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ABSTRACT

This report presents the major a r t i v i t i e s developed at NUCLEBRÃS in the area of
Reactor Safety. The Thermohydraulics and Reactor Safely program consists of
ac t iv i t i es in the analytical and experimental area. The more recent ac t i v i t i es
under way in the analytical area are presented together with some results.
They are rrainly related to the development and assessment of advanced computer
codes to be used in the ana^sis of the behavior of the plant during operational
transients and postulated accidents and in thermohydraulic core design. In the
experimental area, the main accomplishments and act iv i t ies under way are reported
they refer to steady state CHF tests in a 9-rod bundle and rewetting experiments
in a tubular test section. In part icular, the status of the design development
of a new f a c i l i t y for Separate Effects LOCA tests (DTL-ES) is described.
Concerning the Components Testing program, the basic characteristics of a valve
test f a c i l i t y (CTC) are described and the present status of i ts construction is
reported. Reference is also made to existing instal lations and a summary of
tests already performed for Angra-2 componentes qualif ication is presented.

RESUMO

Apresentam-se as principais realizações na área de Sequrança de Reatores que se
encontram em desenvolvimento pela NUCLEBRÃS. 0 programa de Termohidráulica e
Segurança de Reatores consta de atividades nas areas analí t ica e experimental.
Sâo apresentados^ e ilustrados com alguns resultados, os mais recentes trabalhos
em andamento na area anal í t ica . Eles se relacionam principalmente com o desen-
volvimento e a avaliação de códigos avançados de computador destinados ã análise
do comportamento da central durante transientes operacionais e acidentes postu-
lados e ao projeto termohidraulico do núcleo. Dentro da area de termohidrãulica
experimental, relatam-se r>s principais trabalhos realizados e em andamento - no-
tadamente os testes em rtjirae estacionãriojie fluxo de calor c r i t i c o , em feixe de
9 varetas, e testes de remolhamento em seção tubular - e em part icular, o estado
do desenvolvimento do projeto de um novo dispositivo para testes de Efeitos Se-
parados durante um LOCA (DTL-ES). Quanto ao programa de Testes de Componentes,
as características básicas do Circuito de Testes de Componentes (CTC) são descri-
tas e a situação atual de sua construção relatada. Faz-se também referência ãs
Instalações j á existentes e um resumo dos ensaios de componentes j á realizados
para qualificação de componentes para Angra-2 é apresentada.
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1 INTRODUÇÃO

A proteção do ambiente contra liberação de radioatividade em
usinas nucleares depende fortemente do desenrolar de acidentes
tais como os de perda de refrigerante primário do reator
(Loss-of-coolant accident - LOCA) e outros (nao-LOCA). A analj^
se de segurança da operação em condições normais e anormais,
incluindo acidentes postulados, ê usada para comprovar a segu-
rança e licenciar a usina nuclear.

Como exemplos de acidentes típicos que devem ser investigados
para fins de projeto e licenciamento da usina, podem-se citar:

* perda de refrigerante (LOCA),
« perda de vazão de refrigerante (falhas de bomba de circulação),
- ruptura de tubo do gerador de vapor,
- falta de água de alimentação do gerador de vapor,
- ruptura da linha de vapor,
- perda de carga externa.

0 curso dos acidentes é determinado principalmente pelo compo£
tamento termohidrãul ico da usina. Foram usados no passado hipó-
teses e modelos termohidrãul icos muito conservatives nos progra_
mas (códigos) de computador, para compensar a falta de conheci-
mento dos fenômenos, levando em alguns casos a se subestimarem
as margens reais de segurança e a se superdimensionarem os dis-
positivos de segurança da usina.

Novos códigos termohidrãulicos avançados para analise de segu-
rança e do comportamento do reator - habilitados a descrever
realisticamente o comportamento da isina nuclea - têm sido de
senvolvidos e estão sendo avaliados através de um esforço inter
nacional, visando repartir os altos custos resultantes.

Uma ampla pesquisa experimental, que inclui dispositivos e
programas de testes de grande porte, tem sido usada para o de-
senvolvimento e avaliação desses códigos avançados.
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Para fazer com que o Brasil se torne independente e atualiza-
do no importante campo da análise de segurança de reatores ntj
cleares, a NUCLEBRÃS desenvolve um programa de pesquisas que
inclui:

- adaptação e desenvolvimento de códigos de computador
avançados,

- execução de experimentos de apoio, e (no futuro)

- participação em atividades internacionais de avaliação de
códigos,

como continuação de um trabalho iniciado há cerca de 15 anos
no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), em
Belo Horizonte. Atualmente o programa está* sendo conduzido em
colaboração com a Nuclebrás Engenharia S.A. (NUCLEN) e com a£
sistencia técnica da Kraftwerk Union AG (KWU). Esta colaboração
Com a NUCLEN e a assistência técnica da KWU ao programa são de
fundamental importância, pois são o meio de promover, no âmbi-
to do Grupo NUCLEBRfiS, a integração entre a Pesquisa e Desenvol
vimento na area de Segurança de Reatores e a aplicação ãs usinas
nucleares.

0 programa está tendo também suporte financeiro de diversas
Instituições, como Banco do Brasil S.A. (FIPEC); Ministério Fe-
deral de Ciência e Tecnologia (BMFT), Centro de Pesquisas f!uclea_
res de Julich (KFA) e KWU, da R.F.Alemanha; e Agência Internado
nal de Energia Atômica (IAEA).

Adicionalmente, a MUCLEBRA"S esta montando uma infraestrutura de
suporte a fornecedores nacionais de componentes de usinas nuclea_
res, possibilitando a estes os meios de realização de ensaios
exaustivos em alguns produtos Industriais (principalmente válvu-
las), com vista ã melhoria de sua qualidade e adequação ao uso
em usina nuclear.

Com efeito, os produtos de emprego em usinas nucleares são ob-
jeto de exigências de qualidade sem paralelo em outras áreas
tecnológicas mais convencioneis. Alem da elevada seour*nca
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sistemas e equipamentos, alcançados pela observância de
tas medidas de projeto impostas pelo projetista e pelo õrnao
de licenciamento, os componentes devem apresentar un. alto orau
de confiabilidade, para que a operação da usina nãc sofra para
lisaçÕes devido a falhas de qualquer natureza.

£ significativo o fato de que a paralisação de um dia no fun-
cionamento de uma usina nuclear do porte de Angra-2 M300 MWe),
ocasiona um lucro cessante da ordem de alnuns milhões de crû
zados, cifra esta que justifica a realização de vultosos
programas de Pesquisa e Desenvolvimento di ri oi dos para o aunren
to da confiabilidade dos seus componentes críticos.

Por essas razões, a NUCLEBRAS decidiu implantar, no CDTN, seu
Laboratório de Testes de Componentes, a partir principalmente
de duas instalações sem similares no Brasil: o Circuito para
Testes de Componentes e a Instalação para Testes em Condições
de Acidente, e desenvolver um programa para qualificação de
alguns produtos nacionais, julgados prioritários para uso nas
usinas nucleares brasileiras.
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2 O PROGRAMA DE P ft D EM TERHOHIDRAULICA E SEGURANÇA DE
REATORES

2,1 Objetivos e Benefícios do Programa

Os principais objetivos do programa são:

- desenvolvimento e adaptação de códigos termohidraulicos
avançados de computador para projeto de reatores e para anã
lise de acidentes (LOCA e não- LOCA);

- aumento de conhecimento dos fenômenos fTsicos que governar,
os processos termohidrãul icos no reator e seus sistemas dv'_
rante transitórios do tipo LOCA,através de pesquisas analíti-
cas e experimentais;

- em particular, a pesquisa experimental de fenônemos de escoa_
mento bifãsico na região entre a parte superior do núcleo do
reator e o plenum superior do vaso de pressão;

.. qeração de dados experimentais para complementar resultados
de pesquisas internacionais na área do LOCA;

- desenvolvimento de modelos fTsicos usando esses resultados
experimentais; introdução desses modelos nos códigos avan-
çados.

Os benefícios esperados desse programa são:

- análise de segurança independente e atualizada para uso no
projeto e licenciamento de usinas nucleares;

- Inclusão do Brasil nas atividades mundiais de P&D em seç>uran_
ça de reatores, através de um investimento relativamente
baixo;

- resultados experimentais Importantes sobre o comportamento
local dos fenômenos de escoamento que suplementarão resulta-
dos obtidos em experimentos de grande porte e que permitirão
obter melhor interpretação física e compreensão desses
fenômenos;
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- otimização dos sistemas e dispositivos de segurança das
futuras usinas nucleares;

- uso de códigos termohidraulicos avançados em aplicações não
nucleares, como em sistemas químicos e em projetos de
componentes.

