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T
SUtiRIO

Neste trabalhe o>pressurizador i tratado como um sistema termodi-
nâmico constituído de três regiões, homogêneas, de fronteiras móveis e
submetidas à mesma pressão. Nas condições normais de operação, as duas
regiões inferiores são ocupadas por água (líquida), com o vapor ocupan-
do a região superior. São analisitãest̂ õs' processos de condensação normal
e induzida, devido ao aspergidor, de ebulição e de troca de calor na in
terface vapor-água. A região líquida do fundo do pressurizador recebe
um tratamento simplificado de forma a reter a rapidez e simplicidade
computacional dos modelos que consideram duas regiões. ( ̂ .<_<X<~x )

SUTMARY

In this work-the pressurizer is treated as a three-homogeneous
region thcrmodynamic system, with movable boundaries, all regions
considered under the same pressure. In Normal operation, the two botton
regions are occupied by water (liquid), and steam occupies the top
region. Normal and spray induced condensation processes, evaporation
and heat transfer across the steam-water interface are analysed. The
liquid region at the very botton of the pressurizer is treated in a
simplified manner in order to retain the computacional advantages of
the two-region models.
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1. Introdução

Bn reatores PHR, o pressurizador e o responsável por manter a pres

sáo constante em operação normal e limitar as variações da mesma durante

transitórios operacionais.

A simulação do pressurizador envolve a consideração de vários fenõ

menos físicos e a modelagem de vários controles e acessórios, o que tor-

na o modelo final razoavelmente complexo.

Neste trabalho visou-se obter bons resultados, sem complicar muito

o modelo para evitar tempos e custos de computação exagerados. Procurou-

-se também usar um mínimo de coeficientes empíricos.

Após um estudo dos principais modelos anteriores, referências [2],

[TJ, JjQ' O 0 « D O » D Q e levantamento de suas diferenças, procu-

rou-se fazer uma avaliação dos méritos relativos entre elas, de form» a

Sv, escolher as melhores opções para o presente trabalho. Desta forma, al_

guns processos termodinâmicos e de transferência de calor apresentados

não foram considerados na elaboração final do código, por não implicarem

an melhorias nos resultados dos testes analisados.

2. O Pressurizador e Seus Controles

Trata-se de um vaso de pressão de forma cilíndrica com a base e o

topo esféricos. Contém água e vapor nas proporções 601 - 401 em equilí-

brio termodinâmico, quando em funcionamento normal (figura 1) e contém

ainda os seguintes acessórios principais:

Região I

Região II

Região III

1 e 3 - Válvulas de alivio e de
Segurança

2 - Aspergidor

•» Aquecedoras

,u J-^ - Perna quanta

Fig. 1 - Diagrama aaauaautico do prassurisador
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Aspergidor: Noxnalnente conectado com a perna fria do primário, bor
rifa gotlculas de água sub-resíriada para condensar vapor no caso de au-
mento de pressão.

Válvulas de Alivio e de Segurança: Liberam vapor caso a pressão ul̂
trapasse certos limites. 0 limite de pressão para abertura das válvulas
de segurança é superior ao das válvulas de alívio.

Aquecedores Elétricos de Imersão: Os aquecedores são acionados em
caso de queda de pressão. Una parte deles funciona de forma proporcional
e a outra tem atuação do tipo ligado-desligado,

Linha de Surto: Na calota inferior há una conexão de pressurizador
com a perna quente do circuito primário. A água escoa para dentro ou pa-
ra fora de vaso (surto positivo ou negativo), caso esteja ocorrendo uma
expansão ou contração do volume do refrigerante primário.

3. A Modelagem do Pressurizador
Suposições Teóricas: 0 modelo não impõe nenhuma restrição a priori

quanto aos processos segundo os quais vapor e água irão evoluir durante
a simulação.

A Zona de Vapor e a Zona Principal de Água podem apresentar as se
guintes combinações de estados termodinâmicos:

(i) Vapor superaquecido e líquido comprimido
(ii) Vapor superaquecido e líquido duas fases
(iii) Vapor duas fases e líquido comprimido
(iv) Vapor duas fases o líquido duas fases.
Para a Zona de Acuulação basta considerar líquido comprimido, pois

como a finalidade desta região ê representar uma estratificação da tempe
ratura da parte líquida, ela deixa de existir quando sua temperatura se
iguala ã da zona principal de água.

A massa de água borrifada pelo aspergidor tem inicialmente a ental
pia da perna fria, adquirindo a entalpia de saturação para o líquido na
pressão do pressurizador ao atingir a interface vapor-água.

