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SUMARIO

Centrais-nucleares PWR utilizam, geralmente, geradores

de vapor do tipo tubos "U" invertido, com recirculução interna

natural. Nu. prcuonto trabalho Jesenvolve-se um modelo de si-

mulação tcrmohidrãulica, para regime permanente, de tais ge-

radores de vapor. Divide-se o escoamento secundário em duas

partes individualmente homogêneas, com troca de calor e mas-

sa entre as mesmas. A pressão do secundário ê determinada cm

função do título do vapor que alimenta a turbina. Aplicações

são feitas ao gerador de vapor da usina Angra II,operando em

condições nominal e com tubos parcialmente obstruidos. C

SUMMARY

Generally, "U" tube steam generators with natural

internal recircuiation are used in PWR power stations, -4«-

tho -ftrosont work, ̂  thermalhydraulic model is developed for

simulation of such components, in steady state. The flow of

the secondary cycle fluid is divided in two parts individually

homogeneous, allowing for heat and mass exchange between them.

The secondary pressure is determined by defining the moisture

of the vapor that feeds the turbine. This model is applied to

the Angra II steam generator, operating in nominal conditions

and with tubing partially plugged. (ou.<>k'c) .
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1. Introdução

0 gerador de v;:por c o componente que faz o acoplamen-

to térmico entre os ciclos primário e secundário de uma usi-

na nuclear do tipo 1'WR (Pressurized Water Reactor), tendo,

desta forma, ativa participação no comportamento dinâmico da

usina. Assim sendo, a importância do desenvolvimento de mo-

delos para simulação do comportamento termohidraulico dostos

componentes é óbvia.

A preferência dos fabricantes de usinas PWR, fornei.edo

res do Brasil, recaiu em geradores de vapor do tipo tubos um

"U" invertido, conforme esquematizado na Fig. 1.
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Fig. 1. Gerador de vapor do tipo tubos em "U" invertido

Neste gerador de vapor, o fluido primário entra atra-

vés de um bocal localizado na base, atravessa uma câmara pl<:

na, penetrando, em seguida, na tubulação em "U". Esta tubulíi

ção é feita de Inconel. Apôs percorrer a tubulação, o fluido

atravessa outra câmara plena e deixa o gerador de vapor por

um bocal simétrico ao de entrada. 0 lado de subida dos tubos

em "U" c. chamado de perna quente e o de descida, perna fria.

Quanto ao lado do ciclo secundário, a água de alimenta

ção entra no gerador de vapor através de um bocal localizado
• ; í ; , ri
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ligeiramente acima do topo dos tubos, misturando-se com a á-

gua de recirculação, proveniente dos separadores de vapor e

secadores. Esta ãgua escoa para baixo através da região anu-

lar formada pelo vaso de pressão e a carcaça interna. Atra-

vés de uma abertura inferior da carcaça, o fluido secundário

penetra na região dos tubos, escoando, então, para cima, A

temperatura de ebulição desta ãgua ê atingida e uma mis-tura -

bifasica deixa a seção interna, passando, posteriormente por

separadores de vapor do tipo "ciclones"e secadores de vapor.

A fase líquida recircula e o vapor ê conduzido para as tur-

binas, com umidade abaixo de valores máximos admissíveis.

Diversos trabalhos são encontrados na literatura com

respeito a simulação de geradores de vapor. Tais trabalhos

variam em grau de complexidade, de acordo com os objetivos a

que se propõem. Hargrove [l~\ apenas analisa o processo têrmi.

co, sem entrar em considerações hidráulicas. Murrcll [2] e

Cudlin [3] desenvolveram modelos para geradores de vapor com

tubos retos, enquanto que Land e Steitler [4] e Christensen

[S] modelaram geradores de vapor do tipo tubos em "U" inver-

tido, com recirculação interna, assumindo, no entanto, esco£

mento do secundário, através do feixe de tubos, como sendo

completamente homogeneizado. Está hipótese não 5 realística,

uma vez que as condições de troca de calor entre o fluido S£

cundário e as pernas quente e fria da tubulação em "U" são

muito diferentes, assim como as condições de queda de pres-

são. Não há razão para se esperar completa homogeneização do

secundário.