2.2 Bases e Situação Atual do Programa

0 programa, como esta hoje definido, compreende trabalhos ana-
líticos t experimentais a serem realizados em duas fases: a
Fase-1, terminando no final de. 1987, e a Fase-2, seguinte, a
ser conclufda no final de 1991.

Os trabalhos anaiTticos incluem o desenvolvimento, a adaptação,
a avaliação e a aplicação de códigos termohidraulicos avançados,
Os experimentos estão principalmente relacionados com a inves-
tigação de fenômenos de escoamento monofãsico e bifasico e in-
cluem a obtenção de dados para aperfeiçoamento de modelos e ava_
liação de códigos.

2.2.1 Trabalhos anaiTticos

A parte analítica do programa e a futura analise de seaurança
das usinas nucleares brasileiras estão planejadas se basear
nos seguintes códigos de computador:

- PANTERA-1P,
. SACI-2,
- RELAP5/MOD1 e RELAP5/M0D2,
- TRAC-PF1 e TRAC-PF1/MO01,
- BETHY.

As areas de aplicação desses códigos são:

- análise e projeto termohidraulico do núcleo do reator,
- analise de transitórios da usina,
- análise do acidente de perda de refrigerante (LOCA),
. análise térmica e de dano do núcleo.
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Conforme mostrado na Tabe'a 1, os códigos SACI-2, RELAP5 e
TRAC-PF1 poderão ser usados no futuro também no desenvolvimen-
to de um Analisador de Transitórios da Usina ("Plant Analyser").

• CÓDIGO

PANTERA-Ir

MCI-Z

RELAPS/M0D1

RELAPS/HODZ

TMC-PF1

TWC-PF1/H001

IETHT

AREA DE APL1CACXO

Análise termokidráulica do
núcleo

Anil is* d* transitórios
(Analisador dt transitórios -
"Plant Analy»*r")

Análise d* transitórios,
análise de pequenas rupturas

Análise de grandes e pequenas
rupturas,
analise de transitórios
(Analisador de transitórios)

Análise de grandes e pequenas
rupturas,
análise de transitórios,
esforços transitórios e«
componentes

Análise de grandes e pequenas
rupturas,
análise de transitórios
(Analisador de transitórios)

Cálculos térmicos do núcleo,
Comportamento das varetas
coubusttveis

FONTE

CDTN

COTN

US-HRC

(EG1G)

US-NRC

(EG1G)

US-NRC

(LANL)

US-NRC

(LANL)

KWH

SITUAÇÃO DO C0DI6O

Avaliação e aperfeiçoamen-

to em andamento

Avaliação e aperfeicoanen

t o em andamento

Aval iado; • ser s u b s t i t u í

do por RELAP5/M0D2

Avaliação eu andamento

pelos cont ra tantes da

US-NRC

Aval iado; a ser s u b s t i -

tu ído por 1RAC-PF1/H001

Avaliação en andamento

pelos cont ra tantes da

US-NRC

Avaliado

DISPONIBILIDADE

Sim

Sim

Sim

Não. Somente através
de acordo bi lateral
com a US-NRC

Sin

Não. Somente através
de acordo bi lateral
com • US-NRC

SI»

Tabela 1 - Códigos de Computador Avançados para Analise de
Segurança de Reatores a Ao.ua Pressurizada

Para a realização dos trabalhos analíticos,um computador
CYBER-730 está disponível no Centro de Processamento de Dados
da NUCLEBRAS no Rio de Janeiro; o acesso pelo CDTN em Belo
Horizonte e feito via terminal.

Os aspectos mais importantes da termohidraulica e da análise
de segurança das usinas nucleares serão cobertos pelas seçuin-
tes atividades:
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- aperfeiçoamento e avaliação do código PANTERA-1P, desenvol-
vido no CDTN, e aplicação ao projeto ternohidrãulico do
núcleo;

- aperfeiçoamento e avalição do código SACI-2, desenvolvido
no CDTN, e aplicação ã análise de transitórios da usina;

. adaptação e avaliação dos códigos avançados americanos
RELAP5 e TRAC e aplicação à análise do LOCA e de outros tran_
sitõrioSj

- adaptação do código BETKY.da KWU, e aplicação ã análise tér-
mica do núcleo e do comportamento das varetas combustíveis.

A avaliação de um código (em inglês "code assessment") tern
aqui o significado de verificação da qualidade dos resultados,
obtidos com o código,de recalculos de experimentos ou testes
realizados em dispositivos experimentais ou em usinas nucleares.

No que diz respeito ãs versões mais atualizadas dos códigos
avançados americanos para análise de LOCA, RELAP5/M0D2 e
TRAC-PF1/M0D1, contatos preliminares já foram feitos com a
Comissão de Regulauentação Nuclear americana (U.S. Nuclear
Regulatory Commission - NRC). Para a obtenção dessas versi.es
muito importantes, torna-se necessário um acordo bilateral com
a NRC, aceitando a participação brasileira na avaliação indeperi
dente desses códigos. Este acordo usualmente cobre um período
de 5 anos; durante este tempo, em troca dos referidos códigos,
são requeridos 3 cálculos de avaliação por código e por ano. Uma
proposta de recalculo de experimentos alemães e brasileiros
está planejada para preencher as obrioaçóes do acordo bilateral.
Hã contudo receio de não se poder realizar os cálculos contra-
tuais devido a limitada capacidade do computador da MUCLEBP.AS.

Avaliação do código PANTERA-1P

0 programa de computador digital PA'?TERA-1P [1], uma versão
avançada do código americano COBRA-11IC, foi desenvolvido no
CDTN para análise termohidrãulica de experimentos em feixes
de varetas e para projeto e análise termonidrãulica de núcleos
de reatores a água, em condições cstacionarias e transitórias.
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Ambos os códigos têm idêntica capacidade no que diz respeito
a avaliação das variáveis do fluido; PANTERA-1P é, contudo,
mais rápido e mais eficiente do que COBRA-IIIC. Sua maior
eficiência e conseqüência da disponibilidade de um modelo de
tratamento da condução térmica das varetas combustíveis basea-
do num método de colocação ortogonal. A transferência d? calor
e avaliada empiricamente por correlações aplicáveis a escoameji
tos mono e bifasicos. 0 código tem provisão para calcular a
transferência de calor através da folga radial entre combustí-
vel e revestimento. Aperfeiçoamentos introduzidos no método de
soluça* das equações de conservação de massa, energia e quanti
dade de movimento contribuiram significativamente para reduzir
o tempo de processamento (cf. Tabela 2), sem afetar a preci-
são dos resultados. Enquanto as equações de quantidade de movj
men to em COBRA-IIIC são resolvidas para a distribuição de flu-
xo transversal em função da vazão axial, o código PANTERA-1P
resolve estas equações para a distribuição de pressão, usando o
método MAT (Modified Advanced Theta method).

N9 de varetas

1
2x2
3x3
5x5
8x8

Tempo de
COBRA-II

0,73
10,6

48,9
538

6700

CPU
IC

no CYBER-730[s]
PANTERA-1P

0,37
3.2

5,8
25.3
143

Tabela 2 - Comparação entre os Tempos de Processamento com
COBRA-IIIC e PAMTERA-1P

De acordo com a pratica internacional, os códigos de computa-
dor usados no licenciamento de usinas nucleares têm de ser
verificados através de experimentos. Por esta razão, diferen-
tes tipos de resultados experimentais foram selecionados para
avaliar PANTERA-1P:
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- recalculo dos experimentos KUBE 8, 9 e 10, realizados em
Winfrith (Inglaterra);

- recalculo dos testes de mistura entre subcanais realizados
pela AB Atomenergi (Suécia) usados como exercício de computa_
ção no Encontro do Grupo Europeu de Escoamento Bifãsico
(European Two-phase Flow (íroup Meeting) de 1976;

-recalculo de testes de mistura e de queda de pressão em fei-
xe de 9 varetas realizados pela General Electric (EUA);

- recalculo dos testes TS1, TS2, TS3, TS13 e TS14 realizados
na Universidade de Columbia (EUA), para a KWU, para definir
as grades espaçadoras dos elementos combustíveis do \Q núcleo
e de recargas de reator similar a Angra-2;

- recalculo de uma série de outros tester realizados na Univej^
sidade de Columbia (50 casos).

