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SINOPSI:

SACI-2 c um programa de computador elaborado para o estudo

do comportamento dinâmico de uma central nuclear do tipo PKR. Pâ

ra avaliar a qualidade dos seus resultados, SACI-2 foi usado pa-

ra recalcular testes de comissionamento realizados na central de

Biblis-A e para calcular transientes postulados para Angra-2.

Os resultados de SACI-2 mostraram boa concordância tanto

com os obtidos experimentalmente para Biblis-A, como cora aqueles

calculados cora o código LOOP7 , da KWU, para Angra-2. Neste últi-

mo caso, em todos os transientes calculados o código SACI-2 gas-

tou muito menos tempo de processamento (CPU) que LOOP7, da or-

dem de 6 vezes menor, e seus tempos de cálculo foram menores que

o tempo real dos transientes.
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1. I ntrodução

O projeto c. a análise de segurança das centrais nucleares re-

querem um estudo detalhado do comportamento dos seus diversos siste

mas c componentes em condições operacionais e acidentais. Para isso,

são desenvolvidos os códigos de dinâmica que possibilitar, uma anáH

se do funcionamento de centrais durante os transientes e acidentes

postulados de acordo com as normas de licenciamento em vigor no pa-

ís. Para a análise de segurança, a confiabilidade dos resultados de

cálculo é de primeira importância e, por isso, uma verificação cui-

dadosa dos modelos utilizados nesses códigos se faz necessária. E

prática internacional fazer-se essa verificação, sempre que possí -

vel, comparando-se cálculo e experiência, e a concordância entre os

resultados mostra se os modelos de simulação são adequados ou não

para a representação da central. Esse procedimento foi adotado par3

avaliar os modelos termohidráulicos do código SACI-2 [1], recaleu -

lando-sc três dos testes de comissionamento realizados na central

nuclear de Biblis-A (RFA) 12].

Além disso, foi feita uma comparação entre os resultados de

SACI-2 c os do código alemão LOOP7 [3], calculando-se transientes

postulados para a central de Angra-2.

2. Descrição Resumida do Código SACI-2

0 código SACI-2, desenvolvido no Centro de Desenvolvimento da

Tecnologia Nuclear (CDTN) da. NUCLEBRA"S, foi elaborado para ser uti-

lizado no estudo do comportamento dinâmico de centrais nucleares do

tipo PWR. Alem do reator e do pressurizador, até 3 circuitos de re-

frigeração podem ser simulados, assim como os principais sistemas

de contTOle, limitação e proteção.

No reator, a potência c calculada considerando-se a potência

de fissão e a de decaimento. 0 comportamento do fluxo de neutrons e

obtido pelas equações cineticas com 6 grupos de neutrons atrasados.

0 calculo de rent ivid.'idc leva cm conta os efeitos de rcnl iir.cnt.ieao

Dopplcr do combustível, de temperatura c densidade do nodcr.ulor ,bom

como ;>s rcatividades externas, tais como as de barras de controle c

de desligamento. As propriedades médias no núcleo, usadas nos cnlcu

los de rent iv idade, são determinadas ou por médio aritmética dos
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valores das varias regiões em que se supõe dividido o núcleo ou por

media ponderada pelo quadrado da distribuição axial de potência dos

valores dessas mesmas regiões. N"a direção radial, o núcleo c repre-

sentado por 2 regiões de combustível, 1 de revestimento e 1 de re-

frigerante, e na direção axial são considerados 4 segmentos por ca-

nal de refrigeração simulado. A taxa de transferência de calor en-

tre o revestimento e o refrigerante 6 calculada considerando-se dois

regimes : condução-convccção e ebulição nucleada. A distribuição

axial de potência é considerada constante durante o transiente e p£

de-sc supor que uma fração da potência é gerada diretamente no mod£

rador.

No pressurizador, são simulados os volumes de água e vapor, s£

paradamente, e o sistema de controle de pressão, com as válvulas de

alívio e de segurança, os aquecedores e o "spray".

No vaso de pressão, o refrigerante proveniente dos circuitos c

parcialmente ou totalmente misturado ("cross flow" e "mixing") no

plenum inferior do vaso. Supõe-se também que uma fração do fluxo de

refrigerante não é efetiva para remoção de calor, passando por fora

do núcleo ("bypass"). E, no plenum superior, considera-se que o re-

frigerante ê novamente misturado, antes de sair para os geradores de

vapor. 0 atraso no transporte de fluido através das tubulações é* le

vado em conta em função da vazão do refrigerante, que pode rever-

ter-se dependendo das perdas de pressão ao longo de cada circuito.

0 gerador de vapor 5 representado por um plenum de entrada,qua

tro regiões de transferência' de calor (tubos U) e um plenum de saí-

da, no lado primário; c por uma única região, contendo uma mistura

homogênea de água e vapor saturados, no lado secundário.

0 programa SACI-2 calcula os principais transientes de reativ^

dade, de remoção de calor c os resultantes de falhas de equipamento,

normalmente apresentados nos relatórios de segurança de centrais nu

cleares. Em conseqüência das variações principalmente nos projetos

dos sistemas de controle limitação c proteção, existem versões espe

cíficas de SACI-2, uma para cadn central considerada.

