blanks)

Time
Heat transfer coef.

Time
Heat transfer coef.

Time
Superficial temper.

1° card • material 1
Repeat this card so often
as indicated in NMTRL

' Table for the heat transfer,
coef. in Room 1, Repeat this
card so often as indicated
in NTDH (max.20)

' Table for the heat transfer
coef. in Room 2, Repeat this
cai so often as indicated in
NTEH 2

f Table for the sup .temp. Room 1 +
Room 2, Repeat this card so often
as indicated in NTDBT

• IN ROOM 1 AND AFTER FOR ROOM 2, SO MANY AS INDICATED IN NSTR

Description of the structure
(Repeat this card for each structure)

Total no. of mesh points in all the structure
region #
No. of structure region
Option for the initial temperature in the structure
0 = const, initial temp., given in UI.
1 = initial temp, will be obtained,and
UI = 0
Const, jritial temperature for the structure
Superf. ?i ea multiplier in the structure
Li each siuo
Option for the heat transfer.: 0 = h in
both side 1 = h in only one side

Each material can have in maximun 5 regions.
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CARD
NR.

FORTRAN - NAME UNIT FORMAT M N N

30 IWVT

KTAGA

I 10

I 10

Code for the material structure:
1 - steel; 2 = concrete
Option for Tagami calculation: 0 =
from injut table; 1 = from Tagami Formula

31 I 10

10

IHN
HN

W/m2 . K

W/m2 . K

F 10.3

I 10
F 10.3

Option for the heat transf. coef.:
0 = left side of the structure and
cte (= H0). 1 = left side but time
dependente according to card 26 or 27
or Tagami-Formula
Const, valve of h for the left side of the
structure
- IH0, for the right side
= H0, for the right side

32 IBT0 I 10

BT0
IHIM
BTN

F 10.3
I 10

F 10.3

Option for the left side sup. temp.:
- 1 = superf.temp.- room temper.
(card 24) = UCI; 0 = superf.temp, will be
obtained; 1 = superf. temp, will be given
by BT0 in time zero and for others time
will be given by card 28
Const, superf. left temperature
= IBT0 for the right side
= BT0 for the right side

33 NINT

MTRL

XR m

I 10

I 10

F 10.6

N9 of interval of the region
(^(NINT) + 1 = NMPT)
Material number for the region according to
card 25
Distance of the interface of the region until
the left surface of the structure (vide figure
below)

paint 1: XR=XQ
steei : XR=Xi
concret:
paint 2:

i
XR-X2
XR=X^

££EÍ ce*i cret

/idc.
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APÊNDICE B

DESCRIÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA DE ANGRA I

UTILIZADOS NO PROGRAMA CONDRU H

CARTKO N*

1. NRUNS = 1

2. TI7.JE = ANAllSE DA CONTENÇÃO DE ANGRA I - DADOS DO FSAR

3.

4.

5.

NRAUM =

PGZ0 =
TGZ0 =
JMAX =
KMAX =

ML
V
P
T
MW
EEM
MG

1

10.
300.
20
80

40412.45
36811.90
1.03
48.89
515.04
2400.0
0.

6. NÃO UTILIZADO

7. TAU 1 =
TAU 2 -

TAU 3 =

DRU 1 -

DRU 2 -

DRU 3 -

SCHA 1 «

SCHA 2 »

0.05
0.05

0.05

0.05

10.0

10.0

20.0

100.0
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CARTÃO

8 .

9.

10.

10.1

ZNK
TSUM

RLEI
EANK

DRUG
QSP
TFL
TKUE

FKTDSP

FKTNKP
BDTIME
ENBDT
TZEND

TSTOP
KPLOTT
KZVOL

NTIHUNG
NQSNZ
NSPLIT

NPRES
NTAGAM

FATHUN

T1THUN

T21HUN
T3THUN

T4THUN

« 0.

= 500.

= 1872.

= 0.

= 32.

= 0.

= 35.

= 250.

= 0.

= 0.

= 14.75

= 166.796

= 600.

= 450.

= 0

= 0

= 1

= 0

= x 1 , ̂  1
caso a) jj caso b) Q

= 0

= 0.

= 500.

= 0.

= 0.

= 0.

, 0
; caso c) 0

1 0 . 2 NÃO UTILIZADO
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CARTÃO

11.

N»

NUPU

NUSPRA

NUREA

NGA

NDSP

NNKP

= 50

= 4

= 4

= 0

= 0

= 0

12. TAIME

0.

