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SUMARIO

Foi desenvolvido um programa em linguagem FORTRAN

para simular o comportamento transitório, neutrônico e tejr

mohidrãulico, do núcleo de um reator nuclear PWR.

0 calculo da potência gerada pelo reator utiliza

um modelo de cinetica pontual considerando seis grupos de

precursores de neutrons atrasados. Considera-se ainda a

parcela da potência de fissão devido ao decaimento dos pro

dutos por ela formados, admitindo-se três grupos efetivos

de calor de decaimento.

Para a transferência de calor através da vareta

combustível considera-se um modelo nodal, com a integração

da equação- do calor sendo feita para cada região de modo

semelhante â técnica de parâmetros agrupados, desprezando-

se a condução axial.

Foi desenvolvido um modelo nodal de um único ca

nal para a simulação da termohidrãulica utilizando-se equ£

ções de conservação de massa e energia para volumes de con

trole, desprezando o efeito da variação axial da pressão.

0 programa foi testado, obtendo-se bons resulta-

dos, para casos de simulação do comportamento transitório
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de acidentes postulados para um reator PWR típico. '<•i
i
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ABSTRACT

í '

>! A computer program in FORTRAN language was dev£

/ loped to simulate the neutronic and thermal-hydraulic tran

sient behaviour of a PWR reactor core.

• The reator power is calculated using a point ki

'?[ nectics model with six groups o£ delayed neutron precursors.

\ The fission product decay heat was considered assuming three

: effective decay heat groups.

A nodal model was employed for the treatment of

heat transfer in the fuel rod, with integration of the heat

equation by the lumped parameter technique. Axial conduction

was neglected.

A single-channel nodal model was developed for

the thermo-hydrodynamic simulation using mass and energy

I conservation equations for the control volumes. The effect

' of the axial pressure variation was neglected.

The computer program was tested, with good resul

ts, through the simulation of the transient behaviour of

postulated accidents in a typical PWR.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Objetivos

A simulação digital do comportamento do núcleo de

um reator desempenha um papel predominante na análise de s£

gurança de uma central nuclear. £ necessário que durante o

seu funcionamento, o núcleo possa produzir a potência térmjL

ca desejada sem exceder seus limites de projeto, uma vez

que isto poderia levar a uma falha de combustível e possível

liberação de material radioativo para o fluido arrefecedor.

Desta forma, o núcleo combustível sõ pode operar a determi

nado nível de potência se houver resfriamento suficiente. Tal

resfriamento ê necessário mesmo após a operação de desliga-

mento do reator, por causa do calor residual produzido pelo

decaimento dos produtos de fissão.

Através de códigos computacionais pode-se simular

condições de operação normal de uma central nuclear ou tran

.c>itórios, alem da possibilidade de simulação de acidentes hi-

potéticos. Tais códigos podem abranger várias condições de

funcionamento, podem se destinar à análise de um acidente par

ticular, ou então, â análise específica de algum componente

de central nuclear.

Uma grande variedade desses códigos computacionais vem

1



sendo desenvolvida para simular o comportamento de reatores.

Em termos internacionais , a bibliografia existente ê consi^

derável, e os órgãos licenciadores de centrais nucleares u

tilizam uma serie de diferentes código.*? na execução dos tra

balhos de análise de segurança, fem geral tais códigos podem

tornar-se bastante complexos, dependendo do nível de detalhe

de simulação a que se proponham. Desta forma, o tempo de pr£

cessamento desses códigos, mesmo em computador de grande po_r

te, torna-se bastante grande e, como conseqüência, a utili^

zação destes ê de custo elevado.

Torna-se importante, do ponto de vista pratico, de-

senvolver esforços paralelos no sentido de se obter também,

modelos de simulação simplificados que representem com razc)

ãvel precisão o funcionamento dos componentes de uma central

nuclear e, em particular, do núcleo do reator. 0 objetivo ê

que estes modelos forneçam resultados que se situem sempre

do lado conservativo, no que se refere a segurança da central.

0 objetivo do presente trabalho é exatamente o de

estabelecer um modelo de simulação simplificado e um respe£

tivo código computacional que represente, com razoável pre-

cisão, o funcionamento do núcleo de um reator nuclear tipo

a água pressurizada (PWR). As simplificações que foram in

troduzidas no modelo tiveram por objetivo conseguir-se um

tempo de processamento, em computador, relativamente baixo.

0 cõdigo não se destina especificamente a verifica

ção de alguns limites de projeto do núcleo, mas visa básica



mente â simulação, não apenas da excursão de potência du

rante os transitórios, mas também dos valores médios das

propriedades termohidrodinamicas do refrigerante na saída

do núcleo a fim de fornecer as informações básicas necessjí

rias a códigos de simulação dos demais componentes da cen

trai, com o objetivo de possibilitar um futuro acoplamento

a um programa de simulação de uma central PWR.

1.2 - Revisão Bibliográfica

Cláudio T. M.Camargo desenvolveu um modelo para a.

nãlise de acidentes por inserção de reatividade em reato-

res PWR. Para a análise térmica transitória na vareta com

bustível foi desenvovido um modelo que simula o processo da

transferência de calor numa seção da vareta e que consiste ,

basicamente, na solução numérica por diferenças finitas da

equação de condução de calor na direção radial. No que se

refere a análise do transitório da potência do reator ut.i

lizou-se um código de cinética pontual com seis grupos de

precursores de neutrons atrasados. Para o refrigerante con

siderou-se o regime de transferência de calor por convecção

forçada, além de uma equação de balanço de energia para t£

do o canal de refrigeração. 0 modelo considera apenas uma

vareta de combustível média, juntamente com o seu canal de

refrigeração.

Maria Amélia B. Serrano desenvolveu um código com

putacional para simular o comportamento do núcleo de reat£

res â água pressurizada. 0 modelo empregado utiliza também
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o canal médio para simulação, podendo ainda ser simulado o

canal quente . Consiste basicamente na subdivisão do canal

em seções axiais e, no que se refere ã condução do calor

numa seção da vareta combustível, o modelo ê semelhante ji

queie proposto por Camargo , considerando-se porém o

tema de equações do combustível desacoplado das equações do

revestimento e do fluido refrigerante em escoamento.Para a

simulação da parte neutrõnica utilizou-se das equações de

cinética pontual com um grupo efetivo de precursores de

neutrons atrasados, que foram resolvidas para cada seção

axial da barra, acopladas às equações de condução no com

bustível. Os processos termohidraulicos no canal foram con

siderados em detalhe, com solução numérica pelo método de

Porsching das equações básicas de conservação de massa ,

energia e momento. 0 programa admite mudança de regime de

transferência de calor e padrão de escoamento, ao longo do
2

canal refrigeração .

0 código RETRAN ê um programa para simulação de a.

cidentes em uma central PWR. No que se refere à análise

termohidrãulica este código contêm um modelo unidimensional

bastante rigoroso. Neste modelo são também consideradas i.

nicialmente as equações locais básicas de conservação de

massa, energia e momento, com solução numérica apôs discr£

tização através de um método implícito de integração. A

transferência de calor no combustível e revestimento é ad

mitida somente na direção radial. £ utilizado um método de

discretização por diferenças finitas para a equação de con

dução do calor. Para a simulação da geração de potência é



utilizado um modelo de cinêtica pontual. As contribuições a

reatividade do sistema incluem tanto funções explícitas do

tempo, que simulam mecanismo de controle, quanto efeitos de

realimentaçao de reatividade. Alem da potência originada p£

los neutrons de fissão, çonsidera-se a potência que aparece

pelo decaimento dos produtos de fissão segundo onze grupos

de decaimento, assim como aquela originada pela reação zi_r

cônio-ãgua, quando a temperatura do revestimento excede o

limiar para essa reação. 0 código considera ainda o aqueci-

mento direto do moderador por uma fração da potência gerada

no núcleo.

0 código ALMOD destina-se também a simulação de

uma central PWR. Neste código ê feita uma modelagem não a.

penas do núcleo do reator e do sistema de refrigeração pri

mãrio, mas também do secundário. No que se refere â cinétî

ca de neutrons este código possui um modelo de cinêtica pon

tual para fins de economia de tempo de processamento. Alte_r

nativamente podem ser consideradas as equações de difusão

de neutrons a uma dimensão (axial) para dois grupos de enei:

gia e seis grupos de precursores de neutrons atrasados. 0

modelo de realimentaçao de reatividade inclui a densidade

do moderador e o efeito Doppler no combustível, com a posĵ

ção da barra de controle sendo representada por mudanças

locais de seções de choque. Para a simulação do circuito

primário considera-se um modelo de mistura homogênea, com o

reator sendo representado pelo seu canal médio de refrigerai

ção. As temperaturas do combustível e revestimento são simu



ladas com um modelo nodal, obtido através da hipótese de

uma distribuição quadrãtica da temperatura radial dentro

de cada região nodal. As equações diferenciais parciais que

descrevem a dinâmica do fluido (equações locais de conse_r

vação de massa, energia e momento) são resolvidas com um

método de discretizaçao espacial por diferenças finitas. £

usada a técnica da equação de momento integrada , onde o

cálculo das vazões é feito através de uma aproximação por

diferenças finitas para as derivadas temporais das densidja

des locais.



CAPÍTULO II

SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA POTÊNCIA

DO REATOR

2.1 - Modelo da cinêtica de reator

N A simulação do comportamento neutronico e da poten

\]ri cia térmica gerada no reator, em função do tempo, ê feita

Vi utilizando-se um modelo de cinetica pontual.

- 0 modelo de cinetica pontual consiste basicamente

l"~ na integração da equação da difusão de neutrons dependente

f do tempo no domínio da energia e no volume, admitindo-se que

a distribuição espacial do fluxo de neutrons possa ser des^

crita pelo modo fundamental . Desta forma, as equações ob_

tidas não possuem qualquer dependência espacial, sendo ap£

nas função do tempo. Neste modelo a função geratriz de um

transitório ê normalmente associada ã reatividade * ,a qual

inclui efeitos de realimentação do sistema.

Um modelo de cinetica pontual e geralmente utiliza

do visando uma economia computacional uma vez que um mode-

lo com dependência espacial (normalmente a dependência axial),

por ser mais detalhado a fim de levar em conta o efeito da

temperatura nas seções de choque do combustível e moderador,

requer um tempo de processamento maior.
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Entretanto, o modelo Iontual deve ser utilizado

tendo em mente a natureza das aproximações feitas, princi-

palmente para aqueles transitórios em que os efeitos espa-

ciais não possam ser totalmente ignorados. Apesar disso, o

modelo de cinêtica pontual ê suficiente para a simulação de

transientes em centrais do tipo PWR, uma vez que análises de

um espectro de acidentes demonstraram o caracter conserva-

- 9
tivo obtido através do uso de tal aproximação .

A potência gerada pelo reator é composta de uma par

cela proporcional a taxa de fissões. Como complemento, uma

outra parcela adicional leva em conta o calor de decaimen

to dos produtos de fissão, aparecendo porém com um certo a

traso no tempo. 0 tratamento matemático do calor de decai-

mento ê feito de modo análogo ao tratamento dos neutrons a.

trasados nas equações da cinêtica de neutrons .

2.2. - Equações da cinêtica de neutrons

Conforme já mencionado, utiliza-se as equações da

cinêtica pontual ' , considerando seis grupos de precurs£

res de neutrons atrasados e simulando um reator sem fontes

adicionais de neutrons. Essas equações podem ser escritas

na seguinte forma :

6
•6 P£(t) + I X.Q.

1 i=i 1 x

i h
= JT pfCt) " ̂ ÍQÍC*) ' . i = l 6



onde :

Pf(t) = fração da potência total de fissão gerada

no reator, num instante t, em relação ã n<)

minai.

Q-(t) = fração da concentração associada ao grupo

i de precursores de neutrons atrasados, em

relação a nominal.

X- - constante de decaimento dos precursores do

-1
grupo í seg

. = fração efetiva de neutrons atrasados do

grupo i.

3 = fração total efetiva de neutrons atrasados.

A = tempo de vida, ou tempo de geração de neu

trons "prontos" (neutrons emitidos simulta-

neamente a fissão) seg

p(t) = reatividade do sistema Ak/k . Representa

a fração excedente na produção líquida de

neutrons.

A reatividade total do sistema, p(t), e composta p£

Ia soma de parcelas que levam em conta a inserção de reati-

vidade, a reatividade de desligamento do reator (reativida-
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de de "shut-down") e o efeito de realimentação de reativi-

dade ("feedback"). Assim :

= [pinCt) P £ b ( t ) l 1 0 -5 (2)

Nesta equação as três parcelas do segundo membro são expres

sas em pcm (1 pcm = 1 percent mile = 10 Ak/k) . A primei^

ra parcela e uma função explícita do tempo utilizada para

simular inserções de reatividade, como por exemplo, a reíi

tividade equivalente a movimentos em barras de controle. A

segunda parcela é uma função explícita do tempo decorrido

a partir do comando de desligamento. Este comando automãt^

co ocorre quando o reator atinge determinadas condições pré

estabelecidas. A terceira parcela simula os efeitos de rea_

limentação de reatividade associada a variações nas temp(5

raturas do combustível e do moderador, e na densidade do

arrefecedor. Esta última parcela pode ser descrita como :

" °ft

" V 0 > ] * «dans. "[*•<*> - ̂ w(») ]

onde, os valores de temperatura e de densidade são valores

médios para o núcleo do reator e são obtidos pela simulação

neutrônica e térmica do combustível em um canal médio de

refrigeração :

- temperatura média do combustível.
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T (t) - temperatura media da água.w

p (t) - densidade media da ãgua.w

a£t ~ coeficiente de temperatura do combustível,

a t - coeficiente de temperatura do moderador.

a. - coeficiente de densidade do moderador.

