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KESDMO

A Instalação de Testes de Remolhamento (ITR), montada no

Laboratório de Termohidráulica do CDTN, tem por objetivo a in-

vestigação de fenômenos termohidrâulicos envolvidos na fase de

reinundação de um acidente de perda de refrigerante (LOCA), em

um reator a água pressurizada (PWR), utilizando seções de tes-

te tubulares e anulares. 0 presente trabalho' consiste em uma a_

presentação do projeto da instalação e em um relatório de seu

comissionamento. Descrevem-se os aspectos mecânicos da instala^

ção, seu sistema de suprimento de potência e a instrumentação

utilizada. Em seguida relata-se o comissionamento da instala -

ção, que constituiu-se da calibração de sua instrumentação e da

realização de dois testes típicos, para a verificação das con-

dições de operação. Uma comparação com resultados de cálculo c

também apresentada.

ABSTRACT

A test facility for revetting experiments, ITR, has been

erected at the Thermohydraulics Laboratory of Centro de Desen-

volvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), with the objective of

performing investigation of basic phenomena that occur during

the reflood phase of a Loss-of-Coolant Accident (LOCA), in a

Pressurised Water Reactor (PWR), utilizing tubular and annular

test sections. The present work consists in a presentation of

design aspects of the facility and in a report of its commis -

sioning. The mechanical aspects of the facility, its power

supply system and its instrumentation, are described. The

results of the calibration of the instruments and the

description of two typical tests performed to verify the

operational conditions are presented. A comparison with

calculations using a computer code is also presented. \
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1 INTRODUÇÃO

A segurança das centrais nucleares é determinada em fun-

ção de sua proteção contra as conseqüências que poderiam resuj_

tar da ocorrência de acidentes possíveis (postulados), dos

quais o mais importante é o acidente de perda de refrigerante

(LOCA). Através das técnicas de Análise de Acidentes, simula -

se o transcurso dos acidentes por códigos de computador, para

verificação das condições de segurança das centrais.

Os códigos de computador mais antigos, empregados na An£

lise de Acidentes, utilizavam suposições e modelos termohidráii

licos bastante conservatives, para compensar a falta de conhe-

cimentos dos fenômenos envolvidos. Com isto, subestimava-se as

margens de segurança das centrais, o que forçava a utilização

de coeficientes de segurança muito grandes no projeto das mes-

mas.

Os códigos desenvolvidos mais recentemente, dentro de um

esforço internacional para permitir a redução dos altos custos -

envolvidos na construção de centrais nucleares, são capazes de

descrever mais realisticamente o comportamento destas centrais.

0 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN

- vem desenvolvendo um programa, para permitir que o Brasil pos_

sa se tornar independente no campo da análise de segurança de

reatores. Esse programa inclui:

- a adaptação e implementação de códigos de computador avança-

dos ;

- a participação em trabalhos internacionais para a avaliação

desses códigos; e

- a realização de pesquisa experimental de suporte.

Pode-se dividir os trabalhos experimentais necessários ao

desenvolvimento e avaliação de códigos de computador, que des-

crevem o comportamento de uma central nuclear em caso de aci -

dente, em três categorias:

- testes para o desenvolvimento de modelos, que fornecem infor_

inações sobre os processos físicos básicos e levam â concep -
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ção de modelos;

-testes de efeitos separados, que reproduzem as condições em

componentes ou em pequenos grupos de componentes , que perm_í_

tem o estabelecimento de correlações a serem empregadas nos

códigos; e

-testes integrais, que fornecem informações sobre o comporta-

mento do sistema como um todo, formando a base para a veri-

ficão dos códigos, e que são realizados em grandes instala_

ções de teste, as quais simulam todo o circuito primário de

um PWR e contêm essencialmente todos os componentes impor -

tantes do sistema.

Dentro da parte experimental do programa do CDTN, reali-

zou-se anteriormente um trabalho que se inclui na categoria dos

testes para o desenvolvimento de modelos, o qual foi desenvol-

vido por Pereira [1], utilizando um circuito de baixa pressão

existente no Laboratório de Termohidráulica. Em seqüência a ej_

te trabalho, decidiu-se pelo projeto e montagem de uma instal£

cão de testes maior, que permitisse a variação e o controle de

uma gama de parâmetros maior que a permitida pelo circuito de

baixa pressão.

0 presente trabalho, que também se insere na categoria dos

testes para o desenvolvimento de modelos, constitui-se no projje

to, montagem e comissionamento dessa instalação.

2 A INSTALAÇÃO DE TESTES DE REMOLHAHEHTO (ITR)

2.1 0 Conceito da ITR

Projetou-se e montou-se, no Laboratório de Termohidrául^

ca do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN /

NUCLEBRÁS, uma instalação de testes capaz de simular as condi-

ções termohidráulicas, que ocorrem na fase de reinundação de

um LOCA em um reator a água pressurizada, utilizando-se seções

de testes tubulares e anulares, a qual recebeu o nome de Insta

lação de Testes de Remolhamento - ITR. A ITR deverá permitir a

realização de testes varíando-se a temperatura inicial de pare_
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de, a temperatura e velocidade da água de refrigeração injeta-

da, o fluxo de calor dissipado na seção de testes e a pressão

do sistema. A Tabela 1 fornece as faixas de variação de cada

um desses parâmetros. A pressão máxima prevista, 6 bar, corre£

ponde aproximadamente ao valor previsto para a pressão no cir-

cuito primário de um PWR do tipo Angra-II durante a

fase de reinundação de um LOCA devido a uma grande ruptura. As

faixas de temperatura e velocidade da água injetada e de fluxo

de calor na seção de testes também correspondem ao esperado ne£

se mesmo caso. A temperatura inicial de parede máxima prevista,

600°C, deve-se a limitação com a solda dos termopares ã parede

da seção de testes. Uma temperatura inicialsuperior a 600°C p£

deria levar, no transcorrer dos testes, a temperaturas locali-

zadas superiores a 700°C, que poderiam provocar a íusão da soj_

da.

