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RESUMO 

Neste trabalho desenvolve-se un nodeIo para o estudo do fenô 

meno do remolhamento que ocorre nua reator PWR após o acidente de 

perda de refrigerante. 0 problena transiente da condução de calor 

no revestimento da vareta, combustível é formulado variacionalmen-

te, adotando-se condições de contorno que procuram simular a inte 

ração térmica do revestimento com o refrigerante e com o combustí 

vel. Soluções numéricas são obtidas utilizando-se o método dos ele. 

mentos finitos para a discretização espacial, e uma variante do 

esquema de Crank-Nicolson para a integração no tempo. Alguns re

sultados numéricos são "apresentados mostrando-a evolução da fren

te de remolhamento. 

ABSTRACT 

"An Finite Element Model for the Quench Front Evolution Problem" 

In this work a model for the reletting problem associated 

with the loss of coolant accident in a PWR reactor is proposed. 

A variational formulation for the time-dependent heat conduction 

problem on fuel rod cladding is used, and appropriate boundary 

conditions are assumed in order to simulate the thermal 

interaction between the fuel rod cladding and the fluid. A 

numerical procedure which uses the finite element method for the 

spatial discretization and a Crank-Nicolson-like method for the 

step-by-step integration is developed. Some numerical results are 

presented showing the quench front evolution and its stationary 

profile. 
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IMRCWJCto 

Nos reatores tipo PKR4 UM dos componentes v i ta i s 
parada segurança da planta e o circuito piimário, res
ponsável pela refrigeração do núcleo do reator. Por i£ 
so Evsao, no licenciamento de centrais nucleares ê ~ 
obiiç3tória 3 análise do acidente de perda de refrige
rante (DXA). Este acidente, causado pela ruptura da 
tubulação do circuito primário e a perda, e« um teapo 
extremamente curto, do refrigerante nele contido, con» 
die a ua aumento da temperatura do revestiMento da va
reta combustível, quer pelo calor armaienado nas pasti 
lhas, quer pela geração de calor por decaimento dos pro 
dutos de fissão. ~ 

rara evitar que a temperatura do revestimento au 
•ente excessivamente, o que poderia causar a fusão dõ 
revestimento e conseqüentemente a liberação de produ
to* radioativos para a contenção, entra cm ação o Sis-
tera óe Refrigeração de Emergência injetando água no 
núcleo. No entanto, acixa de ua certo valor da tempera 
tura ôa superfície do revestimento, chamada temperatu
ra de Leindcnfrost (.&i), o refrigerante não consegue 
fa:er contato com a mesma. Como, durante um LOCA, as 
teoperaturas no revestimento são geralmente maiores 
que il, o renolhamento só se processará, efetivamente, 
na região do revestimento cuja temperatura já tenha s i 
do rebaixada até esse limite. A medida em que o refri
gerante molha o revestimento, estabelece-se uma frente_ 
de reaolhamento, ã montante da qual o revestimento jâ 
foi molhado e â jusante da qual e le está seco. A fren
te de renolhamento atinge, após algum tempo, una velo
cidade e um tamanho que se manterão praticamente cons
tantes ate o final. Após atingir essa condição, a fren 
te de renolhamento passa a ser denominada de frente es 
tacioniria. * 

A maioria dos trabalhos publicados 11-31,^ nesta 
área, procuraram caracterizar a frente estacionaria. 
Rira isso, adotaram um modelo térmico para o revesti
mento, desacoplado do fluido, fixando um perfil de 
transferência de calor com o fluido e trabalhando com 
um retcrencial móvel com a frente (velocidade constan
te). Com isso, eliminaram a dependência com o tempo e 
obtiveram soluções semi-analíticas (desenvolvimento em 
série} para o campo de temperaturas no revestimento. 
No trabalho (4) esse acopl.wri.to é considerado e o mé 
todo de diferenças finitas c empregado para a obtenção 
de soluções luracricas. 

Nesse trabalho, baseado cm (5), simula-se desde 
o aprecinento da frente de rrmolhamcnto até o estabe
lecimento da frente estacionaria, com o que leva-se em 
conta o* efeitos provenientes da entrada c saída do rr 
friccnuitc. Admit inde-sc que a injeção de água no mi-' 
clco i feita por baixo, a siRtilaçao do aparecimento da 
frer.tr c conseguida mediante a definição de im coefi
ciente de transferência de calor no contorno inferior 

da vareta. O problem transiente da condução de calor nc 
revestimento da varett combustível é resolvido no domí
nio bi-dimcnsional mostrado na figura Ia. Para simular 
a interação térmica entre a superfície do revestimento 
c o fluido a ela adjacente, asstme-se, ao longo davare 
ta, ua certo perfil pura o coeficiente de transferência 
de calor (f ig. lb). 