Conforme jã mencionado, as equações de cinética a

coplam-se aquelas de transferência de calor no combustível

e de termohidraulica do canal, pelo tempo de reattmentação de

reatividade. As equações desse sistema de equações diferen

ciais acopladas possuem constantes de tempo de grandezasbas

tante diferentes. 0 intervalo de tempo ("time-step") para

a solução numérica de tal sistema, na maioria dos métodos

numéricos padrões, fica normalmente limitado pelas equações

com menor constante de tempo, devido a considerações de es-

tabilidade numérica. Como as equações de cinética possuem

constantes de tempo muito menores do que as demais, utiliza^

se no presente trabalho um método altt-rnativo para a intje

gração dessas equações, objetivando suplantar a limitação

de "time-step" em tais equações.

2.3 - Calor de decaimento dos produtos de fissão

Conforme mencionado anteriormente, o "calor de die

caimento" aparece com um apreciável atraso de tempo em rela
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ção a fissão, atraso este que é função das "meias-vidas"

dos vários núcleos em decaimento. Deste rodo, o calor de

decaimento continua a ser gerado mesmo após a operação de

desligamento do reator.

Uma vez que o processo físico é semelhante, o ca_

lor de decaimento pode ser analisado de modo análogo ao

calculo da concentração de precursores de neutrons atrasa

dos. No caso dos neutrons atrasados, em uma seqüência típ.i

ca da cadeia de decaimento de um isõtopo precursor, a emi£

são de um neutron ocorre subseqüentemente a um decaimento

beta inicial. Deste modo, o tempo efetivo de atraso do pr£

cesso de emissão do neutron ê controlado pela meia-vida do

decaimento beta. Devido, porem, ao numero muito grande de

diferentes isõtopos precursores de neutrons atrasados, é

costume agrupar os precursores em seis classes, caracteri-

zadas pelas ordens de grandeza de suas meias-vidas.

No caso do calor de decaimento dos produtos de fi£

são espera-se um comportamento semelhante aquele dos pre_

cursores de neutrons atrasados, pelo fato da natureza do

processo de decaimento ser a mesma, considerando ao invés

dos isotopos precursores formados por fissões, núcleos ex

citados de um modo geral, formados como produtos de fissão

ou por reações de captura.

Devido ao número muito grande de cadeias de decai-

mento, e geralmente adequado admitir onze grupos efetivos
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de "calor de decaimento". Os dados utilizados serão norma^

mente aqueles tabelados pela American Nuclear Society e que

se referem a tempos longos de operação de um reator. Estes

dados estão apresentados na Tabela 1.

No código NÚCLEO, desenvolvido neste trabalho, o

calculo do calor de decaimento dos produtos de fissão é oj>

cional, inclusive quanto ao número de grupos a ser consid£

rado. As equações utilizadas para o seu cálculo são :

dP
- - . N gd

PTR

onde :

N,
P£(t) + ^ xd. Pdj(t) (4)

f ^ da potência térmica produzida dî

retamente pela fissão, num instante t ,

em relação a potência nominal.

j •• (t) fração da potência associada ao grupo j

de calor de decaimento, em relação a p£

tência nominal do reator.

A,. constante de decaimento do grupo j de

calor de decaimento Iseg I.
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PTR(t) = fração da potência total do reator, em

relação a nominal.

E- = fração efetiva de potência de decaimento

do grupo j.

TABELA 1 : Constantes do decaimento radioativo para o ca.

lor de decaimento.

Grupo Ej(%) AjCseg"1) T1/2(seg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,229

0,825

1,550

1,935

1,165

0,645

0,231

0,164

0,085

0,043

0,057

1,772

0,5774

6,743 x

6,214 x

4,739 x

4,810 x

5,344 x

5,726 x

1,036 x

2,959 x

7,585 x

IO"2

IO"3

IO"4

IO"5

IO"6

IO"7

10"7

IO"8

IO"10

0,3912

1,200

1,028 x

1,115 x

1,463 x

1,441 x

1,297 x

1,210 x

6,690 x

2,342 x

9,138 x

10

IO2

IO3

IO4

IO5

IO6

IO6

IO7

IO8

(Caso não se considere o calor de decaimento, o valor de

Ej; ê tomado como igual a 1,0).
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2.4 - Simulação do calor de decaimento segundo três gru

pos efetivos

Muito embora o código NÜCLEO possa utilizar um nu

mero arbitrário de grupos de calor de decaimento,julgou-se

adequado, para a análise de acidentes do presente trabalho,

a utilização de apenas três grupos efetivos de calor de d£

caimento. Esta simplificação é" extremamente desejável, sob

o ponto de vista de economia computacional, uma vez que a

consideração de todos os grupos envolveria a integração nu

mérica de onze equações diferenciais.

0 método de cálculo desenvolvido para a determina^

ção das constantes do calor de decaimento a três grupos £

fetivos, a partir dos valores padrões tabelados para onze

grupos , baseia-se na análise das ordens de grandeza das

meias-vidas dos grupos originais em relação ao tempo dese-

jado de análise de transiente.

Tendo em vista que o tempo de simulação dos aciden

tes analisados neste trabalho é" da ordem de 20 segundos, o

reagrupamento dos onze grupos originais é tomado da seguin

te forma :

l9 GRUPO : Formado pelos grupos da Tabela 1 com

meia-vida muito menor do que 20 segundos (grupos 1 e 2 da

Tabela 1)

- A fração efetiva do grupo resultante é tomada co

mo a soma das frações efetivas dos grupos originais:
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E, - Z E\ = 1,124°*
j-l 3

- A meia-vida do grupo resultante é obtida através

de uma média das meias-vidas originais, ponderada pelas re£

pectivas frações efetivas, ou seja :

2

2
Z El

j-l J

°'985

Desta forma, a constante de decaimento do grupo é :

2
Z E'.

Z El/X!
j-l J J

» 0,7036 seg

29 GRUPO : Formado pelos grupos da Tabela 1 com

meia-vida da ordem de 20 segundos (apenas o grupo 3 dessa

tabela)

- Fração efetiva :

E 2 = E£ = 1,550%

- Meia vida e constante de decaimento :

T = 10,28 seg
1/2

X2 = X£ = 6,743 x IO"
2 seg'1

39 GRUPO : Formado pelos grupos da Tabela 1 com

meia-vida muito maior do que 20 segundos (grupos do 4 ao

11, inclusive, da Tabela 1)
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- Fração efetiva :

•"4

i-1

V -1

I

11
E, = Z El = 4,3251
* j=4 J

- Meia-vida e constante de decaimento :

Tl/5

11
Z
.1=4
11
Z
J-4

11
Z

11

i=4

Ej Tl/2

EJ

El

El/Xl

= 1,246 x 10' seg

= 5,5614 x IO"8 seg"1

si
'•:J

Os valores obtidos para as constantes a três grupos

estão mostrados na Tabela 2.

2.5 - Método numérico de Integração das equações de ciné-

tica

A integração numérica das equações de cinética de

reator, incluindo aquelas para o cálculo do calor de decai-

mento (4), ê feita através do método de Cohen ' .

0 método consiste inicialmente na integração formal

(exata) das equações, em um dado intervalo de tempo. A apr£

ximaçao numérica é feita na etapa de calculo numérico das

integrais. Nesta etapa, com o objetivo de não limitar o in

tervalo de tempo de integração permissivel, são feitas as
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TABELA 2 : Valores calculados para as constantes do calor

de decaimento segundo três grupos efetivos.

Grupo EjU) jCseg"1)

1,124 0,7036 0,985

1,550 . 6,743 x IO"2 1,028 x 10

4,325 5,561 x 10"8 1,246 x IO7
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I;

i

í!,

aproximações numéricas das integrais utilizando expansões

polinomiais apenas das parcelas que variam mais lentamen-

te. Para tal, o método utiliza-se de um processo que está

relacionado com o método de Runge-Kutta e que pode ser

considerado como uma modificação ou generalização deste .

São deduzidas a seguir as equações resultantes da utili-

zação do método de Cohen para a integração numérica das £

quações de cinetica :

f -

Estas equações , a serem integradas , são :

d P£
eft"= m

- = - ^ P f ( t ) - Xj_Qi . i-i

, P*(t) - dj ]
possível re-escrever a equação (5) como

dP£

•ZC + a P £ " h

(5)

(6)

(7)

onde a é um parâmetro inicialmente arbitrário. Multiplican

do ambos os seus membros por um parâmetro de integração F ,

obtém-se :

dP.
FaP, = F

Fazendo então Fa = dF/dt , obtém-se :
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Jo F jo otdt ou F = e a t

Portanto,

rt

t.
P f )dt

Resolvendo para o valor de P^Ct) , pode-se escrever

P f(t) - P£(to)

£ \ QiCt') 1 e"01^') dt' (8)

De modo idêntico, das equações (6) e (7) obtém-se, por int£

gração :

-X (t-t )x ° -A.(t-t')
ãt' ,

i = 1,...,6 (9)

Pf(t'D

1 - i = 1 N
- , j — J., • . . ,iN'gd

(10)

Utilizando a seguinte mudança de variável

T = t1 - t
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e chamando de h o intervalo de tempo de integração, obtém

se :

Pf(to+h) = Pf(tQ) e
-cth

Z X.

'P(t+x)-3+ctA

(11)

t
-X.(h-T)

Pf(to+x) e dt

+ E.
•3

para i = 1,...,6

dj +

Pf(to + T)- e d , j=l,..., N

(13)

No método de Cohen o valor de é tornado como :

a = A
(14)

sendo este valor constante durante a integração de um único

intervalo de tempo, h.

As equações nas formas de (11), (12) e (13) são ain

da expressões exatas. 0 processo de aproximação das integrais

que se utiliza é o seguinte :
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Define-se uma nova função, F , como sendo

r i r
F | P £ ( T ) . p(T), QÍCT). to+hj=|

* z x.

l9 PASSO : Calcula-se P£(to
 + h/2) admitindo-se. que

F ê constante, igual a F(t ) . Calcula-se analogamente os ya

lores de Q.(t + h/2) e P,.(t + h/2) admitindo-se que

P,:(t + T ) ê constante igual a PfCtQ) •

sejam, P̂ . = P f(tJ

Utiliza-se ainda a seguinte mudança de variável

(u h)/2

e obtêm-se :

h/2) "ah/2 rah(l-u)/2

Integrais deste tipo podem ser calculadas analiticamente me

diante funções elementares. Definindo-se então :

Cm(x) = du (15)
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obtém-se

= (ex - l)/x (16)

. (17)

m = 1; 2.

No entanto foi constatado, durante a simulação dos transi-

entes analisados neste trabalho, que tais funções exponen-

ciais podem ser fornecidas pelo computador com precisão in

suficiente para a convergência do método, nos casos em que

seus argumentos forem números com valor absoluto muito pe_

queno. Este problema pode ser contornado defindo-se no

vas funções para os casos em que |x|<l. Estas novas funções

são equivalentes àquelas descritas pelas equações (16) e

(17), diferentes apenas no fato de que as funções exponen-

ciais foram substituídas por suas respectivas séries com

um número conveniente de termos. Ou seja, para |x|< 1, são

definidas as novas funções :

C3(x) = ((((((( x/10 + 1) x/9 + 1) x/8 +

+ 1) x/7 + 1) x/5 + 1) x/4 + l)/3 (18)

C2(x) = [x C3(x) + 1J /2 (19)

C,(x) = x C2(x) + 1 (20)
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Utilizando tais funções, definidas em (16), (17), (18),(19)

e (20), obtêm-se :

P £ 1 ( t o + h/2) = P f o + h C 1(-ah/2)[F o - aP £ o]
(21)

É, de modo semelhante :

Q i l ( t 0 + h/2) = Qi

i= l , . . . , 6 (22)

P d j l ( t o + h/2) = Pdj

para j = 1,...,N

j Pfo"Pdjo) Xj '

(23)

29 PASSO : A partir destas primeiras aproximações pa.

ra os valores de P£(t + h/2) e Q.(t + h/2), obtém-se uma

aproximação para o valor da função F em t = t + h/2 :

F.(to + h/2) =
p(t - h/2) - 3+aA
—2 p£1 + z A. Q U

Admite-se então uma variação linear de F a fim de obter-se

uma melhor aproximação para Pf(t + h/2); e variação linear

de P£ para correção dos valores de Q.(t + h/2) e de Pj-(t +

h/2). Deste modo, obtém-se :

P£2(tQ + h/2) - P£1 + ^ C2(- h/2) (24)
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Q i2 ( to * h / 2 ) = Q i l + 1 C2C"Xi h / 2 ) |"P£1 " P f o l e i / A '

(25)

= Pd j l - | C2(-Adj h/2) [P £ j - P&]E.Xdj ,

Ng (26)

39 PASSO : Mediante utilização dos novos valores ad

mite-se variação linear para F e para Pr- sobre o intervalo

de tempo de t a t +h , obtendo-se as primeiras aproxima_

ções para o final desse intervalo de tempo :

= P£o
h ClC-ah> [Fo " a P fo]

2 h C2(-ah) FF2 - FoJ (27)

x Pfo ~ Ài

h C2 (-Xih) X [Pf2 " P f o ] '

i= l , . . . , 6

Pdjo + h Cl(-X6jV [Bj P f 0

2 h C2(-Ad.h) E.Xd. |^Pf2 - P f 0 J , (29)

N
g d

J,
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onde :

p(t + h/2) - 3 + «A
F (t0 * h/2) = — 2 P + E A. Qi2

A 1

49 PASSO : Admite-se variação quadratica para os va-

lores de F e P^ , a fim de corrigir os valores para T +h.