0 vapor ê° liberado pelas válvulas de alívio e de segurança com a
entalpia da região gasosa.

0 fluxo de aassa condensado pelo aspergidor tem inicialmente a en-
talpia do vapor, e, ao final do processo, tem a entalpia do líquido satu
rado, na interface vapor-água, para a pressão do sistema. -

0 fluxo de «assa evaporada tea, inicialmente, a entalpia do líqui- í,
do saturado na Zona Principal de Água e assume a entalpia de saturação '['(
do vapor ao atingir a região gasosa. "

.«rate-
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N.i condensação jionnal, a iiuis.sa ilc vapor se condensando ton inn i.il

mcntc.ii entalpia da região de va|x>r e, após o processo, a entalpia 'l<> IÍ

quick» saturado.

Foi considerado desprezível o fenômeno de condensação de vapor nas

paredes do pressurizadof.

Dos processos de transferência de calor, apenas o calor trocado pe

Ia região de vapor com a interface vapor-água foi considerado como con-

tribuição importante.

A vazão de surto ê suposta conhecida ao longo do tempo de simula-

ção do transitório. Para surto positivo, a entalpia do mesmo é considera

da conhecida e igual ã entalpia da perna quente. Para surtos negativos,

a entalpia associada a este é fundão das entalpias da Zona Principal de

Água e da Zona de Acumulação.

Foi considerada uniforme a pressão dentro do pressurizador, jior so

rem desprezíveis as variações de pressão em pontos diversos no seu inte-

rior.

Equações do Modelo

Aquecedores: 0 funcionamento dos aquecedores ê determinado pela se

guinte equação diferencial de primeira ordem

d

ar
onde Q ê a potência elétrica dos aquecedores, T ê o tempo de atraso

é o calor transferido para a Zona Principal de água.

Para os aquecedores do tipo "on-off", Q ê uma função degrau: Pa-

ra os aquecedores proporcionais, Q varia linearmente segundo a fõrmu-

ia DO:

(P " Püg)
P £
P >

(2)

/\

onde p é a pressão do sistema, pjj ê a pressão de acionamento e f é o

fator de ganho dos aquecedores proporcionais.

A equação [Tf ** usada até o ponto an que o valor de () atinge a

potência máxima, 0 modelo inclui também a possibilidade de ura banco de

aquecedores atuando por temperatura, para atender ã característica do al̂

gunas centrais PWR.

Aspergidor: 0 aspergidor possui una determinada vazão e, una vez
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ligado, tem o fluxo variando linearmente de acordo coin a pressão no sis-

tema e seus parâmetros do func ionamento (pressão «le ligament o, pressão

de desligamento e pressão em que o fluxo é máximo jjQ).

Válvulas de Alívio e de Segurança: 0 procedimento usado para simu-

lar as válvulas de alívio e de segurança ê análogo ao utilizado para o

aspergidor [jQ.

Condensação Induzida pelo Aspergidor: A taxa de condensação induzi

da pelo aspergidor ê calai]ada através de um balanço de cntalpias, assu-

mindo-se que no percurso de queda elas realizem todo o seu potencial como

núcleos de condensação, atingindo a temperatura de saturação Q Q antes

de chegar na interface líquido-vapor:

(1)

onde h, é a entalpia de saturação do líquido, h é a entalpia da água

borrifada, h. e a entalpia da Região I, m ê a vazão do aspergidor e

m e a vazão de massa sendo condensada
Ebulição: Para o fenômeno da ebulição, foi utilizada a seguinte e-

quação de primeira ordem

Tb
(4)

sendo:

onde m. seria a vazão transportada pelas bolhas em regime estacionario

D 0 > mev ® a vaz^° efetivamente transportais, considerando-se um tempo

de atraso x. Q Q , A-. é a área da seção transversal do pressurizador.Vjr.

e o volume específico da Zona Principal de Água, a ê a fração de vazio e

u, é a velocidade de subida de bolhas.

Condensação Normal: Para condensação normal o procedimento foi aná

logo ao da ebulição [TJ: • . :.{

dt co T C
 l c c (6)

'•!. 'Vi- ••

•V!-. ., -A>
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sendo:

If! (7)

emonde mc seria a vazão de massa condensada na Zona Principal de
regime estacionário [jQ, m ê a vazão efetivamente transportada para a
Região Liquida apôs o tempo de atraso T [TJ, V . é o volume específico
da Região de Afepor e uc é a velocidade de queda de condensado.

