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-
\ / (ü presente trabalho teve coito objetivo principal mooifi

car/oé nodeios de separação da fases e transferencia de calor constantes

do progrtima EELflP 4/frbd.5, COT finalidade, de se estimar de nodo mais rea

lista o ccnportamsnto terrtDhidrãulicp do núcleo submetido a um acidente

de perda de refrigerante; O estude é dirigido no ^ r.entido da ~.ólise

de acidentes causados por pequenas rupturas no circuito piimãrio de jen

trais nucleares do tipo PWR, unde ocorram escoamento bifépico durante

grande parte do tempo. Foraa executados' cálculos utilizar.io-se a versão

original do programa K2L*P, bem coiro a versão contendo as modificaç5p.s

propost?.s neste trabalho.. Em .xnpa-ação com resultados da versãonal, nossos resultados indicam valores irais conservatives quanto a pres

são no núcleo e, temperatura do^ca^ustível-não-são-exeetUíios. ^ ^

1 - Introdução.

Un dos fenonenos mais importantes para a predição do rr̂
canismo de xansferência de Cilor no núcleo e nos garadores de vapor de
uma central nuclear é o processo de geração e distribuição de bolhas no
seio do fli_Tdo refrigerante. Para que os coeficientes de transferênciaòe
calor entre superfície aquecida e refriejerante possam ser estimadas de
modo mais realista é necessfrio que se tanha uma idéia tamuém de nodo oo
ano as bolhas aparecem e se distribuam ao longo do canal de refrigerações
permitindo a estimativa do n'vel de fluido. Intc permite a escolha da
correlação de transferência c'e calor mais apropriada para rada situação,
fornecendo ao mesmo tempo, por exemplo informações sobre o tempo em que
o núcleo permanece ã descoberto (sem fluido refrigerante).
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causando una melhoria tenporãria das condições de troca de calor entre

combustível o refrigerante. Cessando a pertubaçâb, o valor da temperatura

contínua crescendo até atingir o segundo pico da ordem de 738°P, aparente

mente manor do que o valor da versão ^liginal e mais cedo. O fato da tem

peratura ter coneçado a decrescer mais cedo é justi ficado pelo fato de a

fase de xeenchiinanto do núcleo também ter começado mais cedo.

5.2 - InfluSncia da modificação no Modelo de Distribuição de Bolha=? Con

juntairente com a modificação do íódelo de Tr^isferência de calor.

A influência se faz seiitix primeiramente na temperatu-

ra do rerestimsnto àc combustível (fiq-.V.5). Dasdc ^ início a tempevatura

da placa ?. bastante superior aquela cies outros cL\i.s casos, sendo a dife

rença de aprojdmadairente 36°F. Isto &v»-se â trocp de energia nos jerado

res de vapor.

Podemos ver(fig.V.8) <jue o fluxo de calor transferido pa

ra o sistema secundâjrio decresce muiún mais rapidamente, do que no caso

anterior, a medida que .''acresce o nível de mis vota no \zâo secundário do

gerador (B VE.>,Wfi<j. V.3). Este considarável decréscimo de fluxo é con

seqüência das mediticações introduzidas no KL/ÜO 3-c, frrj-.iiferêncià re ca

lor.

Caro conseqüência der-ita menor taxa de remoção de calor

anteciiíJa nos geradores de vapor, a temperatura Jo refrigerante primário

passa a dscrescer do modo bastante rs is lento, mantendo valores bem mais

altos , durante este transitório, antes do início áa fase de esvaziamento

âr> núcleo. O valor da temperatura do refrigerante causa um menor valor de

AT (diferença entre temperatura da placa e temperr.hura de saturação do

fluído) causando um menor valor do f uxo da placa 4(fig.V.7), portanto a

placa se aquece mais, justificando o seu histórico ie temperatura.

Podemos também (fig.V.l) que o descobrimento do núcleo

escorre mai s cedo do que qualquer dos o1 itros dois casos. Isto pode ser ex

plicado ps Io fato de que os valores calculados de velocidade de bolhas são

muito mais elevados; logo o nível de mistura diminui ã medida que diminui

a massu de bolhas,que diminuiu ã medicL. que cresce a velocidade de ascen-

ção de bolhas.

Esse adiantamento no processo de esvaziamento do núcleo

faz com o(ue a temperatura da placa 4 comece a crescer antecipadamente em

relação aos outros casos.
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onde:

Mgb = massa de bolhas na mistura.