Destes recãlculos, os três primeiros jã foram concluídos e o
quarto esta em curso. Todos os resultados obtidos até agora de-
monstram a capacidade de PANTERA-1P de reproduzir bem os resul-
tados experimentais em condições típicas de operação tanto de
reatores a água pressurizada (Pressurized Water Reactors - PWR)
quanto de reatores a água fervente (Boiling Water-Reactors-BWR).
Dois exemplos são apresentados a seguir:

1) Recalculo dos experimentos KUBES, 9 e 10:

Estes experimentos consistiram de uma serie de 3 testes ter-
mohidrãulicos realizados no Estabelecimento de Energia Atô-
mica (AEEW) de Winfri th, Inglaterra, em circuito a água a al-
ta pressão,de 6 MW, em feixe oe 25 varetas, em arranjo qua-
drado (5x5), aquecidas eletricamente. 0 primeiro experimento
(KUBE8) envolveu grades planas e todas as 25 varetas aquecj^
das; os outros dois experimentos (KUBE9 e 10) tinham grades
com aletas misturadoras (mixing vanes) e uma vareta do feixe
era não aquecida. Os fluxos de calor eram uniformes na dire-
ção axial e 6 varetas do feixe tinham potência 15% superior
as outras .19.
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0 objetivo dos experimentos foi definir as grades espaçado-
ras a serem usadas nos elementos combustíveis projetados p£
Ia KWU para recargas de Angra-1 (PWR tipo Westinghouse).

Os experimentos cobriram medidas de perda de pressão, tempe
raturas na saída dos subcanais e fluxo de calor crítico
(critical heat flux - CHF) sobre uma ampla gama de parãme
tros. Os resultados experimentais foram comparados com resu
tados de calculo das temperaturas de subcanal e com os flu-
xos de calor crítico.

Um exemplo da comparação feita para os experimentos de mis-
tura entre subcanais para a série KUBE10êmostrado na Figu-
ra 1. Como pode ser notado,as temperaturas a saída dos sub-
canais calculadas com PANTERA-1P estão em boa concordância
com os valores medidos.

AEEttflNFRlTH • KUBE 10 • TCSTE M027 • B£TAsO.O*25»(D/S>»RE"t-0.1>

PRESSÃO NA SAÍDA
TEMPERATURA NA ENTRADA
VELOCIDADE DK MASSA
FLUXO DC CALOR HCDIO

170.77 BAR
209.66 C

.2376 KG/CM2-S
•1.15» tl/dã

CANAL I CANAL 2 CANAL 3 CAVAL 4
312.2» 312.10 ' 313.70 31*.30
311.69 312.52 SIZ.Ü» 312.5»

.51 -.«2 .82 . 1.71

CANAL 7 CANAL 8 CANAL 9 CANAL 10
115.00 31**90 31*.00 31b.OU
312.71 31*.24 31*.65 31*.»1

2.2» .66 -.«5 .59

CANIL 13 CANAL J* CANAL 15 CANAL*1*
317.00 31* . 70 3U.90 316.20
313.43 315.31 316.20 31».9»

3.57 -.61 .70 .31

CANAL 19 CANAL 20 CANAL 21 CANAL 22
317.20 316.S0. 317.10 31».10
313.59 315.59 316.6* 316.55
. 3.61 .91 «*6 -,*5

CAVAL 5 CANAL 6
313.90 312.*0
311.93 J11.09

1.97 1.31

CANAL 11 CANAL 12
315.60. 314.70
313.*5 312.(1*

2.15 2.66

CAVAL 17 CANAL 19
31*.*0 315.»ií
31*.71 3)2.»»

-.31 ' 2. St

CANAL 23 CANAL 2*
315.S0 315.90
315.36 ili.M

.4* 2 . 2 0

CANAL 25 CANAL 26 CAVHL 27 CANAL 89 CAVAL 29 CANAL
iir..sn ilfc.nn tl̂ .oa nit.so iii.in » is

ANAL 2
31».00
313.07
. 1.93

A L 26
316.00
31*.03

LIT

CANAL '31 CANAL 32

?l*.00 312.60
3)2.13 313.13

1.67 - .53

L
315.00
315.7*

-.T*

CANAL 33'
311.00
ili»n
"2.7»

AL
31».S0
315.70

- .20

CANAL 3*
310.70
313.76
-3.06

AL
314.10
31*.74

-.64

L 30
31ã.lt)
312.9»

2.1*

CAVAL 35 CANAL 36
312.10 31J.1U
313.11 312.10
-1.0} 1.00

TEHPERATURA 0E SAÍDA MEDIDA '
UMPERATU3» DE SAÍDA C « L C U L A 0 < . ' .
UHPCKíTVRA MEDIDA - TEM»£UATuíA CALCULADA

DESVIO PA04AO (VALO* «.OIDO-VALO* CALCUlAOO» NA SM0AI
PARA rO3OS OS SU9CAN4IS • , . 1 .70 C
PARA OS SUBC*N»1S N9ft<4*lS ' . 7 3 C

Figura 1 - Comparação da Temperatura dos Subcanais Medidas

e Calculadas com PANTERA-1P - Serie KUBE10,

Teste M027
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Os resultados dos testes de CHF foram comparados com fluxos
de calor críticos calculados a partir de condições locais do
refrigerante determinados com PANTERA-1P através de correla_
ções (B&W-2, W-3>CE)ou tabela (Doroschuck). Os valores da
razão

Y B C F calculado com a correlação selecionada
CHF determinado experimentalmente

foram plotados em função do título local ã saida do subca-
nal. Para títulos menores do que 10% - situação usual em
PWR - os fluxos de calor críticos obtidos com PANTERA-1P
usando as correlações acima citadas concordam bem com os
fluxos de calor críticos medidos, em particular quando se
usa a correlação W-3 com a correção de grade "RH, da
Westinghouse (Figura 2).
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Figura 2 - Razão CHF-H3 / CHF Medido em Função c"o Título -
Série KUBE10 •
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2) Recálculos de testes de mistura entre subcanais usados como
exercício de computação no European Two-phase Flow Group
Meeting - 1976:

As medidas foram realizadas num feixe de 9 varetas em arran^
jo quadrado. Nove instituições participaram do exercício ds
calculo da fração de vazio e da distribuição de vazão, in-
cluindo KWU, Belgonucliaire (Bélgica), AB Atomenergi (Suécia),
Combustion Engineering (EUA) e Centro de Estudos Nucleares
de Grenoble (França). 0 feixe era aquecido uniformemente na
direção axial e a distribuição de potência radial tinha um
alto gradiente de potência.

Os resultados de cálculos realizados com PANTERA-1P estão em
boa concordância com os resultados experimentais e concordam
também com os resultados de cálculos obtidos pelos partici-
pantes do exercício (Figura 3).
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Avaliação do Código SACI-2

SACI-2 e um programa de computador d i g i t a l , desenvolvido no
CDTN, projetado para ca lcu la r o comportamento t r a n s i t ó r i o de-
talhado de usinas nucleares t i po PWR [ 2 ] . 0 código pode sinuj
l a r até 3 c i r c u i t o s de re f r igeração do rea to r , bem como o reji
t o r , o pressur izador, os sistemas de c o n t r o l e , l im i tação e
proteção e o sistema secundário da us ina.

Para v e r i f i c a r os modelos termohidrául icos usados em SACI-2,
3 experimentos real izados durante o comissionamento da usina
nuclear B i b l i s - A , na Alemanha, foram recalculados. A anál ise
dos resultados de calculo com SACI-2,confrontados com os dados
experimentais de B ib l i s -A e outros,demonstraram que os modelos
termohidrául icos desenvolvidos e incorporados no código são
apropriados para ca lcu lar o comportamento de usinas PWR durante
t rans i tÓr iose certas condições postuladas de acidente (ver p.
ex. Figura 4 e [ 2 1 ) .
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Dando prosseguimento ã avaliação de SACI-2, 4 experimentos ^
Hzados durante operação na usina nuclear de Gra^enrheirifeld -
KKG/BAG (Alemanha)-foram recalculados para veri f icar os modelos
desenvolvidos para representar era SACI-2 os sistemas de contn)
1e, limitação e proteção de usina tipo KWUde 1300 HW:

- desligamento (scram) do reator,

- desligamento ( t r i p ) da turbina,

- falha de uma bomba de alimentação,

- falha de uma bomba principal de refrigeração.

Os resultados de SACI-2 estão em boa concordância coro os resui^
tados experimentais (Figura 5 ) .

Como os sistemas de controle e limitação de Angra-2 são mais
próximos daqueles da usina alemã Philippsburg-2 (KKP-2) do que
dos de KKG/BAG» e como esta última usina possui geradores de va_
por com economizadores, diferindo também a í das usinas Angra-2
e KKP-2, resolveu-se recalcular também testes realizados em
KKP-2. Este trabalho está em curso e os primeiros resultados
mostram a boa qualidade de SACI-2.

Para avaliar o código SACI-2 também para transitórios que não
podem ser investigados diretamente numa usina nuclear, resol-
veu-se recalcular a serie de testes de transitórios (serie L6)
realizada na instalação experimental americana LOFT (Loss of
Fluid Test F a c i l i t y ) . Estes cálculos foram iniciados e os p r i -
meiros resultados obtidos, ainda preliminares, mostram boa coii
cordância com os resultados experimentais (Figura 6 ) .

