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1. INTRODUÇÃO

A^operação de centrais nucleares requer, para seu suporte, a
nálises que assegures a sua segurança em todos os momentosT
especialmente apôs a troca do combustível em uma recarga. Es;
tas analises visam estabelecer que as margens de segurança
de projetojpara distribuições de potência e para transmissão
de calor são respeitadas ao longo de cada ciclo de operação;
ao mesmo tempo, após a ocorrência de um evento anormal ou de
um transiente.^são necessárias análises para avaliar^as pos-
síveis conseqüências desses eventos para a usina. Há alguns
anos decidiu-se em FURNAS estabelecer uma completa capacita-
ção própria para a análise de transientes e acidentes de cen
trais nucleares, para servir de apoio ã operação de Angra T
e ao licenciamento da operação normal e das recargas.

Vamos expor aqui os principais passos para o desenvolvimento
de capacitação própria de cálculo na área de cálculo das mar
gens de segurança, em relação a transmissão de calor, em es-
tado estacionário e em transientes, e de descrição detalhada
do comportamento dos principais sistemas de central nuclear
sob condições de transientes e de acidentes.

2. MARGEM DE SEGURANÇA DO PROJETO TÉRMICO

0 estabelecimento de margem de segurança de projeto térmico
requer o cálculo, principalmente, do ganho de entalpia do re
frigerante ao circular pelo núcleo e do parâmetro DNBR quê
mede a distância que existe entre a transmissão de calor por
ebulição nucleada e a por película, menos eficiente. Para o
cálculo destes parâmetros em operação em estado estacionário,
usa-se a vazão nominal, potência nominal, e outros parâme-
tros no valor nominal, do núcleo; para o caso de transitó-
rios, é antes necessário se realizar o cálculo da variação
da vazão em relação ao tempo através do núcleo, variação de
potência, temperaturas, durante o tempo de transitório, para
servir de dados de entrada para o cálculo da margem de proj£
to térmico. ~

2.1 Cálculo de Margem de Segurança do Projeto Térmico

0 cálculo de margem de projeto térmico é feita por meio de
programas de computador que resolvem as equações de conserva
ção de massa, energia e momentum detalhadanete para as ri
giões do núcleo. Para este fim foi selecionado o programa*
COBRRA III-C MIT (ref. 1), em conjunto com um modelo l/l de
núcleo* em que um canal (o canal quente) é bastante detalha-
do, no chamado «odeio a uma ttapa (vide figura 1). Neste no
delo sio 'incorporadas as características geométricas t fí»i~
cas do nuclto do reator, coso potência máxima, distribuição
de potincia, vazio mássica de refrigerante, temperatura d*
•ntrada do refrigerante, pressão, t dimensões dos canais com
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preendendo as barras de combustível.

0 parâmetro de maior interesse calculado por este programa
é o DNBR. Este programa foi escolhido por se tratar de pro

Jrama disponível publicamente, já bastante testado pela in~ústria e autoridades de licenciamento nos EUA.

Um exemplo de calculo deste programa pode ser encontrado na
figura 2X que mostra a variação do DNBR em relação ao tempo
para o núcleo de Angra 1 na hipótese de ocorrência de um a-
cidente de perda total de vazão forçada.

Os resultados obtidos estão comparados aqueles obtidos pelo
fabricante, e apresentados no Relatório Final de Análise de
Segurança da usina (RFAS).

Para qualificar esta metodologia de cálculo para uso em
questões de licenciamento junto a CNEN, empreendeu-se um ex
tenso programa de testes, em que se compararam os resulta'
dos do código COBRA III-C MIT aos resultados fornecidos pe-
lo fabricante da central; além disso, simulou-se uma exten-
sa série de experiências levada a cabo nos laboratórios da
Universid-te de Columbia, para a determinação de fluxo crí-
tico de fflox, com modelos de combustível em tudo análogo ao
de Angre t:í 2).

A analis estatística dos resultados, ainda em curso, nos
leva à t ̂ n/icção que o modelo de cálculo utilizado tem uma
boa prcCiião e um grau conveniente de conservantismo.

