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SUMÁRIO

Com assistência técnica da AIEA, estabeleceu-se para a NUCLEBRÂS

recentemente um programa analítico-experimental de Pesquisa e De-

senvolvimento, na área de Segurança de Reatores, cujas ..atividades

fazem parte de um plano de trabalho cooperativo envolvendo o CDTN,

a NUCLEN e a KWU. 0 objetivo principal deste programa ê o de, com

baixos investimentos, colocar a NUCLEBRÂS, em curto prazo, em con-

dições de participar ativamente de trabalhos de pesquisa de âmbito

internacional na área de Segurança de Reatores tipo PWR. As ativi^

dades de natureza analítica e a parte experimental do programa são

descritas com algum detalhe, bem como os principais resultados ob-

tidos até agora.

ABSTRACT

With technical assistance from the IAEA, it was established recen-

tly an analytical and experimental Research and Development Program

for NUCLEBRÂS in th. area of Reactor Safety, whose activities make

part of a cooperative working program involving CDTN, NUCLEN and

KWU. The main objectives of this program is to make possible, with

low investments, the active participation of NUCLEBRÂS in interna-

tional PWR Safety Research. The analytical and experimental acti-

vities of the program are described with some detail, and the main

results achieved up to now are presented.
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1. INTRODUÇÃO

COD assistência técnica da Agência Internacional de Energia A
tõmica-AIEA, estabeleceu-se ura programa analitico-experimental em
Pesquisa e Desenvolvimento, para a NUCLEBRÂS, na área de Segurança
de Reatores, cujas atividades fazem parte de um plano de trabalho
cooperativo, envolvendo o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclesr-CDTN, a Nuclebrás Engenharia S.A.-NUCLEN e a Kraftwerk U-
nion AG-KWU. O objetivo principal do programa é o de, com baixos
investimentos, colocar a NUCLEBRÃS, em curto prazo, em condições
de participar ativamente de trabalhos de pesquisa de âmbito inter-
nacional em Segurança de Reatores a Água PressurÍ2ada-PWRs (pressu-
rized Water Reactors). ~

Na Seção 2 são apresentados,e ilustrados com alguns resulta-
dos, os trabalhos pertinentes ã área analítica do programa, que se
classificam nos seguintes itens principais:

- Qualificação do código PANTERA-1P,
- Qualificação do código SACI-2, e
- Avaliação dos "códigos avançados", RELAP5 e TRA.C, para aná-

lise do acidente de perda de refrigerante-LOCA ("Loss-of-Coolant
Occident").

0 CDTN tem realizado estudos experimentais de fenômenos teimo
hidráulicos ocorrentes nos núcleos de reatores, utilizando o Cir-
cuito Térmico N9 1 (CT-i) e outros circuitos de menor porte. Atua_l
mente os trabalhos experimentais, descritos e ilustrados na Seção
3, dizem respeito aos seguintes itens principais:

- Testes termohidráulicos, em regime estacionário, em maquete
de elemento combustível 3x3 no CT-1, e

- Experimentos de remolhanento em seção tubular no CS-1.
Em adição a estes experimentos, em curso ou com realização

prevista ainda em 1984, o CDTN está desenvolvendo o projeto de uo
dispositivo, de características bem mais complexas, para realiza-
ção de testes, inéditos, em condições mais realistas de fases de
um LOCA em PWR. A Seção 4 dá uma idéia do estado desse projeto.

Finalmente, a principal conclusão que se pode tirar dos resul
tados dos trabalhos analíticos e experimentais desenvolvidos no ãm
bito do Programa de Segurança de Reatores da NUCLEBRÃS está resunn
da na Seção 5. j

2. DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO

2.1 Qualificação do Código PANTERA-IP

Os trabalhos na área da análise termohidráulica do núcleo con
centram-se principalmente no desenvolvimento e qualificação do pro
grama digital PANTERA-IP. Este código, desenvolvido no CDTN, é uma
versão melhorada do COBRA-3C, código elaborado no Pacific Northwest
Laboratory (EUA) e considerado um dos melhores para análise do con
portamento de fluidos refrigerantes em feixes de varetas combustí-
veis nucleares. Ambos os códigos tiro a mesma capacidade e precisão
de cálculo, entretanto PANTERA-1P é extremamente mais rápido (por-
tanto, mais econômico). Para fins de comparação, os tempos de pro-
cessamento são mostrados na tabela seguinte, para feixes de diver-
sos tamanhos, que representam frações do núcleo de um PWR:
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Tabela 1. Tempos de Processamento (CPU, ems) no Computador CDC-6.600