Cálculos comparativos com outros códigos de computador foram
também realizados para diversos transitórios e acidentes pos-
tulados. Cálculos foram feitos com a antiga versão SACI-0 para
comparar com os dados da Nestinghouse apresentados no ReTatório
Final de Análise de Segurança de Angra-1 [ 3 ] . Outras comparações
com resultados de cálculos da KWU se sucederam (comparação com
L00P7, ver p.ex. Figura 4 e [2}) ou ainda estão sendo realizadas
(comparação com NLOOP). Verificou-se nesses cálculos que os
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tempos de processamento de SACI-2 foram bem menores que os des^
ses outros códigos, sem haver perda de precisão nos resultados.

A conclusão geral tirada dos resultados já obtidos da avaliação

de SACI-2 é que este código.com poucos aperfeiçoamentos,? apro

priado para uso na análise de segurança de usinas nucleares

PHR. Apôs o termino desses aperfeiçoamentos t da avaliação do

código,a intenção é também de licenciar SACI-2 para aplicação

na análise de segurança e no licenciamento de usinas nucleares

brasileiras.
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Implementação e participação na avaliação de códigos avançados
para analise do LOCA:

Para fazer face aos requisitos crescentes no campo da análise
do acidente de perda de refrigerante - LOCA, foram desenvolvi
dos os chamados códigos avançados, como p.ex. os americanos
RELAP5 e TRAC. As características principais destes códigos
são modelos a dois fluidos, incluindo termohidrãulica em não-
equilTbrio, em geometrias de 1, 2 ou 3 dimensões. Portanto i
possível sua aplicação tanto como códigos de avaliação para
fins de licenciamento quanto para análise mais realTstica
(best estimate) do acidente.

Por esta razão a implementação dos códigos avançados RELAP5/
M0D1 e TRAC-PF1, desenvolvidos pela US-NRC, disponíveis inter-
nacionalmente, foi feita no computador da NUCLEBRÃS. As versões
RELAP5/MOD1/ciclo 018 e TRAC-PF1/7.0, ambas obtidas do Centro
Nacional de "Software" de Energia (NESC - National Energy
Software Center) americano, foram implementadas e estão opera_
tivas; a versão RELAP5/M0D1/ciclo 029, recém recebida do NESC
esta em fase de implantação e deverá substituir a versão ciclo
018»ate que seja realizado contrato entre a US-NRC e a NUCLEBRÃS
para obtenção das versões atualizadas dos dois códigos
(RELAP5/M0D2 e TRAC-PF1/MOD1).

Visando a aplicação futura destes códigos na análise de seouran
ça de usinas nucleares brasileiras, estão em curso ou planeja-
dos cálculos de referencia e comparativos ecu ambos os cõdiqos
e também participação na avaliação dos mesmos usando resultados
experimentais obtidos na instalação PKL, da Alemanha. Os cálcu-
los termohidraulicos incluem as fases de despressurização
(blowdown) do sistema primário, de reenchiroento (refill) do
vaso do reator com água de refrigeração de emergência e de
reinundação (reflood) do núcleo,para grandes rupturas, e a faso
de despressurização, para pequenas rupturas.
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Os cálculos de referência deverão ser realizados, com ambos
os cõdiaos, para uma central de 1300 MW tipo Angra-2. Um cal-
culo preliminar de despressurização p'.r ruptura tipo guílhotj^
na para Angra-2 foi realizado com RELAP5 há algum tempo, com
a finalidade de se exercitar no uso do código.

Mais recentemente foi conc1ufdo o calculo com o mesmo código
de um LOCA ocasionado por pequena ruptura (area de 100 cm2) .
na perna fria, entre a bomba principal de refrigeração e o
vaso do reator. Os resultados obtidos estão sendo analisados.
A nodalização usada nos cálculos,para representar em RELAP5 a
usina e a ruptura ,i mostrada na Figura 7.

in fn
m tri
•» tf»

t l~ '«*.' 3

Figura 7 - Nodalização Usada em PELAP5 para Cálculo de um
LOCA de Pequena Ruptura Postulado para Angra-2
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Como exemplo de resultados são mostradas nas Fiquras 8 e 9,
respectivamente, a evolução de algumas pressões durante o tran
sitõrio,incluindo a pressão do sistema primário e a do secun-
dário, e a evolução da temperatura máxima na superfTcie do re-
vestimento do combustível.

Pretende-se agora calcular, com ambos os códigos, dois tipos
de LOCA por pequena ruptura: um primeiro, no qual a remoção
de calor i dominada pela vazão através da ruptura e um segun-
do, em que a remoção de calor é dominada pelo secundário da
usina. 0 primeiro destes cálculos esta sendo preparado.

0 uso de TRAC-PF1 iniciou-se com o recalculo de um experimen-
to simples (Edwards' pipe), a tTtulo de exercício. A próxima
etapa, após a análise dos resultados finais deste recalculo,
ainda em curso, será o cálculo dos acidentes de perda de re-
frigeração já calculados com RELAP5 e sua inter-comparação.

Seguindo a prática da US-NRC, exposta em [4J, o trabalho de
avaliação independente dos códigos TRAC e RELAP5 deveria in-
cluir dados experimentais obtidos no PKL. Por esta razão o
CDTN solicitou ã R.F.Alemanha (BMFT e KWH) dados detalhados
da instalação de testes PKL e os relatórios de dados experi-
mentais para recalcular alguns testes selecionados. Em contra_
partida, o CDTN fornecerá a Alemanha os resultados de sua
avaliação.

'S dados necessários já estão disponíveis e os testes seiecijo
nados para recalculo estão diretamente relacionados com os
sistemas de refrigeração de emergincia de Angra-2,com irjeção
simultânea na perna fria e na perna quente; para fins de
comparação,tambim o recalculo de teste no PKL de injeção somen
te na perna fria está também planejado. Os rócãlculos de tes-
tes de PKL deverão se iniciar ainda no corrente ano.
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2.2.2 Trabalhos experimentais

Os trabalhos experimentais em termohiJrãulica e segurança de

reatores tiveram início no CDTN há cerca de 15 anos com a

implementação do Laboratório de Termohidrãul ica.

Os primeiros trabalhos visavam inicialmente adquirir, através

de experimentos termohidraulicos básicos em regime permanente,

conhecimento dos fenômenos fundamentais que qovernam os pro-

cessos de transferência de calor em regimes de escoamento mc>

nofásico e bifásico, em condições simulando tanto quanto pos-

sível as condições normais de operação de reatores a ãqua.

Tais experimentos foram realizados no Circuito Térmico N9 1

(CT-1) - circuito a água de 700 KW a baixa pressão (15 bar) -

(ver fluxograma simplificado na Figura 10) e em outros dispo-

sitivos experimentais menores, usados para pesquisa suplemen-

tar e desenvolvimento de instrumentação e técnicas de medidas.

NUCICBRAS
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T ) TC-TKX»0O« C€ OU.C«
PA-fKÍ-MtKCEOC*
TI
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Figura 10 - Fluxonrama Simplificado do Circuito Térmico
NO 1 (CT-1)
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Grande número de experimentos foram realizados no CT-1 em se-
ção de testes tubular, objetivando principalmente adquirir ex
periincia em medidas de perdas de pressão, de coeficientes de
transferincia de calor e de fluxos de calor críticos, e também
estabelecer correlações aplicáveis as condições dos testes.
Uma síntese desses trabalhos,pioneiros no Brasil.i apresentada
em [51.

Testes em feixe de 9 varetas no CT-1

Mais recentemente uma serie de experimentos foi realizada no
CT-1 em uma seção de testes de maior semelhança geométrica com
o elemento combustível PWR. A seção de testes,totalmente proje-
tada e construída no CDTN, é* constituída de um feixe de 9 vare
tas em arranjo quadrado, com as dimensões seguintes:

- diâmetro externo da vareta 10,75 mm,

- comprimento aquecido 1200 mm,

- passo 14,35 mm.

Os fluxos de calor eram uniformes tanto na direção axial quanto
radialmente. Temperaturas dos subcanais foram medidas imediata_
mente a jusante do comprimento aquecido; medidas de perdas de
pressão e temperaturas de parede fora ir tomadas nas posições iii
dicaJas na Figura 11.

0 programa de testes foi financiado parcialmente pelo Fundo de
Incentivo ã Pesquisa Tecnico-Científica (FIPEC) do Banco do
Brasil. Ele envoiveu.alem dos testes de desempenho da seção de
testes a frio e a quente, testes termohidraulicos em regimes
de escoamento monofásico e bifasico, incluindo medidas da per-
da de pressão ao longo do feixe, de coeficientes de transferin
cia de calor, investigação da mistura entre os diferentes sub-
canais e medidas de fluxos de calor críticos.