Como m«i «tionado anteriormente, para se processar este códi-
go em x '.ndições de transitório, é necessário fornecer ao
mesmo variação temporal dos principais parâmetros da usi-
na, qt» é obtida pela utilização de códigos que descrevem o
comportamento e interação dos diversos sistemas da usina.

3. COMPORTAMENTO DA USINA A CONDIÇÕES DE TRANSIENTES

0 comportamento da usina em condições de transientes e aci-
dentes é descrito, de modo geral, por programas de computa-
dor que resolvem as equações de conservação da massa, ener-
gia e momentum do líquido refrigerante (em 1 ou 2 fases) pa
xa uma representação da usina composta de volumes de contrõ
le, interligados por junções. Um modelo detalhado, dentro
deste espírito, para a usina de Angra pode ser encontrado
na figura 3.

Para a obtenção do comportamento de Angra em condições de
transientes e da maior parte dos acidentes, foi escolhido o
progTama RETRAN (ref. 3)» O RETRAN é um programa geral de
análise d« transientes, que resolve as equações de termo-hi
dráulica em geometria uniaimensional; pode analisar o compor
tamento tanto'do sistema primário COMO secundário da can"
trai, incluindo os «feitos d« realimentação de reatividade



e dos sistemas de controle e proteção da central.

Este prograaa foi selecionado por sua flexibilidade de node
lagen, capacidade de modelar de modo correto e detalhado os
sistemas de controle e proteção da usina e por fazer parte
de um extenso programa de desenvolvimento patrocinado pelo
EPRI; este código é agora quase universalmente utilizado
nos EUA. Desde o inicio de seu uso em FURNAS, em 1979, o
RETRAN foi empregado na análise de várias ocorrências de u-
sina e na prediçao dos resultados dos testes de^partida de
Angra. Apesar de ser um programa que realiza cálculos rea-
listas, pode também ser empregado para realizar análises con
servativas£ tipo RFAS. 0 campo natural de aplicação deste"
programa sao transientes e acidentes classificáveis, segun-
do norma ANSI, como de classe 2 e 3; entretanto, apesar de
usar um modelo físico baseado no modelo de escoamento homo-
gêneo e em equilíbrio, possui modelos que permitem calcular
a razão de escorregamento, que leva em conta a diferença de
velocidades entre o vapor e a água, ou por meio de relações
algebricas (modelo de "drift flux") ou por meio de uma equa
ção diferencial (modelo de "slip" dinâmico). Pelo uso desr

ses modelos, tem-se empregado este programa com sucesso
mesmo para acidentes fisicamente mais^complexos, como a anã
lise de perda de refrigerante do primário por pequena ruptu
ras. Este programa passou por extenso programa de qualifi~
cação nos EUA por comparação com dados experimentais, inclu
sive para acidentes de perda de refrigerante, por compara"
ção com dados de operação de usinas e com resultados das expe
riências SEMISCALE e LOFT, tendo sido aprovada pela NRC pa~
ra uso em análise de transientes e acidentes. FURNASx de
forma independente, está submetendo seus modelos de calculo
usando este programa a um processo de qualificação junto a
CNEN. Para esse fim, são comparados os resultados de cálcu
los realizados por FURNAS para os testes de partida de An~
gra com os resultados experimentais dos mesmos; exemplo des
ta comparação pode ser encontrado nas figuras 4 e 5. Além
disso, análises conservativas para os eventos analisados no
RFAS estão sendo realizadas, com estudos de sensibilidade on
relação aos diversos parâmetros de interesse.

4. PROGRAMA PARA CÁLCULO DE ACIDENTES DE PERDA DE REFRIGERANTE

O cálculo das conseqüências do acidente base de projeto, que
é o acidente de perda de refrigerante por grandes rupturas,
para questões de licenciamento, é feito em FURNAS com um
conjunto de programas, tradicional nesta área, que t o con-
junto WREM (ref. 4), composto dos códigos RELAP 4 Mod 3,
RELAP 4-FLOOD e TOODEE-2. Estes códigos sofreram modifica-
ções de modo a adequá-los is exigências do Apêndice K do
10CFRS0 dos EUA. 0 RELAP 4 calcula o comportamento do sis-
tema primário na fase de despressurização (blowdown), o
FLOOD calcula a reinundaçio do vaso pela água do sistema da
refrigeração dt emergência do núcleo e o TOODEE-2 simula,



por modelos simples, o comportamento da barra de combustí
vtl durante o acidente. Este conjunto, já suficientemente
testado nos EUA, e bastante conservative em suas previsões,
quando comparado a dados de experimentos de instalação LOFT,
e satisfaz os requisitos da legislação atual na área.