Mg = massa total da mistura

A = área transversal do volume

Vgb = velocidade de ascenção de bolhas

pgb = quantidade de bolhas por unidade de volume de mistura

A mistura feita ocnsta da introdução de um mecanismo pa

ra o cálculo da velocidade de bolhas, baseado nos trabalhos de Wilson iJ.)f

oonforme descrito ã seguir. A correlação ctesenvolvida por Wilson é a s^

guinte:

a = C 1
pg

pi - pg

.32 ;-

Mi-pi- pg
.19

I vgb
C2

onde:

p = fração de vazio

pi = densidade do líquido

pg = densidade do vapor

d = diâmetro hidráulico

G = tensão superficial

g = acumulação ãa gravidade

para:
vgb

* 5.5
C 1 = 0.136

C 2 = 1.78

para:

> 5.5
C 1 = 0.75

C 2 = 0.78

O valor da tensão superficial da água a (2) ê calculada a partir de

= 12.10"J.(500 - 0.707 T Sat )
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Os programas de cálculo terraohidrãulico disponíveis atual

mente descrevem de modo simplificado os processos de separação de fase

com formação de níveis de mistura que ê fenômeno característico de situ

ação provocadas por acidentes de pequena ruptura. Isto porque até o pre

sente se tinha dedicado maior interesse aos acidentes causados por gr andes

rupturas onde o processo de despressurização ocorrendo de modo muito j-apî

do( ~ 13 segundos) não exige detalhamaoto refinado ;obre o processo de se

paração de fases.

Já para os casos de acidentes causados por pequenas ruptu

ras, onde a despressurização do circuito primário ooorre de modo Tnuito

lento, pretendo ser õz ordem de até 50r segundos, v.orna-se necessáTlOfpelo

. menos, considerar uni modelo capaz de predizer o mecanismo de geração e

distribuição de bolhas no fluído refrigerante, que melhor informe sebre o

nível de mistura.

Nesta fase de despressurização lenta onde nenhum dinposi

tivo de refrigeração ê alienado enquar.'-o a pressão do sistema ge irantém

acima de um dpterminaáo valor, o histórico das cccüçòcü. do refrigerante

e de combustí ei é> fortemente influenciado raid <>.pendéncia mútua.3-dsten

te entre coeficientes de transferência de calor <~. nxvej. de mistura bifási^

ca.

0 presente trabalho foi dirigido T O sentido de aperfeiçoar

o Kcdalc de distribuição de bolhas e o ítecanismo âe transfe^icid de ca

lox~ cui'iante do programa Falap 4/tex3.5, baseado em trabalhos anteriores

(1).

2 - Modelos analíticos.

No modelo de distribuição de bolhas utilizado no código

Pelap 4/lYbd.5, é assumido um valor constante para a velocidade das bolhas,

o que representa um grau de empirismo considerável, conforma o caso :ffiaH

sado.

A equação abaixo, é a equação geral que calcula a massa

total J'.: bolhas na mistura em função da velocidade de ascenção de bolhas

para um determinado volume de controle.

d_Mgb a d_M2_ E t)).W. X,+ S *. W. X. - Avgb
dt dt i" 3 n 3
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de bolhas nos volumes de controle do vaso de pressão e dos geradores de

vapor onde a transferência de energia entre estruturas e fluido é mais sen

sível. No restante do circuito foi assumida a condição homogênea.

A ruptura é simulada através da abertura de uma válvula

que descarrega no volume da cor.benção.

5 - Apresentação e Interpretação dos Resultados

Para fins de comparação e principalmente para fins de

distinguirem í influência trazida por cada modificação introduzida, foram

feitos constar em cada grafico os três tipos de resultados para o aciden-

te simulado Un proveniente õa versão original (Ffelap 4/Mod.í), outro da

versão em que foi modificado o modelo de distribuição de bolhas ( Ralap /

CNEN l)e o outro com as duas codificações (modelo de bolhas e transf. de

calor) que chamamos de Relap/CNEN 1 modificado.