Testes de perda de pressão;

Os resultados destes testes, cujas condições são mostradas na
Tabela 3, permitiram o estabelecimento de correlações nara o
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coeficiente de atrito (f), coeficiente de perda de pressão nas
grades espaçadoras (k) e para a perda de pressão total no com-
primento aquecido (Ap\
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Figura 11 - Seção de Testes em Feixe de 9 Varetas -
Detalhe da Posição de Tomadas de Pressão e
de Termopares

Fluxo de calor [W/cm2]
Pressão [ata]
Temperatura de entrada C°C]
Vazão [£/min]

Sem aquecimento Com aquecimento

15 a 105
1,0 a 15,0 1,0 a 15,0
25 a 130 30 a 150
110 a 300 90 a 300

Tabela 3 - Testes de Perda de Pressão no CT-1

Para os t e s t e s a d i a b a t i c o s o b t e v e - s e a c o r r e l a ç ã o :

f i s o « 0 , 2 0 0 . R e ' 0 ' 2 0 6 ,

que reproduz os dados e x p e r i m e n t a i s numa f a i x a de - 0,5% [ 6 1
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Em regime de escoamento monofãsico, o coeficiente de atrito
foi correlacionado com a razão entre viscosidades do fluido ã
temperatura de parede e à" sua temperatura média, pela expres-
são:

f/f.so - 0,98.(pp/uf)
0-16 ,

que reproduz os dados com desvio padrão s - 0,19.

Nestas mesmas condições de escoamento o coeficiente de perda
de pressão nas grades espaçadoras foi correlacionado com o
número de Reynolds pela expressão:

k * 1,291.Re"0'032 .

com desvio padrão s = 0,052. Na Figura 12 são apresentados, em

um gráfico k x Re, os pontos experimentais e a correlação

da.

1.0

o.»

0.7

0.»

e

—

•

f'I.2VII

• -

a

9

y—

C

—

suo*

Figura 12 - Testes em Feixe de 9 Varetas no CT-1 -
Coeficiente de Perda de Pressão nas Grades
Espaçadoras
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Em regime de escoamento b i f ã s i c o , a perda de pressão t o t a l

ao lonqo do comprimento aquecido f o i correlacionada "?m fun-

ção da perda de carga calculada em condições de escoamento

adiabãt ico ( A p í s ) e da razão entre o f luxo de ca lor a p l i c a -

do (0 ) e aquele requerido para se obter a temperatura de sa-

turação, exatamente no fim do comprimento aquecido ( 0 $ a t ) . A

expressão encontrada f o i :

Ap = â p i s o {exp [ 1 , i 2 5 ( 0 / 0 s a t ) 2 - 0,722 ( P / 0 s a t ) + 0,018}

que representa os pontos experimentais numa fa ixa de - 12,5%.

Além da correlação estabelecida para este regime de escoamento,

u t i l izaram-se os resul tados experimentais para ot imizar o ponto

de destaque de bolhas nas corre lações, para o cálculo da fração

de vazio na região subresfr iada, de Bowring e Le i louch-Zo lo ta r .

Ut i l i zando modelos de calculo baseados nessas corre lações ,

conseguiu-se reproduzir os resultados experimentais nas fa ixas

de precisão de t 16% e - 9%, respectivamente (ver p.ex.Figura 13

e [ 7 J ) .
7 0 0

I O O - -

100

Figura 13 - Testes de Perda de Pressão.em Feixe de 9 Varetas

no CT-1 - Representação Segundo o Modelo de

Bowring
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Testes de transferência de calor e mistura entre subcanai

Estes testes cobriram as condições mostradas na Tabela 4.

Fluxo de calor [W/cm2] !5 a 80

Pressão [ata] u o a 15f0

Vazão de [t/min] 90 a 300
Temperatura de entrada r°C] 30 a 150

Tabela 4 - Testes de Transferência de Calor e Mistura

A influência dos diversos parâmetros no valor do coeficiente
de transferência de calor foi investigada em cerca de 90 tes-
tes, através da medida da evolução da temperatura de parede.

Por meio de analise dimensional, combinada com os resultados
experimentais, obteve-se a seguinte correlação para o coefi-
ciente médio de transferência de calor:

Nu = 0,076 . Re°»65Pr0»61

que reproduz os dados experimentais com desvio padrão s = 10,5

0 coeficiente de mistura entre subcanais foi determinado,a par
tir das medidas das temperaturas na safda dos subcanais, utin
zando o código PANTERA-1P eobtendo.se a seguinte expressão:

$ » 0,025(Dh/S)Re-
0'1 ,

onde Dh e S são respectivamente o diâmetro hidráulico e a lar-
gura entre dois subcanais adjacentes.

A Figura 14 mostra a comparação entre os valores das temperatu
ras de fluido a saTda dos subcanair medidos e calculados com ô
código PANTERA-1P para um teste tTpico.
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Figura 14 - Testes de Mistura em Feixe de 9 Varetas no CT-1
Temperaturas de Fluido ã Safda dos Subcanais

Testes de transferência de calor em condições crTticas:

Foram realizados cerca de 125 testes de fluxo de calor criti-
co. Os resultados obtidos estão sendo objeto de análise. Os
dois métodos clássicos de abordanem de experimentos em feixe
serão utilizados: analise por subcanais e adoção de geometria
tubular equivalente. Espera-se concluir esta análise, que en-
cerra o programa de testes proposto ao FIPEC, até meados do
proximo mis.

Investigação de fenômenos físicos que ocorrem durante um LUCA

Para apoiar os trabalhos analíticos e aumentar o conhecimento
dos fenômenos da fluidodinamica e de transferencia de calor
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relacionados com a segurança de um PWR, particularmente daque
les que ocorrem durante um LOCA, foi planejado e encontra-se
em execução um programa experimental envolvendo os sequintes
testes e dispositivos experimentais:

- testes para investigar fenômenos básicos de remolha-
nento (rewetting) e de propagação da frente de remolhamento
(quench front);

*
- testes em escoamento bifasico no DTi.-FS, para investigar,em

condições simuladas,os fenômenos que ocorrem durante um LOCA
na região situada entre a parte superior do núcleo do reator
e o plenum superior do vaso de pressão e para ver i f icar a
eficiência da refrigeração de emergência;

- experimentos em ãgua-ar, em dispositivo com seção de testes
em plexiglas simulando a interface núcleo-plenun superior do
DTL-ES, para investigação ,incluindo observação visual,de
fenômenos fundamentais em escoamentos com contra-corrente
(counter-current flow l imitat ion - CCFL) e para calibração
pri - teste de instrumentos do DTL-ES tais como a placa perfu^
rada simulando a placa superior do elemento combustível
( t i e p late) , micro-turbinas e densitõmetro-y .

Testes de remolhamento

A Instalação para Testes de Remolhamento - ITR, projetada e
construída no CDTN,Í uma instalação experimental capaz de si-
mular as condições termohidrãul icas que ocorrem na fase de rei
nundação de um LOCA cm PWR. A ITR permitira a realização de
testes em seções tubulares e anulares, variando-se a tempera-
tura inicial de parede, a temperatura e velocidade da água de
refrigeração injetada, o fluxo de calor dissipado na seção He
testes e a pressão do sistema, numa ampla gama de variação
desses parâmetros. A pressão máxima corresponde aproximadamen-
te ao valor previsto da pressão no circuito primário de um PWR
do tipo Angra-2 durante a fase de reinundação de um LOCA devi-
do a uma grande ruptura. As faixas de temperatura e velocidade

* Dispositivo para Testes de LOCA - Efeitos Separados
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da água injetada e do fluxo de calor na seção de testes também
correspondem ao esperado nesse mesmo caso. A temperatura inic^
ai de parede máxima, inferior â* desejada,deveu-se ã limitação
imposta pela solda dos termopares ã parede da seção de testes.

A ITR possibilita a realização de testes com injeção ascendente
ou descendente de água.

A Figura 15 mostra o conceito estabelecido para a instalação
de testes, apresentando um fluxograma da mesma. Montou-se in_̂
ciaimente a ITR conforme as linhas continuas, o que permitirá
a realização de testes com injeção ascendente. Posteriormente,
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 pri-aquecedor e a válvula
de tris vias, instalados na linha de injeção, também terão as
suas posições modificadas, de acordo com as linhas tracejadas
da figura.

fHMMCl* »C «Mil*
M Htm* IIK

Figura 15 - Fluxoqrama da Instalação de Testes de
Remolhamento - ITR
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A instalação está comissionada e pronta para operação. Reali-
zaram-se dois testes típicos para a comprovação das condições
de desempenho da mesma [8] . A Figura 16 mostra os resultados de
•edida da evolução da temperatura de parede nas cotas dos
ternopares da seção de testes para o Teste N9 2.
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Figura 16 - Comissionamento da ITR - Evolução da Temperatura
de Parede nas Posições do Termopares ao lonno da
Seção de Testes, Durante o Teste N9 2 (Cotas dos
termopares em mm)

Como complemento do processo de comissionamento da ITR, deci-
diu-se confrontar os resultados obtidos nos testes típicos com
os resultados previstos pelo código de computador HYDROFLUT.
Este código foi desenvolvido pela KWU, justanente para cálculo
de inundação em seções de testes tubulares e anulares.