Soluções numéricas desse problema são obtidas 
usando-se o método dos elementos finitos para .1 discre 
tização do domínio espacial, e uma variante do esquema' 
de Crank-Nicolson ptra o avanço da solução no tempo. 
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Fig. 1. a) Domínio de definição do problema, b) Aproxi 
nações para o perfil do coeficiente de transfê 
rência de calor ~ 

FOfiMULAÇto DO PROBLBK - DESENVOLVIMDOO I» MOOfLO 

Os limites «inferior e superior,da frente de remo-
Ihamento.são os pontos do revestimento que estão respeç 
ti vãmente- â temperatura de ebulição incipiente IOJR) Õ 
â temperatura de Leindcnfrost (0^). Para simular o apa
recimento du frente, cstnhelcce-sc um coeficiente do 
transferencia de calor constante (Hp) no contorna infe
rior da vareta, Esta transferência de calor faz com quo 
a temperatura na parte inferior da vareta diminui. A 
partir do instante cm que as temperaturas, nestí. região 
do revestimento, se tomarem menores que Of,, a vareta 
começará a ser remo!liada, passando a existir uma trans
ferência de calor no contorno lateral,entre a vareta e 
o refrigerante. A frente de remolhamento estar» total-
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•rate fornada quando aparecer I U parte inferior do re
vestimento a tn^arraturu ejg. 

Considera-se i|uc a frente estacionaria está esta
belecida, a partir do instante ca que a velocidade e o 
tamanho da frente de rcmolhamento assume» valores que 
se mantêm praticamente constantes. Para se saber a velo 
cidade e o taamho da frente deve-se conhecer a distrl 
buição espacial c tenporal da temperatura no revestinen 
to da vareta combustível. Assim sendo, c necessário re
solver a equação da condução de calor dependente do tea 
po no revestisento. ~ 

Hipóteses Utilisaúas. No Modelo desenvolvido são 
utilizadas as scguTntéTTupótcses: 

i ) Admite-se simetria axial e portanto o domínio de 
definição do problena c a região bidimensional Q ifig. 
Ia). 

ii ) A temperatura no contorno superior do revestimen
to (fronteira r,) é considerada conhecida e fixa no tem 
po, sendo seu valor igual ã temperatura inicial do re -
vestimento. 

iii) Admite-se que, no contorno entre o combustível e 
o revestimento (fronteira r,), se possa ter fluxo pres
crito não-milo. Oeste modo, pode-se considerar,ainda que 
de forma sinçlificada, os efeitos do calor que continua 
• ser gerado no combustível pelo decaimento dos produ
tos de fissão, c também a redistrilwição do calor acumu 
lado no combustível durante o funcionamento nona] do 
reator. 

iv ) Os fenômenos terwo-hidráulicos que governa riam 
os diferentes mecanismos de transferencia de color, en
tre o revestinento c o refrigerante, não são considera
dos. Este problema c tratado de modo aproximado, de for 
na que o efeito térmico do refrigerante sobre o revesti 
nento c indiretamente levado cm conta pelo estabeleci -
nento apriorístico de una certa distribuição de fluxo 
de calor entre ambos (fronteira r,). Para modelar o per 
fil do coeficiente de transferência de calor,entre o re 
vestirocnto e o refrigerante, foram utilizados dois tipos 
de aproximações que são mostrados na figura lb. 

Convém observar que,em qualquer das duas aproxi
mações adotadas, a despeito da escolha previa do meca
nismo de transferência de calor entre o revestimento e 
O refrigerante, a distribuição da função H(:,t), que de 
pende do conhecimento da posiçãu da frente de rcmolha-~ 
mento c do seu comprimento, só poJc ser determinada uma 
vez resolvido globalmente o probl-ma de condução de ca
lor no revestimento, tirn outras palavras, esta condição 
de contorno, que introduz una nac-lincaridade no problc 
ma, traduz, ainda que de forma aproximada, a interação-

revest intento-refrigerante. 

