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ABSTRACT

A two loop simulation capability was developed to the

RLMOD 3W2 code through modelling the steam header line connecting

the secondary side of steam generators.

A brief descrtption of the wodel is presented and two

test cases are shown.

Basic code changes are addressed.

SUMARIO

Foi completado o projeto de implementação da modelagem de

2 circuitos de refrigeração assimétricos para o código RLMOD 3W2

através da simulação da linha do coletor de vapor que conecta a

saída dos 2 geradores de vapor.

Uma breve descrição do modelo é apresentada, bem como os

resultados de 2 casos de verificação da adequacidade da nova

modelagem.
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1. INTRODUÇÃO

Esta Nota Técnica apresenta a conclusão do projeto de

implementação da modelagem de dois circuitos de refrigeração

assimétricos para o código RLMOD 3W2?. Esta última etapa consta da

modelagem da linha do coletor de vapor que conecta a salda dos dois

geradores ide vapor.

Nas etapas anteriores, um modelo alternativo de gerador

de vaporz foi atribuído ao código RLMOD e foi feita sua ativação

para simular dois circuitos de refrigeração ao mesmo tempo , embora

só fosse possível o cálculo de acidentes simétricos^.

Com a introdução de um ponto comum aos dois circuitos, a

linha do coletor de vapor, tornou-se possível a simulação de

transitórios assimétricos que comecem por perturbações no lado do

circuito secundário.

Foi necessário também adaptar a modelagem do Sistema de

Proteção do Reator, duplicando alguns sistemas de monitoração e

tornando independentes certos critérios de desligamento do reator.

Pequenas modificações nos Sistemas de Controle também foram

necessárias.

Vários casos de acidentes assimétricos foram rodados e 2

deles são apresentados para comprovação da adequacidade do modelo.

Com esta Nota Técnica está encerrado o projeto iniciado

em 84 que visava atribuir ao código HLMOD 3W2 a característica de

simulador de acidentes assimétricos.



2 . MODELO DO COLETOR DE VAPOR

Quando uma perturbação se inicia no secundário de um só

gerador de vapor , caracterizando o transitório assimétrico, será

preciso modelar adequadamente a interação entre os dois circuitos

de refrigeração.

0 núcleo se constitui no ponto comum a ambos os circuitos

no lado do sistema primário e a modelagem original de 2-loops do

ALMOD 3 é adequada para transitórios em que não hajam variações

substanciais na vazão de refrigerante primário em qualquer um dos

circuitos.

0 ponto comum no lado do secundário é a linha do coletor

de vapor, a partir da qual, a perturbação em um gerador de vapor

afetará ao outro.

2.T HIPÓTESES SIMPLIFICRDORRS

- A pressão na entrada da turbina será considerada conhecida e

proporcional a carga instantânea;

- Para a determinação das vazões instantâneas saindo de cada

gerador de vapor, será considerada a solução em regime permanente

para a equação de womentum.



2.2 CALCULO DAS PERDAS DE PRESSÃO

- Pi e Pz são as pressões nos geradores de vapor, calculadas pelos

programas UTSG. e GEVAP , em função das vazões de vapor;

- Kn são os coeficientes de perda de pressão nos bocais de salda

dot. geradores de vapor (i = 1,2);

- K12 são os coeficientes de perda de pressão nas linhas de vapor

até o coletor comum (i = 1,2);

- Ki3 são os coeficientes de perda de pressão na linha do coletor

de vapor (i = 1,2);

- VG significa válvula governadora cujo coeficiente de perda de

pressão e área de escoamento serão variados em função da carga na

turbina;

- Pt é a pressão na câmara de impulso da turbina, proporcional a

carga, que pode ser constante ou variar conforme uma função

externa.



Perdas de Pressão nas Linhas

AP = Kij.

Pi. Ria (1)

onde fié calculado na pr*ss5o Pi

Perdas de Pressão na Válvula Governadora

APvg = Kt. (Mi+ M2)2

Rt2 . Pt

onde 9t é a densidade calculada na pressão de entrada da turbina,

Pt, e Kt/At2 será determinado pela característica da válvula

governadora e por uma função da carga da turbina. 0 cálculo dos

coeficientes Kij e Kt pode ser encontrado no Apêndice H.