TABELA 1

FAIXA DE VALORES DOS DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVERÃO

VARIAR PARA OS DIVERSOS TESTES A SEREM REALIZADOS COM

A ITR

PARÂMETRO

Temperatura inicial

de parede

Temperatura da água

na injeção

Velocidade de

injeção

Fluxo de calor

através da superfí -

cie interna da STÍ*)

Pressão do sistema

FAIXAS

300

40

2

2

2

a

a

a

a

a

DE VALORES

600°C

100°C

12 cm/s

6 W/cm2

6 bar

INCREMENTO

50°C

20°C

2 cm/s

1 W/cm2

1 bar

(*) ST - Seção de testes
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A ITR possibilita a realização de testes com injeção as-

cendente ou descendente de água.

A Figura 1 mostra o conceito estabelecido para a instalíi

cão de testes, apresentando um fluxograma da mesma. Montou-se i_

nicialmente a ITR conforme as linhas contínuas, o que permiti-

rá a realização de testes com injeção ascendente. Posteriormeii

te, para a realização de testes com injeção descendente, serão

feitas as modificações de acordo com as linhas tracejadas. A

linha de injeção deverá ser direcionada para 'a câmara acima da

seção de testes, que funciona como separador de vapor, durante

os testes com injeção ascendente. 0 pré—aquecedor e a válvula

de três vias, instalados na linha de injeção, também terão as

suas posições modificadas, de acordo com as linhas tracejadas

da Figura 1.
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FIGURA 1 - FLDXOGRAMA DA INSTALAÇÃO DE TESTES DE REMOI.HAMENTO
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A ITR divide-se em três ramos distintos:

- a linha de injeção de água;

- a linha de pressurizacao; e

- a linha de medição da água arrastada pelo vapor ("carryover"X

2.2 Aspectos Mecânicos da ITR

2.2.1 A linha de injeção de água

Essa linha constitui-se de todo o trecho que vai do tan-

que de armazenagem de água desmineralizada (TI) até a entrada

da aeção de testes. A tubulação de sucção da água desminerali-

zada, do tanque TI até a bomba de injeção, é de PVC de diame -

tro nominal de 60mm. A tubulação do recalque da bomba é de aço

inoxidável, uma vez que os tubos de PVC não resistiriam às

pressões desenvolvidas pela bomba. Essa tubulação é de açc irua

xidável AISI 316, com diâmetro nominal de 50mm, série 40. Ela

apresenta uma bifurcação logo acima da bomba, dirigindo-se um

ramo para o pré-aquecedor e o outro retornando ao tanque TI .

Esse último ramo possui uma válvula globo (VI) para o ajuste da

vazão que retorna ao tanque. Após essa válvula, a tubulação de

retorno passa a ser de PVC rígido, com as mesmas característi-

cas da tubulação de sucção da bomba.

0 ramo da tubulação que segue para o pré-aquecedor apre-

senta, logo após a bifurcação, uma redução para o diâmetro no-

minal de 15mm, série 40. Nesse trecho localizam-se o medidor de

vazão de i» :.eção (Ri) e uma válvula agulha (V3), para o ajuste

da vazão. Do pré-aquecedor a tubulação prossegue até a válvula

de três vias (V4), de onde um ramo vai para a entrada da seção

de testes e o outro retorna ao tanque TI.

Esse ramo de retorno ao tanque tem a finalidade de permi_

tir o ajuste da vazão de injeção antes do início de cada teste.

Após esse ajuste, inverte-se a válvula V4 e inicia-se a inje -

cão de água na seção de testes. A válvula agulha (V2), posício

nada no ramo de retorno, permite o ajuste da pressão a sua moii

tante. Deve-se ajustar essa pressão de tal maneira que após a
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inversão da válvula VA, a vazão não sofra variação significai^

va, devido ã pressão e ã perda de carga na seção de testes. To

do esse trecho de retorno constitui-se de tubo de aço inoxidá-

vel AISI 316 de diâmetro nominal de 15mm, série 40.

A ligação entre a válvula VA e a seção de testes é feita

através de tubo flexível, assim como odreno e a tomada de pre£

são, para que a extremidade inferior da seção de testes fique

livre para se deslocar â medida que esta sotra dilatação por

aquecimento.

2.2.2 A linha de pressurização

Esta linha constitui-se de todo o trecho que vai do prejs

surizadór até o separador de vapor. A tubulação é toda de aço

inoxidável AISI 316, de diâmetro nominal de 25mm, série AO. Na

parte superior do pressurizador instalou-se uma válvula de se-

gurança (V8)j ajustada para abrir ã pressão de 9 bar, e uma

válvula de alívio (V9), para controle da pressão. Por meio da

válvula V9, pode-se manter a pressão no sistema no valor ajus-

tado para cada teste, através da liberação de quantidades con-

troladas de vapor para a atmosfera, seja durante a fase de

pressurização inicial, eu durante o processo de reinundação

quando se produz vapor adicional na seção de testes.

A potência do pressurizador é de 11 kW e a alimentação

das suas resistência» faz-se por meio de corrente aiternada. Um

termopar de proteção soldado na extremidade superior das resi_s

tências a'ciona o desligamento das mesmas caso elas venham a se

descobrir, prevenindo assim a sua queima. 0 volume de água acj_

ma das resistências, no início de cada teste, foi calculado»

entietanto, para permitir a realização de um te.ite completo,

sem que as resistências sejam descobertas.

2.2.3 A linha de medição da água arrastada pelo vapor

Essa linha constitui-se do separador de vapor (Figura 2),

de dois tubos verticais para a coleta e medição da água arras-
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tada e da tubulação que faz a ligação entre o separador e os

tubos coletores. 0 separadot localiza-se logo acima da seção

de testes. A extremidade superior desta foi soldada ao .flange

inferior do próprio separador. A tubulação que vai para os tu-

bes coletores também foi soldada a esse mesmo flange, porém a-

fastada de 5Oram do centro. Essa tubulação é de aço inoxidável

AISI 316, com diâmetro nominal de 8tnm, série 40, e possui uma

válvula de esfera (V5).

| CONEXÃO PARA

i INSTRUMENTAÇÃO

SAÍDA DE VAPOR

SATURADO SECO

SAÍDA DE ÁGUA

PRECIPITADA

SEÇÃO DETESTES

FICURA 2 - DETALHE DE MONTAGEM DO SEPARADOR DE

VAPOR E DA EXTREMIDADE SUPERIOR DA

SEÇ&O DE TESTES
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O vapor que sai da seção de testes sofre uma expansão ao

entrar no separador, fazendo precipitarem-se as gotas d'água

arrastadas pelo vapor. 0 choque do vapor com o anteparo, cons-

tituído de um tubo de 80mm de diâmetro, posicionado no interi-

or do separador, é mais uma maneira de provocar a precipitação

das gotas d'agua arrastadas.

