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Sumário

A obtenção õo código ALMDD do GRS-Munique trouxe pa

A implantação do programme sua aplicação em cálcu-

los para Angra 1/ \soa central diferente das da KWU, exi.giram estudo e adap

tações aos modelos s razões econômicas solicitaram sinçplif icações e otiitd

zaçao de uso. .

X
"MJs prineiros resultados definem o potencial de anali

se do código, confirmam o acerto das adaptações feitas e proporcionam con-
clusões jrelevantes sobre a análise de segurança da central de fiNGFA-1, ao
mesmo teitpo que apontam áreas em que o modelo pode ser amplieido ou simples
mente melhorado.



1. Características do Modelo

0 programa ALMOD foi desenvolvido era blocos, cada um

simulando determinados componentes de' centrais PWR. Os modelos básicos

são;
- cinêtica pontual ou difusão a 2 grupos unxdimensional axial;

- termodinâmica da barra de combustível com um canal médio as-

sociado;

- pressurizador com 3 regiões considerando desequilibrio termo
dinâmico entre fases, atuação de aquecedores e "spray";

- gerador de vapor considerando circulação natural no secundâ-
e "slip" variável entre fases;

- hidrodinâmica do circuito primário que acopla os diversos mó-
dulos e inclui um modelo da bomba de refrigeração;

- válvulas de alívio e segurança no pressurizador e gerador de
vapor;

- sistemas de controle da temperatura média do reator e do ní-
vel de ?.gua do gerador do vapor (para centrais KWU).

A área de aplicação ê limitada pela simulação de 1
sõ circuito primário (transitórios simétricos) e pela hipótese de que a
pressão do sistema seja muito maior que qualquer queda de pressão local
(transitórios "não-LOCA").

2. Simplificação e Adaptações Feitas

Para diminuir a msraõria e o tempo de processamanto
no computador foram eliminadas as opções de difusão unidimensional axial
e cálculo do coeficiente ds transmissão do calor no núcleo.

As diferenças entre os pressurizadores KWU e Westinçj
house, tanto na forma da "surge-line" quanto na curva da potência dos aque
cedores em função da pressão, erigiram adaptações dos dados de entrada pa-
ra simular corretamente ANGRA-]..

Da mesma forma o modelo do gerador de vapor do AIKDD,
simula a entrada de água de alimentação em local diferente do de ANGRA.-1
exigindo adaptações.



r
A nodalização empregada para os cálculos efetuados

basicamente foi a recomendada pelo GRS , diminuindo contudo o numero de

nós axiais no núcleo para 4, permitindo com isto o aumento do intervalo de
~ 4tempo de integração .

3. Acidentes em ANGRA-1 Analisados

A escolha dos primeiros acidentes analisados com o

ALMOD teve o objetivo de investigar a capacidade do programa quanto ao es-

pectro de transitórios, avaliando as modificações e adaptações referidas .

São apresentados a seguir 2 casos confrontados com resultados do FSAR .

3.1 Perda Completa da Vazão Forçada de Refrigeração do Reator

O acidente é iniciado pelo decaimento da vazão força
da pelas bombas de refrigeração do reator.

O único mecanismo de realimentação de reatividade
considerado foi o do coeficiente Dopplar do combustível.

A f içura 1 compara os resultados obtidos pelo AEMDD
com os do FSAR quanto a vazão de refrigerante no núcleo.

A figura 2 mostra os transitórios da potência nucle-
ar e o fluxo de calor entregue ao refrigerante no núcleo do reator.

A simplificação que considerou constante o coeficien
te de transferência de calor no núcleo deve ser a responsável pelas peque-
nas diferenças nas curvas do fluxo de calor. Consequentemente as tempera
turas do combustível pelo AIMOD originam uma reatividade Doppler diferente,
o que implica em curvas da potência nuclear coerentemente diferentes.

3.2 Desligamento da Turbina

O acidente considera a interrupção na vazão de vapor
imediatamente ao desligamento da turbina, consequentemente a perda da capa
cidade de remoção do calor do circuito primário, acarretando um aumento Io
calizado da entalpia do gerador de vapor.



Para avaliar qual a hipótese mais agravante sobre a

ãgua de alimentação do secundário do gerador de vapor 2 casos foram anali

sados: caso 1 - valor constante nominal durante o transitório e caso 2 -

vaaão nula sem admitir a entrada da alimentação auxiliar.

A figura 3 mostra o crescimento da pressão no secun-

dário do gerador de vapor até atingir o ponto de abertura das válvulas de

segurança quando estabiliza.

Duas ondas de perturbação são geradas e se propagam

no circuito primário.

Uma onda de pressão causada pela expansão local no

gerador de vapor que se transmitirá instantaneamente.

Uma onda de entalpia mais alta se transmitirá cem a

velocidade "íb refrigerante no circuito.

Cbservando-se as curvas da figura 4 conclui-se que

os resultados do AUOD consideram o efeito de retardo no aumento da tempe
ratura média do reator.

Em vista disto a expansão no primário será menor e a

• ..vtva de pressão da figura 5 sobe mais lentamente que a do FSAR. 0 decai
n&nto da pressão do primário difere devido as diferenças entre os modelos
de descarga.

4. Conclusão

O programa AUdD mostrou-se eficiente na simulação
de ANGRA 1 apesar das simplificações e adaptações que foram feitas.

A reativação do cálculo do coeficiente de transmis-
'"••> de calor no núcleo e a introdução do cálculo do DNBR devem ampliar

consideravelmente o potencial da análise do AIMDD.

A simulação de sistemas de controle para a central
de ANGRA-1 está em fase de conclusão e sua aplicação em cálculos antecipa-
dos de alguns testes de partida da central, fornecerão através da confron
tação cem resultados experimentais a comprovação dos modelos teóricos,
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Figura 1 - Perda de Vazão Forçada de Refrigeração do Reator
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Figura 2 - Perda de Vazão Forçada ás Refrigeração do Reator
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TEMPERATURA ME'OIA DO REATOR PRESSÃO DO SECUNDÁRIO • (psi o }
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Elgura 5 - Desligamento da Turbina
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