2.3 DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE VAPOR

Uma primeira tentativa para determinar as vazões usou

explicitamente uma expressão para o cálculo da pressão da linha do

coletor de vapor,Pci, o que causou instabilidade na solução.

A alternativa encontrada foi escrever as expressões para

as perdas completas de pressão desde os geradores de vapor até a

entrada da turbina, na forma :

i~ Pt « Kl. Mi* + Kt.(Mi



onde i = 1,2 e Kl = K n + K12 + Ki3 (ver Apêndice A)

0 objetivo maior deste modelo é permitir o

desbalanceamento entre as vazões de vapor dos 2 circuitos de

refrigeração e a interação entre os geradores de vapor pelo lado do

secundário.

Os modelos originais que usavam a "equação do cone " para

o cálculo das vazões de salda dos geradores de vapor, função das

pressões de vapor, só serão ativados por opção de dados de entrada

e, em casos de acidentes simétricos.

Na forma acima escrita, Pci não é explicitada, podendo

ser calculada após a solução para as vazões, considerando :

Pci = Pt + Kt . (Mi+

Pt . Mt2

onde Pci é a densidade calculada na pressão Pci

Por facilidade , os nomes das variáveis serão

simplificados, sendo di e dz as quedas de pressão para cada

circuito, tem-se :

di = (ai + b)Mi* + 2bMiMa + bMz% (5)

dz = (az + b)Ma* + 2bMiMz +

e subtraindo (5) de (6) tem-se :

di - dz = aiMi% - azMzZ

Mi = <((d,-da)+ azMz2)/ai)i/z (8)



Para determinar Mz, basta substituir (8) em (5) ,chegando a

az + b.az + b.ai>.Mz2 + 2b.(ai.(di - da) + ai.az

+ ((di - dz).(ai + b) - di.ai) = 0.

A equação (9) é uma equação não -linear em Ma, de grau

nâo-inteiro e cuja solução normalmente seria grafica ou iterativa ,

mas que, com transformação de variável, foi possível determinar sua

solução analítica, conforme Apêndice 8.

2.4 ESTRATÉGIA DE CALCULO

No regime estacionário, o modelo do coletor de vapor não

é ativado e permanece a forma original de cálculo para as vazões

de salda dos G v s .

No regime transitório, há necessidade de se introduzir

perturbações apenas' após um período de estabilização da solução

para o novo modelo.

No primeiro intervalo de tempo será calculado um fator de

ajuste para a correção da curva característica da válvula

governadora, para considerar uma densidade do vapor em função da

pressão na linha do coletor.

Pela solução da equação <9), determina-se a vazão de

vapor do circuito que usa o modelo UTSG, a partir das pressõesdo

intervalo anterior. '

Pela expressão (8), será determinada a vazão do segundo

gerador de vapor que usa o modelo GEVRP.



Após um período de estabilização da condição inicial,

perturbações podem ser introduzidas.

Para variações de carga na turbina, uma função externa

será lida de forma normalizada e transformada na pressão

correspondente na câmara de impulso. A cada intervalo de tempo

também,com o novo valor da carga na turbina e baseado na função

característica da válvula governadora, a relação Kt/At% 6

atualizada.

A carga da turbina também pode ser mantida constante

durante todo o transitório até um possível desligamento automático

do reator.

Variações nas condições da água de alimentação só podem

ser introduzidas no gerador de vapor modelado pelo UTSG,

configurando transitórios assimétricos.

No caso de isolamento de um só gerador de vapor, o

escolhido será o modelado pelo GEVAP e, as equações (8) e (9) ficam

simplificadas uma vez que Mz será anulado e a expressão para Mi

deve ser rededuzida, conforme Apêndice 8.
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3. MODIFICAÇÕES NO PROGRAMA

A modificação mais significativa que resulta da

introdução do modelo do coletor de vapor é a alteração nas rotinas

dos geradores de vapor que calculam as vazões de salda:

UTSG SRSUHL

GEVAP TERMO

A Modificação do conceito da carga na turbina que,

originalmente era modelada pelas vazões de vapor, criou a

necessidade de fornecer uma nova função externa que seja lida pela

rotina INPUHL do modelo UTSG.

A variável GNGQT definirá o número de pontos desta função

para a carga na turbina, que terá um tratamento análogo às demais

funções externas Já existentes no UTSG, ou seja, chamadas pela

rotina PTBUHL e interpeladas por PLGUHL.