N9 de varetas f 2x2 3x3. 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8

C0BRA-3C 0,7 10,6 48,9 180,4 538,1 1.655 3.684 6.960
PANTERA-1P 0,4 3,2 5,8 13,4 25,3 47,0 82,6 142,9

A qualificação do código tem sido realizada através da con_
frontação de seus resultados com dados experimentais obtidos de
testes em feixes simulando condições de operação do reator.Dentre
os trabalhos de qualificação destacam-se as avaliações dos testes
em feixes de 5x5 varetas, realizados no Atomic Energy Establis-
ment Winfrith (Inglaterra), por solicitação da KWU, com o objeti-
vo de selecionar o tipo de grade espaçadora a ser usado no proje-
to do elemento combustível para recargas de Angra-1. Os resultados
previstos por PANTERA-IP para esses testes, com respeito a perdas
de pressão, temperaturas em subcinaís e fluxos de calor críticos,
mostram-se em ótima concordância com os dados experimentais.
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Figura 1. Comparação de Resultados Calculados com PANTERA-IP com
Dados Experimentais e Outros Resultados de Cálculo
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Mais recentemente, dando prosseguimento ã qualificação, o có_
digo tem sido utilizado na análise e verificação de experiências
em feixes 4x4 e 3x3 realizadas na Universidade de Columbia (E.U.A.)
e na AB Atomenergi (Suécia), respectivamente. Resultados de per-
das de pressão ao longo do feixe 4x4 e de fluxos de massa e títu-
los de vapor na saída dos canais do feixe 3x3 (Figura 1), obtidos
com PANTERA-1P, demonstraram a excelente concordância entre os re
sultados calculados e medidos.

O código foi transferido para a NUCLEN. A KWU, que contribuiu
sobretudo com fornecimento de resultados experimentais, tem de-
monstrado grande interesse na sua utilização.

2.2 Qualificação do Código SACI-2

SACI-2 ê um programa para computador digital, inteiramente de_
senvolvido no CDTN, destinado à análise de transientes operacio ~
nais e de acidentes postulados para'centrais nucleares do tipo PWR.
Nele são representados os piincipais sistemas e componentes de uma
central, destacando—se como uma de suas principais característi -
cas a possibilidade de se simular, separadamente,até 3 circuitos de
refrigeração.

Para avaliar a qualidade de seus resultados, SACI-2 foi usa-
do para recalcular testes de comissionamento realizados na central
de Biblis-A (R.F.A.) e para calcular transientes postulados para
Angra-2. Os resultados de SACI-2 mostraram excelente concordância
tanto coro os obtidos experimentalmente em Biblis-A como com aque-
les calculados para Angra-2 com o código L00P7, da KWU, utilizado
na Análise de Segurança dessa última central (Figura 2) . Neste úl_
timo caso, em todos os transientes calculados o código SACI-2 ga£
tou muito menos tempo de processamento (CPU) que o LO0P7 (da or-
dem de 6 vezes menor no CDC—6.600).

O aperfeiçoamento continua, agora com contribuição da NUCLEN,
e a qualificação de SACI-2 prossegue através de recãlculos de tes
tes de comissionamento e durante operação da central nuclear de
Grafenrheinfeld-KKG/BAG (R.F.A.) e de testes transientes realiza-
dos no reator LOFT (Loss-of-Fluid Test Facility),em Idaho (E.U.A.).

A KWU tem contfTbuído no aperfeiçoamento e na qualificação
desse código através de discussões técnicas e com fornecimento,pa
ra fins de comparação, de resultados de medidas realizadas em cen
trais alemãs. A NUCLEN demonstrou interesse por SACI-2 e já dis-
põe desse código.

2.3 Avaliação de RELAP5 e TRAC

Quanto ã capacitação na área de análise do LOCA, o programa
se baseia na utilização dos chamados códigos avançados RELAP5 e
TRAC (desenvolvidos nos E.U.A.).

Visando a avaliação ("assessment") desses códigos, foi esta-
belecido um programa de trabalho entre o CDTN e a NUCLEN no qual
inicialmente serão calculados LOCA's em central nuclear similar a
Angra-2, tanto para casos de grandes quanto de pequenas rupturas.
A seguir, serão recalculados e analisados testes realizados no cijr
cuito PKL (Priroarkreisljíufe) da KWU.