A água precipitada no separador ê coletada pelo disposi-

tivo de medição, constituído de dois tubos verticais de aço i-

noxidável AISI 316, com 3m de comprimento. 0'primeiro tem um

diâmetro nominal de ISmm e o segundo de 25mm, ambos série 40.

A medida do nível de água no interior desses tubos permite de-

terminar o volume de água arrastado ao longo de um teste.

0.arraste ê menor no início do teste, devido âs condi

ções hidrodinãraicas do vapor acima da frente de inundação. Por

essa razão utiliza-se um tubo de diâmetro menor, para fte obter

uma maior sensibilidade na medida. A medida que a frente de i-

nundação evolui na seção de testes, aumenta o volume de água

arrastada. Assim, quando o primeiro tubo estiver cheio, inj_

cia-se o enchimento do segundo, capaz de conter um volume

maior de água.

2.2,4 A seção de testes

Na construção das seções de testes da ITR, serão utiliza

dos tubos de dimensões comerciais, porém com diâmetro

hidráulico próximo do de um elemento combustível PWR de fa-

bricação KWU . Tomou-se como referência o elemento combustí

vel de Angra-II.

A primeira seção de testes construída será utilizada em

testes com injeção ascendente. Elr» constitui-se basicamente de

um tubo de aço inoxidável AISI 316, com diâmetro externo. de

13,72mm e diâmetro interno de 9,24mm. 0 tubo apresenta um com

primento total de 4040mm, sendo 3900mm de comprimento aquecido

e 140mm de comprimento de tranquilização, na parte inferior da

seção de testes.
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A seção de testes ê aquecida por efeito Joule, utilizar»

do-se o próprio tubo como resistência de aquecimento. Na extrje

midade inferior do comprimento aquecido, a alimentação elétri-

ca ê feita diretamente no tubo, enquanto que na extremidade su

perior, ela é feita através do flange montado no separador de

vapor.

Considerou-se necessário que a extremidade superior da

seção de testes ficasse acima do flange, para evitar que a

água arrastada pelo vapor, que se precipita no separador, esco

asse de volta para a seção de testes, formando uma segunda fre_n

te de molhamento descendente. Além disso, era necessário que o

comprimento aquecido fosse até a extremidade superior do tubo.

A Figura 3 mostra a solução encontrada. Soldou-se a extremida-

de superior da seção de testes no interior de um tubo de diãme^

tro nominal de 20mm, série 40, também de açõ inoxidável A1SI

316. Em seguida, soldou-se o tubo de 20mm ao flange do separa-

dor de vapor.

2.3 A Alimentação Elétrica

A alimentação elétrica da ITR deriva-se da subestação do

Laboratório de Termohídrâulica do CDTN, através do transforma-

dor de 112,5 kVA, passando pelo Painel de Serviços Auxilíares

(PSA). Do PSA ela segue para um painel de distribuição próprio,

de onde se tira a alimentação elétrica para todas as unidades

da ITR.

0 sistema de alimentação da seção de testes, em corrente

contínua, consta de um tansformador abaíxador de 22OV para 60V,

de 45 KVA, e um conjunto retificador de configuração em Ponte

de Graetz semi-controlado de 20 kW.

A alimentação do pré-aquecedor consta de um conjunto re-

tificador do mesmo tipo do anterior, porém com potência de

6 kW.

A bomba e o pressurizador possuem alimentação trífásica.



FIGURA 3 - DETALHE DA EXTREMIDADE SUPERIOR DA SEÇÃO DE

TESTES

2.4 A Instrumentação

2.4.1 Características gerais

A Figura 4 mostra, sobre um diagrama da ITR, os pontos

nos quais se efetuam medidas de temperatura, pressão, nível e

vazão, ao longo da instalação de testes. Além desses pontos e-

fetuam-se ainda medidas de temperatura de parede,' em 10 posi -

ções ao longo da seção de testes, e a medida da potência elé -

tríca dissipada na seção de testes.

Por razões de segurança e devido ao grande número de me-

didas simultâneas, que implicam freqüentemente na ação imedia-

ta do operador, essas grandezas são registradas e indicadas à

distância. Os valores medidos são enviados a uma mesa de ins -

trumentação e controle ou a um conjunto de registradores instai

lados em uma cabine de operação.



LEGENDA

TEMPERATURA

TSB - Sucção da Bomba

TEPA - Entrada do Pri-Aqveccdor

TSPA - Salda do Prê-Aquecedor

TEST - Entrada da Seção d* Testes

TSST - Salda da Seção de Tastes

TSV - Salda do Vapor

TC 1 - Coletor de Condensado 1

TC 2 - Coletor de Condensado 2

TPR - Pressurizador

TPRP - Proteção das Resistincla*

do Pressurizador

PRESSÃO

PSB - Sucção da Bonba

PRB - Recalque da Bomba

PEST - Entrada da Seção de Testes

PPR - Pressurlzador

PER - Linha de Retorno

PCP - Controlador de Pressão

NlVEL (AP)

1ST - Seção de Testes

LCC1 - Coletor de Condensado 1

ICC2 - Coletor d* Condensado 2

VAZÃO

FEN . Injeção de Água

rsv - Salda de Vapor

FIGD1A A - PORTOS NOS QOAIS SE EFETUAM MEDIDAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO, RtVEL E
VAZÃO AO LONGO DA ITR
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2.4.2 Temperatura de parede na seção de testes

Dez teraopares tipo K - cromel-alumel, de 1, 5mm de diâme_

tro, coi isolação mineral e revestimento de aço inoxidável,' toe

dem a temperatura de parede ao longo da seção de testes. Esses

ternopares foram encaixados em pequenos rasgos transversais na

parede da seção de testes e soldados utilizando-se solda prata,

conforme mostra a Figura 5. A Figura 6 mostra a distribuição

longitudinal desses termopares. Cada termopar está defasado r£

dialmente de 60° do termopar anterior, de maneira a obter -se

uma distribuição em espiral dos mesmos.