Sendo

F3(t0 • h) -
p(t + h) - 3 + aA

5 f 3 + Z A. Q i 3

obtém-se

f2 C3(-ah)-C2(-ah)][F3-2F2-FoJ
(30)

h [2

,D (31)

" Pdj3 + h

(32)

59 PASSO : Admite-se novamente variação quadratica

para os valores de F e de P£ a fim de obter a solução final

em t +h . Utiliza-se neste caso o valor :
o
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p ( t +h) - g + aA
F 4 ( t 0 + h ) 2 P f 4 •+ z X Q.

A 1

e obtêm-se :

' P£(t0+h) = P f 4 +.h [ 2 C3(-ah) - C2(-ah) J [f4-
p3 J

QiCto+h) = Q i 4 + h [2 CjC-^

" P £ 3 ] '

(33)

i = l , . . . , 6 (34)

P d j < V h > " Edj4 + h [ 2 S ^ d j 1 ^ "

- C 2 ( -A d j h) ] B.Xd. [ P £ 4 - P f 3 ] ,

j = l Ngd (35)

2.6 - Distribuição da potência do reator

Para analisar a distribuição da potência térmica gvj

rada no núcleo do reator, considera-se que 97,41 do seu va.

lor total ê depositado diretamente no material combustível.

A potência da barra de combustível do canal médio é defini-

da como sendo o valor desta parcela de energia, dividido pe_

Io numero total de varetas combustíveis:
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POT (t) - °'974 PTR(t)

NFrod

onde :

NFrod = numero total de varetas combustíveis.

Tendo em vista que a forma axial do fluxo de neutrons

do reator aproxima-se de um cosseno, e considerando que a

vareta combustível ê geralmente homogênea, utiliza-se uma

forma idêntica para a distribuição axial da potência térmi-

ca gerada na barra de combustível. Durante o transitório ,

conforme onodeio de cinética pontual, a forma da distribui

ção espacial da potência térmica gerada ê mantida constante.

Adotando-se como origem do eixo de sentido axial (z)

a parte inferior de.uma vareta combustível, a distribuição

axial da taxa linear de calor admitida pose ser escrita C£

mo:

q' C z ) = qmax sen(7r z / H )

Uma vez que a vareta combustível é dividida axialmente num

numero arbitrário I, de regiões axiais de mesma altura, a

utilização dessa distribuição de potência fornece a seguin

te expressão para a potência gerada numa região i :

riH/I

fi-l)H P0Tcm irzPOT (i) = •" *— 7T —x—o— sen (T?-)dz
T L n H
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A potência referida ao valor da potência total da barra é:

XPOT(i) = \ ĵ cos 2JL (cos J - + sen

De forma que :

E XPOT(i) = 1

TT sen S ]
(37)

(38)

iri

A distribuição radial da potência térmica ê consi-

derada homogênea, isto é, despreza-se a pequena depressão

do fluxo de neutrons no centro da vareta combustível, die

pressão esta que está relacionada ao efeito de auto-blinda_

gem espacial.
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CAPITULO III

TRANSFERENCIA DE CALOR NA VARETA

COMBUSTÍVEL

3.1 - Modelo de simulação

A simulação do processo de transmissão de calor da

vareta combustível é feita através de um modelo nodal, de

parâmetros concentrados. No combustível e revestimento con

sidera-se apenas a condução radial de calor, sendo despreza,

da qualquer condução no sentido axial da vareta. A folga

("gap"), existente entre o combustível e o revestimento, é

considerada como uma resistência adicional a transferência

de calor entre estas regiões, sendo simulada utilizando um

coeficiente efetivo de transferência de calor. A transmi_s

são de calor da superfície externa do revestimento para o

fluido arrefecedor, que ocorre por convocecção forçada no

canal de refrigeração, é também descrita por um coeficiente

de transferência de calor, dependente agora das condições

de refrigeração do canal. Para a integração numérica das £

quações J.o transitório, considera-se o sistema das equações

de condução de calor acoplado aquele das equações de conser;

vação utilizadas na simulação da termohidráulica.

0 modelo de parâmetros concentrados, sugerido por
CO

L.S. Tong ' , objetiva a uma analise simplificada do pr£

cesso de transferência de calor. Nesse modelo, a transmissão

30
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de calor da vareta combustível é analisada através de uma £

quação de balanço de energia aplicada ao volume de combustí

vel da vareta, além de uma equação de conservação adicional

para o seu revestimento. As resistências e capacidades tér_

micas consideradas nesse modelo são valores médios no tempo

e no espaço, com cada quantidade sendo concentrada no cen-

tro geométrico do volume considerado.

0 presente trabalho utiliza o modelo de parâmetros

concentrados modificado, aplicado a uma simulação nodal da

- 4

vareta combustível . Nessa simulação nodal a vareta combus-

tível é dividida, axialmente, em um numero arbitrário de S£

ções igualmente espaçadas e, radialmente, para o combustí-

vel, em um numero arbitrário de anéis radiais de mesmo volu

me, além de uma região radial adicional para a representa

ção do revestimento. Na Figura 1 esta representada a malha

que define as regiões da vareta, juntamente com um perfil

típico de temperaturas.

0 modelo considera parâmetros térmicos uniformes em

cada uma das regiões da vareta. Em cada região nodal ê con-

siderada uma temperatura me'dia volumétrica e, parâmetros tais

como a condutividade térmica e a capacidade térmica são con

siderados uniformes dentro de cada região, função apenas da

temperatura (média) das respectivas regiões nodais. Varia,

ções nesses parâmetros são considerados durante a simulação

de transientes. No entanto, as densidades do combustível e

revestimento são considerados constantes durante um transi-

tório, uma vez que são desprezados os efeitos de variação
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Região axial

Figura 1 : Malha de definição das regiões da vareta Combustível.
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de volume do combustível e revestimento.

Uma vez desprezada a condução axial na vareta, a

transferência de calor radial entre as regiões é simulada

utilizando condutâncias térmicas supostas existentes entre

as regiões em contato. Para o calculo destas condutâncias

foram obtidas formulas alge*bricas utilizando-se a solução

analítica da equação de condução de calor no estado estaca^

onãrio. Essas formulas são utilizadas para correção devido

a variações de temperatura, durante um transitório. Fisica

mente a utilização da solução analítica do estado estacio-

nário eqüivale a supor que a forma das distribuições ra

diais de temperaturas, dentro de cada região,permanecem vjí

lidas também para o transitório.

As equações de condução de calor utilizadas para

a simulação do transitório são obtidas através de balanços

de energia para cada região nodal.

3.2 - Solução para o regime estacionãrio no combustível

A equação de condução radial de calor numa vareta

combustível cilíndrica, em regime permanente e com intensi^

dade de fonte térmica volume'trica uniforme, ê descrita por :

Tr <Kf r Í ) = - q ' " C39)

Para o caso em que a condutividade térmica do combustível

ê considerada constante, a equação (39) possui a seguinte
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solução geral :

2
T(r) = - q f " j^- + c1 In r + c2 (40)

Ut-lizando a temperatura .da superfície externa do combustí^

vel como uma das condições de contorno, alem da hipótese

de temperatura finita no centro do combustível, obtêm-se a

solução analítica do perfil radial das temperaturas do com

bustível :

No presente modelo admite-se uma variação da condu

tividade térmica, limitada porem pelo grau de discretizaçao

espacial escolhido. Deste modo, ela ê considerada constan

te no interior de cada região, sendo seu valor definido co

mo dependente, unicamente, da temperatura média volumétr^

ca da respectiva região. A equação (41) é a solução estaci^

onãria para cada uma das regiões; T e r referem-se ,

neste caso, â superfície externa da região do combustível

considerada.

A temperatura média volumetrica em cada região ê

definida como :

. LTn2 * f x ^ n " "2)J
rn-l

(42)
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para n = 1,... ,N

onde,

r , = raio interno da região n.

r = raio externo da região n.

K = condutividade térmica da região n.

T 2 = temperatura da superfície externa da região

n.

Deste modo,

Tn " Tn2

q1 ' 'r
n

4 Kn 2

n

•n-1

r3dr

obtendo-se :

r

Tn " Tn2
8 K

n

(43)

para n = 1,...,N

A equação para o calculo da temperatura da superfí-

cie interna da região é obtida diretamente da equação (41),

ou seja :
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q 1 " (ríf - r^ ,)

para n = 1,..,,N

q
Uma correlação, utilizada pela Westinghouse , repre

senta a dependência da condutividade térmica para com a

temperatura:

11,8 +Yo238 T (45)

onde :

T = temperatura em

Fw/cm °C jK = condutividade térmica em W/cm C

Utiliza-se nesta equação, conforme foi definido anteriormen

te, a temperatura media da respectiva região, T

A distribuição estacionaria de temperatura, nas d_i

versas regiões do combustível, é calculada i terá ti. vãmente p_e

Ia equação (43) , com a condutividade térmica sendo corrigji

da através«da equação (45). Deste modo, ela é obtida região

por região, na direção do exterior para o interior, a pa_r

tir do conhecimento de suas temperaturas exteriores, ou s£

ja, após a obtenção das soluções para o refrigerante e re

vestimento.
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3.3 - Solução para o estacionãrio do revestimento

A condução radial de calor através do revestimento,

no estado estacionãrio, e também descrita pela equação (39) .

A principal diferença em relaçãq ao combustível é que, ne£

te caso, é nula a parcela correspondente a fonte térmica

volumétrica.

Radialmente o revestimento é analisado utilizando

uma ünica região, cuja condutividade térmica ê considerada

uniforme, levando-se em consideração apenas a sua dependên

cia para com a temperatura média. Uma vez admitida tal hi

pdtese, a equação de condução simplifica-se para : <

cuja solução geral é dada por :

T(r) = cx In r + c2 (47)

Utilizando-se condições de contorno apropriadas

(temperatura da superfície externa do revestimento e fluxo

de calor) , obtém-se a solução analítica para o estacionárLo

do revestimento :

• Tr2 K
c

para Rg < r < Rc ,
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onde :

lr2 temperatura da superfície externa do reve£

timento.

'•-l

I11O

POT(i) = potência térmica que ê transferida através

do revestimento da região axial i, no esta

cionário.

Rc = raio externo do revestimento.

:• = altura da região axial i

R = raio interno do revestimento.

A temperatura média do revestimento ê definida co-

R.
T =r *l- Rg

(49)

logo,

T = T
r r2

POT(i)

Í - $

R

R
g

In ^- r dr
Rc

Definindo :
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f c R2 R (R2 - R2)
i- -j in^.dr-f *.(£—V-« (50)

g

e ainda :

Ay = u A Z i Y(RC
 + Rg) d

2 (51)

onde d é a espessura do revestimento, obtêm-se então :

Tr - Tr2 . « S u l (52,

A temperatura da superfície interna do revestimen-

to pode ser obtida diretamente da equação (48), ou então ,

por uma equação que a relacione com a temperatura media :

POTfi
ri - *r X^- L 2FAÍT ^ r > PT

Definindo :

R R? R
2) 2(R2 - RJ) Rg

(53)

e ainda :

Ag = ir Az A B d (54)
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obtêm-se :

Tr • | 2 I _ Í Ü ( 5 5 )
A

Para a simulação da dependência da condutividade tê_r

mica do revestimento para com a temperatura u t i l i za-se a
o

seguinte correlação :

KC(T) = 0,1206 + 7,404 x 10~
6 T + 6,95 x IO"8 T 2

(56)

sendo :

T - temperatura do revestimento em C.

K - condutividade térmica em W/cm °C.

0 calculo da temperatura do revestimento, no estai

cionário, ê feito iterativamente utilizando-se as equações

(52) e (56), até a sua convergência.

3.4 - Consideração da folga ("GAP")

A folga existente entre o combustível e o revestjL

mento é considerada apenas como uma resistência adicional

ã transferência de calor entre estas regiões. Esta resi£

tência ê simulada utilizando-se um coeficiente efetivo de

transferência de calor para a folga.

No código NÚCLEO este coeficiente pode ser forneci

do, como dado de entrada, e mantido constante durante o
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cálculo do transitório. Neste laso, de acordo com o modelo

de parâmetros concentrados, o seu valor deve ser avaliado

em sua condição media no tempo do transitório.

0 código NÜCLEO prevê também, opcionalmente, o cá^

culo deste coeficiente, a cada intervalo do tsmpo, median

te a utilização de alguma correlação adequada. Neste caso,

o código utiliza-se da seguinte correlação :

hl -1 6 ^
-| + 14,4 x 10

1 5 0° 0,006 + 12 6

onde :

K- = condutividade térmica do gás Btu/hr ft °F

= tamanho diametral da folga ft

h = coeficiente para a folga, definido como o
gap r 6

maior valor entre h, e hj Btu/hr ft °F .

Nesta correlação despreza-se o efeito da pressão de cont£

to o que ê justificado para o início da vida do reator.

por

A condutividade térmica do gás hélio é calculada

1,7 .
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Khe(T) = 0,079782 + (0,1042 x 10"3 - 0,1641 x 10"7T) T

(59)

onde :

T = temperatura oêdia do gãs em I F .

Kv - condutividade térmica do hélio em I Btu/hr.ft.°F I .

A temperatura média do gás ê definida como :

T + T

2

onde :

T , - temperatura da superfície interna do revés

timento.

TN2 ~ temperatura da superfície externa do com-

bustível.

3.5 - Transferência de calor durante o regime transitório

A condução de calor em regime transiente ê simulada

integrando-se equações de balanço de energia aplicadas a ca.

da uma das regiões de combustível, ou de revestimento, con

sideradas. A transferência de calor radial ê simulada por

condutâncias térmicas supostas existentes entre as regiões.