A Figura 17 mostra os valores das temperaturas de parede medi-
das e calculadas em três posições escolhidas, correspondentes
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is cotas dos termopares T3, T6 e T8,para o Teste N9 2. Nesse
caso,os resultados de cálculo apresentaram boa concordância
com os resultados experimentais. No caso do Teste NQ 1, entre
tanto, os resultados calculados apresentaram um pre-resfria-
nento muito acentuado, não tendo sido reproduzidos os altos
valores de temperatura encontrados experimentalmente. A razão
dessa diferença pôde ser explicada pela presença de anua na
seção no início do teste,o que diminui o desequilíbrio termo-
dinâmico entre o vapor e a água e, consequentemente, o arras-
te de água. Esta condição não foi considerada nos cálculos.
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Figura 17 - Comparação entre a Evolução da Temperatura de
Parede, nas Cotas de 3 Termopares, Medida e
Calculada, para o Teste N9 2 na ITR
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Testes de LOCA - Efeitos Separados

Em aaio de 1983, durante missão de Assistência Técnica da IAEA,
quando da revisão do programa de Ternohidrãulica e Sequrança de
Reatores do CDTN, foi proposto o projeto de um dispositivo ex-
perimental para simulação dcs fenômenos de escoamento bifísico
que ocorrem durante um LOCA na região entre o topo do núcleo e
o plenum superior do vaso do reator, isto é, na região da pla-
ca superior dos elementos combustíveis (tie plate).

Em meados de 1983 foi dado início ao projeto do Dispositivo
para Testes de LOCA - Efeitos Separados (DTL-ES) com essa fina_
lidade. A seção de testes representa, em escala, essas regiões
do reator, sendo constituída por um feixe de 25 varetas em ar-
ranjo quadrado, aquecidas eletricamente - por aquecimento indi^
reto e com perfil axial de potência cossenoidal -, simulando o
núcleo do reator, pela "tie plate" e pelo plenum superior do
vaso do reator. Nesta seção de testes será utilizada instrument
tação avançada para medidas em escoamento bifãsico.

Os fenômenos a serem estudados nessa instalação, que podem ocojr
rer nas fases de fim da despressurização, de reenchimento e
de reinundação do núcleo durante um LOCA,são:

- vazão bifãsica (âgua-vapor) no sentido ascendente (co-current
upflow),

- vazão bifãsica no sentido descendente (co-current downflow),

- vazão em contra-corrente de aqua e vapor (counter-current
flow),

- queda brusca de água através da "tie plate" (break-throuph).

Os resultados deste programa experimental serão utilizados pa-
ra uma melhor compreensão dos processos termohidrãuMcos veri-
ficados em dispositivos de testes integrais e para o aperfeiçoai
mento de códigos de cálculo do LOCA através da inclusão de mo-
delos físicos avançados desenvolvidos com base nos resultados
experimentais obtidos nessa Instalação.



- 33 -

Os estudos e cálculos realizados pelo CDTN ainda em 1983, basea^
dos nas informações prestadas durante a missão da IAEA, demons-
traram que, para melhor definição do conceito do DTL-ES, seria
necessária uma missão de especialistas no CDTN para que se ob-
tivesse mais dados sobre os fenômenos citados acima. Essa mis-
são, realizada (com apoio do KFA e KWU) em dezemhro daquele
ano por técnicos da KWU,propiciou um avanço significativo no
projeto conceituai, pois foram apresentados dados quantitativos
e qualitativos sobre os fenômenos na reqião da "tie plate",
baseados em resultados de cálculos e experiências da KHU.

Nessa missão foram estabelecidos, em maior nível de detalhe,
os dados termohidrãul i o s de projeto dos componentes do DTL-ES,
as características da seção de testes e o plano de instrumenta-
ção desta e do circuito. Foi também realizado um planejamento
dos testes a serem realizados: para cada tipo de teste foram d£
finidas as condições iniciais, a seqüência de eventos e a evo-
lução das principais variáveis, esta ainda de forma qualitativa.
A missão possibilitou a elaboração de um primeiro fluxograma
detalhado do circuito.Um esquema bastante simplificado desse
fluxograma, apresentado apenas para fins de ilustração, consta
da Figura 18.

Ainda como resultado dessa missão e demonstrando o interesse
alemão nos resultados esperados dos experimentos planejados, o
KFA decidiu participar financeiramente do projeto,tendo apôs
a missão, ainda em dezembro de 1983, colocado ordens de compra
para uma serie de componentes do DTL-ES, em particular para a
"tie plate" com microturbinas, instaladas em posições apropria^
das da placa, para medidas de vazão er> escoamento bifãsico
(Figura 19). Tais componentes já se encontram no CDTN.

Em julho de 1984, foi feita revisão do projeto básico, com par̂
ticipação de técnicos da KHU em nova missão ao COTN. durante
essa missão verificou-se a necessidade de se alterar o "lay-
out", fazer pequenas modificações nos projetos de ainuns vasos
de pressão e aperfeiçoar a filosofia de funcionamento da
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ESQUEMA D? UMA CENTRAL NUCLEAR PWR
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Figura 18 - Esquema Simpl i f icado do Fluxoçrama do DTL-ES
Comparado com o Esquema de uma Usina PWR
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instrunentação e controle. Foi verificada ainda a necessidade
de se definir adequadamente o tipo de simulador de vareta combus^
tivel a adotar na seção de testes (p. ex. tipo PKL/KKU ou tipo REBEKA/
KfK), e fora» identificados problemas relacionados cora a fixa-
ção dos simuladores, tendo em vista a necessidade de se reprodu^
lir corretamente a aeometria entre o topo do elemento combustí-
vel e a "tie plate".

Figura 19 - Projeto do DTL-ES - Detalhe da "Tie Plate",
com Indicação da Posição das Microturbinas
e do DensitÔmetro-Y

Ainda em julho ocorreu a missão de um técnico do Centro de Pes,
quisas Nucleares de Karlsruhe (KfK), ocasião em que se pode
discutir com detalhe o projeto do simulador tipo REBEKA, de-
cidindo-se por adotã-io.

ApÕs esta missão foi possível achar uma solução que propiciou
a fixação superior dos simuladores, bem como uma fixação infe
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rior, evitando-se assim problemas jã ocorridos nas instalações

PKL (KWU) e FEBA (KfK) devidos ã dilatação térmica.

0 projeto de instrumentação e controle (I&C) do dispositivo

não pôde evoluir da maneira desejada em 1984 por:Derda de en-

engenheiros da equipe de pro.ieto do GIiTN.

Devido a isto, foi contactada a NUCLEN para que ela fizesse e£

ta parte. A NUCLEN aceitou e executou posteriormente esse pro

jeto.

A seção de testes será intensamente instrumentada (Figuras 20

a 22) para permitir as medidas necessárias ã investigação dos

fenômenos ocorrentes nas situações citadas acima, possuindo

instrumentação avançada, como microturbinas bidirecionais

(0 10 mm) para medidas de vazões em escoamento bifãsico, c um

medidor de fração de vazios por radiação gama (densitõmetro-v),

e ainda instrumentação convencional. Esta inclui 123 termopa-

res, 8 transmissores de pressão diferencial (sendo, 3 para

medidas de nTvel) e 3 transmissores c*e pressão absoluta.

Para o controle e balanços de m?ssa e energia, o dispositivo

dispõe ainda de 5 turbinas, 7 placas de orifício, 7 medidores

de nível, 7 medidores de pressão e 20 termooares. 0 balanço

de massa e o reiistro dos parâmetros principais serão processa-

dos por um sistema de coleta de dados dispondo de 230 canais.

Em 1985 teve continuidade o projeto de detalhamento,com ênfase

na especificação de componentes para compra. Em abril foi fei-

ta revisão dos documentos de detalhamento, com participação

de técnicos da KWU em missão ao CDTN. Também em abril a NUCLEN

iniciou o projeto de detalhamento da I&C do DTL-ES, executando-

se a instrumentação da seção de testes. Em setembro a NUCLEN

entregou, para revisão pelo CDTN, o projeto por ela desenvolvido.

A falta de recursos financeiros, bem como a falta de pessoal,

não permitiu o cumprimento do cronograma fixado em novembro de

1984.
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Cabe aqui mencionar, além da importante assistência técnica da-
da pela KWU, a importante contribuição financeira dada ao proj£
to do DTL-ES pelas organizações alemãs BMFT, KFA e KWU e pela
IAEA,atingindo um total equivalente a US$370,000 , assegurado
pela'decisio da NUCLEBRfiS de executar este projeto. Esse montan.
te corresponde a cerca de 67% doi investimentos, em componentes
e instrumentação necessários ã execução do proje o. A NUCLEBP.ÃS
participa com os restantes 33% para compra de equipamentos no
mercado nacional e fornece os recursos necessários ao desenvol-
vimento do projeto.