Os sinais dos diversos termopares são compensados em

junta fria de referência a 0°C e enviados para registradores £

nalógicos de carta.

2.4.3 Temperatura de fluido

Medc-se a temperatura da água na sucção da bomba (TSB)

por meio de um termômetro de resistência imerso no fluido

L».Í4

FIGURA 5 - POSICIONAMENTO DOS TERHOPAKES NA PAREDE

DA SECAO DE TESTES
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e ligado a um indicador analógico Engro, Modelo 210 TR, insta-

lado na mes? de instrumentação e controle. A faixa de tempera-

tura do conjunto termômetro/indicador é de 0°C a 100°C.

As medidas das temperaturas da água na entrada (TEPA) e

na saída (TSPA) do prê-aquecedor, nos coletores de condensado

n9 1 (TCC1) e n9 2 (TCC2) e no pressurizador (TRP) são feitas

por meio de termopares tipo K - cromel-alumel, com 1,5mm de

diâmetro, de isolação mineral e revestimento de aço inoxidável.

Os valores medidos são indicados na mesa de instrumentação, por

meio de um termômetro digital compensado, Euro Control TC-904.

As medidas das temperaturas da água na entrada da seção

de testes (TEST), da mistura água-vapor na saída da mesma (TSST)

e do vapor que sai do separador (TSV) são feitas por meio de

termopares idênticos aos anteriores, imersos no escoamento. Eti

tretanto, essas temperaturas têm seus valores registrados du -

rante o transcurso dos testes, por meio de registradores ana-

lógicos de carta.

Soldou-se um termopar semelhante aos anteriores na ex-

tremidade superior das resistências elétricas de imersão do

pressurizador. A leitura da temperatura de parede das resistên

cias (TPRP) constitui-se no mecanismo de proteção das mesmas .

Para tanto, utilizou-se um controlador Pextroterm Modelo PT-600,

como chave limite de temperatura. Caso o nível da água abaixe

a ponto de descobrir as resistências, o aumento da temperatura

das mesmas será detectado pelo controlador que as desligará.

*

2.A.4 Pressão

Medem-se as pressões na sucção (PSB) e no recalque (PRB)

da bomba e a pressão na tubulação que retorna da válvula V4 pa

ra o tanque TI por meio de manômetros tipo Bourdon.

Na entrada da seção de testes (PEST), a medida da pres -

são é feita por meio de um transmissor de pressão Engematíc ,

Modelo IP-201-G10» ajustado para uma faixa de 0 a 10 bar. Essa

pressão tem seu valor registrado, no transcurso dos testes, por
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FIGURA 6 - COTAS DOS TERMOPARBS DE PAREDE AO LOUCO DA SEÇÃO DE

TESTES
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meio de um registrador analógico de carta.

A medida da pressão no pressurizador ê feita por meio de

um transmissor, semelhante ao anterior, e tem seu valor indicji

do por um indicador digital Kngro, instalado na mesa de instru

mentacão e controle. A pressão do pressurizador também ê send

da por um controlador pneumãtico de pressão Foxboro, modelo

•43AP. Esse controlador aciona a válvula de alívio V9, sempre

que a pressão exceder ao valor desejado, mantendo-a constante,

através da descarga controlada de vapor para a atmosfera.

2.4.5 Nível

Efetuam-se medidas de pressão diferencial, visando â ob-

tenção de níveis de água, em três posições na ITR:

- na seção de testes (LST), cujo valor permite determinar a e-

volução do volume de água contido na seção de testes, duran-

te um teste;

- nos dois tubos coletores de água arrastada (LCC1 e LCC2), o

que permite avaliar a quantidade de água que vai sendo arrajs

tada pelo vapor ao longo de um teste.

Em todas as três posições, efetuam-se as medidas por

meio de transmissores de pressão diferencial Gould Statham ,

Modelo PD3000-100-58, cujos sinais são enviados para registry

dores analógicos de carta.

2.4.6 Vazão

A medida da vazão de vapor, ã saída do separador (FSV) ,

é feita por meio de uma placa de orifício e un transmissor de

pressão diferencial Gould Statham, modelo PD-3000-100-58. 0 d_i

âtnetro do orifício da placa é de 7,97mm, tendo sido dimension£

do de acordo com Burton [2], para uma diferença máxima de prejs

são através da placa equivalente a 2500mm de coluna d'água, e

a vazão máxima de vapor esperada de 11,5m>/h, para a pressão de

2 bar.

A vazão de injeção de água na seção de testes (FEN) é me
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dida por meio de um rotâmetro Lamâa, Modelo 555541.

2.4.7 Potência dissipada na seção de testes

A potência é determinada em função da tensão aplicada e

da resistência na seção de testes, de acordo com a fórmula:

N = 1L
R

A tensão fornecida é mantida constante, atuando no poten

ciôraetro de controle do retificador, sendo o seu valor indica-

do por um voltímetro digital Hewlett-Packard, Modelo 3403C,que

mede a tensão eficaz na seção.

Entretanto, a resistência varia com a temperatura (T) ,

que por sua vez é função da posição ao longo da seção de t?s -

tes (x) e do tempo (t), ou seja:

T = f(x,t)

Pode-se considerar a variação da resistência elétrica na

seção de testes linear com a temperatur í, na faixa de tempera-

turas utilizada. Isso permite a obtenção da resistência média

na seção de testes, durante um teste, utilizando-se a tempera-

tura média, dada por

Jff (x.t)dxdt

(Jdx) (Jdt)

Obtém-se o valor médio da temperatura em cada termopar ,

cf>lculando-se a área sob a curva d<* temperatura traçada pelos

registradores e dividindo-se o.valor encontrado pelo tempo de

duração dos testes. Esses valores permitem traçar uma curva pa

ra as temperaturas médias localizadas em função da posição, ou

seja:

gíx),
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a partir da qual, obtém-se a temperatura média para a seção de

testes:

Jg(x)d3

ou seja:

1
3,9

g(x)dx,
3,9

0

onde x é dado em metros, e 3,9 é o comprimento total da seção

de testes.