Dessa forma, pode-se escrever as seguintes equações diferen
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ciais :

dT
C i d T = < l - G12<VT2>

;1 dT
n d T = (l + Gn-i,n(Tn-l " Tn> "

dT

• : \

dT
(61)

onde : C e C , n=l,...,N são as capacidades térmicas de

cada região; T e a .temperatura do seio do refrigerante.

As formulas para o cálculo das condutâncias, G, f(D

ram deduzidas utilizando-se a solução analítica do estado

estacionãrio. Estas formulas são utilizadas, no início de

cada intervalo de tempo, para a correção dos valores das

condutâncias durante o transitório.

Modelos de parâmetros concentrados podem também ser

utilizados no cálculo de circuitos elétricos. Além disso, é

geralmente possível construir-se circuitos elétricos cujas

equações sejam análogas aquelas de um processo de transferên

cia de calor. Assim, admitindo uma analogia entre temperatu

ra e tensão elétrica; potência térmica e corrente elétrica,

obtém-se o sistema das equações nodais do circuito, apresen

tados na Figura 2. Deste modo, para a obtenção de equações
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;., para as condutancias térmicas pode-se utilizar essa analo-

gia com a eletricidade.

: :: As capacidades térmicas do combustível e revestimen

to são também corrigidas .a cada intervalo de tempo durante

• o transitório. Esta correção é feita apenas para o termo

> correspondente ao cálculo do calor específico.

r Para o combustível, o calor específico é obtido u

! tilizando-se uma tabela fornecida pelo código TOODEE-2 pa

: !j ra a obtenção do seguinte polinômio interpolar :

= 49,661 - (0,01009 + 0,42818 x 10"5T)T

onde :

C i

dv9
C 2 d T = I

dv,
C3
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Para o circuito

GÍ2

ci

G23

'2

G3r R

G'rc

J*

Figura 2 : Circuito elétrico análogo à transferência de ca
lor numa vareta combu.stível.

T = temperatura em °F

pf = massa específica do combustível lb /ft'
m

c£ = calor específico do combustível Btu/lb °F

Conforme já mencionado o valor da massa específica do com

bustível ê considerado constante durante o transitório.

Para o caso do revestimento, o calor específico ê

obtido da Tabela 3 mediante uma interpolação linear.
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TABELA 3 : Calor específico10 para o Zircalloy

Temperatura (°F) Calor Específico (Btu/lbm °F)

200 0,0725

400 0,0764

600 0,0789

800 0,081

1000 • 0,0531

1200 0,0853

1480,3 0,0844

1675 0,20862

1787,5 0,0844

3500 0,0844
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3.6 - Resistência térmica equivalente entre meios hetero-

gêneos

A resistência térmica ê definida de maneira anál£

ga â resistência elétrica :

R
T - t

_ n-1 n
n"1'n *n-l,n

(63)

onde :

T , = temperatura média da região n-1

T = temperatura média da região n.

q _, = potência térmica que atravessa a superfície

entre -as duas regiões.

R , = resistência térmica entre as regiões n-1 e n.

A condutância térmica sendo o inverso da resistência.

As formulas para o cálculo das resistências térmicas

entre as regiões são obtidas, então, utilizando-se a solução

analítica estacionaria:

a) Entre regiões do combustível

De acordo com a solução analítica, tem-se
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qlt,
+

T s T
ln (n-1)2

q i i i

n

para n = 2,...,N ; onde T e a temperatura da superfície ex

terna da região de índice n-1.

Subtraindo-se estas equações obtém-se :

V i - Tn = - n r ^ + ̂  (64)

A potência térmica que é transferida entre as regiões, no

estacionãrio, ê :

. q'" V- 1' (65)
qn-l,n N

onde :

V = volume total do combustível nas regiões ra

diais .

N = numero total de regiões radiais do combustí

vel.

Dessa forma, substituindo na equação (63) obtém-se

R2
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timento

b) Entre a região externa do combustível e o reve£

Neste caso, as soluções analíticas do estaciona

rio sao :

- TN2

TN2 " Trl

Tr - Trl

q1

8

qf

N
4
KN

'gap

q« • • v
u

pnde :

AN = 2TT R£

A potência térmica transferida para o revestimento, no esta.

cionário, é :

a = a'' ' VqN,r q vu

Substituindo estas equações em ( ) , obtém-se :

RN,r N Kgap AN Kc
(67)

c) Entre o revestimento e o seio do refrigerante

Conforme dedução anterior, a solução analítica do

estacionãrio é dada por :
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q "

X

q "
h c

' Vu

AY

1 Vu
A.

onde :

A = 2 tr Rc

h = coeficiente de transferência de calor para o

I fluido arrefecedor.

Í
Substituindo estas equações em (63), obtém-se

;| Rr,c

3.7 - Estimativa da temperatura do cuntro do combustívele

daquelas de interface das regiões radiais, durante

um transitório.

Conforme ja mencionado, o modelo de parâmetros con

centrados simula as variações das temperaturas médias das

regiões nodais durante o regime transiente, o que é feito

mediante a integração das equações Gl ). Dessa forma, o cãl_

culo das temperaturas de interface das regiões radiais, as.

sim como da temperatura do centro do combustível, não é utî

lizado para a simulação do transitório da transferência de

calor na vareta combustível.
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No entanto é" possível obter-se estimativas para e£

tas temperaturas, a qualquer instante que desejado. 0 códjl

go NflCLEO, desenvolvido neste trabalho, prevê esta possibi^

lidade através de uma subrotina adicional, denominada RECON,

que fornece tais estimativas. A utilização desta subrotina

e opcional e pode ser totalmente ignorada uma vez que tais

cálculos não interferem ná simulação da transferência de

calor.

As equações para o cálculo destas temperaturas são

obtidas, de maneira semelhante aquela hã pouco utilizada pa

ra as condutâncias térmicas, ou seja, utilizando-se a solta

ção analítica estacionaria :

a) Temperatura da superfície externa do revestimento

Conforme visto anteriormente, no caso estaciona

rio tem-se, utilizando o coeficiente de transferência de

calor do fluido :

Tr2 = Tc + E7

E durante o transitório, a potência transferida ao refriges

rante ê dada por :

" Tc>

Deste modo, obtêm-se
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qr c(t)
Tr2(t) - Tc(t) * HlftTTI (69)

b) Temperatura da superfície interna do revestimento

Neste caso, durante o•transitório, a potência

transferida ao revestimento é calculada por :

<*N,r = GNr(TN " V

Substituindo-se esta equação em (55) obtêm-se :

Trl(t) - Tr(t) + ̂ 1 (70)

c) Temperatura da superfície externa no combustível

Substituindo na equação (43) o termo corresponden

te â potência transferida para o revestimento durante o tran

sitório, obtém-se :

(O

8 Vu N
171)

d) Temperatura entre regiões do combustível

A potência térmica transferida entre regiões do

combustível, no caso estacionãrio, ê :

, . n q"1 v
*n,n+l N u

Durante o transitório esta potência 5 calculada por:
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Vn+1 = Gn,n+1 (Tn " Tn+1}

Igualando estas expressões e substituindo o valor obtido

para q1 " em (43), obtêm-se :

T ft) -
n j

R

8 Vu n
(72)

e) Temperatura do centro do combustível

Neste caso, de acordo com a solução analítica e_s

tacionária, pode-se escrever :

Tfl = 2 Tl " Tl,2 (73)

onde :

Tf, = temperatura do centro do combustível.

T, 2 = temperatura externa da região central do

combustível (região 1).

3.8 - Método numérico de integração das equações de condu

ção de calor

A integração numérica das equações (61) de condução

de calor ê feita através do método modificado de Euler, tam

bém conhecido como método de Heun

No método de Euler, assim como no método modificado,

as equações são integradas passo a passo. Para o caso de uma
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equação genérica em que y é expresso como uma função de x

na forma :

y'(x) = g = f(x,y)

e partindo de uma condição inicial (x , y ) , um segundo

ponto (x, , y^) pode ser calculado como :

= yo
+

xi

y'(x) dx (74j

A aproximação utilizada para o termo y'(x), no método de

Euler, consiste simplesmente na sua substituição pelo va.

lor constante calculado para o início do intervalo de inte_

gração. Neste caso, chamado de h o incremento em x, pode;

se escrever :

(75)

A interpretação geométrica é bastante simples. Partindo da

condição inicial a inclinação da função y(x) é calculada

e utilizada para extrapolar a função como um segmento de

reta até o ponto (x-̂  , y-̂ ) . 0 processo é repetido a cada

passo, com a inclinação no ponto anterior sendo usada para

extrapolar 1-nearmente a função até o ponto seguinte. A di_

ferença entre o valor verdadeiro de y(x) e a curva assim

calculada depende da função a ser integrada e do tamanho

do incremento h. Este metodo é muito lento e para assegu

rar uma precisão razoável devem ser tomados incrementos mui
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to pequenos. Consequentemente, este método é adequado so

mente para funções que variem lentamente como o argumento.

0 método de Heun ê um aprimoramento do método

de Euler. Neste método o valor médio verdadeiro de y1(x)

sobre o intervalo ê aproximado por uma média aritmética das

inclinações calculadas para o início e para o final do in

tervalo, ou seja :

-\ [f(xn . yn) + f(x n + 1

para xn < x < x n + 1

E fácil demonstrar que dessa forma ha uma redução no erro

de truncamento, permitindo-se maiores intervalos de tempo.

Assim, o método modificado é consideravelmente Mais preci-

so que o primitivo, e atinge a possível convergência muito

mais rapidamente. Deve-se observar, no entanto, que a rig£

rosa utilização de (76) levaria a um processo iterativo ,

que por sua vez dece ser evitado a fim de se obter uma ecc>

nomia computacional. Isto pode ser conseguido utilizando-se

o método primitivo para a obtenção de uma estimativa do vai

lor de y(x) no final do intervalo e, portanto, para a in

clinação nesse ponto. Utiliza-se então o método modificado

para uma única correção. As equações utilizadas são:

equação de previsão :

y = yn
 + h f ( xn . yj
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equação de correção :

Este método consiste ainda de uma extrapolação linear de

(x , v ) a (xn+1 * ̂ n+1^' raas a inclinação que é usada ê

uma aproximação da média das inclinações nesses pontos.



CAPITULO IV

MODELO DA TERMOHIDRÃULICA

4.1 - Simplificações adotadas no modelo

A simulação do comportamento térmico e hidráulico do

núcleo do reator é feita através de um modelo de um único

canal. Esta simplificação, normalmente utilizada para a an£

lise do canal médio do reator, fornece os valores de tempe-

ratura do combustível e refrigerante, bem como a potência

gerada ao longo do tempo. Sua utilização é adequada para os

casos de simulação do comportamento transitório de uma cen

trai do tipo PWR. Entretanto, em uma etapa posterior a este

trabalho, deverá ser incluída a simulação de um canal quen

te para que se possa avaliar as margens de projeto termohi-

drãulico.

0 modelo utiliza a idealização de escoamento unidi-

mensional, isto ê, supõe todas as propriedades de escoamen

to como função de apenas uma coordenada espacial e do tempo.

Esta aproximação é normalmente utilizada uma vez que o escc)

amento se dã preferencialmente na direção axial do reator ,

sendo portanto mais significativos os parâmetros que repre_

sentem valores médios em seções transversais a direção de

escoamento.

0 comportamento térmico e hidrodinãmico do arrefece

57
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dor pode ser descrito por equações de conservação de massa,

energia e momento. Entretanto, em algumas situações é pos»

sível obter uma descrição razoável com aproximações sim

12pies para a equação de momento; em alguns casos ate meŝ

mo a total desconsideração da equação de momento ê capaz de

17proporcionar resultados satisfatórios

li

Na primeira classe de aproximações incluem-se os

métodos com equação de momento integrada . Esses métodos

são adequados para a simulação de uma vasta classe de acî

dentes, especialmente para aqueles transitórios de veloci

dade intermediária, nos quais obtém-se precisão suficiente

com adequada aconomia computacional.

0 modelo que *se utiliza .baseia-se na desconsidera-

ção dos efeitos sônicos de propagação da onda de pressão ,

ao longo do canal, mediante a hipótese de pressão uniforme

através de todo o volume do fluido. As propriedades termo-

dinâmicas do fluido, como por exemplo volume específico e

temperatura, são função apenas das respectivas entalpias e

da pressão local. Serã utilizada, no entanto, uma pressão

uniforme para todo o canal.

. Para um determinado intervalo de tempo de integra^

ção, o modelo pode ser imaginado como semelhante ao de um

fluido Íncompressivel, no que se refere ao fato de serem

desprezados os efeitos das variações locaos de pressão s£

bre a densidade. Ou seja, admite-se a hipótese de que as

pertubações de pressão sejam propagadas com uma velocidade
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infinita. Esta ê uma hipótese bastante razoável para o cir

cuito primário de um reator nuclear PWR, onde o fluido r£

frigerante em escoamento ê a água sob alta pressão. Ou ain

da, nos casos em que as parcelas devido as variações locais

de pressão puderem ser desprezadas na equação de energia.

Com base na utilização desta hipótese, o cálculo

das taxas de variação das propriedades do fluido pode ser

feito utilizando-se, apenas, equações de conservação demas_

sa e energia. Observe-se no entanto, que o modelo ainda acl

mite variações locais de densidade (expansão ou contração

do fluido devido à variação da pressão com o tempo), o que

permite uma descrição das variações dos fluxos de massa lc)

cais (ou das vazões), de acordo com a equação da continui-

dade. A equação de momento nao e necessária localmente ,nes_

te modelo, mas poderá ser integrada ao longo de todo o C£

nal caso se deseje obter a queda de pressão total no canal

em função da taxa de variação da vazão de entrada.