A situação atual do projeto é a mostrada na Tabela 5. Espera-se
desenvolver o projeto do modo a iniciar a primeira campanha de
testes en março de 1988. Não obstante, verifica-se nU<? esta iie-
ta i hoje ambiciosa tendo-se em vista não ter sido oossível re-
compor a equipe de projeto .

- Projeto Mecânico:

. Tanque e vasos 95* pronto

. Bombas 95% pronto
, Válvulas manuais 95% pronto
. Válvulas pneumãticas "on-off" 95% pronto
. Estrutura metálica 80% nronto
. Tubulações e lay-out 85% pronto
. Suportação 5% pronto

. Seção de testes 85% pronto

- Projeto de Instrumentação e Controle:

. . Instrumentos 75* pronto

. Lógica e intertravamento 95% pronto

. Aquisição de dados 75% pronto

Válvulas de controle 65% pronto
. Instrumentação da seção de teste 15% Dronto

- Projeto Elétrico:

. Componentes elétricos 80% pronto

. Diagramas 50% pronto

Tateia 5 - Estado Atual do Proieto do PTL-ES
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3 O PROGRAMA DE TESTES DE COMPONENTES PAR* USIFfS NUCLEAPES

Como já dito na INTRODUÇÃO, os produtos utilizados em usinas
nucleares são objeto de especificações de qualidade sem para-
lelo em outros setores de tecnologia mais convencional. A ade-
quação da indústria nacional ao setor nuclear requer o estabe-
lecimento de uma infra-estrutura para execução de ensaios esp£
ciais e qualificação de componentes.

Neste sentido, a NUCLEBRA*S esta implantando, no CDTN, o seu
Laboratório de Testes de Componentes, compreendendo instalações
de pequeno porte jã operativas, alim de uma instalação de maior
porte, o Circuito de Testes de Componentes, objetivando princi-
palmente testes de válvulas, e uma instalação a ele associada,
para testes de componentes que devam funcionar no interior da
contenção do reator, mesmo nas condições do "Acidente Base de
Projeto" [9].

3.1 0 Circuito de Testes de Componentes e a Instalação para
Testes em Condições de Acidente

0 item "válvulas" contribui tipicamente com 8-10% do custo to-
tal de uma nova usina nuclear. Estatísticas demonstram que
mais de \SZ das paralisações não previstas em usinas ame-
ricanas do tipo PWR decorrem diretamente de defeitos apresenta
dos por este tipo de componente, Tambim na Alemanha, as primei
ras usinas nucleares apresentaram freqüentes problemas devidos
ao mau funcionamento de válvulas, o que levou a KWU, projetis-
ta das usinas, a construir instalações de testes. Para as usi.
nas alemãs mais recentes, dentre 150 tipos de válvulas testa-
das, foi constatado que 55% não poderiam ser aplicadas em usi-
nas nucleares nas condições de qualidade em que vinham sendo
fornecidas. Após a realização de testes e implementação das re
comendações decorrentes dos mesmos, este percentual se reduziu
a menos de \S%.
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O Circuito de Testes de Componentes (CTC) destine-se a realizar

uma série de testes em válvulas de aco carbono, tais como:

- controle de estanqueidade sob diversas condições de trabalho,

inclusive sob tensões provenientes da dilatação das tubulações;

- avaliação dos materiais empregados, projeto, facilidade de

operação e manutenção;

- medições hidráulicas e avaliação dos esforços de acionamento;

- verificação de características e ajustes de válvulas de segu-

rança.

Conforme mostrado na Figura 23, o CTC compõe-se, principalmente

de: Circuito Principal, Sistema de Pressurização, Circuito Se-

cundário, Sistemas Auxiliares e Instrumentação, bem como de uma

Bancada de Testes.
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Figura 23 - Fluxograma Simplificado do CTC



- 43 -

As principais características técnicas desta instalação estão
expostas na Tabela 6.

Material
Tubulação principal
Seções de testes (6)

Bombas

Motores elétricos

Vazões/Recalque
3 bombas em serie (&p mãx)
3 bombas em paralemo (V max)

Pressão de operação (mãx)
Temperatura de operação(mãx/min)

Pressurizador
Volume
Aquecimento

Tanque de armazenamento

Volume
Aquecimento

Água de refrigeração
Vazão

Temperaturas máxima
mínima

Aço carbono
350 mm 0

1x25 mm 0 1x150 mm 0
1x50 mm 0 1x250 mm 0
1x80 mm 0 1x350 mm 0
3 bombas centrífuaas,

2 estágios
3 motores CA, 750 CV cada

65 m3/h, Ap = 1118 m
1455 m3/h, Ap = 270 m

120 atm

218°C/9O°C

3,5 m3

152 kW

4,5 m3

20 kW

125 m3/h

52°C; 41°C (Condições Normais)

28 °C

Tabela 6 - Principais Características Técnicas do CTC

Por determinação dos órçiãos de licenciamento, no caso brasileiro
a CNEN, o projeto de uma usina nuclear deverá estar condicionado
a um acidente postulado, no qual ocorra a ruptura da tubulação princi
pai do circuito primário do reator (LOCA). Em conseqüência deste
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acidente hipotético, conhecido como "Acidente Base de Projeto",
o refrigerante primário é liberado para a atmosfera contida no
recinto do reator. Mesmo nestas condições extremas, os componeri
tes "vitais", instalados dentro da contenção do reator, deverão
se manter em funcionamento, o que deve ser demonstrado
"a priori", mediante a realização de testes de qualificação de
protótipos.

A Instalação para Testes em Condições de Acidentes (ITCA) foi
projetada com esta finalidade. Ela destina-se a testar;

- atuadores de válvulas do circuito primário de refrigeração
da usina,

- caixas de conexão de cabos elétricos,

- penetrações de cabos na esfera de contenção,

- instrumentos,

- materiais (como p.ex. tintas)

e outros materiais e componentes mecânicos, elétricos e eletrô-
nicos.

A instalação sera constituída basicamente de um vaso dentro do
qual serão simuladas as condições reinantes na contenção de
uma tsina nuclear durante e apôs um "Acidente Base de Projeto1

0 transitório inicial (elevação de temperatura e pressão) será
conseguido pela súbita introdução de vapor, proveniente do
surizador do CTC. As principais características técnicas do
vaso de testes são:

- material Aço carbono
- volume total 4,3 m3

- altur;, útil 2,0 m
- diâmetro interno 1,6 m
• aquecedores 4 kW
- temperatura de teste máxima 180 °C
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ü projeto do CTC e da ITCA foi todo desenvolvido no CDTN com
assistência técnica da KWü, que possui instalações similares.
Seus materiais e componentes são todos nacionais, e sua execu-
ção conta com participação financeira da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (FINEP). 0 início deste projeto se deu em 1980.

Cabe enfatizar que o CTC se presta não apenas para testar com-
ponentes de usinas nucleares, mas também pode ser útil para
qualificação de componentes de outros setores, tais como indús-
trias petroquímicas, naval e "off-shore".

A situação atual do projeto do Circuito de Testes de Componentes
e da Instalação para Testes em Condições de Acidentes é a se-
guinte:

- o prédio do Laboratório de Testes de Componentes, que abriga-
rá o CTC e a 11CA, foi construído durante o ano de 1982. 0
acabamento final será executado durante o término da monta
gem eletromecanica;

- o projeto detalhado do CTC+ITCA já se encontra praticamente
pronto desde o final de 1984, não sendo possível o pleno de-

. senvolvimento do mesmo, enquanto não estiverem disponíveis
desenhos e dados de todos os equipamentos "as built";

- devido a indisponibilidade de pessoal suficiente para dar
continuidade ã 1? fase das montagens,iniciada em setembro de
1983 com as montagens da ponte rolante, painéis elétricos,
painel de controle e eletrodutos, a moncaqem das estru-
turas metálicas teve de ser contratada a uma firma especial i
zada, com a supervisão a cargo do CDTtf. Em função disto, pro
gramou-se uma 3? fase de montagens, em lugar de somente duas;