3 COMISSIONAMENTO DA ITR

3.1 Calibraçâo dos Sistemas de Medida

3.1.1 Temperatura

Utilizam-se, na ITR, três tipos básicos de sistemas de ine

dição de temperatura:

- o primeiro constitui-se de termopar, junta fria de compensa-

ção e sistema de coleta de dados, representado por registra-

dores analógicos de carta;

- o segundo constitui-se de termopar e indicador digital, que

dispõe de junta fria eletrônica internamente;

- o terceiro constitui-se de termômetro de resistência e indi-

cador analógico.

Entretanto, apenas sistemas do primeiro tipo foram ínst£

lados em posições onde o valor da temperatura é necessário pa_

ra a análise dos resultados dos testes. As demais posições, oii

o*e foram instalados sistemas do segundo ou terceiro tipo, têm

importância apenas para a operação da instalação de testes. Por

esse motivo, apresenta-se apenas a calibraçâo dos sistemas do

primeiro tipo.
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Utilizou-se como padrão, para essa calibração, um poten-

ciõmetro da marca Rubicon. A Figura 7 mostra o esquemr. simpli-

ficado da montagem utilizada na calibração.

TERMOfftR

FIO «EXTENSÃO

POTENCIOMETRO

FRIA (ELETRÔNICA)

DETETOR
DE

NULO

JUNTA FRIA 0-C

REGISTRADORES

TERMÔMETRO
DE QUARTZO

FIGURA 7 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DA MONTAGEM UTILIZADA

PARA CAL1BRAÇÃO DA LINHA DOS TERMOPARES

0 potenciômetro foi utilizado como simulador de termopa-

res, fornecendo â linha tensões na faixa de termopares do ti-

po K. Os registradores foram ajustados no zero e no fundo de

escala: lOmV para o termopar da entrada da seção de testes

(TEST) e 5CmV para os demais. Em seguida, procedeu-se ã cali -

bração, fornecendo-se tensão, em diversos níveis diferentes, e

comparando-se o valor da tensão fornecida com a l.eítura da car_

ta do regístrador. Procedeu-se portanto somente â calibração da

linha até o sistema de coleta de dados, não tendo sido calibra,

dos os termopares propriamente ditos.

A Tabela 2 mostra que os .erros sistemáticos são inferio-

res aos erros aleatórios para todos os sistemas. Mesmo em

cada nível de tensão aplicada (Ver Erro Sistemático Máximo) , os

erros sistemáticos são no máximo da ordem dos aleatórios, não

se justificando a adoção de curvas de correção.
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Convém salientar que ainda devem ser considerados os er-

ros dos termopares, que não foram calibrados. Tais erros são

de _+ 2,2°C para a faixa até 380°C e 0.75Z para temperaturas

mais.elevadas.

TABELA 2

RESULTADO DA ANÁLISE DA CALIBRAÇÁO DO SISTEMA DE MEDIDA

TEMPERATURA

DE

Termopar

TI

T2

T3

T4
T5

T6

T7

T8

T9

TIO

TSST

TEST

TSV

Erro Aleatório (*)

[mV]

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

Erre Sistemático

Maximov [mV]

0,1

0,2

-0,1

-0,2

0,1

-0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

(*) Para uma probabilidade de 95%

(**) 0 erro sistemático foi calculado para cada nível de len -

são aplicada, tendo sido tabelado o maior valor em módulo

obtido.

3.1.2 Pressão

Instalaram-se seis transmissores de pressão ao longo da

JTR, dos quais, dois são transmissores de pressão manométrica

e quatro de pressão diferencial, tendo-se instalado os primei-



ros na entrada da seção de testes e no pressurizador. A pres -

são no pressurizador ê apenas indicada na mesa de instrumenta-

ção e controle, tendo importância apenas para a operação da in£

talação de testes.

0 transmissor de pressão instalado na entrada da seção de

testes, cujo sinal é registrado e ê de interesse para a análi-

se dos testes, teve toda a sua linha, do transmissor até o re-

gistrador, calibrada contra um manõmetro padrão Âshcroft.

0 esquema simplificado da Figura 8 mostra o processo uti

lizado na calibração dos transmissores de pressão diferencial.

Tomou-se como padrão de pressão uma coluna de mercúrio, com

precisão superior a _+ Imbar, instalada no próprio Laboratório

de Termohidraulica do CDTN [25]. Um cilindro de nitrogênio pres^

surizava tanto a coluna como a câmara de alta pressão dos tran£

missores. A câmara de baixa pressão permaneceu ã pressão atrno^

férica. Portanto, o sistema utilizado para essa calibração não

possibilitou a elevação da pressão em ambas as câmaras dos

transmissores diferenciais, a um nível qualquer acima da pres-

são atmosférica, para depois estabelecer-se uma diferença de

pressão entre estas duas câmaras.

A Tabela 3 mostra o resultado da análise da calibração

realizada para cada um dos transmissores.

Somente os transmissores instalados em PEST e FSV apre-

sentaram erros sistemáticos maiores que o erro aleatório.

3.1.3 Vazão

A calibração de vazão dependo de padrões de volume e de

tempo ou de massa e de tempo. 0 método de calibração consiste,

em geral, no estabelecimento de uma vazão constante pelo medi-

dor de vazão a ser calibrado e, em seguida, na medição do volju

me ou massa de fluido que o atravessa, durante um intervalo de

tempo. Entretanto, uma calibração de acordo com tal p roce dime ti

to só foi realizada para o rotâmetro que mede a vazão de inje-

ção de água (PEN), Para o síste.na de medição da vazão de saída
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do vapor (FSV), constituído de placa de orifício e transmissor

de pressão, sõ foi realizada a calibração da linha do transmis

sor ao registrador, descrita na seção 4.1.2.