Com relação aos sistemas de controle, algumas

Modificações também foram introduzidas. A instrumentação de

temperatura teve que ser duplicada sendo assim, independentes para

cada circuito. Assim foi introduzido o conceito de temperatura

média leiloada como sendo a máxima entre as temperaturas médias, dos

dois circuitos.

Esta temperatura leiloada será agora usada tanto para o

sistema de controle de barras, rotina KMTRMI, quanto para o sistema

de controle do desvio de vapor, rotina WCSMIH.

0 Sistema de Proteção do Reator possui agora 2 circuitos

independentes para o Sistema OTAT e 2 Para o Sistema OPAT,

desligando o reator sempre que qualquer um deles satisfaça o

critério de desligamento.

0 sistema de controle do desvio de vapor agora é modelado



pela variação da área das válvulas de segurança números 7 e 14 ,

respectivamente para os modelos UTS6 e GEVAP. Portanto, a variável

DMHX que representa o número de válvulas, deve ser reduzido de 12

para 6, quando se analisa os casos com 2 circuitos de

refrigeração.

A rotina INPMIR, que lê os dados de entrada para o

controle de nivel do UTSG e do sistema do desvio de vapor, agora

lera também a função característica (Kt/Rt*) da válvula governadora

como função da carga na turbina.
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4. ANALISE DE CASOS ASSIMÉTRICOS

4.1 ISOLAMENTO DE 1 GERADOR DE VAPOR

O caso postulado será o resultado do fechamento indevido da válvula

de isolamento de 1 gerador de vapor durante uma operação a potência

nominal.

Com o uso da versão de dois circuitos , a variável TITCT

ao ser ativada isolará apenas a salda do GEVMP, acarretando um

aumento da vazão pelo UTSG que tentará manter a carga solicitada

pela turbina, que permaneceu constante.

0 isolamento do GEVRP foi iniciado aos 5 segundos do

transitório e a análise cobriu 30 segundos de simulação.

Aos 9.95 segundos ocorre o sinal de desligamento do

reator por OPAT no circuito numero 1 de refrigeração, devido ao

aumento da potência removida por este gerador de vapor, na

incapacidade do outro em suprir vapor à turbina.

As figuras de 1 a 5 apresentam o comportamento

transitório de algumas variáveis relevantes para a análise deste

caso-teste.

H potência nuclear permanece basicamente constante até o

Momento do desligamento, em torno de 12 segundos, pela consideração

do atraso de 2 segundos para o sistema OPAT.

R excursão da pressão observada na figura 2, 6 o

resultado da perda parcial da capacidade de remoção de calor pelo

isolamento do GVa, o que causa um aquecimento do circuito

afetado,verificado pelo aumento da temperatura média na figura 3.

Com a carga na turbina permanecendo inalterada, há uma

solicitação maior para o GVi , o que se observa nas figuras 3 e 4
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pelos comportamentos opostos da temperatura Média e do AT entre os

dois circuitos.

Rs pressões de vapor, figura 5, também evidenciam

comportamentos opostos nos dois circuitos. Rpós o desligamento do

.-eator e da turbina, a pressão do GVi também subirá pelo fechamento

de sua válvula de isolamento.

4.2 RUPTURH DE LINHR DE VHPOR

0 caso postulado é o resultado de uma ruptura na linha de

vapor antes da válvula de isolamento do gerador de vapor.

Tal acidente é simulado pelo abaixawento do ponto de

atuação de uma válvula de segurança, cuja capacidade pode ser

aumentada para se obter o efeito de ruptura desejado.

Foi escolhida a primeira válvula do modelo UTSG e sua

capacidadde foi aumentada para

SRSV(l) • 4.497 E-5

flos 6.15 segundos ocorreu o sinal de desligamento do

reator por OPAT no circuito 1, devido ao excesso de calor removido

por este circuito, causando um acréscimo no AT medido.

Rs figura de 6 a 10 mostram o comportamento, de variáveis

relevantes para a análise do transitório.

fl potecia nuclear cresce pelo efeito do resfriamento do

circuito 1 que, reduzindo a temperatura média do reator provoca

uma inserção positiva de reatividade , via coeficiente do

moderador. Em torno de 8 segundos a excursão de potência é

interrompida pela queda das barras de desligamento.