Levantamento realizado por Willians e Green [6] aponta

diversos problemas constatados em geradores de vapor cm ope-

ração, tais como vibração dos tubos cm "U", corrosão, erosão

e queima da parte externa dos tubos. De forma a manter a usî

na em operação, é necessário a eliminação dos tubos que apr£

sentaram falhas do processo de troca de calor através da objs

trução dos mesmos.

Baseado nas considerações acima, o presente trabalho

apresenta um modelo de simulação de geradores de vapor do ti

po tubos em "U" invertido, com recirculação natural, operan-

do em regime permanente, permitindo a existência de escoamen

to transversal entre as regiões das pernas quente e fria, do
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lado secundário. 0 modelo ê aplicado ao gerador de vapor da

usina Angra II, considerando-se frações variáveis de obstru-

ção da tubulação em "U".

!

1 v

2. Modelo de Simulação

Os principais aspectos do modelo de simulação são: :ij

o escoamento dó secundário é lUvidido em duas partes, imlivj

dualmente homogêneas, escoando paralelamente, sendo uma asso

ciada a perna quente e outra, à perna fria; b) ê permitida

a existência de escoamento transversal ("cross-flow") entro

estas duas partes, impondo-se que, em uma determinada seção

transversal ao escoamento principal, a pressão seja a mesma

nas duas partes; c) a umidade do vapor que alimenta a turhi

na é prefixada, sendo a pressão da água de alimentação dt-teli-

minada por esta imposição; d) a razão de recirculação intc£

na da água é" determinada pela aplicação da equação da conser

vação da quantidade de movimento ao canal de recirculação;

e) as diversas regiões dos escoamentos primário e secundário

são divididas em volumes de controle, aplicando-se aos mesmos

as leis de conservação de massa, quantidade de movimento c

eneryia. liste modelo pode ser visualizado através da Pig. •'•

0 cquacionamcnto do secundário é feito considerando-se

pares simétricos de volumes de controle, conforme o esquema:

ill

[mqo ihqo »pqoj T

j*ql thql .P«i] í

m.

onde: m * vazão em massa

h - cntalpia específica

Q • taxa de transferência de calor

P • pressão

Os índices "q" e "f" referem-se o perna quente e perna

fria, respectivamente, e os índices "i" e "o" referem-se a

entrada e saída dos volumes de controle.
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Fig. 2. Modelo físico para simulação do gerador de vapor



A conservação de muss» impõe:

V = "qi " mq£ '

•fo = 1Ufi + mqf *

d)

(2)

0 balanço térmico, nos volumes de controle, forneci;:

m . h . + Q • r B j. h .

m + T in rqo 2 qf

qo
V(hfi

m
, para m r < 0 . (4J

qo
A pressão, na saída dos volumes de controle, ê determ^

nada pela equação da conservação da quantidade de movimento,

obtendo-se:

p » p . +
qo si A

A7 q-y pq g A AZ

onde: A =» área transversal ao escoamento principal;
Az • altura do volume de controle;
V = velocidade do escoamento (a barra indica valores

médios);

K • fator de perda de carga, incluindo atrito e aci-
dentes localizados.

0 valor de V* c determinado pela direção do escoamento
transversal:

I
i}.

, para m q f i 0 ;

'c , para m - < 0

0 parâmetro / é um indicador da direção do escoamento:

1 , escoamento para cima (soção interno) ;
-1 , escoamento paia baixo (seção anular) .

Equações análogas são obtidas, para o volume de contro-

le da perna fria, assim como para o escoamento do fluido pri
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mário, embora, nesto caso, as equações sejam simplificadas

pela inexistência de escoamento transversal.