v ) As propriedades materiais do revestimento irão de 
pender da aproximação usada para o perfil do coeficien" 
te de transferência de calor entr.; o revestimento e o 
refrigerante. No caso da primeirí aproximação (linha 
cheia na fig. lb) as propriedades materiais serão con
sideradas constantes por região, enquanto que, na segun 
ida aproximação (linha tracejada) elas serão considera' 
das variáveis com a posição axial, 

Uc acordo com as hipóteses interiores, o problena 
ã ser analisado c descrito por: 

- Eqmçâo da condução de calor hegime transiente) 

div|-K(i,t)VOU,i,t)J«p(z,t)cp(;,t)Ó(x,z,0 - 0; 

e» f,<,0,TJ (1) 

onde 0(x,z,t) é o campo de tcmpciatura do revestimento, 
e K(:,t), p(z,t) c cpíz,t) repreientam respectivamente 
« condtitividade térmica, a dcnsiiadc c o calor específi 
co do Kitcrial do revestimento. 

- ConJição Inicial 

0{x,l,C) • 0o(x.t) 

onde Sofx.x) é o caapo de temperatura inicial do revés 
tiacnto. ~ 

> Condições de Contorno 

( i ) »(x.t,t)|ImLi -*(x.t) « r , , 

onde ? é a temperatura prescrita na face 
do revestimento. 

( i i ) -K(z.t) W W > | « q" (t.t) em r, 
|x-0 v 

O) 

superior 

(4) 

onde % é o fluxo de calor prescrito entre o combustí
vel e o revestimento. 

( i i i ) -KU.t) W*j|iÍ>| -|L[e -e(x,L,,t)) 

e-r„ (5) 
onde Sgp e a temperatura de entrada do refrigerante. 

(iv ) K(z,t) W(xf'' t ) | «H(i,t)[0 (x,t)-a(o,z,t)] 
lx»o r 

i \ . (6) 

onde 0[.(z,t) é a temperatura do refrigerante c 5 é a 
espessura do revestimento. 

No caso em estudo, o fluxo de calor entre o re
vestimento e o refrigerante é una função seccionalnen-
te_contínua. Ê esperado, portanto, qiienuma neqwen? re 
gião da supjrfície do revestimento, próxima a frente 
de rctto)ham;nto, desenvolvam-se acentuados gradientes 
de temperatura. Assim, do ponto de vista de soluções 
numéricas, c mais conveniente a utilização de u m for
mulação variacional. 

Formulação Variacional. Define-se o espaço de va 
riações admissíveis .V. como sendo igual a 

Ve - tí c K.aO;Cv9)&s La(0);§L «O;. i«l,2) ; (7) 

e o conjunto de funções admissíveis K. como sendo: 

K0 * (0 c 1,(0);im f ltlg^eL -V; i-1,21 

onde l.a (R) ç o espaço das funções quadrndo-intcgravsis 
cm ft, e I^ c o contorno de íl com temperatura prescrita 

A formulação variacional do problema, equivalen
te â obtenção da solução fraca do problema da conc'-.:;ão 
de calor, consiste na determinação do elemento 
6(x,t) c Ke que satisfaz a condição inicial (2), c 
quê para cad.i tempo t c [0,TJ verifica a forma varia
cional 

| (Kwo.^pcp | f 6>dn-[ õ^dr-í (HpO^HpOlíIdr-

(8) 

-, (Ho..-iie)6dr . o võ « v . 

de maneira tal que: 

6 - 0 x V. V9« K, 
0 

(9) 

110) 

12) 

Modelo Piscreto-Soluçõcs Aproximada». Seja V: \m 
subespaço de dimensão finita de Vg c («iA L , . . . , + * , ) 
uma base desse subespaço. O subespaço VB « const ruído 
pelo método dos elementos finitos. Paro isto, a região 
(1 é particionada cm triângulos que não se sobrepões. 
Em cada triângulo, o campo de temperatura é aproxitado 
BOr; 

j 

ec(xfi,t) - l L,u»x)^(t) íx,»)« ri", o » 
j«i ' i 



onde Lj(x,:) são as funções de interpolacão local e 
OJU) são os valores nodais da temperatura. 

A união, para I M dado nó i da Ktlha, das Lj(x.z) 
de todos os elementos a que este nó pertence, ira for» 
necer a fiatcào de interpelação $l<*al associada ao na 
i, e que corresponde justamente ã componente «j da ba
se do espaço Vg. Adotando-se ca cada elemento I M inter 
polacão linear, \ty fica definida COMO: 

%* - IB" s C*;0
h| e« P

l VOe <=^,;6h| «°> . O » 

onde P1 ê o espaço dos polinômios de grau menor ou 
igual a l , e C° designa o es|>aco de funções continuas. 