0 efeito de despressurização observado na figura 2
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deve-*e ao resfriamento excessivo causado pelo circuito 1, afetado

pela ruptura.

fl redução no fornecimento de vapor para a turbina pelo

circuito 1 demandará um aumento da vazão do GV2, provocando um

resfriamento adicional, embora inferior ao observado no circuito lr

conforme se verifica nas figuras 8 e 9 , nos comportamentos das

temperaturas médias e respectivos AT's.

R figura 10 mostra os comportamentos diferenciados das

press-ões de vapor , sendo que o circuito em que ocorre a ruptura a

pressão cai mais rapidamente que no outro r onde a queda de

pressão deve-se ao aumento da solicitação de vapor para a turbina.

Rpós o desligamento do reator e do fechamento da válvula

de isolamento , ambas as pressões de vapor sobem, embora a ruptura

considerada à montante da válvula evite um crescimento maior da

pressão do GV..
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5. CONCLUSÕES

R idéia inicial de atribuir ao RLMOD 3 a característica

de simulador de acidentes assimétricos foi adaptada em vistas da

extensão das mudanças a serem efetuadas e da aplicabilidade

esperada para a nova versão.

Rssim, optou-se pela modelagem de acidentes assimétricos

apenas no circuito secundário, por serem mais freqüentes e por não

exigirem a alteração da solução das equações de conservação no lado

do circuito primário.

Ficam, portanto, ainda não cobertos pelo RLMOD casos como

o de parada de apenas uma bomba do circuito primário, que exigiriam

um acoplamento das equações de momentum.

R experiência operacional de Rngra 1 tem demonstrado ,

contudo , que a grande maioria dos transitórios tem inicio no

sistema secundário e,' quer simétricos ou não, agora são passíveis

de uma análise quantitativa por parte do 6TT.

Haverá necessidade, com o tempo e a obtenção de dados

operacionais, de aperfeiçoar a modelagem do. controle da turbina,

com relação a atuação da válvula governadora e seu efeito na

pressão na linha do coletor de vapor.

Uma restrição adicional da versão atual está na imposição

de uma condição inicial simétrica para os dois circuitos de

refrigeração.

Tal limitação poderá ser eliminada pela introdução da

opção "restart" que poderia conduzir o sistema a uma situação

desbalanceada e, só então, dar início ao transitório.

Esta parece ser a continuação natural do processo de

aperfeiçoamento dos modelos do fíLHQD o que deverá ser efetuado a

partir da versão RLMOD 3.4 obtida na Yugoslavia em maio de 1989.
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HPENDICE R

CALCULO DOS COEFICIENTES OE PERDH DE PRESSRO

Perda de Pressão no Bocal de Salda dos 6Vs

a) Método Rnalitico : contração

Area de escoamento de vapor no GV ( ref . 4) : 15.72 M2

Area da linha de vapor após a redução : 0.4188 m2

fator de contrção : a = 0.4188/15.72

o coeficiente de perdas, de acordo COM a referencia 5, será

Kii = 0.5 * <1 + (1/Rc -

onde Re = f (a) , l ido através de gráf ico, será fie » 0.5876 , ou

seja.

Kn = 0.7463

b) Do Capitulo 10 do FSRR * , para 100% de potência

APLocal » 920 - 915.2 • 4.8 psi

pode-se calcular Kii por una expressão genérica, tal que

K n • APbocal. 9x fli^ / Mi»



26

Perda nas Linhas a-té o Coletor de Vapor

Conforme a referência 7, a Uestinghouse calcula a perda de pressão

como

APi = 28.10-a K . w».v (psi)

d*

onde K para GVi é 0.912 e para o GV2 é 6.769 considerando

tubulação e curva e

w = 4.0873.10* <lb/hr)

v = 0.4882 (ftVlb)

d = 28.75 (in)

usando tais valores obtém-se para o GVi APi = 3.048 psi

e para o GV2 AP2 = 2.57 psi

que aplicados a fórmula genérica para os coeficientes de perda

conduzirá a

Klz * 0.4556 e

K22 » 0.3842

Optou-se por uma valor médio para os dois GVs de K12 «0.42
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Perdas na Linha do Coletor de Vapor

Rs perdas nesta linha devem incluir as perdas na conexão

COM as linhas que vem dos geradores de vapor,, as perdas, na "stop

valve", perdas num cotovelo de 90°, perdas num "T" na salda dos

reaquecedores e perdas até o ponto de Medida da câmara de impulso

da turbina.