Calor Trocado através da Interface: A equação de transferência de
calor utilizada é

«ivt (8)

onde u. - S o coeficiente de transferência de calor da Região de Vapor
para a interface, Tj é a temperatura do sistema na Região de \àpor e T s a t

é a temperatura de saturação para a pressão do sistema.
Parcela de Surto Entrando na Zona de Acumulação: Qual-

quer modelo que considere 2 regiões líquidas no pressurizador,
tem a necessidade de formular algumas hipóteses quanto ãs parcelas da va
zão de surto que se misturam a uma e outra região. No modelo deMeissner,
QTJ, foi suposto que a razão entre essas parcelas é uma constante, que
deve ser simplificada em cada caso. Na realidade, essa proporção não se
mantêm constante ao longo de um transitório, e no presente modelo isto
foi levado em conta, supondo-se que a fração do surto que vai para a Zo-
na de Acumulação ê uma função da vazão de surto ( m ) .

Nesta função, um polinômio cúbico, procurou-se representar o se-
guinte comportamento: (i) para pequenas vazões de surto não ,hã pratica-
mente estratificação da parte líquida e portanto a fração do surto que
vai para a Zona de Acumulação ê muito pequena, (ii) à medida que a vazão
aumenta, esta fração também aumenta até atingir um valor máximo, quando
toda a água estaria entrando na Zona de Acumulação.

Análise Termodinâmica das Três Regiões: Além das equações de conser
vação de massa e energia, que serão aplicadas a cada região, tem-se que
usar também a condição de que o volume total do pressurizador não varia,
ou seja,

(9)
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(7)

Aplicondo-se as equações do conservação do massa e energia às Re-

giões I, II e III pode-se escrever:

Região I, (Zona de Viper)

—K~ -ft -ft -ft -ftdt ev co cs re (10)

(11)

Região II, (Zona Principal de Água)

Vapor

sat

c!MII

onde Fj ê a fração que determina a partição da vazão do surto, (l

é a parcela do surto se misturando com a Região II e Ç7F, m

quantidade de água, que após um certo período de acumulação na

III, mistura-se ã Região II.

(12)

ê a

Região

dH T T

TF ehe iv£, (13)

Região III, (Zona de Acumulação): A Zona de Acumulação será apre-

sentada com as simplificações que a ela foram atribuídas, de modo que

suas equações pudessem ser resolvidas desacoplnelas das outras.

TT (14)

O subscrito T refere-se ao valor do surto alguns T segundos antes

do instante jt considerado.

Ç. e Ç, são meros coeficientes de controle para evitar que a massa

computada para n Zona de Acumulação assuma valores negativos.

(9)

(is)



444

As parcelas EihhJ.- Üh.hJ., que aparecem nas equações das ?> m-

giões, representam a taxa líquida de transport!! de entalpia para cada

região.

Maiores informações sobre a resolução das equações de conservação

de massa e energia da Zona de Acumulação desacoplada das demais regiões

podem ser encontradas na referência [jT\.

Com as equações que foram apresentadas, pode-se obter uma OVJMVS-

são para a variação temporal da pri-ssão para cada combinação de rsiados

termodinâmicos possíveis no pressurizador, aliando-se às equações di: mas

sa e energia de cada uma das regiões mais algumas peculiares a cada um

dos quatro estados.

Condição (i): Considerando a pressão e a entalpia como as variá-

veis de referencia, pode-se expressar a derivada temporal do volume espe

cífico, de cada região, da seguinte forma:

p (16)

onde j = I, II para as Regiões I c II respectivamente. De maneira análo-

ga, a taxa de variação do volume total de cada região pode ser expressa:

V. - M.v.+M.v., j - I, 11

Para h-, a seguinte equação nos será útil:

II')

(18)

Com o uso das equações (9) e (16) a (18), a expressão da variação

da pressão no tempo para a condição (i) ê:

3v 3vT

3v
iii

(19)
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Condição ( ü ) : As condições para o vapor superaquecido permanecem

as mesmas da condição (i). Para a Região II, a duas fases, existem as se

guintes equações adicionais:

MIIg + MII f ' (20)

(21)

oide Y representa a propriedade que se está considerando. No caso do vo-

lume Y = H e y = h.

Note-se que, neste caso, as propriedades específicas dependem ape-

nas de uma variável de estado, portanto pode-se escrever:

yg - yg(P) (22)

(10)

[,i anrílo-

(18)

y f - y f( (23)

Com as equações acima, pode-se obter uma expressão para taxas de

variação da entalpia e volume totais da Região II, ou seja:

dh dh..

dv . .

n
dv

P+Miifvr+Miira|

Comparando-se as equações (13) e (25) decorre,

N -
" f

dh. . .