TRANSMISSORES

fir

COLUNA DE

MERCÚRIO

FIGURA 8 - ESQUEMA SIMPLIFICADO DA MONTAGEM UTILIZADA PARA

CALIBRAÇAO DOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL

Para calibração do rotãmetro, foram utilizados três ba -

lões volumétricos, de 2000ml, 1000ml e 500ml, respectivamente,
•

e um cronômetro. Após o estabelecimento de uma determinada va-

zão pelo rotãmetro, direcionava-se o escoamento para um dos ba

lões volumétricos e cronometrava-se o tempo necessário para o

seu enchimento. A Tabela 4 apresenta o resultado dessa calibr£

ção. 0 rotãmetro apresentou erros sistemáticos bastante gran -

des. Entretanto, isto não inviabiliza a sua utilização, em fa-

ce da repetíbilidade das leituras. Ele apresentou um erro ale£

tório de 0,07ml/s, para um fundo de escala real de 4,f6ml/s, o

que representa um erro inferior a 2% ào fundo de escala, bas -
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tante satisfatório para um rotâmetro.

TABELA 3

RESULTADO DA ABÁLISE DA CALIBRARÃO DO

SISTEMA DE MEDIDA DE PRESSÃO

PEST

LST

LCC1

LCC2

FSV

Transmissor

(Faixa)

(0 a 10 .000 mbar)

(0 a 1.000 mbar)

(0 a 1.000 mbar)

(0 a 1.000 mbar)

(0 a 250 mbar)

Erro Aleatório (*)

[mbar]

64

6

9

6

3

Erro Sistemático
Máximo (**)

[mbar]

110

- 5

- 6

6

6

(*) Para uma probabilidade de 95%

(**) 0 erro sistemático foi calculado para cada nível de pres-

são aplicada, tendo sido tabelado o maior valor em módulo

obtido.

3. 1 .4 Potência

Conforme a seção 2,4.7, a potência dissipada na seção de

testes é obtida em função da resistência elétrica e da tensão

aplicada na mesma. A partir dos dados obtidos por Rust, Malang

e Gützmann [3] para a resistência elétrica em tubos de aço iru>

xidável AISI 316, ajustou-se a seguinte expressão para a resi_s

tência na seção de testes em função da sua temperatura media:

R • 38,00 4 O.O2417T

onde R é dado em mil e T em °C.

A calibração do voltímetro usado para indicar a tensão a_

plícada na seção de testes, realizada na Divisão de Eletrônica

do CDTN, mostrou que a sua precisão era superior à prevista no
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catálogo do equipamento. Entretanto, dev.ido a dificuldades en-

contradas na calibração do componente alternado da tensão, de-

cidiu-se por considerar a precisão de catálogo, de 0,2V para

a faixa le medidas utilizada, 0 a 100V.

TABELA 4

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DO ROTÃMETRO INSTALADO NA

IMJBÇÃO DE ACDA (EM FEM)

Vazão Indicada
pelo Rotâmetro

[ml/s]

5,56

5,00

4,44

3,89

3,33

2,78

2,22

1,67

1,11

0,55

Vazão Medida com o Cro-
nômetro e o Balão Volu-
métrico(*)

[ml/s)

4,16

3,78

3,51

3,03

2,51

1,94

1,43

0,86

0,50

0,11

Erro Absoluto
[ml/s]

-1 ,t0

-1,22

-0,93

-0,86

-0,82

-0,84

-0,79

-0,81

-0,61

-0,44

Desvio Padrão
[ml/s]

0,08

0,03

0,01

0,04

0,05

0,06

0,07

0,06

0,04

0,01

(*) Média de 4 leituras

3.2 Realização de Testes Típicos

3.2.1 Descrição dos testes

»<ealizaram-se dois testes para a comprovação das condi -

ções de desempenho da IT** . A Tabela 5 apresenta os valores dos

parâmetros de entrada impostos para cada um dos testes. As Fi-

guras 9 a 19 apresentam as resultados desses testes, enquanto

que as Figuras 20 a 29 comparam os resultados encontrados com

os resultados previstos pelo código de computador alemão

Hydroflut [4],
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TABELA 5

VALORES DOS DIVERSOS PARÂMETROS PAKA OS

DOIS TESTES REALIZADOS

Parâmetros

Pressão

Velocidade de injeção

Temperatura da água de

injeção

Temperatura inicial de

parede

Fluxo de calor

Teste N?1

4 bar

6,2 cm/s

40°C

AOO°C

4,48 V/cm1

Teste N92

1 bar

6,2 cm/s

40°C

400°C

4,33 U/cm2

3.2.2 Resultados dos testes

As Figuras 9 e 10 mostram a evolução da temperatura de

parede nas cotas dos termopares da seção de testes. Na Figura

9, que se refere ao teste n°1, aparecem apenas as curvas dos

termopares T3 a TIO. Isso deveu-se a que as posições dos termo

pares TI e T2 já encontravam-se inundadas no início do teste ,

não tendo havido aquecimento dessas posições acima da tempera-

tura de Leidenfrost. A água prese.ite na seção de testes, antes

do início do teste, originou-se da condensação de vapor duran-

te a pressurizacao do sistema. Para o teste r,?í , tomaram-se pro

vidências para que esse condensado fosse retirado antes do in_i_

cio do teste.

As Figuras 11 e 12 apresentam a evolução dos coeficien

tes de transmissão de calor, da parede da seção de testes para

o fluido, nas posições dos termopares, para os testes n?1 e 2,

respectivamente. Esses coeficientes foram calculados de acordo

com a seguinte equação:

dT
CXA. (T - T-) - N - pC l

1 p i p
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FIGURA 9 - EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NAS POSIÇÕES DOS TERNDPARES T3 A TIO ,

DURANTE O TESTE N91
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FIGURA 10 - EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA MAS POSIÇÕES DOS TERMOPARES DA SEÇÃO

DE TESTES, DURANTE O TESTE N92
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FIGURA 11 - EVOLUÇÃO DOS COEFICIEHTES DE TRANSMISSÃO DE CALOR HAS POSIÇÕES

DOS TERMOPARES T3 A TIO, DURANTE O TESTE R91
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FICÜRA 12 - EVOLUÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO DE CALOR NAS POSIÇÕES
DOS TERMOPARES DA SEÇÃO DE TESTES, DURANTE O TESTE N92
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onde:

- a é o coeficiente de transmissão de calor;

tes;

- A. é a área interna de troca de calor da seção de tes

- T é a temperatura de parede na posição considerada;

- Tf é a temperatura do. fluido;

- N é a potência dissipada na seção de testes;

- p é a densidade;

- C é o calor específico; e

- ÍTI(D2 - D') representa o volume da parede da seção de

testes.