Usando-se, para o cam» <** temperatura, a aproxjL 

•ação 6h . I • U , t ) 6 i ( t ) , c utilizando-se o aétodo de 
i»l * 

Galerkin na forma variacioaal (9), chega-se a um s is te 
an de equações diferenciais de 1? ordem, que pode ser 
escrito matricialmente ecoa: 

IC){») • l « { 9 ) « ÍF) , (13) 

onde [CJ...Í PCn*4*4dO ; i , j - l , 2 , . . . , N , 
*J JQ P * i 

i , j « l , 2 , . . . ,N , 

Í*l t2»*••«N a 

{o)T.{•\e*....,e,l] e íè)T.(ôl,ô',...,éN>. 

A deterainação dos parãnetros 0 , a partir dos 
quais fica caracterizado ô", exige a integração do sis 
ten de equações (13). Utilizando-se o esquema de 
Crank-Nicolson obtém-se 

'ai «w1* m tcn>- è iVi»ten*i}-

- l á t l Cn,l>' Wx ICnl- 1 , K n» 1 V * 

* I «a»!»* 2 < V 
(14) 

onde levou-se cm conta que IC1, (K| e (F) dependem do 
caupo de teaperatura c.portsnto, i.rç>lici»amcnte, do 
instante considerado. Na expressão anterior,o índice 
(n«l) indica valores a sereia avaliados no instante de 
cálculo tnfi»(n*l)At c o índice n corresponde a valo
res conhecidos no instante arterior tn«nAt. 

Como o sistema de equações (11) c nãb-linear,uma 
lincarizaçüo é feita pelo scj.uintc esquema iterativo: 

ià tÜ'* & W \ 0 \ •»i 

•'m O * m «c»>- \ «V" V 

• i «£!'• i ífr.> (15) 

onde o indico t indica a iteração qnc está sendo rcalí 
zada. Assim, fixado obstante de tempo, repete-se õ 
processo iterativo até que a convergência desejada se
ja alrancinti, quando, então, um novo instante de tempo 
e considerado. 

0 método de Crank-Kicolsen, dependendo do passo 
de integração utilizado, CPOLIIZ a iim resposta oscila-

tôria. rara isto ser evitado seria necessário utilizar 
um intervalo de tempo muito pequeno para o avanço da 
solução, o que aumentaria muito o tempo de processamen 
to. Para se contornar este probleaa.adotou-sc o proce
dimento proposto em (6), que consiste cm assumir que o 
valor calculado 6JUl * apenas una previsão que será 

utilizada para o cálculo final da •B,i/|"(
,ÍLi»»_)/2r 

o qual será a partida para o cálculo, no próximo passo, 
do valor final de 8n*l. Desta maneira, obtém-se um al
goritmo incondicionalmente estável e que elimina o ca 
ríter oscilatõrio que existia anteriormente. ~ 

RESULTADOS NUCMCOS 

0 modelo desenvolvido na seção anterior foi em
pregado no estudo do reaolhaocnto de uma vareta cembus 
tível, medindo 3.6 metros e com uma espessura de revés 
timento de 0.6 milímetros. Admitiu-se em todas as aná^ 
lisos que a temperatura inicial do revestimento era 
ew-SOOOCj adotando-se um perfil,para o coeficiente de 
transferencia de calor, idêntico ao da figura lb em li
nha cheia. Os resultados apresentados a seguir, foram 
obtidos com una malha de i6xS4) elementos, num total de 
220 nós. Na parte inferior da vareta, onde ocorre a for 
macio e estabilização da frente de remeihamento c.por 
.tanto, elevados gradientes de temperatura, a discreti~ 
zação envolveu (6x40} elementos, distribuídos numa al
tura de aproximadamente 20 milímetros. 

Na figura 2 é mostrada a variação, com o tempo, 
da velocidade U da frente de remolhanento, para diver
sos valores do coeficiente de transferência de calor 
lip no contorno inferior da vareta. Como pode ser obser 
vãdo, qualquer que' seja esse coeficiente, a velocidade 
da frente, depois de algum tengo, irá alcançar um va
lor que se mantém constante ate o fim do rcnoJhamento. 
Demmina-se esta velocidade, que indcper.de de Up, de 
velocidade D da frente estacionaria. O tempo de estabt 
li zação, ou seja, o tempo que a frente demora para at in 
gir um perfil estacionario depende de HF- Caso era de 
se esperar, esse tempo c inversamente proporcional a 
HF- A figura 3 confirma que a velocidade 0 independe de 
HF para qualquer valor de B s (n° de Biot da região da 
frente de remol hamento). 

