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EFFECT OF TUBE PLUGGING IN THE THERMALHYDRAULIC 

PERFORMANCE OF "U" TUBE STEAM GENERATORS 

* • ' — • b y 

Carlos Valois Maciel Braga 

Pedro Carajilescov 

ABSTRACT 

Generally, "U" tube steam generators with natural 

internal recirculation are used in PWR power stations. I> has 

been observed several kinds of problems in the tube bundle of the 

steam generators in operation, such as vibration, corrosion, 

rupture, etc. To maintain plant operation after tubing failme / 

has occurred, tsometimez$ it is^necessary to plug the failed 

tubes. In the present work, "{the thermalh^draulic performance of 

Angra II steam generator has been simulated using the model 

developed by Braga [lj, in steady state, with plugging up to 40% 

of total number of tubes. (^OtjuJ'^tr' 



EFEITO DA OBSTRUÇÃO DE TUBOS NO COMPORTAMENTO 

TERMOHIDRAULICO DE GERADORES DE VAPOR DO TIPO "D" INVERTIDO 

por 

Carlos Valois Maciel Braga 

Pedro Caraj ilescov 

RESUMO 

Centrais nucleares do tipo PWR utilizam, geralmente, 

geradores de vapor do tipo tubos em "U" invertidos, com recircu-

lação interna natural. Constata-se que os vários geradores de 

vapor em operação apresentam diversos problemas (vibração, ruptu 

ra, corrosão, etc) no feixe de tubos. Para manter-se a central 

em operação, no caso de falha da tubulação, há necessidade de obs 

truir-se parcialmente a tubulação em "U". No presente trabalho, 

utilizando-se o modelo proposto por Braga [l], i desenvolvida, 

a simulação do comportamento termohidrãulico do gerador de vapor 

da usina nuclear Angra II, operando em regime permanente,com uma 

obstrução parcial da tubulação de até 40%. / ^ ) 
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CAFtTOLO I 

DmoooçJto 

te varias empresas projetistas de usinas nucleares do 

tipo PWR (Pressurised Water Reactor) tea. nos últimos anos» opta 

do por geradores de vapor do tipo tubos esi "ü" invertido, eon re 

circulaçio interna natural, conforme nostrado na Pig. 1. Oku des 

crição detalhada deste modelo de gerador de •apor pode ser encon 

trada na referência [ij. 

Williams e Green [2] realizaram um levantamento no qual 

se constata que a maior parte dos geradores, de vapor apresentam 

diversos problemas, após algum tempo em operação. Nos geradores 

de vapor do tipo "0" invertido, com recirculaçio interna natural, 

a maior parte dos problemas ocorre com a própria tubulação em 

"0". Um dos problemas mais comuns é a vibração da tubulação, 

principalmente na região superior dn mesma (curva de 180°), onde 

o escoamento do fluido secundário é transversal ao feixe de tu* 

bos. Tal vibração pode provocar ruptura dos tubos. Outros pro

blemas, que ocorrem com freqüência nos tubos, são: corrosão, «.ro 

são, queima e fadiga. Naturalmente, os problemas de corrosão, 

erosão e queima ocorrem pelo lado do secundário, pois tem-se es

coamento bifásico. 

h solução definitiva destes problemas impõe a intera

ção entre diversas tecnologias, tais como: pesquisa de novos ma

teriais, engenharia química e engenharia mecânica (projeto mecâ

nico, mecânica dos fluidos e transferência de calor). Williams e 

Green [2] afirmam que tal tecnologia jã existe, sendo empregada 

no projeto do núcleo de reatores, bastando mmx adaptada ao proje 
to de geradores de vapor. 

Solução alternativa, de forma manter a usina nuclear 

en operação, quando apenas alguns tubos apresentam problemas, ê 

simplesmente obstruir os mesmos. Naturalmente, tal alternativa 

altera o comportamento termohidrãulico do gerador do vapor. No 

presente trabalho, é analisado o comportamento dos principais pa 

râmetros termohidráulicos de um gerador de vapor do tipo tubos 
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em "ü" invertido, com recirculação interna natural, operando em 

regime permanente, ccw os tubos parcialmente obstruídos, até um 

máximo de 401 de obstrução. Na presente análise foram mantidas 

inalteradas as condições de entrada, com exceção da pressão da 

í.gua de alimentação. Um outro parâmetro que ê mantido constante 

ê o titulo ("quality") da mistura bifâsica que alimenta a turbi

na. 
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CAPITULO II 

ANÁLISE TEÓRICA 

II. 1 - Introdução 

O presente trabalho foi executado através da utiliza

ção do programa GEVAP, desenvolvido por Braga [l]. 

