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SUMARIO

Este Uctijdlliü oüiibloú da umdlflua^e- ãas cguações de conserva-
ção de momento linear e energia do programa de cálculo termonidráulico
RELAP4/ÍCD5, fazendo constar nas nesmar.. -̂̂ .anos que permitem levar em consi-
deração os efeitos de ascoameníx» separado entre as fase^ de um regiire b i -
fâsico. Taby-foi feito n.l-rffligq dar téenicg do^Qneogroganioni.-o-ttrhcffiãoõ "que
paaaà±O"O cáloato da VB3/sni,cl^n.dereseeffi^gaiaanto cntue as duas rciggg=ocm
goneafacj» de Gaooonieg ê̂  0 programa modificado foi testado na simulação de
acidente de perda de refrigerante,, tondo L>̂  cqroo roferência a Central Nu-
clear de ANGRA. I . A cornparação dos resultados obtidos pela versão nodifi-'
cada com os da versão original e cem os resultados experimentais indicam
que as prediçoes baseadas no novo modelo são mais próximas da realidade.
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1 - IOTRQDUCÃQ

Este estudo está inserido no contexto da análise de acidentes

de perda de refrigerante causados por pequenas rupturas (APRPR) nas tubu-

lações do c i rcui to primário de refrigeração de centrais nucleares do t ipo

PWR.
O presente trabalho consta de uma contribuição para o desenvoJL

vimento de um programa de cálculo com potencialidade para predizer de modo

mais realista os fenômenos ocorridos em escoamentos bifãsicos. h necessi.

dade para este tipo de estudo tomou-se mais evidente após as ocorrências

anormais ocorridas na Central Nuclear de Three Miles Island CIMI-2) na Pen

silvânia. Ou seja, ficou evidenciado que deve-se dispensar maior atenção

para a análise de APRPR, onde o escoamento bifásico se faz presente durante

a maior parte do tempo.

Os programas de cálculo, para análise de acidentes de perda de

refrigerante, desenvolvidos e usados até o presente, baseiam-se na hipótese

de equilíbrio térmico e dinâmico entre as fases (modelo dito completamente

homogêneo) . Estes programas podem ser usados com certa confiança para a

análise de acidentes de perda de refrigerante provocados por grandes ruptu

ras, durante a fase de despressurização, que tem duração de apenas alguns

segundos (aproximadamente 13,0 segundos). Mas, para o caso de APRPR , onde

a despressurização do circuito primário do reator ocorre de modo muito len

to ' (mais de 300,o segundos dependendo do tamanho da ruptura) e onde

ocorre escoamento separado durante a maior parte do tempo, estes programas

não produzem resultados confiáveis.

Este tipo de estudo ê importante tanto para fabricantes como

para órgãos de licenciamento de centrais nucleares. A importância sob o

ponto de vista dos fabricantes é no sentido da otimização do projeto,têcni

ca e economicamente. Sob o ponto de vista de licencianento, a importância

é mostrada no sentido de se poder estimar o grau de conservatismo inserido

nos resultados gerados pelos denominados "Modelos de Avaliação" usados em

licenciamento de centrais nucleares.

É apresentado a seguir o modelo de escorregamento dinâmico,ob-

tido das leis de conservação para escoamento bif âsico cem velocidades di-

ferentes para as duas fases do fluido. Estas equações são homogeneizadas,

e, as equações finais são análogas aquelas do modelo totalmente homogêneo

do programa original, diferentes apenas por conterem termos para levar em

consideração o desequilíbrio dinâmico (movimento relativo) entre as fases.

Para fins de análise dos efeitos causados pela introdução dono

delo de desequilíbrio dinâmico foi feita a simulação de um mesmo tipo de

$



1
APRPR, usando-se os programas or iginal e modificado, orjos resultados são

analisados neste t rabalho,

2 - EQUàÇflES DE CONSERVAÇÃO DA MISTURA BI-FÃSICA CONSIDERANDO ESCOAMENTO

DINÂMICO ENTRE AS FASES

O modelo de escorregamento dinâmico fornece três equações dife
rendais para as grandezas médias da mistura (densidade, taxa de escoamen-
to mãssico e energia interna) e uma equação adicional para a velocidade de
esoorregamento.dinâmico entre as fases. Estas equações são derivadas das
seis equações que descrevem os escoamentos e interações entre as duas fa-
ses componentes do escoamenLo bifãsico, como descrito detalhadamente na Re
ferência 4.