Ü título do escoamento bifásico, na saída do volume de

controle, c dado por

q o

t|Q (6)v
onde (m ) ê a vazão cm massa de vapor. Com esta definição,

obtém-se

qo

h - h.go

h - h
(7)

sendo h« e h as entalpias de líquido e vapor saturados, de-

terminadas a pressão P , respectivamente.

A fração de vazios ê dada por [7~] :

t8)

onde vB o v são os volumes específicos do líquido e do va-
* S

por saturados a pressão ll e S e a razão de escorregamento,

determinada em função da pressão [ti] .

0 valor da vazão, m f, do

tida iterativamente, impondo-se

0 valor da vazão, rá f, do escoamento transversal ê ob-

Fazendo-se

obtém-se

AP P . - Pqi qo - Kl" •

K l !

(10)

•V 2 *q.
Esta.expressão ê usada pura o refinamento de m

(11)

A<-.
constante n foi deterninuda experimentalmente, tendo stui va-

lor compreendido entre 2 e 3.

A taxa de transferência de calor, Q , entre dois volu-

mes de controlo adjacentes, e determinada através da diferen
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ça logarítmica media de temperatura e do coeficiente global

de troca de calor. No cálculo deste coeficiente global, v 1<%

vado cm consideração o regime de troca de calor, sendo admi-

tidos quatro mecanismos: convecção forçada, ebulição subres-

friada, ebulição em massa, e vaporização por convecção força

da. As correlações adotadas podem ser encontradas na referên

cia [9] .

0 nível d1água do gerador de vapor ê definido como sen

do a altura na qual a fração de vazios do secundário atinge

90$, conforme procedimento de Land e Steitler [4].

A razão de recirculação, R , e dada por

R = ——

onde

mr = Acr
cr

(Pso " Psi) + Zcr 'r tf '

(12)

(13)

com os índices r e cr referem-se ã água de recirculação e ao

canal de recirculação, respectivamente.

Baseado neste modelo, foi desenvolvido o programa UliVAP

(linguagem Fortran) descrito detalhadamente na referência [9] .

I:
» • •

3. Resultados

Aplicações foram feitas para os geradores de vapor pro

jetados pela KWU, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alber-

to, Unidade I I , em construção em Angra dos Reis, Brasil, cu-

jos dados principais são apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Dados Geométricos do Gerador de Vapor

IN
m

Altura total da

Número total de

Diâmetro

Diâmetro

Diâmetro

Diâmetro

Diâmetro

Diâmetro

Diâmetro

interno

externo

interno

externo

interno

externo

do vaso

tubulação em "U", ft

tubos da tubulação em

dos
dos
da

da
da

da

de

tubos, ft

tubos, ft

curvatura em "Ü*",

curvsitura em "U",

carcaça interna,

carcaça interna,

contenção, ft

"U"

ft

ft
ft

ft

34,203

4086

0,0643

0,0722

0,689

9,795

10,335

10,466

11,375
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Tabela 2. Condições dos Fluidos Primário e Secundário

PARAMKTRO

Vazão em massa (Jlb/s)

Pressão na entrada (psia)

Entalpia na entrada (Btu/fcb)

Temperatura na entrada (°F)

Título na saída (t)

NU MARIO

10365,5

2273.6

640,0

619,0

—

SliClINDAlUO

1136 ,2

981,7

402,0

424,4

99 ,1

Testes preliminares mostraram que uma divisão da altu-

ra e, 10 volumes de controle produz resultados satisfatórios,

sendo, portanto, adotada esta divisão.

A Tabela 3 apresenta uma comparação dos resultados ob-.

tidos com os dados fornecidos pela KWU, para condições nomi-

nais de operação.