Deste modo, para a simulação do núcleo ê suficien

te uma pressão de referência, fornecida como função do tem

po. Além dessa pressão, devem ser fornecidos os demais da_

dos do fluido refrigerante : vazão (ou fluxo de m; ssa) e

entalpia (ou temperatura) na entrada do canal, em função do

tempo, para o cálculo de um transiente. A presente tese in

vestiga a Possibilidade de evitar a integração da equação

de momento. Este objetivo, ou seja, a não utilização de

um modelo mais detalhado, baseia-se nos requisitos de £

conomia computacional, uma vez que em tais modelos, devido



60

a problemas de estabilidade numérica, - intervalo de tempo

necessário para aintegração das equações pode tornar-se pro

ibitivamente pequeno, pois deve estar limitado pelo tempo

12
de propagação da onda sônica entre as seções de analise

Outras aproximações, na equação de energia, resul^

tam em desprezar as parcelas de dissipaçao de energia, £

nergia cinetica e energia potencial, uma vez que essas pa_r

celas são pequenas em comparação com a energia térmica que

é cedida ao refrigerante pelos elementos combustíveis.

I
] 4.2 - Equações utilizadas

No núcleo de um reator nuclear do tipo PWR os regî

mes de escoamento normalmente existentes, mesmo durante cei;

tos acidentes, são os de escoamento a uma-fase (líquido com

primido) e escoamento de duas fases com ebulição não-satu-

rada. Neste último regime de escoamento a temperatura do

seio do refrigerante permanece abaixo da temperatura de sa.

turação e apenas a temperatura da superfície do revestimen

to alcança a temperatura de saturação, ou fica um pouco a_

cima. A ebulição ocorre, então, apenas localmente sobre a

superfície do revestimento.

Neste caso, sendo a fração de vapor muito pequena,

considera-se normalmente o fluido em escoamento como sendo

representado através de uma única fase, que pode ser imagi^

nada como equivalente a uma mistura homogênea das fases £

riginais, em equilíbrio termodinâmico. Apenas no caso de
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certas condições de acidente muito adversas, com a existên

cia de ebulição saturada ocasionando um escoamento com si£

nificativa fração de vapor, ê que se tornaria necessária a

utilização de um modelo de escoamento de duas fases. Este

seria o caso, mais especificamente, de um acidente do tipo

perda de refrigerante ("LOCA").

De acordo com os objetivos do presente trabalho ,

foi considerada apenas a hipótese de escoamento de uma únî

ca fase. 0 canal de refrigeração foi analisado mediante uma

nodalização, na qual foi dividido axialmente em um número

arbitrário de volumes iguais, coi? a área transversal admi-

tida constante ao longo deste. A potência térmica transfe-

rida para cada um desses volumes é obtida como função do

respectivo coeficiente de transferência de calor :

q = hc Ai (78)

onde q é a potência térmica transferida; os demais para

metros já foram definidos anteriormente (§3.6.c). Este co£

ficiente de transferência de calor, h , ê calculado para

cada um dos volumes, assim como para cada intervalo de tem

po de integração , considerando apenas o regime de transf£

rência de calor por convecção forçada, mediante utilização

da correlação de Dittus-Boelter :

Nu = 0,023 Pr0,4 Re0,8 (79)
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onde :

h D
Nu = número de Nusselt, igual a —=T-—

c u
Pr = numero de Prandtl, igual a - + —

Re = KÜmero de Reynolds, igual a
De v p

De = diâmetro hidráulico equivalente. Para a geome

tria do reator Angra-I, é definido como :

D « 2_J3_ _ 2 R
e 7T R c c

p = passo, ou distância entre os centros de duas va

retas combustíveis adjacentes.

vp - fluxo de massa.

k = condutividade térmica da ãgua comprimida.

c = calor específico a pressão constante da ãgua

comprimida.

y = viscosidade da ãgua comprimida.

Os valores para condutividade térmica, calor específico, e

viscosidade da ãgua comprimida são calculados através de p£

linômios obtidos por ajuste, segundo o método de mínimos
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19
quadrados, de valores tabelados para pressão da ordem de

1500 a 2500 psi :

k = 0,31182 + (0,63854 x 10~3 - 0,11059 x 10"5T)T

-4.
c = -1,4375+CO,018281+(-0,453x10 ^+0,38132 T)T)T

m = 0,84679 + (-0,17363 x 10~2 + 0,11304 x IO"5 T)T

Nestes polinômios, T é a temperatura da ãgua em I F ;a con

o calordutividade térmica ê obtida em I Bt.u/hr ft °FI I ;
específico em Btu/lb F ; e a viscosidade ê obtida em

[lbm/hr ft] .

No que se refere às equações de conservação, uma ma_

neira bastante utilizada para simulação de escoamentos con

siste na solução numérica mediante aproximação por diferen

ças finitas para as equações de conservação em sua forma lc)

cal. Neste trabalho, porém, optou-se por uma solução nume" ri

ca para as equações de conservação de massa e energia em

sua forma macroscópica para volumes de controle. Os elemen

tos espaciais foram admitidos como possuindo apenas capaci-

dade para armazenamento de massa e energia, sendo desconsi-

deradas a resistência por fricção e a inércia (conservação

de momento). Estas duas últimas propriedades poderão ser ad

mitidas como ocorrendo apenas para efeito de utilização de

uma equação de momento integrada ao longo de todo o canal ,

o que deverá ser feito durante o acoplamento do presente pro

grama a um código do circuito primário de uma central PWR.
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As equações macroscópicas para os volumes de contro

le podem ser consideradas como equações de conservação de

massa e energia integradas a partir de leis de conservação ,

válidas para o escoamento manofásico em um campo continuo

de velocidades21

As leis básicas de conservação de massa e energia

22para volumes de controle são :

j a) Equação da continuidade

onde :

s.c.

s.c.

ôt

v.c.

p dv (80)

P v1 . áA = taxa líquida de efluxo através da

superfície de controle.

Ôt

v.c.

p dv = taxa de decréscimo de massa no in te

r i o r do volume.

b) Equação de conservação de energia

dO dW _
dt " (e)(p v\DA) (e)( dv) (81)

s.c. v.c.
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.ti

dW
dt

S.I

taxa líquida de energia transferida

para dentro do volume de controle

por calor e trabalho.

(e)(pV.dA) = taxa de efluxo da energia armazena

da pelo volume de controle.

(e)(pdv) = taxa de aumento da energia armazemi

da dentro do volume.
v.c.

No presente trabalho considera-se apenas escoamen-

tos onde os campos dè velocidade são paralelos, função ap£

nas da coordenada axial z, e com a ãrea transversal ao es_

coamento admitida constante ao longo de todo o canal. Con

sidera-se ainda os volumes de controle fixos no tempo.

Dessa forma tem-se que :

p V d A

s.c.

P V dA =

p V A - P i Vj A

pois p e V são constantes a cada seção como resultado da

restrição uni-dimensional. A. refere-se a seção de entr£
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da do fluido no volume de controle I ; e a area A^+1 é a

quela referente a saída do fluido do volume de controle.

Definindo :

w-(t) = vazão na seção transversal i do canal.

Mj(t) = massa total no volume de controle I, com

preendido entre as seções i e i+1 do ca

nal de refrigeração do reator.

Obtém-se :

"ar wi "
(S?)

Os tipos de energia armazenada num elemento de mas-

ma podem ser : energia cinética, energia potencial e ener

gia interna. A energia armazenada por unidade de massa pode

ser escrita como :

e • -r* + u

onde u ê a energia interna específica.

0 trabalho líquido executado sobre o exterior do v£

lume de controle como resultado das tensões nos pontos da

superfície de controle onde existe escoamento de fluido ê

chamado trabalho de escoamento e é dado por :
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dW _
Ht " Jj

dA

s.c.

onde f ê a força por unidade de área agindo num elemento

de superfície. Para um escoamento sem fricção e para fluxos

que atravessam um volume de controle numa direção normal a

superfície de controle, o trabalho de escoamento ê dado por :

dW _
°nn V'dA " p v(p f . dA)

s.c. s.c.

onde a ê a tensão normal a superfície, igual a -p, sendo

p a pressão termodinâmica; v é o volume específico. Destemo

do obtém-se :

dt
Oí~ + gz + u + pv)(p V . dA) + jr

s.c.

(e)(pdv)

v.c.
(83)

Alem da desconsideração da resistência por fricção,

utilizam-se as seguintes aproximações na equação da energia:

a) Despreza-se as parcelas que representam as variei

ções de energia cinêtica e energia potencial do fluido em

escoamento, uma vez que essas parcelas são pequenas em com

paração com a energia térmica que ê cedida ao fluido pela

vareta combustível;

b) Desprezam-se as parcelas devido às variações ljo

L_
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cais de pressão de acordo com a hipótese de pressão unifoi*

me no interior do fluido, discutida anteriormente;

c) Admite-se a hipótese de uma aproximação linear

para a variação da entalpia específica no interior de cada

volume de controle.

Definindo a entalpia por unidade de massa como:

h = u + p v (84)

e utilizando as aproximações descritas anteriormente nos í_

tens a) e b) , obtém-se , de acordo com a equação

= q + w.h. - w i + 1h i
+ 1

(85'

onde :

Uj(t) = energia interna total no volume de controle

q = potência térmica transferida ao volume de

controle I pela vareta combustível.

Utilizando, agora, a hipótese da variação linear da

entalpia específica no interior do volume de controle, defi

ne-se uma entalpia específica media como :

h p dz Ap h dz h. + h.
J^i i íí+l

Mi
(86)
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A entalpia total do fluido dentro do volume de controle I

sera

+ p V (87)

onde V ê o volume definido pela superfície de controle.

Derivando em relação ao tempo a equação (8 7) obtém-se -:

dh.
MI dF + hi dT " dt

dMT dU
1 - L + (88)

Utilizando as equações (88), (86) e (82) para substituição

algêbrica na equação de conservação de energia (85), obtém-

se finalmente :

(89)

e h- são conhecidos C£Na equação (89) os termos w^

mo dados de entrada ou através da solução do elemento de v£

lume anterior; o termo M_ ê obtido mediante o cãléulo do vo

lume especifico, utilizando-se a equação de estado :

Vj = v(p,hj) (90)

o termo dp/dt é conhecido, uma vez que as pressões p(t) são

dados de entrada para o programa. Deste modo, as equações

(82) e (89) ainda não são suficientes para o calculo de um

transitório, sendo necessário obter-se mais uma equação, p£
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ra o calculo da vazão de saída w i + 1 . Esta equação pode ser

obtida diretamente da própria equação da continuidade, ou

seja :

dM

1 + 1 1 dt
1 ' (91)

0 calculo de dMj/dt, quando necessário, pode ser obtido a

traves da derivada do volume :

3Í "

e de acordo com a equação (.9°) obtém-se :

dMj Mj r ôVj j_ <SvT dh,

dt vT .6p Jh T

, dhT"|

-ar]
icoonde os termos das derivadas parciais do volume especif

23obtêm-se através de um programa para cálculos dessas prc>

priedades, de estado.

Substituindo em (92) o termo dh,/dt , fornecido pela equa-

ção (89), e colocando numa forma explícita para a vazão de

saída, obtêm-se finalmente :

[ -| <SvT r <SvT 6 v T

?-iCWj ^ P + [Vw\ + V ( ^ P

(93)
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Durante a simulação de um transitório, no que se

refere à termohidraulica, utiliza-se integração numérica a

penas para a equação (89)» aplicada porem a cada uma das

regiões axiais do canal de refrigeração.

4.3 - Integração numérica das equações da termohidraulica

Para a integração numérica das equações da termohô^

dráulica utiliza-se o método de Heun, já descrito no §3.8.

Uma vez que este método foi também escolhido .para a inte-

gração das equações de transferência de calor na vareta com

bustível, considera-se então todas estas equações como uni

co sistema. Deste modo, as equações da termohidraulica são

resolvidas acopladas aquelas da transferência de calor no

combustível e revestimento.

No que se refere apenas âs equações da termohidrãu

lica, o método de solução que se utiliza pode ser descrito

da seguinte maneira, a partir de um certo instante genéri-

co t :

a] Calcula-se inicialmente as previsões dos valores

de entalpia para o final do intervalo de tempo de integra

ção , de acordo com o método de Euler :

dhT

hj(t+ t) = hj(t) + -jf . At (94)

Sendo o valor da derivada dhj/dt obtido através

do uso da equação (&9)• Todos os valores correspondentes ao
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ao instante t são supostos conhecidos ;

b) Uma vez que a pressão p(t + At) é conhecida co-

mo dado de entrada , utilizam-se propriedades de estado p£

ra os cálculos de volume específico, temperatura média e

das derivadas do volume específico:

pv p(t + At) , hj(t + At)

c(I)

;>p • •'[•

]

>]p(t - At) , hj(t + At)

c) São obtidas as previsões da entalpia de saída,u

tilizando a equação (95) , e da vazão de saída do elemento

em t+At utilizando-se a equação (93). Os valores das prcí

priedades na entrada do volume são conhecidos através da

solução do elemento de volume anterior.

hi+1(t + At) = 2 hj(t + At) - hi(t + At) (95)

d) Pode-se agora corrigir os valores das entalpias

médias mediante integração da equação (89) pelo método de

Heun, ou seja :
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hjft + At) = hj(t) + r*i t dt
At

t+At 2

(96)

e) Repetem-se os itens b) e c) utilizando-se dos va_

lores corrigidos das entalpias, a fim de se obter a solu

ção final para o instante t + At .