5.1 - Influência da modificação do Modelo de Distrib. de Bolhas

*\i relsção aos resultados oriundos da versão original de

progrers Itlap ncisos resultados indicam que o núcleo permanece ã desco-

.Terto por ur.i parÜodo de tempo menor(figura V-l). Isto pode ser explicado

como auxilio da figura V.2. Nossos resultados se mantêm com valores lnfe

riores ã 3 f.i/s(valor constanve usado na versão original), durante a roai

or parte de tempo. Isto representa um processo de separação de fases mais

lento, a massa de bolhac diminui mais T-entamente e acarreta um atraso na

fase de esvaziamento do núcleo. Esse esvaziamento antecipado vai afotar

diretamente a temperatura do revestimento do combustível (figura V.5) já

que as barras de combustível íicarão descobertas mais cedo. Essas barras

para efeito de simulação são u.-epresentadas por placas de calor ( 4 para o

isosso caso) uràdünensionais; a placa escolhida para o nosso estudo é a

placa n9 4 localizada na parte superior, no núcleo, e que apresenta valores

mais elevados

Da figura V.5 podemos ver que a temperatura da placa 4

somente caneca ã subir aos 62s, instante &A que o processe do esvaziamento

do núcleo ccn/eça a descobrir aquela placa. A temperatura da placa 4 cmti

nua crecendo c\e modo regular até atingir um pico aos 80s dt acidente. En

tre 80 e 100s há um ligeiro decréscimo e algumas oscilações devido ao co

neço da fase de esvaziamento do espaço anular do reator (fig. V.6). Isto

provoca uma diminuição da prersão e da teiryeratura no núcleo (fig. V.3eV.4),



A segunda modificação foi feita no modelo de transferência de cídor cons

tante da versão original do prograta Relap 4/ftbd.5 visando uma estimati-

va mais realista do fluxo de calor transferido para o refrigerante, ã

partir de uma placa quente que contém o nível de mistura bifásica( trans

ferência de calor dita não homogênea), Ssta modificação permite que quan

do ocorrer separação vapor-ãgua em un volume de controle, posta se calcu.

lar 2 filhos superficiais de calor: u.. para a parte acima do nível basea

do em condições de t-jiivecção forçada, já que só existe vapor, e outro pa.

ra a parte1 abaixo âo nível de mistura, baseado nas condições bifãsica

da mistura. Em seguida é feito uma intü\polação em função da elevação do

condutor em questão, para determina?, a energia térmica total entrando no

volune de controle correspondente.

3 - Acidente simulado

O r-ão analisado pelo presente trabalho consta de uma
2

ruptura com área oorresp-.̂ ciĉ ido «L 6 i n , localizada entre descarga da

bomba de refri qeraçp.o e VC\SG de pressão; a central de referência acL-tada

foi Angr-i I.

A nod:alização correspondente paia efeito de cálculo é apresentada na

figura ?.l.

Erie.modelo estudado consta de 29 volumes de controle ,

41 jvnções e 30 condutores de cvlor. Esse granf^ rnrero de estruturas con

dutoras 'lie calor é derido ao fato de, sendo o proursso de despress jriza

ção bastante lento, é necessário que £9 considere a transferência deener

gia entre fluí de e Idas as estruturas do sistema primário do reator. O

modelo inclui 2 acumuladores, um presFurizador e os dois geradores de va

por com ''álvulas de alívio, e alimentação de água de refrigeração.

4 - Hipóteses de Cãl<_nJlo

A taxa de escoamento r"e fuga do refrigerante pela luptu

ra é calculada pela correlação de Moody ( 2 ) com jm coeficiente Js des_

carga de valor constante C^ = 1.0.

Pelo fato *n acidente estudado ser caracterizado por um

decréscimo de nível ds mistura do vaso de pressão causado pela perda con

t*nua e gradual do refrigerante, foi utilizado o modelo de distribuição
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A temperatura atinge o primeiro pioo mais oedo, pelas

mesmas razões anteriores. No restante do tempo o conportanento da tempe

ratura da placa de calor é análogo ao caso analizado anteriormente. O

segundo pico ocorre justamente entre os instantes correspondentes aos ou

tios dois valores de picos dos outros dois casos, o que estS coorente

cem as curvas que traduzem o processo de reenchimento do núcleo(fig.V.l).

6 - Conclusões

Conforme foi descrito na Introdução deste traba]Jho,ele

representa vn esforço no sentido de introduzir melhoramentos no progra-

ini Itelap 4,Mjd.5, com vistas £ análise d& acidentes provocados por per-

da de refrigerante através de pequenas rupturas, em que predominam o re

gime de escoamento bifãsico, ;\\rante grande parte do tempo.

A julgar pelot- resultadrs da fig.V.l, um dos efeitos

causados pelas modificações introduzidas 5 cie que o núcleo do reator per_

ip-aiece ã descoberto por xm período de tampo maior (vido curvs em linha

chiei?.), Apatxriuanente isto poderia implicar em piores condições de trans

ferine\a te calor e portanto oondiçõ;s mais coni/ervativas. Contudo, ana

lisando-se o histórico de temperatura d? placa mais quente, oonstata-se

qua o efeito não conduz ã valores considerrdos consevativos cem relação

aos outros casos.

Por outro lado o mesmo nao acontece com relação â valo

r^s de pressão e tenperatura do circuito primário do reator, os qi. xis

permanecem tem mais elevados, da ordem de 4U0 psi e 45°f, rsspectivamen

te, cem relação aos outros casos, por um período de tempo €? aproxima-

damente 60 s(fig.V.3 e V.4). Este fato merece considerações porque sig_

nifica que o vaso de pressão do reator e estruturas associates são sub

metidas ã piores condições mecânicas e térmicas.

As considerações teóricas nos conduzem ã pensar que as

modificações objeto do presente trabalho representara situações mais rea

U.stas. Contudo, para que se possa tirar conclusões mais definitivas ,

t«nsamos ser necessário construir um espectro de acidentes c^mcondições

iLferentes, cemo por exemplo, admitindo ocorrência de rupturas com ta

manhos diferentes e em vários locais do cixcuitn nrimário.
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