APcx = Kt M*2 = K 3 Í Mi*

ft. Rt2 Pi.

Como Ri ~ fl-t , supõe-se que a perda na linha do coletor é

devida ao escoamento proveniente de cada gerador de vapor em uma

seção de escoamento equivalente a sua contribuição ao escoamento

total.

Baseado em isométricos destas linhas e em manual de

hidráulica relativo aos acidentes citados, tem-se as perdas

localizadas cornos

i

stop valve s K - 2.50

cotovelo 90*s K = 0.90

"T" : K = 0.65

variação de área s K - 0.51

câmara de impulso s K a 1.00

R soma de todos estes valores parciais será Ksi = 5.56

e, considerando valores médios e desprezando as eventuais

diferenças entre os dois circuitos, o modelo considerará!
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Kit = EKij = K2t = <0.73 + 0.42 + 5.56)

Kit = Kzt » 6.71

valores estes fornecidos como dados de entrada adicionais ao RLMQD

para o Modelo do coletor de vapor. Tais valores estão sujeitos a

-Futuras correções baseadas em dados experimentais de Hngra 1.

Perda na Válvula Governadora

0 sistema de controle da turbina, DEHC, posiciona a

válvula governadora em função da demanda de carga no gerador

elétrico e, com isto, controla a pressão na entrada da câmara de

impulso pelo ajuste da queda de pressão na válvula.

Para este modelo será necessário calcular esta perda de

pressão pela consideração do coeficiente de perdas da válvula e de

sua área variável de escoamento.

APvg =

fie. flvg*

fl tabela abaixo apresenta as medidas feitas em Hngra 1 ,

em condições de.regime permanente para diversos níveis de potência,

a partir dos quais levantou-se a curva característica da válvula

governadora.
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59.96

AP

68.80

64.10

62.10

56.00

51.80

44.80

40.30

33.50

27.20

24.90

21.80

15.57

4.76

M

.(KG/seg)

72.10

154.50

221.45

334.75

406.85

520.15

597.40

705.50

824.00

875.50

921.85

1030.0

1236.0

?

.(KG/M3).

36.86

36.30

36.86

36.30

35.73

34.60

34.00

32.92

32.36

32.36

31.80

. 31.03

28.18

K/R*

4.7807E+4

0.9553E+4

0.4574E+4

0.1777E+4

0.1096E+4

0.0562E+4

0.0376E+4

0.0217E+4

0.0127E+4

0.0103E+4

0.0080E+4

0.0045E+4

.00086E+4

Outra hipótese simplificadora usada para determinação da

função característica da válvula governadora foi admitir que as

vazões de vapor da tabela acima fossen proporcionais a carga , Jà

que estas não foram medidas.
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ftPÊNDICE B

RESOLUÇÃO Dfl EQURÇftO PRRfi O COLETOR DE VRPQR

ft equação a ser resolvida para a vazão de vapor é do

tipos'

+ Bi . (Ba + Bs.y^n^ü.y + c = O.

onde fl é sempre positivo;

B, g sempre positivo?

B2 pode' ser positivo ou negativo;

B3 £ sempre positivo;

C pode ser positivo ou negativo;

fl = ai.32 + b.a2 + b.ai

Bi = 2.b

B2 * ai > (di - da)

B3 = ai . aa

C « <di - da).(ai + b) - d i . ai
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dl = Pi - Pt

d2 = P2 - Pt

ai - Ki / R i *

a2 = K2 / f2 . R22

b = Kt / Pt .
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1» OPÇÃO s , 8 2 > 0.