Tabela 3. Resultados Obtidos e Comparação com Dados da KWIJ

Queda de pressão total [psia)

Entalpia na saída do gerador de
vapor (Btu/lbm)

Temperatura na saída do gerador
do vapor (°1;)

Pressão da água de alimentação
ípsia)

Queda da pressão total (psia)

Entalpia da mistura que alimenta
a turbina (Btu/lbm)

Temperatura da mistura que alimen-
ta a turbina (°F)

Taxa tota^ de calor transferida
ao secundário (Btu/sJ

Razão de recirculação

KWU

• 3 3 . 3 5

5 5 3 , 9 0

s r. r>. •) s

981.65

-13,15

1187,34

544,10

8!) 2 30 5,0

—

Presente
Trabalho

24,42

553,9?

555,0?)

976,19

2,46

1187,12

541,53

8í)Z04y,í)

7,90

Ui ferença
Percentual

-26.8%

0,00*.

0.02».

-0,56'6

+ 1181

-0,02$

-0,47*

-0.Ü3;

-
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As diferenças observadas nas quedas de pressão foram
causadas devido à necessidade de estimar-se os fatores de per
da de carga localizada, não fornecidos pelo fabricante.

•Considerando-se um título de 99,11, prefixado, do va-
por que alimenta a turbina, observou-se que a taxa total de
trocT de calor entre primário e secundário permaneceu inalte
rada, para bloqueios parciais da tubulação variáveis, provo-
cando, no entanto, grandes reduções na pressão do vapor que
alimenta a turbina, assim como maior queda de pressão no pri
mário, uma vez que ocorre uma aceleração no escoamento, devi
do à menor área de escoamento disponível. Estes efeitos po-
dem ser observados na Fig. 3.

3000

li. '
!l
í
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í

i

a
^*
o

«
IH
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£200

1000
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SAÍDA DO PRIMÁRIO

SAÍDA DO VAPOR
(SECUNDÁRIO) ;

;\?. !."'•"

I

-0

40: o 10 20
i FRAÇÃO oe TUBOS OBSTRUIDOS

Fig. 3. Efeito da obstrução dos tubos nas pressões dp sistema

; As quedas de pressão do secundário decorreu da necessi.
dade de au«entar-se á diferença de;jemperaturà4-entre os flui.
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dos primário e secundário, una vez que a área de troca de ca
lor sofreu uma redução e a taxa total de troca de calor deve
permanecer constante. As distribuições de temperatura do pri
mário e do secundário, para os casos de operação nominal e
com 40) de tubos obstruídos, são mostradas na Fig. 4.
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T
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560

S40

520

PERNA QUENTE —

4 0 % TUBOS OBSTR'J&OS

4 0 % TUBOS OBSTRUÍDOS

•./,.'.

0,00 0,25 °.B0 Z/Z| 1,00

Fig. 4. Distribuição de temperatura dos
fluidos primário e secundário

.•••<• Observa-se apenas pequenas variações, ao longo do es-,
coamento, nas condições do primário, mantendo-se, no entanto,
a mesma condição de saída. Quanto ao secundário, as varia?
ções são bastante acentuadas, observando-se uma diminuição
da temperatura com o aumento da fração de obstrução, ocorren^
do assim, um aumento da diferença mínima de temperatura em»
tre os -fluidos primário e secundário, AT-t c
"pinch-point".. ifôi

>minado. do

• " ' ' . ' ! ' :

à

m
'•'•'••'WM

••sM



A Fig. 5 apresenta a variação da vazão de fluido secun
dário pelo lado da perna quente, ao longo da altura do G.V.,
para diferentes valores da fração de obstrução. Observa-se
que um aumento da taxa de obstrução tende a diminuir esta va
zão.

1,00

o.rs

I i I
FRAÇÃO DE TUBOS OBSTRUÍDOS

• 0,0 %
+ 20 %
8 40 %

0,92 0,34 0,96 0,58 0,60 0,62

m.

0,64

Fig. S. Distribuição da vazão do secundário
pelo lado da perna quente
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