5. ANALISE DO ACIDENTE DE PERDA DE REFRIGERANTE POR PEQUENAS
RUPTURAS

Para análise do acidente, talvez fisicamente mais complexo,
que e o de perda de refrigerante por pequenas rupturas, tem
sido usado com relativo sucesso o código RELAP 5 (ref. 5).
Este é um código tipo "estado da arte", que resolve as equa
ções de conservação para geometria unidimensinal, sendo do~
tado de um par de equações de conservação de massa (uma pa-
ra água, outra para o vapor), um par de equações de conser-
vação de momentum, e uma equação de conservação de energia
para a mistura água-vapor.

Apesar de ter ainda uma série de defeitos reconhecidos, es-
te programa apresenta bons resultados quando comparado a da
dos experimentais obtidos em instalações tipo LOFT. Para mõ
delagens compatíveis, apresenta resultados próximos também
ao do código RETRAN com a opção de "slip dinâmico". £ um
código ainda em desenvolvimento, apresentando já uma boa
flexibilidade e precisão para trabalhos de produçSo, deven-
do ser o principal instrumento de análise para o acidente
de pequenas rupturas no esquema de cálculo de FURNAS. Uma
dificuldade apresentada por este programa é que se trata de
um programa realista, não tendo a maior parte dos modelos
conservativos exigidos pela legislação.

Uma alternativa promissora para o RELAP S (e também para o
RELAP 4 MOD 3 e RELAP-FLOOD), podendo ainda ser usado em
centrais com injeção simultânea de água do SREN nas pernas
frias e quentes, e o código TRAC-PF1 (ref. 6). 0 TRAC-PF1,
atualmente em testes em FURNAS, possui uma representação
tri-dimensional para o vaso do reator, resolvendo as seis
equações de conservação para a água e para o vapor. Este é
o código de tipo mais avançado atualmente existente, poden-
do vir a se constituir no futuro o principal instrumento de
análise de acidentes tipo LOCA.

6. CALCULO DAS CONSEQÜÊNCIAS DO ACIDENTE SOBRE OS ELEMENTOS
COMBUSTÍVEIS

Of códigos acimi mencionados descrevem o comportamento dos
sistemas da central em condições de transiente e acidente ;
a informação mais vital, que í o comportamento dos tlemen -
tos combustíveis sob estes eventos, precisa de ser calcula-
da por outros códigos, que usam os dados gerados pelos códi
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gos que descrevem a central como condições de contorno. 0
código selecionado por FURNAS para este fia é o FRAP-T6
(ref. 7), último da série FRAP-T, que calcula o comportamen
to detalhado das barras de combustível sob quaisquer condi"
çÕes de acidente, inclusive LOCA. Este código ainda está
em fase de implantação e testes em FURNAS, devendo se cons-
tituir em poderoso instrumento de análise no futuro.

7. CONCLUSÃO

A metodologia de análise de transientes e acidentes ^acima
descrita torna FURNAS capaz de realização por seus próprios
meios análises de todos os transientes e acidentes requeri-
dos para apoiar a operação da usina e para o licenciamento
de operação e das recargas da mesma. Uma vez completamente
desenvolvida, dotará FURNAS de completa capacitação na á-
rea.
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FIGURA 1-1 - DETALHAMENTO DA RECIAO DO CANAL QUENTE
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FIGURA 2-2 - DNBR X TEMPO PARA A PERDA TOTAL DE VAZto
FORCADA DO SRR
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O RETRAN
A RESULTADO DO TESTE
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FIGURA 1-2 - PRESSÃO NO PRESSURIZADOR (Kg/cm2) - 101 DE VARIAÇÃO DE CARGA -
751 DE POTÊNCIA INICIAL
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O RETRAK
A RESULTADO DO TESTE
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FIGURA 3-3- .VfVLL NO PRESSURI2ADOR - IQt DE VARIAÇÃO DE CARGA - 751 DE POTE NCI A
INICIAL