- h f

( 2 6 )

Rearranjando as equações (9) com (16) a (18), (25) e (26), chega-se

a equação da variação temporal da pressão na condição (ii):

(19)

p- -
dv dv

" V
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(27)

Condição (iii): As condições para o líquido comprimido continuam

as mesmas da condição (i). Para a Hegião I a duas fases, são válidas as

equações (22) e (23) e existem as seguintes equações adicionais ;ni.llo)',;is

às equações (20), (21), (24) e (2S) da Região I[ na condição (ii).

• M
If Í28)

YI " MIg MIf
(2!))

ter i
r ig g fg dp if f tr ii|>

MTg

dl) . . dh f .
P (SI)

Tgualando-se as equações (11) e (31), fica determinada a taxa de

variação de massa do líquido existente na Região I:

dh dhf 1

If n. - nr
(32)

Combinando-se (9) con (16) a (18), (30) e (32) apôs uma arrumação

dos termos, obtém-se a seguinte expressão para a variação de pressão em

relação ao tempo, para a condição (iii):

Í + Í V P (

p dv dvv ^ VTT i

i' [_ Ig dp If dp 3 n u pJ ri

y/

II , . TI dhio T̂  dlir 1

( v v ) W ^ * M ^ £-(vg-vf)
(33)

II
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out imiam

I nl,is as

Condição (iv): Para a Região I a duas fases e a Região II a duas

fases, as derivadas em relação ao tempo dos volumes I e II já estão defi

nidas respectivamente nas condições (iii) o (ii). 0 desenvolvimento da

equação f'J) aplicada ao caso, fornece a variação temporal da pressão na

condição (iv):

p If dp(h -hr)(MT - T ^ K M ^ - T ^ M , , -AMnr-rJ-fv -B f Ig dp If dp Jig dp Ilf dpJ l g

(28)

(>9)

(SI)

T axa de

(32)

arrumação
ressão em

- M T Th +Té h irT-Xm h i// II g e e e[n s s s| (34)

4. Resultados e Conclusões

Foram feitos diversos testes de simulação para o pressurizador de

Angra I e o da Usina Atômica de Shippingport, obtendo-se em todos eles

resultados satisfatórios, com discrepâncias sempre menores que 51 em re-

lação aos resultados fornecidos pelo fabricante (no caso de Angra I) e

experimental (no caso de Shippingport).

Para ilustrar este trabalho, foi escolhida a simulação do comporta

mento do pressurizador, durante um acidente de perda total de circulação

forçada no circuito primário, da Central de Angra I. Os dados de vazão

de surto, função excitadora do modelo, foram obtidos na referência P Q «

Esta referência apresenta resultados de simulação de vários transitórios

em Angra I, usando o código "ALMDD", desenvolvido no GRS-Garching(RFA).

A comparação dos resultados do presente trabalho cora os da referência

rjSTJ cresce de importância, porque o programa "ALMOD" incorpora o modelo

do pressurizador desenvolvido por Meissner Q f ] , um dos mais completos e

sofisticados que encontramos na literatura disponível.

Observando-se as curvas de pressão obtidas com os dois modelos, ve

rifica-se que ambas t̂ ra basicamente o mesmo comportamento. 0 ponto de ma

ximo ocorre exatamente ho mesmo instante, t = 3,90 seg., e os valores

obtidos no pico diferem de 0,37t apenas.

(33)
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Em ambos os modelos a pressão, após um período de ascenção devido

a um surto positivo, atinge o máximo quando este inverte o seu sentido.

No período inicial de queda de pressão ambas as curvas apresent run a mes-

ma inclinação até o instante t = 5,30 seg., quando ê atingida a rondição

de saturação para a Zona Principal de Água e a vaporização do líquido co

meça a atenuar a queda de pressão. A partir desse ponto as du3s curvas dî

ferem um pouco no seu formato, até os 8,0 segundos quando voltam ;i apre-

sentar a : ..isma inclinação.

De qualquer forma, durante todo o intervalo de simulação, a nuior

discrepância observada na pressão calculada pelos dois modelos foi de

2,64*.

0 presente modelo vem sendo aprimorado a fim de ser integrado a um

projeto mais amplo para simulação do comportamento de todos os componen-

tes do circuito primário durante transientes operacionais, em culabora-

ção IEN/CNEN, o que será objeto de um próximo trabalho.
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