Os pontos principais do modelo físico, que se encontra 

esquematizado na Fig. 2, são: (1) o fluido secundário ê dividido 

em duas partes, escoando paralelamente, sendo uma associada ã 

perna quente da tubulação em "U" e a outra ã perna fria; (2) ca

da uma das partes ê assumida como sendo individualmente homogê

nea em uma determinada seção transversal ao escoamento principal, 

podendo haver escoamento transversal ("cross-flow") entre as mes_ 

mas; (3) a direção e o valor do escoamento transversal são obti

dos assumindo-se que as duas partes do escoamento secundário po£ 

suam a mesma pressão para uma dada elevação; (4) a pressão da ã-

gua de alimentação é determinada em função do titulo da mistura 

bifásica que alimenta a turbina. 

0 equacionamento do escoamento através dos volumes de 

controle, tanto para o primário quanto para o secundário, é fei

to através da aplicação das Equações de Conservação de Massa, E-

nergia e Quantidade de Movimento, na forma integral. 

O modelo admite quatro mecanismos de troca de calor : 

convecção forçada, ebulição subresfriada, ebulição nucleada e va 

porização por convecção forçada. A Fig. 3 apresenta esquematica 

mente em que regiões do gerador de vapor podem ocorrer tais meca 

nismos de troca de calor, além de mostrar como se processa a mu

dança de um determinado mecanismo para outro. 

A taxa de transferência de calor é obtidi através da 

diferença média logarltmica de temperaturas (DMLT). 

0 nível d'água do gerador de vapor é definido como sen 

do a altura (a partir do suporte principal da tubulação em "U") 

na qual é atingida a fração de vazios de 0,9 , de acordo com pro 

cedimento adotado por Land e Steitler [3]. Assim, se tal fração 
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não ê atingida, o nível d1água ê igual a 1,0 (adimensionalmente). 

A vazão em massa da água de recirculação, e consequen
temente a razão de recirculação, é determinada aplicando-se a E-
quação de Conservação da Quantidade de Movimento ao cam-1 de re
circulação. 

II.2 - Obstrução Parcial da Tubulação 

a) Análise Global 
A análise do comportamento termohidráulico do gerador 

de vapor com os tubos parcialmente obstruidas é feita admitindo-
-se que as condições de entrada dos fluidos primário e secundá
rio sejam mantidas inalteradas. Assim, a vazão em massa, pres
são e entalpia do primário são mantidas constantes na entrada do 
gerador de vapor, enquanto a vazão em massa e a entalpia da água 
de alimentação também permanecem inalteradas. A pressão da água 
de alimentação ê variável sendo ajustada pelo titulo da mistura 
bifãsica que irá alimentar a turbina. 

Assim, aualisando-se o gerador de vapor como um todo, 
tein-se a situação representada pela Fig. 4. 

A taxa total de transferência de calor, Q, é dada por: 

p pi po s so si 

com 

hso - (1 - xso> \ + xso V (2) 

onde: x _ - titulo da mistura bifãsica que alimenta a turbina so ^ 
h, , hv - entalpia de líquido e vapor saturados, corresponden

tes a pressão P Q, respectivamente 

0 termo [(1 - xgQ) h^] , da equação (2), ê desprezível 
em relação ao termo [x h ] , pois x ê bastante próximo de 1,0. 
Através das tabelas de vapor [4] , verifica-se que a entalpia de 
vapor saturado, h , varia muito pouco na faixa de pressão de 800 
a 1000 psia. Estima-se que o valor da pressão P esteja compre 
endida entre tais valores. Assim, considerando-se que m e h . 

o BX 
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são fixos e que h i aproximadamente constante, a taxa total de 
so 

transferência de calor mantem-se praticamente inalterada com a 

obstruct, parcial da tubulação en "U", de acorde cora a equação 

(1). Ha realidade, trata-se de una imposição para continuação 

de operação do reator no mesmo nível de geração de potência, ape 

sar da obstrução executada. 
b) Análise do Primário 

Como a taxa total de transferência de calor, Q, perma

nece inaltarada, conclui-se que a entalpia, e consequentemente 

a temperatura, do fluido primário na salda do gerador de vapor 

também deve se manter inalterada. 