A velocidade d» escorregamento (ou relativa) entre as fases
que compõe o escoamento bifãsxoo é definida como:

(1)
,(5)

as

para

(2)

Com esta definição e usando-se a técnica de PORSCHING

equações de conservação, citadas anteriormente, obtém-se a seguinte

representação semi-discretizada para as mesmas:

1) Equação para a massa
N

dMi _ E
d t - 3=1 j

N e o numero total de junções caminhos de escoamento que estão ligadas ao

i-êsimo voluma de controle, sejam junções normais (que ligam dois volumes

de ccntrole) ou do tipo "fill" (entrada por tabelas de vazão) ty O escoa-

mento mãssico total na j-isima junção ê dado pela soma dos escoamentos com

ponentes ia
W j = W i + w j • (3)

Usando a relação
w = p.v.A (4)

nas Equações (1) e (3), obtém-se as taxas de escoamento mãssico das fases
componentes como

(5)

(6)

2) Equação para o momento linear da mistura

Pk-^k .

P2pk
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N

(8)

Onde N1 o o número total de junções normais ligadas ao volume i.

0 primeiro termo desta equação representa a taxa de variação

temporal da energia interna total do fluído. 0 segundo termo fornece a ta

xa líquida da variação temporal da energia que escoa através das junções

ligadas ao volume. O tei.cei'D tenro representa a taxa de variação temporal

da energia cinêtica média do fluído contido no volume. 0 quarto termo for

nece a taxa líquida de variação da enci-jia devido ao escoamento dado pelas

tabelas "fill". O quinto termo representa a variação da energia térmica

adicionado ao volume de controle.

O termo que representa a taxa de variação temporal de .energia
cinética (terceiro) do f luido escoando através do i-êsimo volume de contro
le também contêm o mesmo fator adicional dos fluxos de memento linear nas
fronteiras da junção.

1
ft % j . (7)

Sendo o fator T. obtido por MDOFE e usado quando se deseja considerar a

compressibilidade do fluído no caso de variações do fluxo de momento linear

devido â mudança de área,.
0 primeiro termo da Equação (7) representa a taxa de variação

tenporal do momento linear. 0 segundo representa a perda de momento li-
near por atrito associado com mudança de área na junção. 0 terceiro e o
quarto termo são os fluxos de momento linear (ou aceleração espacial devi-
do a compressibilidade) nos volumes de controle. O quinto termo represen-
ta variações no fluxo de memento linear devido ã mudança de área e compreis
sibilidade do fluido ao escoar através da junção, O sexto e o sétimo ter ^
mos representam as perdas por atrito "Fanning" que ocorrem nos dois volu- Mm
raes de controle. A diferença entre o oitavo e o nono termos fornece a va
riação total de pressão nos dois volumes.

Os termos de fluxo de momento linear nos volumes (terceiro e
quarto ternos) possuem um termo adicional (relativamente ao modelo homogê
neo com equilíbrio termo-dinânico do BELftP4/yDD5) para considerar a in-
fluência do esccrregarosntc existente entre as fases do fluído.

3) Equação para a energia da mistura

dUi _ I E w* (ha). + f . („ " ) + g . (Z - Z ) -

~ T ~ ] l a ] 2 V p A D x I
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4) Equação da velocidade de escorregamento duiamico entre as

fases.

Esta equação r\Za existe no modelo homogêneo do programa origi-

nal e ê obtida pela integração, ao longo de direção de escoamento, da dife

rença entre as equações de momento linear das duas fases.

Afatito Interfacial
A hipótese usada para o cálculo do atrito interfacial foi a

(4 7)existência de escoamento anular entre as fases componentes. ' Isto foi
feito devido a não obtenção de dados relativos POS outros possíveis regi-

mes de escoamento que podeiu ocorrer.

De modo que o gradiente de pressão devido ao atrito interfaci-

al é dado por: . . -
^ q p q |vg-v | (vg-v).fCT0 (10)

*ga V g * 2.D *
sendo f o fator de atrito iiiterfacial, dado por

f 4 = 0.002 . QL + 1 5 0 . ( 1 - ^ 0 (11)
com ctg e (0.8- 1.0) para a hipótese de escoamento

3- ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NA SIMULAÇãÕ DO ACIDENTE POSTULADO

A modelagem usada para a análise do APRPR postulado para a Cen
trai Nuclear de ANGRA-I, mostrada na Figura 1, consta de 29 volumes de con
trole, 41 junções de escoamento e 30 placas condutoras de calor.