Na figura 4 é mostrada a variação de temperatura 
da superfície do revestimento com a posição axial na 
vareta. Vc-sc, claramente, que a temperatura do reves
timento sofre i*«a queda brusca na região dn frente de 
remolhamcnto. Pode-se observar ainda, nessa figurr. ,que 
quanto saíor for o numero de Biot B$ da região da fren 
te tanto mais acentuada é a queda na temperatura. No " 
caso de Bs igual a 5, essa redução é muito drástica, c 

U 
(mm&) 

20 
•r'NOOff/iA ^mowAih 

•>:»n 
»*v«í00«c 
lL'K0*C 

Kf<tO009O«A^C 

ir 0 tfi ff- v 

F i g . 2 . Evolução d a v e l o c i d a d e d e rcmolhamcnto 

tp Ifc) 

D * 
famAI 

•»iW»*C 

4-

f-

• « * » « S w « « » HrlW/^C) 

Fig. 3, Velocidade da frente estacionaria x ilp 
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Fig. 4, 
Zt—> 

Temperatura na superfície do revestimento 

10 * *zw 
Fig. S. Temperatura na superf. «to revestimento (Bj-S.O) 

o fluxo de calor axial gerado é muito grande, de forma 
que o fluxo de calor radial, na região já remolhada, é 
insuficiente para evitar o aumento de temperatura <{uc 
se nota ã montante da regiãojto. firnte de rcmolhnmcnto. 

A explicação anterior c justificada na fig. 5, on 
de plots-se a temperatura da superfície do revestiaento 
contra a posição axial na vareta, para diversos valores 
do parâmetro (Bs/Bj:). Como o valor de Bs 5 mantido igual 
a 5, pira diminuir esse parâmetro é necessário aumentar 
o valor do número de üiot Bp da região ia molhada. Con 
isso possibilita-se uma maior retirada de calor nessa 
região. Esperava-se que, con a diminuição desse parâme
tro, desaparecesse o aumento de t-.inperatura observado 
anteriormente ã montante da frent • de remolhanento, o 
«pie de fato ocorreu. 

Finalmente, na figura 6 cotr.j-aram-se os resultados 
obtidos com o modelo desenvolvido nesse trabalho com 
os resultados do niodclo proposto :or Matta (3). Pode-se 
observar que existe una boa conto uancia entre c ies . 

6. Velocidade di frente estacionaria x I» 

OWOUSOliS 

COM O modelo desenvolvido neste trabalho i possí
vel simlar desde o aparecimento de frente «Ic remolha
nento até o estabelecimento da frente estacionaria. 

Como era de se esperar, solucòc» estacionaria» 
são obtidas como limite* de soluções transient». Vale 
ressaltar que, nvsmo nesse» ca «os, justifica-se uma 
análise tr.ntsicntc, pois no intervalo de tempo decorri 

do entre a formação e a estabilização tia frente de re 
molhameato podem ocorrer picos de tensões térmicas ~ 
que poderiam comprometer a integridade do revestimen
to e cjue, eventualmente, não seriam detectados por 
> «i analise de tensões baseada no campo de temperatu
ras da frente estacionaria. 

Por último, cm trabalhos futuros, pretende-se 
acoplar a esse modelo os fenômenos teno-hidráulicos, 
de forma a representar mais realisticamente a intera
ção térmica revestimento-refrigerante. 
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SUWVKY 
In tkit wotk a model £o\ the tenKAtitiQ pwbtem 

aAòociated with the toa o& coolant accident in a PbTl 
\tacto-x ii pAopoied. A variational ÍOAxalaticn QPA tiie. 
time-dependent heat conduction pwbtem on fact ted 
cladding is Med, and appropriate boundary condLUoiu 
ate a&iumtd in oidrx to iinutate the. theAml 
interaction be tut en the £uel iutd cladding and Hie 
ittdd. A nuxtKicat ptccediuie aiiick aits the iiniti. 
element mtthjd fax the. ipatial discretization and * 
Clank-Nicolion-line method jet Hie. stxp-by-step 
inteçnuition u developed. Some numciical AtmltA y.u 
px-aented thxeing the quench front evolution and its 
ttationaitij {.to^ile. 
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