0.001

0.025

0.175

0.425

0.67

0.95

1.4

1.95

2.45

3.0

3.6

4.25

5.0

5.8

6.6

7.3

7.9

8.5

9.1

9.7

WRATE SPEER

0.
23287.82

23287.82

28759.60

27669.15

249}8.06

lc048.59

20425.15

17949.41

14521.10

11951.45

10461.38

9418.55

8696.87

7928.47

7101.11

6478.77

5823.32

5793.83

5634.02

5323.90

0.
1192.95

1192.95

1268.19

1284.01

1303.17

1320.77

1326.66

1339.53

1376.05

1431.97

1474.22

1478.16

1460.81

1454.38

1454.36

1456.97

1458.51

1354.06

1279.45

1221.22
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12. TAIME WRATE SPEER

10.4 4663.46 1176.29

11.05 3797.12 1133.33

11.65 3189.85 1062.79

12.25 2153.10 1069.94

12.90 1132.32 1211.97

13.45 320.32 1950.61

14.00 99.08 2961.71

14.75 0. 0.

17.0 0. 0.

17.2 97.82 3009.26

20. 121.33 3009.10

30.5 136.44 3005.11

44.2 133.62 2988.53

54.2 131.37 2993.36

74.2 129.23 2983.36

94.2 123.15 2973.56

100.0 121.55 2970.34

134.2 114.09 2954.95

174.2 104.48 2938.10

200. 98.13 2928.98

234.2 89.4b 2649.72

249.110 85.21 2913.32

249.112 300.28 1321.0

269.0 300.28 1313.99

329. 300.28 1292.91

379. 300.28 1289.4

384. 300.28 604.3

494. 300.28 583.2



CARTÃO N»
.50.

13. TAIM 1

0.

45.

45.

600.

GSDRAY

0.
0.
81.1
81.1

ESPRAY

0.

0.

204.8

204.8

14. TAIM 2 EREAL

3 5.

16.

0.
40.

40.

600.

NÃO UTILIZADO

NAO UTILIZADO

0.
0.

-14359./

-14359.7

17. NÃO UTILIZADO

18. NÃO UTILIZADO

19. NÃO UTILIZADO

20. KLEAK = 0

21. NAO UTILIZADO

22. KPRIRA - 10

23. NRA 1 - 10
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CARTÃO

24.

N»

NSTR =

NMTRL =

NTDH =

NTDH 2 =

NTDBT =

UC

10

3

0

0

0

48.89

25. TK

45.01
1.39
0.14

WENAME

3778.33

2011.53

1904.25

26. NAO UTILIZADO

27. NAO UTILIZADO

28. NAO UTILIZADO

29. SNAME = (1
2
3
4
5
6
7
8
9

110
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CARTÃO N*

30. NMPT NREG ITCON UI AREA IWALL NMAT KTAGA

Estr. 1
Estr. 2

Estr. 3

Estr. 4

Estr. 5

Estr. 6

Estr. 7

Estr. 8

Estr. 9

Estr.10

7
11

11

5

9

5

20

18

25

29

3
3

4

3

3

3

5

4

5

5

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

48.89
48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

48.89

1607.26
3586.06

495.17

942.97

278.15

621.52

4403.60

5006.82

2852.12

1700.13

1
1

0

0

0

0

1

1

1

1

1
1

2

1

1

1

2

2

2

2 .

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

3 1 . IHJÕ H 0 I H N HN

E s t r . 1 1 0 0 0 .

Estr. 2 1 0 0 0.

Estr. 3 1 0 1 0.

Estr. 4 1 0 1 0.

Estr. 5 1 0 1 0.

Estr. 6 1 0 1 0.

Estr. 7 1 0 0 0.

Estr. 8 1 0 0 0.

Estr. 9 1 0 0 0.

Estr.10 1 0 0 0.
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CARTÃO

32.

Estr. 1

Estr. 2

Estr. 3

Estr. 4

Estr. 5

Estr. 6

Estr. 7

Estr. 8

Estr. 9

Estr.10

IBT0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1.

-1.

-1.

BTjJ IBTM BTN

0. -1 0.

0. -1 0.

0. -1 0.

0. -1 0.

0. -1 0.

0. -1 0.

0. -1 0.

0. -1 0.

0. ~-l 0.

0. -1 0.

33. NINT MTRL XR

Estr. 1
Estr. 2

Estr. 3

Estr. 4

Estr. 4

Estr. 5

1
1

8

1

1

2

6

1

1

2

1

1

6

1

1

2
1

3
3

1

3

3

1
2

3

3

1

3

3

1

3

3
1

3

0.000165
0.000165

0.038265

0.038429

0.000165

0.009384

0.226163

0.226328

0.000165

0.007772

0.007937

0.000165

0.024326

0.024491

0.000165

0.001753

0.001917
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CARTÃO N»

33. mm MTRL XR

Estr. 6

Estr. 7

Estr. 8

Estr. 9

Estr.10

1
2

1

1

10

5

2

1

1

10

5

1

]

10

5

2
6

1

10

5

2
10

3
1

3

3

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

2
2
2

3

2

2
2
2

0.000165
0.001753

0.001917

0.000165

0.015405

0.030645
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