O resultado mais importante da análise é o histórico da tempe-
ratura do revestimento do combustível da parte superior do núcleo (Figura 2).
fi importante salientar que os resultados gerados pela versão modificada só
começa a divergir dos obtidos pela versão original a partir de aproximada-
mente 55,0 segundos de acidente. Isto é justamente devido ã influência do
modelo de escorregar.ento dinâmico que, neste instante começa a atuar nas re
giões mais quentes do circuito primário. Isto foi possível verificar pelos
altos valores atingidos nestas regiões pela fração de vazios, que é o para
metro básico de referência para a atuação do modelo. Conforme pode ser ob
servado na Figura 2 os valores de temperatura gerados pelo programa modifi
cado são bastante inferiores aos do programa original.
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Tal diferença i proveniente das melhores condições de refrige

rar*ão do núcleo obtidas pelo programa modificado, conforme indicado na Fi-
gura 3, que traduz o nível de mistura existente no núcleo do reator- . A
causa principal do esvaziamento parcial do núcleo é a resistência ofereci-
da ao escoamento mãssico para a ruptura, via geradores de vapor. A causa
primeira disto foi a capacidade do novo modelo de permitir o escoamento se-
parado de vapor, que,se concentra na perna intermediária, entre bomba prin
cipal de refrigeração e o vaso de pressão. Pelo outro caminho de escoamen
to (via nücleo-espaçp anular-ruptura), também não foi possível o transpor-
te de massa devido ao balanço hidrostatico de densidades médias e níveis
de mistura dos fluídos existentes no núcleo e no espaço anular. Isto está
descrito com detalhes nas Bef erências 4 e 7 (efeito do inanSmetro de tubo em
ü).

0 programa modificado prediz um esvaziamento parcial do núcleo,
até a altura de 9,2 ft, aos 90,0segundos, razão do aparecimento de um pe-
queno pico de temperatura (Fig. 2) neste instante, analogamente ao que ocqr
re, com maior intensidade, no programa original, devido a ocorrência de es-
vaziamento total do núcleo.

Logo em seguida (aproximadamente aos 95,0 seg.j, o núcleo en-
contra-se já completamente reenchido (Fig. 3) devido ao desaparecimento do
bloqueio de vapor que escoa totalmente para a ruptura, conforme pode ser
observado pelo rápido aumento dá taxa de escoamento volumitrico através da
ruptura (Figura 5). O alívio causado por isto reflete-se no vaso de pres
são fornecendo um diferencial de pressão positivo entre as câmaras plenas
inferior e superior do mesmo, conforme pode ser observado na Figura 4. Is_
to faz com que o núcleo continue cheio até o início de injeção dos acumula-
dores, que ocorre aos 132,5 segundos. Em virtuãe disto, a temperatura de
revestimento do combustível decresce monotonamente, acompanhardo os valores
de saturação para a pressão do sistema.

4- CONCLUSÕES

Os resultados obtidos pela versão modificada conduzem a con-
cluir que as modificações introduzidas constituiram uma efetiva contribui
ção ao desenvolvimento de modelos mais realistas para a análise de APRPR.
A confirmação mais evidente disto ê proveniente de comparação qualitativa
entre os resultados aqui apresentados e aqueles obtidos por MECHAM na
análise de um APRPR em semi-escala, conforme consta na Figura 6. Nesta fi

' gura^são apresentados os resultados gerados pelo programa RELftP4/lyDD3 (Vs.
95), que é totalmente homogêneo, e os resultados obtidos experimentalmen-
te.

i
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Neste contexto, conforme era esperado, este estudo constitui-

se num malhoraroento do modelo de escoamento no sentido da obtenção de um

programa dü cálculo texmohi «trãulico da geração dos programas denominados

de "Modelos de Estimativa Realista".

A inportância deste estudo nos trabalhos sobre avaliação de se

gurança de Centrais Nucleares consiste no fato de ser possível avaliar o

grau de conservatisno inerente aos denominados "Modelos de Avaliação"usado

atualmente para fins de licenciamento de centrais nucleares.
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