CAPÍTULO V

UTILIZAÇÃO DO CÕDIGO EM ANÁLISE

DE ACIDENTES

5.1 Introdução

O código NtlCLEO ê aquele desenvolvido no presente

trabalho para a simulação do comportamento do núcleo de um

reator PWR. 0 modelo de simulação de que se utiliza foi de£

crito nos capítulos anteriores. Neste capítulo considera-se

a utilização deste código para a simulação do comportamento

do reator ANGRA-I , com o objetivo de comparar os resulta-

dos obtidos com alguns resultados correspondentes a códigos

jã plenamente estabelecidos e a resultados do fabricante.No

que se refere ao presente trabalho, tais comparações visam

mais especificamente a uma verificação de caráter qualitati_

vo dos resultados obtidos com o presente código.

Os dados utilizados pelo programa referem-se aos da.

dos de projclo do reator ANGRA-I ("FSAR", Tabela 4.1.1)9 f£

ram utilizados diretamente na listagem do programa computa.

cional que está apresentada no Apêndice A. No Apêndice B

encontra-se a listagem das subrotinas utilizadas para o cãl_

23culo de propriedades termodinâmicas do líquido comprimido

0 comportamento do reator ANGRA-I foi simulado para

três casos de acidentes, propostos no capítulo 15 do RclatS

74
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rio Final de Analise de Segurança para o reator ANGRA-I

("FSAR"). Os casos analisados e as comparações de resulta,

dos foram os seguintes :

l9) Verificação dos resultados para o estdo estaci^

onãrio com o reator operando a uma potência de 102 porcen

to do seu valor nominal. Comparação com os resultados obti^

dos com o código ALMOD na Comissão Nacional de Energia Nu

clear - CNEN25;

29) Acidente de retirada descontrolada de bancos de

barras de controle, com o reator operando inicialmente a

plena potência. Comparação com a analise apresentada pelo

FSAR de ANGRA-I9;

39) Acidente de perda completa de vazão forçada

Comparação dos resultados com aqueles obtidos com o código

ALMOD na CNEN25 ;

49) Retirada descontrolada de bancos de barras de

controle a partir de condição subcrítica. Comparação dos

resultados com aqueles fornecidos pelo FSAR para o reatoi

ANGRA-I9.

5.2 - Verificação dos resultados para o estado estacionario

Os resultados obtidos para o estado estacionario

referem-se a análise do canal médio para o reator operando

a uma potência de 102 porcento do seu valor nominal. Nesta
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analise, utilizando o código NÚCLEO, a vareta combustível

foi dividida juntamente com o seu canal de refrigeração em

três regiões axiais. Radialmente, no que se refere ao com

bustíveis, foram também utilizadas três regiões. Os demais

dados de entrada utilizados para o código estão descritos

no Apêndice C.

; Na Figura 3 estão mostrados os resultados para o

; perfil radial de temperaturas do combustível no estacioná-

rio. Este perfil refere-se a região axial situada a meia

;J/i altura na vareta combustível. Juntamente com este perfil

mostra-se também um perfil equivalente obtido pelo código

! ALMOD, igualmente através de um calculo de três regiões ra.

: diais. Obteve-se uma concordância aceitável, uma vez que a

? pequena diferença de "comportamento é devido a utilização de

correlações diferentes para o calculo da condutividade té_r

mica como função da temperatura. Na Figura 4 pode-se obsejr

; var a sensibilidade do valor da temperatura maxima do com

bustível, assim como do respectivo perfil radial, para cãJL

":• culos utilizando-se de cinco regiões axiais e cinco regiões

í radiais em comparação aqueles utilizando três regiões r£

diais e axiais. Devido à pequena diferença observada, c

calculo utilizando três regiões será aquele normalmente u

tilizado neste trabalho.

As distribuições axiais das temperaturas do centro

do combustível e das temperaturas 'da superfície externa do

combustível estão apresentadas na Figura 5, comparadas com
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s obtidas pelo código ALMOD. Os resultados apresentaram

uma boa concordância.

Na Figura 6 são comparados os resultados obtidos

para os perfis axiais das temperaturas das superfícies in

terna e externa do revestimento e das temperaturas do mod£

rador, com os resultados obtidos pelo código ALMOD. Obser-

va-se uma boa concordância para a temperatura do moderador,

e, no que se refere ao revestimento, o valor calculado pa

ra a diferença de temperatura entre as superfícies interna

e externa ê bem maior do que o respectivo valor obtido p£

Io código ALMOD.

5.3 - Retirada descontrolada de bancos de barras de con

trole a partir de plena potência

Este transiente, para o reator ANGRA-I,encontra-se

discutido no Capítulo 15 do FSAR , onde ê definido como uma

inserção não controlada de reatividade positiva no núcleo

do reator, originada de uma retirada acidental e descontro

lada de bancos de barras de controle. Na analise apresenta

da são feitas algumas hipóteses objetivando ã obtenção de

valores conservativos de DNBR . Entre estas hipóteses pod£

se citar :

a) Condições iniciais de potência nuclear máxima ,

considerando um desvio de 2 porcento do valor nominal devi^

do a um possível erro máximo calorimetrico, e de mínima pres_

são de refrigeração do reator;
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b) A taxa máxima de inserção de reatividade positi^

va é admitida maior do que aquela para uma retirada simul^

tânea da combinação de dois bancos (a máxima combinação po£

sivel) de barras de controle possuindo o máximo valor com

binado, a velocidade máxima;

c) Para os coeficientes de reatividade são discuti^

dos os casos extremos de mínima e máxima realimentação de

reatividade, sendo apresentado o comportamento da potência

nuclear gerada apenas para o segundo caso (máxima realimen

tação), correspondente a um valor conservativamente grande

para o coeficiente de densidade do moderador (+ 0,431 AK/g.

cm ) e um valor grande (como valor ai

ra o coeficiente de potência Doppler.

cm ) e um valor grande (como valor absoluto), negativo,pa_

d) O desligamento do reator, por alto fluxo de neu

trons, ê admitido sendo atuado num valor conservative de

118 porcento da potência plena nominal. O atraso para o sĵ

nal de atuação do desligamento ê admitido no seu valor riuí"

ximo (neste caso, igual a 0,5 segundos);

c) A característica de inserção dos bancos de bo_r

ras de controle para desligamento do reator baseia-se na

hipótese dos bancos de maior valor em suas posições comple

tamente retiradas.

Para a simulação deste transiente, utilizando o có

digo NÚCLEO, foram também consideradas estas mesmas hipóte
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ses. Além disso, a vazão de entrada do refrigerante no nú

cleo do reator foi admitida constante durante o transiente,

assim como a sua temperatura de entrada no reator. Estas

considerações adicionais não devem influir muito nos resul

tados uma vez que, neste transiente, o desligamento do rea.

'•; tor ocorre rapidamente após o seu início, por alto fluxo

de neutrons, o que o torna rápido com relação às constantes

de tempo térmicas da central.

í
-' A característica de inserção de reatividade negat^

•j. va pela queda dos bancos de barras de controle apôs o si-
i o

nal de desligamento foi obtida da figura 15.1-4 do FSAR ,

a qual foi simulada através da obtenção gráfica de 14 de

seus pontos e considerando variação linear entre eles. A

inserção total de reatividade negativa ê admitida igual a

4 000 pcm. 0 número de pontos desta curva a serem fornec^

dos como dados de entrada para o programa é arbitrário, e

a interpolação linear entre eles ê feita automaticamente pe

Io programa.

A curva fornecida como referência para o coeficien

te Doppler, em análise de acidentes, refere-se apenas ao

coeficiente de potência Doppler (defeito Doppler) como fun

ção da potência. Num transierte, porém, as temperaturas va

riam muito rapidamente dentro da vareta combustível, depen

dente de vários fatores, por exemplo, taxa de geração de

color no combustível, condutividade térmicas, temperatura

do refrigerante, otc. Deste modo, torna-se necessário a xx

tilização do coeficiente Doppler como função da tcmpcrntu-
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ra do combustível.

Nà analise do FSAR o coeficiente de temperatura do

combustível ê definido como a variação de reatividade por

grau de variação na temperatura efetiva do combustível,sen

do esta temperatura efetiva obtida da distribuição radial

de temperaturas através da utilização de funções peso radjL

almente dependentes. Estas funções peso corresponderiam a

resultados de cálculos de probabilidade de escape de ressc>

nância para varias distribuições de temperatura radial, e_s

tacionãrias e transitórias . Além disso, o FSAR,no Capítu

Io 15, refere-se ainda a fatores pesos efetivos para re-

giões, uma vez que os maiores aumentos de temperatura e

portanto as maiores realimentaçoes, ocorreriam onde a po-

tência é maior do que a média, o que significa que a reaM

mentação total de reatividade seria maior do que aquela in

dicada por uma simples análise de um único canal .

Devido a falta de informações sobre a utilização

de tal modelo para o cálculo da realimentação devido a tem

peratura do combustível, será utilizado neste trabalho um

bem mais simples. Neste caso a realimentação devido ao <g

feito Doppler é definida apenas como função da temperatura

média do combustível, no núcleo, e de um coeficiente de

temperatura para o combustível, que é considerado constan-

te, função apenas da consideração de uma máxima ou mínima

realimentação de reatividade para o combustível. A reativi

dade total de realimentação é calculada através da equação

(3). Os valores para os coeficientes de realimentação de

i
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reatividade são fornecidos como dados de entrada para o

programa. No presente trabalho, adotou-se um valor para o

coeficiente de temperatura do combustível de tal forma que

houvesse uma concordância com o FSAR para o comportamento

da potência gerada em função do tempo. 0 caso analisado é

apenas aquele correspondente a uma máxima realimentação de

reatividade.

Na Figura 7 está mostrada a influência do valor do

coeficiente de temperatura do combustível sobre a potência

gerada, em comparação com o respectivo resultado apresenta,

do pelo FSAR para este transiente. 0 coeficiente correspon

dente a uma resposta equivalente ê da ordem de -3,0 pcm/°F.

neste caso a pior concordância do calculo com o código XÜCLEO

para com o resultado apresentado pelo FSAR ocorre apenas a

partir do desligamento do reator, durante a queda das bar̂

ras de controle, e é atribuída a utilização de uma curva

característica de inserção de reatividade negativa diferen

te daquela utilizada originalmente pelo FSAR. Para o cõd_i

go NtJCLEO foi utilizada uma versão atualizada desta curva.

5.4 - Acidente de perda completa de vazão forçada

Uma perda , completa do escoamento forçado do flui-

do refrigerante do reator pode resultar de uma perda simul^

tânea dos suprimentos de energia elétrica de todas as bom

9

bas de refrigeração do reator . 0 reator deve ser desliga-

do imediatamente através do si.'itema de proteção contra es-

te tipo de acidente, que inclui a proteção contra subtensão
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e subfrequencia do suprimento de energia das bombas de r£

9frigeraçao . A seqüência dos eventos calculados para este

caso considera um tempo total de retardo para o início do

movimento de queda das barras de controle de 1,2 segundos,

após o comando de desligamento, que ocorre no início do a_

cidente (t = 0 segundos).

Uma vez que a analise do escoamento durante a para.

da das bombas é feita com um balanço de momento em cada

circuito de refrigeração, os valores calculados pelo códi^

25go ALMOD para a vazão do refrigerante na entrada do rea

tor foram fornecidos como dados de entrada para o programa,

juntamente com os valores de temperatura do refrigerante na

entrada do reator e da pressão do sistema, como função do

tempo.

As condições iniciais de operação são aquelas noi:

malmente admitidas como as mais adversas com respeito a

margem de DNB. Deste modo, o nível de potência inicial ê

admitido no seu valor máximo (102°Ô do nominal) . No que se

refere aos coeficientes de reatividade, utiliza-se o menor

valor absoluto para o coeficiente de temperatura do mode_

rador , ou seja : 0 pcm/ F , uma vez isto resulta na mãxi^

ma potência do núcleo durante a parte inicial do transien

te, onde o mínimo DNBR ê alcançado . Utiliza-se o valor mais

negativo para o coeficiente de temperatura do combustível.

No modelo do código NÜCLEO isto corresponde ao valor encon

irada no caso anterior como sendo igual a - 3,0 pern/0'7. Os



83

resultados obtidos utilizando o código NfJCLEO foram compa-

- 25rados com aqueles obtidos com o código ALMOD

Na Figura 8 estão apresentadas as comparações da

potência gerada pelo reator e do calor transferido para o

refrigerante ao canal médio. Para o cálculo da potência g£

rada não foi incluído o calor de decaimento dos produtos

de fissão. Observa-se uma boa concordância para o comporta,

mento da potência gerada. No que diz respeito ao calor trans_

ferido para o refrigerante, os valores calculados são um

pouco maiores do que aqueles obtidos com o código ALMOD. A

influência do calor de decaimento para o calculo da potên

cia gerada pelo reator pode ser observada na Figura 9. Neŝ

te caso o cálculo foi feito utilizando-se três grupos de

calor de decaimentos,'os valores de constantes corresponden

do aqueles apresentados na Tabela 2.

Na Figura 10 está mostrado o comportamento da tem-

peratura do refrigerante na saída do canal. 0 comportamen

to qualitativo ê também verificado. Existe uma pequena di-

ferença já para o cálculo do estado estacionãrio e se acen

tua durante o transiente, o que está de acordo com a dife

rença observada para o calor transferido.

Na Figura 11 encontra-se a comparação do comporta-

mento da temperatura máxima do combustível no canal médio.

Este mesmo comportamento para um cálculo com cinco regiões

axiais e cinco radiais é mostrado na Figura 12. O comporta

mento ê verificado, com a temperatura cajculada caindo mais
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lentamente no início do transitório. Os perfis radiais cor

respondentes a estas temperaturas estão mostrados na Figu

ra 13.