Portanto, não levou-se em consideração a condução axial

de calor pela parede da seção de testes. Além disso, a tempe-

ratura do fluido, T , foi considerada igual ã temperatura de

saturação durante todo o teste .

A elevação brusca do coeficiente de transmissão de ca -

lor, em uma posição determinada, é decorrente do molhamento da

parede nesta posição. Assim, determinou-se o instante de mo -

lhamento da parede na altura de cada termopar, o que permitiu

traçar os perfis de avanço das frentes de molhamento dos dois

testes, apresentados na Figura 13. Como a pressão foi o único

parâmetro imposto que apresentou uma diferença significativa,

de um teste para o outro, pode-se considerar que as diferen -

ças entre os dois perfis deve-se apenas â pressão. A diferença

no fluxo de calor, além de muito pequena, ainda agiria em sen

tido contrário.

As Figuras 14 e 15 mostram a evolução da frente de mo -

lhamento e do volume de água na seção de testes, sem conside-

rar-se a correção devido à perda de carga na mesma, para os

testes n°1 e n92, respectivamente. Quando ocorre a estabiliza^

ção do volume de água na seção de testes, significa que a

frente de inundação estacionou, em uma cota inferior â do vo-

lume de água. A inflexão na curva da evolução da frente de ino
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lhanento (a primeira inflexão para a Figura 14) coincide com o

ponto em que esta ultrapassa a frente de inundação.
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FIGURA 13

EVOLUÇÃO DA FKEKTE DE MOLHAlffiOTO PARA OS DOIS TESTES REALIZADOS

As Figuras 16 e 17 mostram a evolução do volume de água,

nas duas colunas de medição da água arrastada pelo vapor que

sai da seção de testes, para os testes n? 1 n9 2, respectiva -

mente. As Figuras 18 e 19 apresentam os perfis temporais da ta

xa de arraste de água por unidade de área, na extremidade supe

rior da seção de testes, para os dois testes, calculados a par

tir da soma das variações do volume de água nas duas colunas de

medição da água arrastada.
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FIGURA 14 - EVOLUÇÃO DA FRENTE DE MOLHAMENTO E DO NÍVEL EQUIVALENTE DE ÁGUA,
HA SEÇÃO DE TESTES, DURANTE O TESTE N?1
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FIGURA 15 - EVOLUÇÃO DA FRENTE DE MDUMMafTO E DO NÍVEL EQUIVALENTE DE ACUA,
NA SEÇÃO DE TESTES, DURANTE O TESTE N92
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FIGURA 16 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA NAS DUAS COLUNAS DE MEDIÇÃO DA ÁGUA
ARRASTADA, DURANTE 0 TESTE 091
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FIGURA 17 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA NAS DUAS COLUNAS DE MKDIÇAO DA ACUA
ARRASTADA.DURANTE O TESTE N92



- 35 -

100 200 300 400
Tempo, t ti)

SOO

FIGURA 18 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE ARRASTE DE ÁGUA PEU) VAPOR, DURANTE G TESTE
N91

250

x

200

ISO

100

9 so

100 200 J00 400
Tempo, t [•]

SOO

FICURA 19 - EVOLUÇtò DA TAXA DE ARKASTE DE ACUA PELO VAPOR, DURANTE O TESTE
N92
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3.2.3 \valiação dos testes típicos

Como complemento ao processo de comissionamento da IVK ,

decidiu-se por conrrontar os resultados obtidos nos testes tí-

picos com os resultados previstos pelo código de computador

Hydroflut. Este código foi desenvolvido por KBhler [4], justa-

mente para o cálculo do processo de inundação em seções de tes

tes tubulares e anulares, e os modelos matemáticos utilizados

são descritos por Hein [5].

As Figuras 20 e 21 mostram os valores das temperaturas de

parede medidas e calculadas em três posições escolhidas, cor-

respondentes às cotas dos termopares T3, T6 e T8, para os tes-

tes n°1 e n?2, respectivamente. No caso do teste n92, tanto os

valores qualitativos quanto os quantitativos apresentaram boa

concordância entre os resultados calculados e experimentais. No

caso do teste n?1, entretanto, os resultados calculado, apre -

sentaram um pré-resfriamento muito acentuado, não tendo sido r£

produzidos os altos valores de temperatura encontrados experi-

mentalmente .

As Figuras 22 e 23 apresentam a comparação entre os coe-

ficientes de transmissão de calor calculados e os obtidos cxpe

rimentalmente, para os dois testes. Os coeficientes experimen-

tais são obtidos a partir da evolução da temperatura e, conse-

quentemente, os resultados do teste n? 2 voltaram a apresentar

uma melhcTr concordância com os cálculos do Hydroflut.

As Figuras 24 e 25 apresentam os perfis experimentais e

calculados do avanço das frentes de molhamento, respectivamen-

te, para os testes n9 1 e n° 2. Os dois perfis mostram uma boa

concordância, sobretudo para o segundo caso. Pode-se observar,

neste caso, o alto grau de coincidência entre os pontos de in-

flexão das duas curvas, que correspondem à posição em que a

frente de molhamento ultrapassa a frente de inundação.