Recalculo _Jc_Tcsjejs_ dc Com|̂ Jo.njjmen_t o__dc_ BiM is-A

Para os cálculos re la t ivos a Riblis-A, foi necessário iiioúifi -
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car os modelos de simulação referentes, principalmente, aos siste-
mas de controle de pressão dos circuitos primário e secundário e ao
sistema de controle de temperatura média do refrigerante. Essas mo-
dificações foram baseadas cm informações fornecidas diretamente pe-
la KWU. E, por nao ser de interesse urna simulação completa da cen-
tral, elas se restringiram somente àquelas necessárias ao cálculo
dos três testes propostos, ou seja:

- Desligamento do Reator
- Parada de emergência
- Rejeição completa de carga.

Nestes cálculos, os dados de entrada usados em SAC1-2 foram os
mesmos utilizados pela Kh'U, no código LOOP7, para calcular os refe-
ridos testes. Desses dados, o diagrama de carga, as variações de
reatividade para desligamento do reator e as devidas ã ação do sis-
tema de controle, no caso de rejeição de carga, são os experimentais,
obtidos durante o comissionamento. Além disso, a curva de desliga -
mento das bombas principais de refrigeração, no caso de parada de
emergência, foi ajustada à experimental, já que o modelo utilizado
em SACI-2 leva a um decaimento mais rápido do que o real Cmodelo con
servativo).

Nas Figuras 1, 2 e 3, resultados de SACI-2 são apresentados em
comparação com os experimentais para alguns dos parâmetros mais sij>
nificativos da central. A concordância entre eles é muito boa em to
dos os três casos.

4. Cálculo de Transientes para Angra-2

Inicialmente, o código SACI-2 foi desenvolvido para simular An
gra-1. Devido às diferenças existentes entre os sistemas relaciona-
dos com a segurança, da KWU e da Westinghouse, uma nova versão foi
desenvolvida para analisar o comportamento de central PLR tipo An-
gra-2. Para isso, novos modelos para os sistemas de controle, limi-
tação e proteção foram simulados e introduzidos no código, represen
tamio as características essenciais necessárias para a análise de
transientes.

A verificação dos modelos dessa nova versão do código SACI-2

foi realizada calculando-se os requintes transientes, postulados pa
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ra Angra-2:

- Abertura inadvertida de uma válvula de segurança do circuito

principal de vapor

- Falha de uma bomba principal da água de alimentação

- Desligamento da turbina

- Desligamento do reator

- Retirada descontrolada dos conjuntos de barras de controle D

e L

- Perda simultânea de potência interna e externa.

Esses transientes foram calculados também com o código L00P7,

versão implementada no computador da NUCLEBRiS (CDC 6600) e cedida

pela NUCLEN. Os mesmos dados e condições foram usados nos dois cõdî

gos, com exceção das propriedades térmicas do combustível e do re-

vestimento, consideradas constantes em LOOP7, e tomadas como fun-

ções das temperaturas em SACI-2.

Os resultados de SACI e LOOP7 foram comparados e mostram uma

boa concordância como pode ser visto nas Figuras 4 a 9. A Tabela 1

apresenta a comparação entre os tempos de processamento obtidos com

os dois códigos, mostrando que o código SACI gastou muito menos tem

po de CPU que L00P7, da ordem de 6 vezes menor, e seus tempos de

cálculo sempre foram menores que os tempos reais, em todos os tran

sientes analisados.

TRANSITÓRIOS

Abertura in.iávcrtida de una vãlvu
Ia d* srpir.in.-a da linha principal
de vapor

Fslha de ura hosba principal da
água Jc alimentado

Pefliji-rri© da turbina '

PcMifsrrnJO <lo reator

Ertiraifa ilrtrontrolada Jc» conjun
!•» dc harra» «Jc centrei* D » L ~

frrda í irutt.ínea <lc pelínci» i«-
Itfriw c rairftta

TEMPO SIMULADO

200

270

140

140

120

700

SACI.7

200

" . *

140

1*0

120

:oo

ÍVTfcRVAIfl CE fiXC
USU0 NOS CÃLCLIC*

(»

LOOI'7

0,0»

0,0»

0,0»

0,0»

0.0»

0,0*

SACI-2

Variável

Vjriível

Variável

Variável

Variável

Variável

TC.VPO DE CPU
(O

IOOP7

}«t

640

3VI

314

SI»

»40

SACI-2

S»

•2

»f

»J

•»

10»

10CP7

1.»»

2.)7

2.»»

2,74

2,M

7.70

SACI -2

0.2»

0,Ji

0.42

C.4»

0,1»

TABELA 1 - CALCULO DE ACIDENTES POSTULADOS PARA ANGRA-2
COMPARAÇÃO DOS TEMPOS Dli PROCESSAMENTO DE SACI-2 E L00P7
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5. Conclusões

A verificação dos modelos de SACI-2, há algum tempo atrás, era

bastante dificultada pela falta de informações requeridas para esse

fim, principalmente pela não disponibilidade de resultados experi -

mentais ou obtidos com outros códigos do mesmo tipo, já qualificados.

A disponibilidade de testes experimentais de Biblis-A, bem co-

mo de resultados obtidos com um código qualificado, como o LO0P7,

possibilitou uma verificação mais rigorosa de SACI-2. E, embora em

todos os transientes calculados una simulação simétrica tenha sido

usada, os resultados mostram que o modelo termohidraulico do código

c adequado para a representação de uma central nuclear do tipo PVíR

e que os modelos dos sistemas de controle, limitação e proteção de

Angra-2 estno simulados corretamente.

Uma verificação adicional em cooperação com a WUCLEN e a KWU,

utilizando testes realizados na central nuclear de Grafenrheinfeld

(RFA) e no Loss of Fluid Test Facility-LOFT (EUA), esta sendo pre-

parada.
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