0 cálculo da despressurização ("blowdown") de um LOCA para o
caso de grande ruptura (tipo guilhotina) na perna-fria em central
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PWR do tipo Angra-2 foi realizado no CDTN com RELAP5/M0D1/018. A
avaliação dos dados e resultados está sendo feita em conjunto pela
NUCLEN e pelo CDTN. Os resultados comparam-se com aqueles obtidos
com códigos alemães e com versões anteriores de RELAP (RELAP4, p.
ex.). Por outro lado o código RELAP5 deverá ser utilizado para re-
calcular testes de fase final de despressurização realizados no PKL

D código TRAC-PF1 acaba de ser recebido no CDTN. A NUCLEN ,
que conta cem pessoal com experiência adquirida na utilização des-
te código durante treinamento na KWU, será responsável por sua ia-
plantação. Os trabalhos seguintes, constando também de cálculos de
LOCA e recálculos de testes realizados no PKL serão feitos conjun-
tamente pela NUCLEN e pelo CDTN.

3. PESQUISA EXPERIMENTAL

3.1 Teste» Termohidráulicos em Feixe 3x3 no CT-1

Presentemente desenvolve-se no CT-1, do qual se apresenta um
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emdiagrama na Figura 3, uma campanha de testes teriaohidrâul icos
regime estacionârio, em uma seção de testes, projetada e construí^
da no CDTN, constituída de um feixe de 9 tubos de aço inoxidável
dispostos em seção quadrada (3x3), aquecidos eletricamente e sepa_
rados por grades espaçadoras, procurando-se assim reproduzir geo—
mêtricamente uma fração de elemento combustível de PWR.

NUCLEBRA5

CONVERSOR l/l

ESQUEMA SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE

TESTES I C T I • FEIXE) E V.£OlOAS

Figura 3. Esquema Simplificado do CT-1 e Sistema de Medidas

0 feixe é montado dentro de uma caixa de seção quadrada,cons
truida em alumínio anodizado, e o conjunto envolvido por uma con-
tenção de aço inoxidável. 0 espaço anular formado entre a conten-
ção e a caixa de alumínio permanece, durante os testes, cheio de
água estagnada que, funcionando como isolante térmico, minimiza os
efeitos de parede fria. Cada tubo ê instrumentado-com-3-termopa -
xes (0 0,5 mm), localizados em suas extremidades e em seu centro.
Ao longo da caixa de alumínio são tomadas pressões estáticas atra_
vês de orifícios praticados na mesma. A localização dos termopa -
res, das tomadas de pressão e das grades espaçadoras é mostrada na
Figura 4, que representa as cotas ao longo do feixe e indica duas
distribuições diferentes de grades (ST-0 e ST-t), As caracter Is tj_
cas geométricas principais do feixe são também mostradas na mes-
ma figura.

. A primeira etapa dessa campanha de testes foi constituída da
realização de testes adiabáticos, visando a obtenção das caracte-
rísticas de perda de pressão e dos coeficientes das grades espaç£
úoias. Foram realizado» 65 testes cobrindo a faixa de números de
Reynold* situada entre 1,7 x 10* e 2,0 x 10s. A análise dos mesmos
mostrou que o fator de fricção isotérroico para o feixe é regido
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Figura 4. Características do Feixe e Localização das Grades
Espaçadoras e Pontos de Medidas

Esta correlação é comparável às estabelecidas por outros pesquisa-
dores, como mostra a Figura 5. Um outro parâmetro estudado foi a
razão entre o fator de fricção isotérmica de feixes e o de tubos
(£íso/fc)f resultando também em boa concordância com resultados ob
tidos em outros laboratórios. 0 mesmo ocorreu com o coeficiente dê"
perda de pressão das grades espaçadoras, cujos resultados são além
disso comparáveis a previsões de cálculo,com o código ZETBER,da KWU.

3.2 Testes de Remolhamento em Seção Tubular

Estes testes têm por objetivo estudar os fenômenos terraohi -
dráulicos que podem estar presentes em um reator nuclear na chama-
da fase_de reinundação'("refill") do núcleo, isto é quando, apôs
a ocorrência de um LOCA, a água oriunda do sistema de refrigera -
cão de emergência da central começa a penetrar no núcleo para res-
friá-lo.

A simulação desses fenômenos (p.ex. a formação e evolução da
chamada frente de remolhamento - fronteira entre o regime de ebu-
lição de filme e o regime de transição) será feita no circuito DOS
trado na Figura 6 (CS-1/M0D.3) , cujas características principal's
são:

- Pressão de operação até 6 bar
- Velocidade de injeção 2 a 12 cm.s"1

- Potência elétrica 10 kW
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Nesse circuito, construído em aço inoxidável, prevê-se,a partir de
julho do corrente ano, a utilização de seções de testes tubulares
com comprimento aquecido igual ao de varetas combustíveis de PWR
(3.900 mm).