Foram observadas algumas discrepancias entre os cãl̂

culos efetuados com os códigos NÚCLEO e ALMOD. Essas dife_

renças podem ser atribuídas à utilização de diferentes co_r

relações para o calculo de calores específicos, durante o

transitório. Entretanto,para este acidente, a diferença ob

servada nos valores calculados situa-se no lado conservati_

vo.

Para demonstrar que utilizando os mesmos valores

de calor específico seriam obtidos resultados mais concor

dantes foi feita a.seguinte análise. Como o comportamento

transitório do calor armazenado, pelos elementos combustí-

veis, é* uma grandeza fundamental na simulação de transien-

tes no núcleo de um reator, foi feita uma comparação deste

parâmetro toamndo como base os dados representados grafica

mente na Figura 8 (área entre a curva da potência gerada

pelo combustível e a curva da taxa de calor transferido ao

refrigerante). Os valores utilizados em ambos os códigos ,

para esta comparação, foram os seguintes :

a) Calor específico do combustível :

Cf = 5,9 x IO"
2 Btu/£b °F
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b) calor específico do revestimento

C = 8,18 x 10~2 Btu/Jib °F

c) Condutividade.térmica do revestimento

K =7,5 Btu/hr ft °F

Observa-. *í, uma boa concordância do comportamento

transitório do calor armazenado pelo combustível no canal

médio, correspondente entre os valores calculados com o

código NÜCLEO e aqueles fornecidos pelo código ALMOD.

5.5 - Retirada descontrolada de bancos de barras de con

trole a partir de condição subcrítica

Este transiente é definido como uma inserção deŝ

Ü controlada de reatividade no núcleo do reator, causada por

çi um acidente de retirada descontrolada de bancos de barras

l'i de controle. 0 caso agora considerado refere-se ai reator

Ln inicialmente numa condição subcrítica.

a . 9£i Para a analise deste acidente a Westinghouse u
£ •'

|i tiliza hipóteses sob o ponto de vista da obtenção de r£

•:•' sultados conservatives. Estas hipóteses, descritas a s£

guir, são também utilizadas na presente análise com o có-

digo desenvolvido neste trabalho:

a) 0 reator é considerada na condição inicial de
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"hot zero power" uma vez que quanto maior a temperatura do

I sistema, maiores serão os calores específicos assim como o

;, coeficiente de transferência de calor do combustível para

ií o refrigerante, o que tende a re.duzir o efeito de realimen

I: tação Doppler. 0 fator efetivo inicial de multiplicação é

i admitido igual a 1,0 ;

b) Uma vez que a limitação do pico de potência al̂

cançado no transiente, para uma dada taxa de inserção de

;' reatividade, depende principalmente do coeficiente Doppler,

.•V utilizam-se valores conservatives (menor valor absoluto) pa.

ra este coeficiente como função de temperatura, segundo a

- 9
analise apresentada pelo FSAR ;

c) Para o coeficiente de reatividade do moderador

ê admitido o valor conservativo de + 1,0 pcm/°F, apropria-

do para o início da vida do núcleo na condição "hot zero

power", a fim de fornecer o pico máximo de fluxo de calor ;

d) A taxa de inserção de reatividade positiva adnvi

tida ê igual a 75 pcm/seg e o nível inicial de potência con

siderado é dè 10 da potência nominal. A combinação da

mais alta taxa de inserção e da mais baixa potência inicial

produz o mais alto pico de fluxo de calor;

e) O desligamento do reator 5 admitido como sendo j

inicialmente por alto fluxo de neutrons no ponto de desli- f

gamento inferior da faixa de potência. O valor de projeto '
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deste ponto limiar de desligamento é de 25 porcento da po_

tência nominal, sendo porém admitido um acréscimo deste véi

;- lor para 35 porcento. A curva característica de inserção

de reatividade negativa, em função do tempo, é idêntica a_

•,.';: quela utilizada na análise dos casos anteriores. 0 atraso

y'v para o início do movimento de queda das barras de contro

\-\, le, após o comando de desligamento, é admitido no seu va

;>. lor máximo. Este valor, para desligamento por sob repetência,

j -i é considerado igual a 0,5 segundos.

;| Para o cálculo da realimentaçao de reatividade d£

çl/ vido a variações de temperatura do combustível (efeito

fi;-\ Doppler) , definida no modelo do código NÜCLEO como função

|! da temperatura média do combustível, utiliza-se um valor

?4 constante para o respectivo coeficiente de temperatura que

k) produza resultados equivalentes aos da análise do FSAR. No

£'j presente caso este valor é da ordem de - 1,28 pcm/°F, va_
í- -.'

r;fr, lor este coerente com a hipótese de um efeito Doppler m£

nos negativo.£•'•!

i
is.

A Figura 14 apresenta o comportamento da potência

0 gerada no reator durante este transiente, calculada pelo

código NÚCLEO, comparadp àquele obtido do gráfico correspon.

dente apresentado pelo FSAR . O comportamento da potência

calculada no presente trabalho é bastante semelhante àque;

le apresentado pelo FSAR. Torna-se difícil uma comparação

precisa das áreas sob as curvas desta figura, devido a uma

certa imprecisão nos valores obtidos dos gráficos do FSAR,
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que são normalmente apresentados em menor escala. No entan

to, elas se eqüivalem aproximadamente, e representam a e_

nergia liberada para o combustível.

Na presente simulação utilizando o código NÜCLEO ,

o valor da fração total efetiva de neutrons atrasados que

se considerou para o presente caso foi de 0,0075(correspon

dente a Tabela 4.3-2 do FSAR, para o início da vida do nú-

cleo). Além dos seis grupos de neutrons atrasados, consid£

rou-se também o calor de decaimento dos produtos de fissão

segundo três grupos efetivos de "calor de decaimento". Con

siderou-se ainda, constantes durante o transitório os val£

res de pressão, e de vazão e temperatura do fluido refrige_

rante na entrada do reator. Para o calculo do coeficiente de

transferência de calor na folga utilizou-se a correlação do

FSAR, para o início de vida do núcleo, apresentada anteri-

ormente neste trabalho.

Na Figura 15 mostra-se o comportamento obtido para

a temperatura média do combustível, em comparação àquele

apresentado pelo FSAR. Observa-se um valor de pico um pou

co menor para os valores calculados e, apôs a sua ocorrên-

cia, uma queda um pouco mais lenta para a temperatura mé-

dia de combustível. 0 comportamento da temperatura do com

bustível esta relacionado não apenas com as energias libe-

rada pelo combustível e transferida para o refrigerante ,

mas também aos valores utilizados para o calor especifico

do combustível. No que se refere ao comportamento qualita

tivo observa-se uma boa concordância dos valores calculados
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f; com aqueles apresentados pelo FSAR.

Na Figura 36 observa-se o comportamento da temper^

tura media do revestimento. Nesta figura existe também uma

certa imprecisão nos valores para a analise apresentada

pelo FSAR, uma vez que eles foram obtidos de um grafico

em menor escala. A maior diferença observada entre os va

lores calculados e aqueles apresentados pelo FSAR refere-

se ao instante inicial de liberação de energia para o com

bustível. Neste instante, existe um aumento brusco da tem

peratura média do revestimento, segundo o comportamento a

presentado pelo FSAR.

Nà Figura 17 esta mostrado o comportamento do flu

xo de calor através "da superfície externa do revestimento ,

calculado para a região a meia altura da vareta combustí-

vel e referido ao fluxo médio nominal. Os valores assim

obtidos estão comparados com aqueles apresentados pelo

FSAR.

Na Figura 18 apresenta-se o comportamento da temp£

ratura média do moderador, com os valores calculados com

parados aqueles apresentados pelo FSAR. Observa-se uma

boa correspondência entre esses valores, o que leva a

crer que os dados termohidráulicos utilizados para a en

trada do arrefecedor no núcleo são adequados. Dessa for-

ma, conclui-se que a transferencia de calor para o fluído

refrigerante foi também simulada adequadamente.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

£/ O modelo de simulação para o núcleo de um reator do

V:!. tipo PWR, discutido no presente trabalho, mostra-se bastan

£'•• te adequado para simulação de acidentes com vistas a uma anãl_i

ià se até certo ponto simplificada e objetivando a uma econo

M mia no tempo computacional de simulação.

i
i£ A simulação do comportamento neutrônico e da potên

| cia gerada no reator, em função do tempo, apresenta as li^

mitações inerentes a um modelo de cinêtica pontual, espec^i

almente para aqueles-transientes em que os efeitos espe_

ciais não possam ser totalmente ignorados. No presente mo

delo os efeitos espaciais são ignorados inclusive para o

calculo da realimentação de temperatura do combustível, a

qual é considerada função apenas da temperatura média do

combustível e de um respectivo coeficiente de temperatura

fornecido como dado de entrada para o programa. Deste modo,
o modelo de cinêtica pontual deve ser utilizado apenas pa_

ra análises de caráter conservative como as que mormalmen

te são feitas como parte dos requisitos necessários para

fins de licenciamento de uma central nuclear.

0 modelo de parâmetros concentrados mostra-se efi-

ciente para uma análise simplificada da transferência de

90
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calor na vareta combustível pois permite obter resultados

razoáveis utilizando-se de poucas regiões para a discreti-

zação espacial da vareta.

Face aos bons resultados obtidos nos testes reali-

zados, em especial para a simulação do calor transferido ao

refrigerante pela vareta combustível, o programa desenvol-

vido neste trabalho pode ser acoplado a um programa de sî

mulação de uma central PWR, o que permitira uma melhor con

clusão sobre o modelo de termohidraulica de que se utiliza.

Para a execução dos testes realizados com o ccdigo

NÜCLEO foi utilizado o computador CYBER-175 da Control Da

ta. Neste computador, para o caso referente ao 39 teste, o

tempo de CPU foi de 7,138 segundos e corresponde ao tempo

total de execução.

Como sugestões para futuros desenvolvimentos:

a) incorporação de cinética espacial (1 dimensão);

b) analise do canal quente;

c) escoamento bifásico;

d) novas correlações de transferencia de calor;

e) analise do DNBR.



APÊNDICE A

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

(MANUAL DO USUÁRIO)

Neste Apêndice encontra-se um resumo das principais

sub-rotinas utilizadas no código NÜCLEO, com ênfase especi^

• ai para a definição das variáveis utilizadas e dos dados de

;>l ' entrada para o código. A.o sub-rc+.inas são em numero total

:? de 12, desconsiderando-se aquelas correspondentes a cálculo

•!;• de propriedades termodinâmicas da água. 0 objetivo deste A

i- . pêndice ê servir como MANUAL DO USUÁRIO do programa computa.

íí cional.

g ENTER

|: Lê, define e armazena dados de entrada corresponden

| tes ao estacionário e transitório de grandezas termohidrãu

fV licas na entrada do canal médio. Dados correspondentes a po_

tência do reator podem também ser incluídos, caso desejado.

Descrição dos dados solici tados pela sub-rotina:

LLMAX - Numero to ta l de dados fornecidos para

cada variável : Declaração DATA 950.

CONVQ - Fator de conversão da potência do reator para

o seu respectivo valor referido ao nominal :De

claração 960.

92
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CONVP Fator de conversão da pressão para unî

dades inglesas psi : Declaração 970.

CONVG Fator de conversão da vazão de entrada

do reator para fluxo de massa na entra

da do canal médio em unidades inglesas

Jlb/hr ft' Declaração 980

CONVT Fator de conversão para temperatura

claração 990.

POT Potência do reator : Cartão 7.

PSYS Pressão do sistema : Cartão 7.

WIN Vazão de entrada do reator : Cartão 7.

TIN Temperatura de entrada do refrigerante

no reator : Cartão 7.

Instruções para a entrada de dados

VARIÁVEL UNIDADE

CARTÃO 7 POT(l)

PSYS(l)

WIN (1)

TIN (I) °C

POT (2)

PSYS(2)

WIN (2)

TIN (2) °C

etc...

01

F
F
F
F
F
F
F
F

MATO

10.D

10.D

10.D

10.D

10.D

10.D

10.D

10.D

COI

1

11

21

31

41
51

61

71

•UNAS

a

a
a
a

a
a
a

a

10

20

30

40

50

60

70

80
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Variáveis de saída (unidade inglesas) :

XPOTS" Fração da potência do reator no estacic)

nano.

PSS

TINSS

Pressão no estacionario.

Temperatura do refrigerante na entrada

do canal no estacionario.

HINSS Entalpia do refrigerante na entrada do

canal, no estacionãrip.

HPOTl(I)- Fração da potência do reator para o iní

cio do I-êsimo "time-step".

PS1(I) - Pressão para o início do I-êsimo "Time-

step".

DPS1(I) - Derivada da pressão em relação ao tempo

para o início do I-ésimo "time-step".

GIN1(I) - Fluxo de massa na entrada do canal para

o início do I-ésimo "time-ste".

HIN1(I) - Entalpia do refrigerante na entrada de

canal para o início do I-ésimo "time-step*'.

Observação :

0 número de dados fornecidos (LLMAX) d£

ve ser corrente com o numero de "time-steps" do transitório.

YINPUT

Lê, define e armazena dados geométricos do núcleo

do reator. Define e armazena,igualmente, valores iniciais e

constantes necessárias ao cálculo da cinética.
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Descrição dos dados solicitados pela sub-rotina :

T2(10) - Temperaturas correspondentes a valores

tabelados de calores específicos para

o revestimento °F : Declaração DATA

1490.

CTP(IO) - Calores específicos tabelados para o

revestimento Btu/£b °F : Declaração

DATA 1500.