0 não aparecimento dessa inflexão no perfil calculado p£

ra o caso do teste n9 1 indica que nele a frente de molhamento

não chegou a ultrapassar a frente de inundação. A ultrapassa -
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FIGURA 2 0 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA DE PAREDE, NAS COTAS

DOS TERN0PARES T 3 , T 6 E T 8 , MEDIDA E CALCULADA, PARA O TESTE N91
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FIGURA 2 1 - COMPARAÇÃO EMTRE A EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA DE PAREDE. NAS COTAS
DOS TERMOPARES T 3 . T 6 E T 8 , MEDIDA E CALCULADA, PARA O TESTE N92
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FIGURA 22 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO DE
CALOR MEDIDA E A CALCULADA, PARA O TESTE N 9 1 , NAS COTAS DOS
TERMOPARES T 3 , T6 E T8
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FIGURA 23 - COMPARAÇÃO ENTRE Á EVOLUÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO DE
CALOR MEDIDA E A CALCULADA, PARA O TESTE N92, NAS COTAS DOS
TERMOPARES T3, T6 E T8
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FIGURA 24 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DA FRENTE DE MOLDARENTO MEDIDA E A
CALCULADA, PARA O TESTE N91
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FIGURA 25 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DA FRENTE DE MOLUANKNTO MEDIDA E A
CALCULADA, PARA O TESTE N92
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gem da frente de inundação pela frente de molhamento ocorre

nos testes com altos títulos de vapor. Portanto, deve-se espe-

rar que o arraste de água pelo vapor calculado seja maior que

o experimental. Isto ê confirmado pela Figura 26, que compara

os valores calculados da vazão de água arrastada pelo vapor com

os obtidos experimentalmente, para o teste n? 1. Este fato po

de ser explicado pela presença de água na sei.:ão no início do

teste, o que diminui o desequilíbrio termodinâmico » itre o va-

por e a água e, consequentemente, o arraste de água. Esta con-

dição não foi considerada nos cálculos.

O maior arraste de água nos cálculos explica ainda o

pré-resfriamento mais acentuado, mostrado pela Figura 20.

A Figura 27 apresenta a comparação entre os valores cal-

culados e medidos da taxa de água arrastada, para o teste n°2.

Neste caso, há uma melhor concordância entre os dois resulta -

dos.

As Figuras 28 e 29 apresentam a comparação entre os re -

saltados experimentais e calculados, obtidos para a evolução do

nível equivalente de água contido na seção de testes, para os

testes n9 1 e n? 2 respectivamente. Esta evolução é obtida a -

través da medida da pressão diferencial na seção de testes, sii

pondo-se que toda a água contida, em um dado instante, consti-

tua-se numa coluna homogênea, â temperatura de saturação. Para

a comparação direta, deve-se subtrair a perda de carga devida

ao escoamento. Os valores destas foram estimados utilizando-se

o modelo de fases separadas apresentado por Collier [6]. Para

o teste n9 1, que apresenta menores títulos volumétricos de v_a

por, foram obtidos valores da ordem de 100mm de coluna d'água,

enquanto que para o teste n° 2, estes valores foram da ordemde

60mm de coluna d'agua.

No teste n° 1, a quantidade de água contida nas seção de

testes foi notadamente menor que os valores calculados, duran-

te todo o tempo. Este fato reforça o motivo das discrepâncias

entre os perfis de temperatura medidos e calculados.

No caso do teste n9 2, obteve-se uma boa concordância p£
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FIGURA 26 - COHPARACAO ENTRE A EVOLUÇÃO DA TAXA DE ARRASTE DE ÁGUA PELO VAPOR
MEDIDA E A CALCULADA, DURANTE O TESTE N?1
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FIGURA 27 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DA TAXA DE ARRASTE DK ÁGUA PELO VAPOR
MEDIDA E A CALCULADA, DURANTE O TESTE N92
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FIGURA 28 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA EQUIVALENTE NA
SEÇÃO DE TESTES MEDIDA E A CALCULADA, PARA 0 TESTE N?1
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FICDRA 29 - COMPARAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ACUA EQUIVALENTE NA
SEÇÃO DE TESTES MEDIDA E A CALCULADA, PARA 0 TESTE M92



ra este parâmetro.

• CONCLUSÕES

A partir dos testes típicos, realizados para a avaliação

das condições de desempenho da Instalação de Testes de Remo lha,

mento, pode-se concluir que esta apresenta boas condições de o

peração. 0 sistema de controle da pressão, constituído pelo

controlador pneumático e a válvula de alívio, manteve a pres -

são constante, nos níveis desejados, sem qualquer oscilação de

tectável. As condições de injeção de água por meio de uma bom-

ba centrífuga também foram satisfatórias. Também o pressuriza-

dor e o pré-aquecedor, submetidos a testes de desempenho indi-

viduais, apresentaram boas condições operacionais.

Os testes de calibração da instrumentação mostraram que

a maioria dos sistemas é adequada quanto à precisão. Entretan-

to algumas melhorias podem ser feitas nos sistemas de medida

da vazão de injeção, do volume da água arrastada pelo vapor, da

vazão de vapor à saída da seção de testes e da potência dissi-

pada na seção de testes.

Com relação à vazão de injeção, seria interessante a u U

lização de um medidor com saída elétrica para registrador, uma

vez que essa vazão não permanece inteiramente constante duran-

te todo teste.

As colunas que fazem a medição da água arrastada pelo VJJ

por foram sub-dímensionadas. Em um teste mais longo, como o

teste típico realizado de número 2, elas ficam completamente

cheias antes 'do final do teste. Sugere-se a inclusão de uma

terceira coluna com volume superior ao das duas já existentes.

A placa de orifício para a medida da vazão de vapor foi

dimensionada considerando-se a máxima vazão de vapor esperada,

durante um teste â pressão atmosférica, com a máxima temperatju

ra inicial de parede, a máxima vazão de injeção e a máxima po-

tência dissipada na seção de testes. Estas condições levam ã

máxima vazão esperada. Entretanto, para um teste em condições



opostas, a vazão de vapor mostrou ser muito pequena, comprome-

tendo a precisão do sistema de medida utilizado. Como a placa

de orifício apresenta um furo com o diâmetro próximo ao limite

mínimo recomendado por norma, não é aconselhável a simples subs

tituição da placa. 0 que se sugere ê o emprego de um ou mais

medidores de vazão, instalados em paralelo.

A potência dissipada na sação de testes poderia ser re -

gistrada durante um teste, a partir dos valores da tensão e da

corrente, montando-se um medidor de corrente ("shunt"), e de

um circuito eletrônico multiplicador. Este procedimento , alem

de ser mais preciso, eliminaria os cálculos que são necessá

rios atualmente para a obtenção da potência.
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