A. DISPOSITIVO DE TESTES DE LOCA -EFEITOS SEPARADOS

Além do programa experimental em curso, o CDTN está desenvol-
vendo o projeto de um dispositivo para estudos (de Efeitos Separa-
dos) dos fenômenos teroohidraulicos ocorrentes nas fases finais de
um LOCA, simulando esses fenômenos em uma seção de testes que re-
presenta uma fração do elemento combustível e do "plenum" superior
do vaso do reator. Tal dispositivo (DTL-ES)—permit irá determinarc&
parâmetros envolvidos em fenômenos de escoamento bifásico possí -
veis de ocorrer em tal situação, tais como:

- escoamento em corrente paralela ascendente,
- escoamento em corrente paralela descendente,
- escoamento em contracorrente, e
- queda brusca ("breakthrough") de líquido, acumulado na pla-

ca superior perfurada do elemento combustível ("tie plate"), sobre
o núcleo.

Fretende-se com esses estudos, inéditos na situação proposta,
colher subsídios para o aprimoramento de modelos matemáticos adotja
dos nos códigos avançados,de simulação do LOCA (TRAC, p.ex.).
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Figura 6. Vista do Circuito para Testes de Remolhamento
Final de Montagem

Fase

Como pode ser observado na Figura 7, o dispositivo será cons-
tituído dos seguintes componentes:

- Seção de testes, na qual se representa em escala, o "ple-
num" superior, a placa superior perfurada do elemento combustível
e um feixe de 25 varetas aquecidas eletricamente (por aquecimento
indireto e com perfil de potência cossenoidal) em arranjo quadra-
do, reproduzindo a geometria do núcleo do reator;

- Tanque de contenção, simulando o vaso de contenção do rea -
tor;

da
- Tanque

água ainda
- Tanque

de água quente, que simula o retorno para o núcleo
existente no circuito primário da central;
de água fria, bomba de injeção e válvulas de contro-

le, que simulam as injeções de segurança, ou seja, do acuraulador e
das bombas de injeção;

- Válvulas de abertura rápida, que simulam as rupturas da pej_
na quente e perna fria;

- Tanque de vapor, que simula o vapor contido nos elementos
combustíveis adjacentes ao elemento simulado pela seção de testes;

- Separadores, que possibilitam os balanços de massa e ener -
gia das vazões bifásicas à saída da seção de testes;

- Caldeira para o aquecimento necessário â obtenção das condj_
ções iniciais de funcionamento.

A seção de teste será densamente Ínstrumentada para se obte -
rem as medidas necessárias ao estudo dos fenômenos, possuindo ins-
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Figura 7. Fluxograma do DTL-ES

trumentação avançada, como microturbinas bidirecionais (0 10 rcra)
para medidas de vazões em escoamento bifásico, e um medidor de fra
ção de vazios por radiação gama, e ainda instrumentação convencio-
nal, como 123 termopares, 10 transmissores de pressão diferencial
(sendo, 4 para medidas de nível) e 1 transmissor de pressão absolu
ta. Para o controle e balanços de massa e energia, o dispositive?
dispõe ainda de 6 turbinas, 4 Venturis, 8 medidores de nível, 5 me
didores de pressão e 19 termopares. 0 balanço de massa e o regis ~
tro dos parâmetros principais será processado por um sistema de co
leta de dados dispondo de 128 canais. ~

Este-dispositivo deverá funcionar em 1985,. sendo que a - fase
atual é de projeto básico pronto e início de compra de componentes.

5. CONCLUSÃO

A principal conclusão que se pode tirar dos resultados dos
trabalhos desenvolvidos no CDTN, agora em consonância com a NU-
CLEN, tem sido a aquisição de apreciável "know-how" por parte da
equipe brasileira, o que certamente constitui uma contribuição sig,
nificativa no sentido de domínio da tecnologia e de autêntico de-
senvolvimento de "know-why" autóctone na área de Segurança de Rea-
tores tipo PWR.



- 1 1 -

ERRATA

Página Linha Onde se lê Leia-se

8 A? do item 3.2 "refill" "reflood"

8 10a do item 3.2 "CS-1/MOD.3" "CS-1/M0D.1"

11 penúltima do item 4 "1985" "1986"