Cowo

C = o

= 0

5s

d = O

de vOftiaVef

= tat ^ ;{«

A
F

F W t . G J _ sewt- 4 C = 0
e«sat cost co*t

OU

F io.*t + + C

(F-C) V Í + 6 s**t + C - 0

ao

fO
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H « F - C

M 6 (0, 4) ,c

2

*" 1M W f

H

2H

^u.^ Welo fuioff*o * A S «AAiavei'5 ORíAÍv»ais
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2g OPÇfiO : Bz < 0. S c

+C =0
•equação 0) Pica

e £a
Si

H = 0

03)

+ c . 0

+ c - o

F'_L + c « 0
1 cost ce*

f-a

03)

GO
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o

- 6 M - K;

,'UH'C

^'-



V e r i f i c a ç ã o da E q u a ç ã o p a r a t = 0 . \ f j s l 2

ou

- o
* v --' s g g

M* + * U * - d̂

O U fc- +±*

« bela sím«Wa i*>aal , X»M , °H <«í

Pr Pt
- 4 Kt

36
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Fa-tor de Ajuste da Característica da Válvula
Governadora

Para considerar o efeito do cálculo da densidade do vapor

na pressão da linha do coletor de vapor, um fator de correção será

calculado para o coeficiente Kt/Rt2.

At1
A

E» t = 0 , Mi = M2r en tão

(P<-Pt _k1_

ObtéM-se o fator de ajuste pela relação entre o

valor acima calculado e o valor interpolado na função

característica fornecida como dado de entrada, ou seja s

FACHA t )CA!C

Este fator de correção será mantido constante durante

todo o transitório.
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Isolamento de 1 Gerador de Vapor Mg zs. 0

lo9° P, - Pt - f Jj_ • -Íi-1 K1 [M AiAl

* o

+ JíLJV
At A '
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RPÊND1CE C

NOVOS CHRTÕES DE DfiOOS DE ENTRRDR

Rl teração em dados para o UTSG : r o t i n a INPUHL

CRRT.PQS FORMRT NOME DIMENSÕQ EXEMPLO EXPLICRÇSO

El0.5 TETFWS C 0.0 Temperatura da FW

El0.5 GFWS KG/seg 515. Vazão de FW

N / M * 6.33E6 Pressão de vapor

E10.5 G8T8YS KG/seg 0.0 Vazão i n i c i a l de Bypass

E10.5 GOTS 1.0 Carga I n i c i a l Norm.

E10.5 CKT1 6.71 Coeficiente de perdas

total do GV 1

6.71 Coeficiente de perdas

total do GV 2

M 0.73025 Diâmetro das linhas

de vapor

0.0 N° de ptos da temp. FM

0.0 • N°de ptos. de vazão FW

:— 0.0 N°de ptos de vazão p/ TB

0.0 N°de ptos de vazão p/ BY

O.Q na de ptos p/ carga

1540/1

1540/2

1540/3 El 0.5 P2S

1540/4

1540/5

1660/1

1660/2 El 0.5 CKT2

1660/3 E10.5 DKV

1840/1

1840/2

1840/3

1840/4

1840/5

E10.5

E10.5

E10.5

E10.5

E10.5

GNTFU

GNGFU

GNGCV

GNGBY

GNGOT

Rlteração em dados para controle de nível no GV sINPMIR

2050 6E10i5 XKfl2(I) .0.325

2090 6E10.5 YKfl2<I) 0.850

Rbcissas da função,

da Válvula Governadora

Ordenadas da função

da Válvula Governadora
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Blteração no controle de barras s rotina INPKMT

2230/1

2230/2

2230/3

2230/4

2230/5

E10.5

E10.5

E10.5

E10.5

E10.5

GV1
6V2

TRU6V

6VPQ

PTÜRB

2.0

1.0

6.0

0.5

N/m* 4.5Ó8E6

Ganho variável 1

Ganho Variável 2

Cte. aprox. exponencial

Pto de quebra p/Gan Var

Fator de Conversão

de carga e« pressão
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APÊNDICE D

ROTINAS MODIFICADAS

Desde a conclusão da terceira etapa deste projeto, fora*

as seguintes as rotinas modificadas:

- ADI, RDI2, DATAPL, ESTAC, FKTUHL, INPKMT, INPMIR, IMI,

INPUHL

- INTRIP, KMTRMI, OUSUHL, PRINT, PTBUHL, RESMI, RXTRIP,

SRSUHL

- STEUDY, STKOMI, STSUHL, TERMO, TPLUHL, TRRNS, TRSUHL, TRUHL,

WCSMIH

0 programa fonte destas rotinas pode ser encontrada neste

Apêndice apenas em um exemplar de posse do GTT. Para utilização dos

demais exemplares sugere-se procurar os arquivos na fita DRF 140 :

LIP.850920 FSN = 9

LIF.850920 FSN =10