- a montagem das estruturas metálicas, dos conjuntos moto-bon-
bas principais, de tanques e trocador de calor (2a fase das
montagens),foi concluída no final de novembro de 19G4;
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resta ser iniciada a 33 e última fase das montagens, consi^s
tindo, principalmente, da montagem de tubulações do circuito
principal, dos circuitos auxiliares, da instrumentação de
campo e respectiva fiação elétrica e isolamento térmico, ser
viços a serem contratados;

devido à falta de recursos financeiros suficientes, o projeto
do CTC e da ITCA tem sido sistematicamente atrasado desde
1983. Em conseqüência, os equipamentos estocados ou montados
ha* longo tempo já requerem cuidados especiais, de forma a
evitar danos irreparáveis. Desta forma, planos de manutenção
preventiva e corretiva foram ou estão sendo implementados,
com assistência dos fornecedores dos equipamentos. Embora to-
dos os cuidados possíveis estejam sendo observados, alguns
dos equipamentos deverão ser recondicionados antes da entrada
em operação;

foram iniciados contatos técnicos com FURNAS, visando levantar
as necessidades de testes de válvulas para Angra-1. Com a
mesma finalidade estão sendo realizados contatos com usuários
potenciais do CTC fora do setor nuclear, com o propósito de
identificar uma possível demanda futura de serviços de testes
de válvulas;

o montante de recursos aplicados, em moeda nacional, na implantação
do Laboratório de Testes de Componentes até aqora, eqüivale a
US$1,970,000 y representando 77% do custo global orçado em
US$2,550,000, (A previsão de custo global para instalação do
CTC+ITCA, feita ao inicio do projeto, foi de aproximadamente
US$3,460.000. Nesta previsão, considerava-se a contratação de
firma de engenharia para desenvolvimento dos pro.ietos básico
e detalhado e de firmas especializadas para as montagens el£
tromecãnicas. Em vista das restrições orçamentárias,a eauipe
de projeto do CDTN assumiu a execução das atividades de enge-
nharia e de parte das montagens, o que conduziu a uma redução
da previsão original do custo olobíil da ordem de US$910,000).
De fontes externas, recursos eouivalentes a U5S460.000 foram
Obtidos da FINEP (US$325,000) e FINAME (US$135,000);



- 47 -

UM novo financiamento proposto pela FINEP, de USS103.000, en
resposta<ã solicitação de empréstimo adicional de cerca de
USS253.O00, foi recentemente aprovado;

recursos da ordem de US$42,000 foram aprovados pela Aoincia

Internacional de Energia Atômica, para custeio de treinamento

de pessoal em 1986, em instalação similar na KKU (APS,ver p.ex.[101);

além da parte restante dos recursos necessários ã conclusão
do projeto, ainda não garantidos pela NUCLEBRflS pelos proòlenas
orçamentários da Empresa, por demais conhecidos, nersiste o pro
blena de recompor a eauipe de pro.ieto.(i a nesma equipe oue de-
senvolve o DTL-ES e o CTC+ITCA) e ainda o de contratar pessoal
de operação para o CTC+ITCA. E imprescindível oue esse pessoal
participe da montanem final dessas duas instalações, pois não
sendo assim reparos futuros, necessários para sanar falhas que
ocorram durante a operação, dificilmente poderiam ser realiza
dos em curto prazo - o que obviamente comprometeria qualquer
programa/cronograma de prestação de serviços.

3.2 Testes e Ensaios en Materiais e Componentes

Não obstante as dificuldades enfrentadas para concluir a execu-
ção do projeto do CTC e da ITCA e para criar a equipe de opera-
ção destas instalações, o CDTN vem, desde dezembro de 1982,
prestando serviços de testes e ensaios em materiais e connonen-
tes de usinas nucleares en 3 outras instalações de pequeno por-
te, que já" se encontram operativas:

- duas delas (ITIP e ITIL) são dispositivos de testes para ve-

rificação do grau de estanqüeidade de componentes contra

pÕ e líquido. Estes dispositivos foram projetados e cons_
truídos de acordo com especificações das normas DIN-40053,
DIN-40052, EB-582 e MB-57S, visando a realização de testes ex_i
gidos para qualificação de componentes para Angra-2;

- a terceira instalação(ITCA')destina-se a cumprir essencialmen-

te as mesmas funções da ITCA, para componentes com volume
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máximo da ordem de 0,1 m1 . Sua construção foi decidida devido a*

desanda imediata de testes de qualificação de componentes na-

cionais a serem utilizados em Angra-2. 0 vapor introduzido no

vaso desta instalação, para a obtenção das condições de teste,

é suprido pelo pressurizador do CT-1 (jã* referido no item

2.2.2).

A Tabela 7 resune os testes/ensaios realizados em alguns mat£

riais e componentes para Angra-2, realizados nestas e em outras

instalações.

Ale» dos testes constantes da Tabela 7,foram iniciados testes em

UM protótipo de atuador elétrico de outro fornecedor nacional,

envolvendo avaliação de estanqueidade a pó e lTquido, comprova-

ção das características funcionais e operacionais e simulação

da vida útil, por envelhecimento térmico e funcionamento contí-

nuo, visando sua pré-qualificação para futura aplicação em

Angra-2.

Também estão planejados, para realização ainda no corrente ano,

testes do sistema hidráulico de atuação das escotilhas dos

"locks" da esfera de contenção de Angra-2, tendo o CDTN recebi-

do do fornecedor, através da NUCLEN,desenhos de instalação na

câmara de testes ITCA1, para dar inicio aos trabalhos.



MATERIAL/

CCKPONENTE

TIPO OE

ENSAIO/TESTE FINALIDADE ENSAIOS REALIZADOS

Caixas de conexão

de cabos elétricos
Acidente Base de Projeto Simulação das condições

de temperatura e pressão
em u-n Acidente Base de

Projeto, pi"a qualificação

nuclear e fornecimento

para Angra-2

Controle visual, Identificação e ligação de conectores;

Verificação do grau dt proteção contra penetração i« pó t

contra penetração de líquido;

. Kedida de resistência de Isolacão;

• Enveibecisento por radiação;

Envelhecimento térmico;

. Simulação das condições de acidente;

Aquecimento por corrente elétr ica;

, Medida de corrente de fuga;

Impulso de manobra;

Teste de descontaminabilIdade de superfície.

Atuadores elétricos

rotativos de válvulas

Envelhecimento térmico

e simulação de

vida ú t i l

Verificação das

características funcionais

de atuadores elétr icos,

para qualificação nuclear e

fornecimento para An;ra-2

Inspeção visual;

Verificação do grau de proteção contra penetração.de pó e

contra penetração de l íquido;

• Envelhecimento térmico;

Simulação da vida ú t i l ;

Verificação das características do atuador: medida do conjugado;

rotação do eixo de saTda; sentido de rotação, por seqüência de

fases; reversões, comando por l imite de 1 conjugado; reversões,

comando por l imite de posição; reprodutibflidade de atuação e

Indicação; giro adicional do eixo nas paradas; desaclopamento

•anual; giro do eixo com pulsos de comando;

Verificação das características do transmissor eletrônico de

posição: linearidade, reprodutibilidade, limitação de carga;

Ensaios sísmicos (realizados no CEPEL)

Tintas Determinação de esquemas

de pintura

Avaliação do comportamento

de esauenas de pintura para

qualificação nuclear e

aplicavão na esfera de

contenção de Angra-2

• Simulação das condições do Acidente 8ase de Projeto;

. Testes de descontaminabil idade de super;*T.-ie;

• Inspeção visual;

- Ensaios de aderência e deslocamento da película de t in ta .

T a b e l a 7 - E n s a i o s / T e s t e s de Q u a l i f i c a ç ã o de M a t e r i a i s e Componentes R e a l i z a d o s

no CDTN p a r a A n q r a - 2
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4 CONCLUSÕES

Do programa de P&D em Termohidrauiica e Segurança do Reatores do
CDTN, desenvolvido em colaboração com a NUCLEH, pode-se tirar a
seguinte conclusão:

- cs trabalhos desenvolvidos no CDTN» tanto os analíticos quanto
os experimentais, tem proporcionado as equipes envolvidas uma
apreciável absorção de tecnologia e aquisição de conhecimentos,
o que certamente constitui uma contribuição significativa da
NUCLEBRAS no sentido de o Brasil dominar a Tecnologia de Segu-
rança do PWR, e uma condição imprescindível para possibilitar
- o que já vem sendo feito em escala significativa, conforme
se pode inferir através do progresso do proyrama (ver p.ex.
[11] e [12])- o desenvolvimento gradual de métodos analíticos
e experimentais próprios;

do programa de Testes de Componentes, conclui-se que:

- a operação das instalações existentes e em fase de montagem
traz.e trará benefícios significativos tanto aos fabricantes
quanto aos usuários dos produtos a serem testados, na medida
em que promove:

. aumento da confiabilidade em produtos industriais ,iã em li-
nha de fabricação no Brasil;

. qualificação de novos produtos brasileiros, promovendo uma
maior participação de fornecedores nacionais no Proqrana
Nuclear Brasileiro;

. aumento de segurança das usinas nucleares brasileiras e de
outras instalações que utilizem equipamentos similares Naque
les possíveis de serem testados no CDTN.
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