Quanto a queda de pressão no escoamento do primário, 

ao longo do gerador de vapor, esta deve aumentar.pois, sendo man 

tida a mesma vazão em massa e havendo uma redução da área de es

coamento (tubos obstruidos), ocorre um acréscimo da velocidade 

média do fluido. 

c) Análise do Secundário 

A taxa total de transferência de calor, Q, pode ser es_ 

crita na forma: 

0 - ü At ATlog ' (3) 

onde: U - coeficiente global de troca de calor 

A. - área de troca de calor * 

AT, - diferença média logarltima de temperaturas 

Com a obstrução parcial dos tubos, há uma redução da 

área de troca de calor A . O coeficiente global de troca de ca

lor, U, dado por 

ü - -J-i- , (4) 

onde: ER. • somatório das resistências térmicas, deve aumentar, 

pois o coeficiente de filme pelo lado do primário sofre um acrés

cimo devido ao aumento da velocidade média do escoamento. 
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Porém, verifica-se, através de dadcs experimentais,que 

o valor do coeficiente global de troca de calor, U, não é afeta

do significativamente pela variação do coeficiente de filme en

tre fluido primário e o lado interno da tubulação em "U", porque 

esta parcela da resistência térmica total é pequena, comparada 

com as demais. 

Assim, considerando-se que a taxa total de transferên

cia de calor se mantêm constante, constata-se pela equação (3), 

a necessidade de haver um acréscimo da diferença média logarítmi 

ca de temperaturas, AT, . Como o perfil de distribuição de tem 

peraturas do fluido primário ao longo do gerador de vapor não de 

ve sofrer alterações sensíveis, é necessário que haja uma redu

ção da temperatura média do secundário. Logo, é necessário que 

a pressão da água de alimentação decresça, de modo que haja uma 

redução na temperatura de saturação. 

Quanto a queda de pressão do secundário, não há razoes 

explicitas para que esta se altere de forma sensível. 

A razão de recirculação, R , definida por 

*r 
Rr - K ' (5) 

s 

onde, m - vazão em massa da água de recirculação, 

deve aumentar, pois, con a menor pressão do secundário, a densida 

de da água de recirculação aumenta, provocando maior vazão de re 

circulação, m . 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

III.l - Introdução 

Os resultados do presente trabalho foram obtidos atra

vés do programa GEVAP, apresentado na referência [l] . 

A região onde há efetiva troca de calor foi dividida 

em dez(10) alturas distintas. 

Os critérios de convergência dos diversos processos i-

terativos adotados no presente trabalho são: 

a) Escoamento transversal, ou seja, igualdade de pres

sões na saída de dois volumes de controle simétricos: 

ep » IO"
4 psia ; 

b) Taxa de transferência de calor entre dois volumes 

de controle: 

ec - 1,0% ; 

c) Pressão da água de alimentação: 

_3 
e = 1 0 psia ; pa 

d) Entalpia da água de recirculaçâo: 

e h r «1,0 Btu/£b ; 

e) Vazão da água de recirculaçâo: 

e r » 1,0%. 

As características principais do gerador de vapor simu 

lado no presente trabalho são as mesmas dos geradores de vapor 
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que serão utilizados na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, 

Unidade II (Angra II). As tabelas 1 e 2 apresentam os dados de 

projeto de tais geradores de vapor, fornecidos pela KWU (Kraf twerk 

Lxilon). 

Tabela 1 - Condições dos Fluidos Primário e Secundário 

Vazão em massa (tb/s) 

Pressão na entrada (psia) 

Entalpia na entrada (Btu/lb) 

Temperatura na entrada <°F) 

Titulo na salda (%) 

Primário 

10365,5 

2273,6 

640,0 

619,0 

— 

Secundário 

1136,2 

981,7 

402,0 

424,4 

99,1 

Tabela 2 - Dados Geométricos do Gerador de Vapor 

Altura das grades de sustenta

ção da tubulação em "U", ft 

1- - 2,599 

2- - 5,938 

3- - 9,154 

4^ - 11,549 

5a. - 14,764 

Altura total da tubulação em"U", ft 

Altura da abertura inferior da carcaça interna, 

Numero total de tubos da tubulação em " " 

Diâmetro interno dos tubos, ft 

Diâmetro externo dos tubos, ft 

Diâmetro interno da curvatura em "U", ft 

Diâmetro externo da curvatura em "U", ft 

Diâmetro interno da carcaça interna, ft 

Diâmetro externo da carcaça interna, ft 

Diâmetro do vaso de contenção, ft 

6^ -

73 -

83 -

93 -

ft 

• 17,421 

• 20,702 

• 23,261 

- 26,476 

34,203 

1,148 

4086 

0,0643 

0,0722 

0,689 

9,795 

10,335 

10,466 

11,375 

Obs.; A referência das cotas verticais é o suporte principal da 
tubulação em "U". 
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Os valores dos fatores de perda de carga localizada, 

apresentados na Tabela 3, são os mesmos adotados pela referên

cia [1]. 