Declaração DATA 1520 :

PNOM - Potência nominal do reator, MW

DIAFP - Diâmetro da pastilha de combustível, in

DIGAP - Espessura diametral da folga, in .

OUDFR - Diâmetro externo da vareta combusti

in

THCLD - Espessura do revestimento, in

CAAFH - Altura média do combustível ativo no

núcleo, in



96

Declaração DATA 1540 :
•

PITCH - Espaçamento das varetas, in

C3 - Fração do calor que é gerado no combujs

tível.

DPFP - Densidade do combustível, % da teórica

DUO2 - Densidade teórica do combustível, g/cm

DENZC - Densidade do revestimento, g/cm

XMUPF - Massa de combustível por pé , Jtb /ft

Declaração DATA 1560 :

NFROD - Numero de varetas combustíveis no nú

cleo.

EPSLT - Fator de convergência.

Variáveis de saída (unidades inglesas) :

FP - Fração da potência total de fissão ger£

da no reator, em relação à nominal, no

estacionãrio.
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PTR - Fração da potência térmica total do r«e

ator, em relação a nominal, no estaci£

nãrio.

QP(I) - Fração da concentração associada ao

grupo I de precursores, em relação à

nominal, no estacionario.

PD(J)

RF

RG

RC

XMUI

XMHI

DEQ

EAREA

Fração da concentração associada ao gru

po J de calor de decaimento, em relei

ção à nominal, no estacionario.

Raio do combustível, ft

Raio interno do revestimento, ft

Raio externo do revestimento, ft

Massa do combustível em cada região axial

da vareta, í-b .

Massa de Zircalloy em cada região axial,

Diâmetro hidráulico equivalente, ft .

Área externa da vareta em cada região
2

axial, ft
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FAREA Area de escoamento do refrigerante, ft'

k
VOLC Volume do canal de refrigeração, ft

VOL Volume de cada região do refrigerante ,

f t 3 .

II

I"!

AREAI

COOLSS

Area externa do combustível em cada

2
giao axial, ft

Calcula o estacionário do arrefecedor.

Variáveis de saída (unidades inglesas) :

POTCM Potência total do canal médio Btu/hr

POT(I) Potência gerada na região axial I da va.

reta Btu/hr

HM(I) Entalpia específica media do líquido com

primido no volume de controle I, Btu/£b
m

TC(I) Temperatura media do volrjne de controle I ,

°F .

HIN(I+1)- Entalpia específica de saída do volume

de controle I, Btu/£bm .
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TMW - Temperatura média do arrefecedor no nu

cleo, °F .

DMW - Densidade media do arrefecedor no nú

I c l e o , ^ b 5

G(I) - Fluxo de massa médio no volume de con

£:• trole I , Jtb /hr ft

p| HC(I) - Coeficiente de transferência de calor

para o refrigerante calculado pela cor

relação de Dittus-Boelter e correspon-

d s ^ dente ac volume de controle I, Btu/

I hr ft2 °F .

Temperatura média da superfície exter-

na do revestimento na região axial I ,

|;; Observação :
f'r\

A declaração 2515 deve ser normalmen

te omitida.

ir:

I DITTUS (T,G,H)

Calcula o coeficiente de transferência de calor em

Btu/hr.ft F , através da correlação de Dittus-Boelter .

Como cálculos intermediários calcula a viscosidade, o ca

lor específico a pressão constante e a condutividade térmi-
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ca da água utilizando polinômios validos para pressões da

|! ordem de 1500 a 2500 psi.
Pi

Is Variáveis de entrada :

u
j£ T - Temperatura media do líquido comprimido,

Fluxo de massa médio vio líquido compri-

do, Zb /hr.ft2 .

Variável de saída :

H - Coeficiente de transferência de calor

para o fluido refrigerante, Btu/hr ft F .

I FUELSS

Calcula o estacionãrio para o revestimento e combus

|.: tível utilizando as soluções analítica estacionarias.

li
É

Variáveis de saída (unidades inglesas) :

XKCLD(I)- Condutividade térmica do revestimento

na região axial I Btu/hr ft °F

TH(I) - Temperatura média do revestimento na re

gião axial I, °F
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i~\

i

íf:«!

Temperatura da superfície interna do

revestimento na região axial I, °F

HGAP(I) - Coeficiente de transferência de calor

da folga, Btu/hr ft2 °F .

TFZ(NMAX,I)-Temperatura da superfície externa do

combustível na região axial I, F .

I?

s.

I

XKU(N,I)- Condutividade térmica do combustível

para a região nodal correspondente ao

anel radial N e região axial I , Btu/

hr ft °F .

TF(N,I) - Temperatura media da região nodal do

combustível correspondente ao anel ra

dial N e região axial I, °F .

TF2(N,I)- Temperatura da superfície externa da

região nodal (N,I) do combustível, °F .

Temperatura do centro do combustível

na região axial I , °F .

POT(I) - Potência térmica gerada na região axial

I, no estacionãrio, com o reator funci_

onando a potência nominal.
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IN

TMF

I
I
In

Temperatura media do combustível no r£

ator , °F

Observação : Se IOG = 1 , HGAP(I) não ê calculado.

COEFF

Calcula os coeficiente de transferência de calor

para o fluido refrigerante através da sub-rotina DITTUS e

os coeficientes de transferência de calor para a folga.CaJ^

cuia as condutividades térmicas do combustível e revestimen

to e os coeficientes de acoplamento entre as regiões (con-

dutâncias) utilizados no calculo do transitório. Calcula

ainda os calores específicos para o combustível e revesti-

mento.

£ Í

í .J

I
fc

Variáveis de saída (unidades inglesas):

HC(I) Coeficiente de transferência de calor

para o refrigerante calculado pela cor

relação de Dittus-Boelter e correspon-

dente ao volume de controle I, Btu/hr

ft2 °F .

HGAP(I) - Coeficiente de transferência de calor

da folga na região axial I, Btu/hr ft °F

XKCLD(I)- Condutividade térmica do revestimento

na região axial I, Btu/hr ft °F .
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XKV(N,I)- Condutividade térmica do combustível pa

ra a região correspondente ao anel ra

dial N e região axial I, Btu/hr ft °F .

XKAHC(I)- Coeficiente de acoplamento(condutância)

entre o revestimento e o refrigerante,

Btu/hr °F .

ír.1

0

XKANH(I)- Coeficiente de acoplamento(condutância)en

tre a região externa do combustível e

o revestimento, Btu/hr °F

XKA(N,I)- Coeficiente de acoplamento(condutância)

entre a região N do combustível e a re-

gião N+l , Btu/hr °F .

§;'
SHUOZ(N,I)- Calor específico do combustível na re-

gião nodal (N,I), Btu/ilb °F .

SHZIRC(I)- Calor específico do revestimento na re-

gião axial I, Btu/£b °F

Observações :

omitida.

-A declaração 3925 deve ser normalmente

-Se IOG = 1 , HGAP(I) não e calculado.
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HEUNTCÇNNN)
r

Esta subrotina integra as equações de transferên

cia de calor pelo método de Heun. No caso de NNN=0 é feita

apenas a previsão dos valores para o final do "time-step",

enquanto que para NNN=1 é feita a correção desses valores.

Variáveis de saída (unidades inglesas) :

TH(I)
i:i

í
te'
I

Temperatura media do revestimento na re

gião axial I °F

TF(N,I) - Temperatura média do combustível da r£

gião nodal (N,I), °F .

TMF - • Temperatura média do combustível no r£

ator , F

* , ; - • • ' :

PHC(I) Calor transferido ao refrigerante, Btu/

hr , na região axial I.

HEUNDMÇNNN)

Esta subrotina integra as equações termohidraulicas

de conservação de massa e energia para o fluido arrefecedor,

pelo método de Heun. As equações utilizadas e o método de

solução foram explicados detalhadamente no Capítulo IV. No

caso de NNN = 0 é feita apenas a previsão dos valores para

o final do "time-step", enquanto que para NNN = 1 é feita a

correção desses valores.
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Variáveis de saída [unidades inglesas) :

HM(I) Entalpia média do volume de controle I,

Btu/í-b
m

XM(I) Massa contida no volume de controle I,

HIN(I+1)- Entalpia na saída do volume de controle

I , Btu/£b .

WIN(I Vazão de saída do volume de controle I

em Jlbm/hr .

TMW Temperatura media do moderador no núcleo

do reator , °F .

(':'
S

DMW Densidade média do moderador no núcleo,

£bm/£t
3 .

RECON

Esta subrotina estima as temperaturas entre as r£

giões radiais. A sua utilização não é obrigatória a simula

ção de um transiente.

Variáveis de saída (unidades inglesas) :

TH1(I) - Temperatura da superfície interna do revestimen

to, na região axial I, °F .
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TF2(NMAX,I)- Temperatura da superfície externa do

combustível na região axial I, °F .

TF2(N,I)- Temperatura de interface entre os anéis

radiais N e N+l , situados na região

axial I, F .

TF1(I) - Estimativa da temperatura do centro do

combustível na região axial I, °F.

APRINT(MMM)

Esta subrotina imprime valores calculados durante

o transitório :

MMM = 1 - Impressão de valores calculados pela

sub-rotina COEFF.

MMM = 2 - Impressão de valores calculados pela

| sub-rotina HEUNTC.

MMM = 3 - Impressão de valores calculados pela

sub-rotina RECON.

MMM = 4 - Impressão de valores calculados pela

sub-rotina HEUNDM.

REATV(Ta,TMF,TMW,DMW)

Calcula a reatividade total do sistema. Esta reati
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vidade inserida "externamente", reatividade de desligamen

to do reator e realimentaçao de reatividade. A reatividade

inserida é simulada por uma função linear. A reatividade de

desligamento ê obtida pela simulação, mediante segmentos

de reta, de uma curva característica de Inserção de reati-

vidade pela queda fias barras de controle. A realimentaçao

de reatividade leva em conta os efeitos devidos ã variação

das temperaturas do combustível e moderador, e da densida_

r.í " de do moderador. Para qualquer destes casos os coeficientes

;'*s de reatividade são considerados constantes e fornecidos co
tS'S

| mo dados de entrada.

i.lí

.<•-/*

«; - '

j j Variáveis de entrada :
V"'
t •

"í-:. TQ - Tempo decorrido apôs o início do tran

í" siente seg

fy TMF - Temperatura media do combustível no r£

fe ator , °F .

fe TMW - Temperatura media do moderador no nu

£j cleo do reator F .

•" DMW - Densidade média do moderador no núcleo,

: ib m/ft
3 .

V Descrição dos dados solicitados pela sub-rotina :
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DROIN Taxa de inserção de reatividade "exte;r

na", pcm/seg : Declaração 8780.

TT Tempo em que ocorre o comando de

gamento seg : Declaração 8780 .

Observação : Para o caso em que este tempo não é

prê-fixado, mas sim dependente de controles automáticos do

reator durante o transitório, este tempo deve ser forneci-

do inicialmente com um valor maior do que o tempo total e_s

timado de duração do transiente.

r Y

DELAY Tempo df atraso para o início do movjl

mento de queda das barras de controle

apôs o comando de desligamento do rea

tor : Declaração 8780.

AFT Coeficiente de temperatura do combustj!

vel, pcm/°F : Declaração 8790.

AWT Coeficiente de temperatura do moderador,

pcm/°F : Declaração 8790.

ADENS Coeficiente de densidade do moderador,

pcm.ft /í,b . Declaração 8790.

A,B Coeficiente de potência pcm : Declara^

ção 8790.
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IM - Numero de retas fornecidas para a cirr

va característica de inserção de reati^

vidade, mais um : Declaração 8800.

I,XHI,XMI,TQ1,TQ2 -Estes valores devem ser inicialmen

te zerados : Declaração 8800.

Q(20)

XM(20) -

Vetor que fornece os intervalos de tem

po de duração dos seguintes segmentos

de reta, seg : Declaração 8810 e 8820.

Vetor que fornece as inclinações dos

segmentos de reta da curva caracterís-

tica de inserção de reatividade, em

*pcm/seg : Declarações 8830 e 8840 .

Variáveis de saída :

ROIN Reatividade total inserida "externamen

te", pcm

ROSD Reatividade total inserida pelo movimen

to de queda das barras de controle du-

rante o desligamento, pcm

ROFB Reatividade total de realimentaçao

pcm .

RO Reatividade total do sistema, K/K .
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•Kiv

Observação : Para o caso em que o comando de

não ê prê-fixado, mas ao contrario, depende de con

trole automático do reator, este controle deve ser fornecjL

do na declaração 8853. Por exemplo, para o caso do comando

;. j de desligamento ocorrer quando a potência de fissão ultra.

-I passa 35 porcento de valor nominal , a declaração deste con

iâ\ trole ficará sendo :

M • IF (FP.LT.0,35)60 TO 20

|-J COHENZ (NNN)

í: Integra as equações de cinética do reator. No caso

I? de NNN = 0 ê feito apenas o calculo para a metade do "time^

I1' step" , enquanto que para NNN = 1 é feito o calculo para o

Si' final do "time-step", a partir dos valores obtidos para o

$} primeiro caso.

k Observação :

í;'\ Antes da chamada inicial (NNN=0) , devem

•B ser definidos os seguintes valores no programa principal :

V RO0 = reativ-dade do sistema para o início do

:; intervalo de tempo de integração.

:';\ ROÍ = reatividade do sistema para a metade do

f intervalo de tempo de integração.

;'•• E antes da chamada final (NNN=1) , deve ser definido



fy.
i-v.j

I
fe

??•-

Ill

o valor :

RO2 = reatividade do sistema no final do intervalo

de tempo de integração.
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