Tabela 3 - Fatores de Perda de Carga Causada por Adoentes 

Localizados 

SECUNDÁRIO 

PRIMÁRIO 

Na passagem da seção anular para 

a interna 

Em cada uma das grades de susten

tação da tubulação em "ü" 

Nos separadores de vapor 

No canal de recirculação 

Na câmara plena de entrada 

Na câmara plena de salda 

1,0 

1.0 

3,5 

1,0 

3,0 

3,0 

No presente trabalho não se considerou as incrustra

ções que ocorrem principalmente pelo lado do secundário. Braga 

[1] mostra que ao adotar-se fatores de incrustrações não nulos, 

há uma redução acentuada da pressão da água de alimentação, de 

tal forma a manter elevado o titulo da mistura bifãsica que ali

menta a turbina. 

III.2 - Obstrução Parcial da Tubulação 

Conforme a análise realizada no parágrafo II.3, verifjl 

c?-se, através da Fig. 5, que a entalpia da mistura bifãsica que 

alimenta a turbina permanece aproximadamente constante. O espa-

lhamento dos pontos, que é inferior a 0,1%, poderia ser minimiza 

do se os critérios de convergência adotados no programa GBVAP 

fossem mais rígidos. 

A taxa total de transferência de calor, Ò, e a ental

pia do fluido primário na salda do gerador de vapor, h , também 

permanecem aproximadamente constantes coro a obstrução parcial 
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dos tubos (Figs. 6 e 7, respect!vãmente). 

Assix, considerando-se que a taxa total de transferên

cia de calor se Mantis constante, enquanto a obstrução dos tubos 

acarreta nuna diminuição da área dt troca de calor, espera-se 

que haja um acréscimo do fluxo úe calor local. Através da Fig. 8 

constata-se «jue tal acrêscino ê bastante significativo, atingin

do em algumas alturas da tubulação em "U", valores superiores a 

100%, no lado da perna fria, para 40% dos tubos obstruídos. 

Conforme verifica-se, através da Fig. 9, hâ um acrésci_ 
mo acentuado da queda de press?o do fluido primário, no escoamen 
to através do gerador de vapor, AP ,. com a obstrução parcial da 
tubulação em "II". Com 40% dos tubos obstruídos o acréscimo so
frido por AP é da ordt= de 63%. 

P 

Confirmando a análise feita no parágrafo II.3, a pres

são da água de alimentação, Psi# decresce com a obstrução par

cial dos tubos, conforme mostrado na Fig. 10. A redução observa 

da, para 40% dos tubos obstruídos, vale aproximadamente 13%. 

Como a queda de pressão do secundário, AP , realmente 

não é alterada pela obstrução dos tubos (Fig. 11), a temperatura 

da mistura bifásica que alimenta a turbina decresce, conforme 

constata-se na Fig. 12. 

A distribuição de temperaturas na região do gerador de 

vapor, onde há efetivamente troca de calor (tubulação em "U"), 

está mostrada nas Figs. 13, 14 e 15 para zero, 20 e 40%, respec

tivamente, dos tubos obstruídos. Constata-se que há um acrésci

mo na diferença de temperaturas entre os fluidos primário e se

cundário. A diferença de temperatura mínima entre os fluidos 

primário e secundário ("pinch-point"), AT , vale 18,5, 24,5 e 

*** T"F para 0%, 20% e 40% dos tubos obstruídos. Observa-se ain

da que este acréscimo acentuado da diferença de temperaturas é 

causado pelo decréscimo da temperatura média do fluido secundá

rio. Tal diminuição é devida a menor entalpia da água de recir-

culação, pels a pressão na salda dos separadores de vapor também 

diminui com a obstrução dos tubos, e ao abaixamento da temperatu 

ra de saturação. 

Apesar da entalpia na salda do gerador de vapor, h , 

e consequentemente da temperatura, permanecer inalterada com a 
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Fig. 5 - Influência, da obstrução na entalpia da nistura bifísi
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obstrução dos tubos, observa-se U M ligeira Mudança na distrib^ 

ção de temperatura do primário ao longo da tubulação em "U", con 

forme mostrado na Fig. 14 (linha pontilhada). 

A razão de recirculação aumenta com o percentual de 

obstrução dos tubos, conforme observa-se na Fig. 16. Para uma 

obstrução de 40% da tubulação em "ü", verifica-se que a razão de 

recirculação aumenta aproximadamente 5%. 

Através da Fig. 17, observa-se uma redução sensível da 

altura de ebulição do fluido secundário pelo lado da perna fria, 

enquanto pelo lado da perna quente hã um ligeiro acréscimo, quan 

do aumenta-se o número de tubos obstruídos. Esta redução da di

ferença entre as alturas de ebulição indica uma tendência de mai 

or homogeneização do fluido secundário. Tal hipótese é confirma 

da pela Fig. 18, na qual observa-se que para 40% dos tubos obs

truídos hâ um decréscimo da diferença das entalpias do fluido se 

cundário associado â perna quente e fria. 

Conforme verificado na Fig. 8, o acréscimo percentual 

sofrido pelo fluxo de calor, quando hã obstrução dos tubos, é 

maior pelo lado da perna fria. Logo, conclui-se que a vazão de 

fluido secundário do lado da perna fria deve aumentar. Tal hipõ 

tese é confirmada pela Fig. 19, na qual constata-se o decréscimo 

da vazão de fluido secundário pelo lado da perna quente, confor

me aumenta-se a obstrução dos tubos. Qualitativamente, o escoa

mento transversal ("cross-flow") não é alterado pela obstrução 

da tubulação em "U". Analisando-se a Fig. 19, verifica-se que, 

desde a base da tubulação até cerca de 35% da altura, o escoamen 

to transversal é no sentido da perna fria para a quente. De 35 

a 85%, o sentido inverte-se passando ser da perna quente para 

fria, sendo que a vazão pelo lado da perna quente é sempre maior 

que pelo lado da perna fria. Na parte superior da tubulação em 

"U", seja, acima de 85% da altura, o sentido do escoamento trans 

versai torna a se inverter, passando a ser da perna fria para a 

quente. 

Através da Fig. 20, constata-se que a fração de vazios 

máxima não é alterada de forma significativa pela obstrução dos 

tubos. Observa-se ainda que não é atingida a fração de vazios 

critica (0,9). Portanto, o nível d'água do gerador de vapor se 

mantém igual a 1,0 (adlmcnaionalmentc), mesmo com os tubos par

cialmente obstruídos. 
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Fig. 20 - Influência da obstrução na fração de vazios máxima 
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CAPITULO IV 

CONCLUSÕES 

Analisando-se os resultados do Capitulo III. verifica

-se que a obstrução parcial da tubulação eu "D" permite que a 

usina continue operacional. 

Quanto ao ciclo primário, observa-se a necessidade de 

uma maior potência de bomba, pois u queda de pressão, no escoa

mento do fluido primário através do gerador de vapor, auetenta 

consideravelmente com esta obstrução. Observa-se ainda que, es

te trabalho de bomba maior, as condições de entrada do fluido 

primário no núcleo do reator permanecem inalteradas. 

Deverá ocorrer alterações profundas no comportamento 

do ciclo de potência, uma vez que as condições de temperatura e 

pressão do vapor,na entrada da turbina,sofrem grandes variações. 

Tal análise, no entanto, não foi executada. 

Desde que a pressão do fluido secundário, no condensa-

dor, seja mantida constante, pode-se afirmar que: 

a) A umidade nos estágios finais da turbina decresce 

com a obstrução parcial da tubulação em "U", pois a pressão da 

mistura bifásica que aliment? a mesma ê menor. Portanto, sob es 

te aspecto, a obstrução parcial dos tubos é favorável, pois é djL 

minuida a possibilidade de ocorrer erosão na turbina. 

b) 0 trabalho de bomba, ao contrário do que ocorre com 

o primário, é menor, pois a pressão da água de alimentação (na 

entrada do gerador de vapor) se reduz com a obstrução parcial 

dos tubos. 

Quanto ao gerador de vapor em si, verifica-se uma me

nor pressão de operação do secundário. Ho entanto, a fração de 

vazios máxima se mantém inalterada com a obstrução parcial da tu 

bulação em "U". Portanto, o nível d'água do gerador de vapor 

permanece igual a 1,0 (adimensionalmente), não ocorrendo, assim, 

troca de calor por "vaporização por convecção forçada". 
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