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INTRODUÇÃO

0 comportamento térmico das varetas de eoobuatível
nuclear e um dos aspectos mais importantes na análise
de segurança de um reator. O revestimento da vareta a-
tua como uma barreira para a liberação de produtos ra
dioativos no refrigerante do núcleo. A ocorrência de
superaquecimento da vareta, provocado pelo fenômeno de
crise de ebulição, durante um transitorio de potencia,
pode levar ã fusão do revestimento. Este fato pode se
agravar com o inchamento do combustível, resultante do
superaquecimento e da pressão it.'.erna dos gases dp fi¿
são. Tal inchamento reduz a área de escoamento do re-
frigerante dificultando a remoção de calor e criando
uma situaçãc potencialmente grave de liberação de pro-
dutos radioativos no refrigerante. Desta forma, é fun-
damental que o superaquecimento da vareta não ocorra,
mesnu em condições acidentais extremas.

Experimentalmente, a confiabilidade do processo
de remoção de calor da vareta de combustível nuclear,
durante um transitório, é estabelecida através do pro
cedimento universal de varetas aquecidas eletricamen-
te, em circuitos termohidráulicos que simulam as cond_i
ções operacionais e acidentais do reator.

As configurações das varetas nuclear e eletrica-
mente aquecida geralmente consideradas são mostradas,
esquemáticamente, na Figura t.
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Fig. 1 Seções transversais dai varetas.

De maneira geral, a* diferenças na» propriedades
térmicas dos materiais envolvidos no projeto destas va
retas fazem com que a utilização da vareta elétrica"
produza um comportamento do refrigerante diferente da
quele que se obteria usando-se uma vareta nuclear, suÇ
metida ao mesmo transitório de potência. Esta problema
tem sido abordado de maneiras distintas por Burgess et
alii(l], «asloe Hyer(2) e_Soda(3). Est* último su
gere uma correção para a potência linear elétrica, caT

culando-se os fluxos de calor q"
nucle.ir e elétrica, gerados pela mesma potência
fornecida, q'. A potência linear elétrica corrigida
então, calculada por

e q" para as varetas
:sSa potência linear

é,

onde

••E' TE

e T são tempos característicos para condução
é

g p
de calor das varetas nuclear e elétrica, respectivamen-
te.

Essencialmente, estes trabalhos estabelecem a coj_
reção da potência elétrica baseando-se apenas na dife -
rença de temperatura superficial das duas varetas, sem
considerar as suas tendências de variação temporal, o
que provoca oscilações de potência elétrica durante
transitóricemais severos.

Baseado no método dos parâmetros concentrados,pro
postos por Tong [4] para varetas nucleares e expandido
para varetas aquecidas eletricamente, Carajilescov [5]
propõe que a potência linear a ser gerada na vareta
aquecida eletricamente seja dada por

d8_

dt
(2)

onde R. representa a resistência térmica do escoamento
do refrigerante na superfície da vareta, v é u » parâme-
tro baseado nas capacidades e resistências térmicas das
diversas camadas da vareta elétrica c 8N representa a
diferença de temperaturas da superfície da vareta nu-
clear, sendo simulada, e do refrigerante.

Esta expressão elimina as oscilações de potência
observado nos trabalhos anteriores. Embora atrativo pa
ra o controle operacional de circuitos de simulação, de_
vido â sua simplicidade, neste modelo apresenta as li-
mitações do método dos parcmtros concentrados, o qual
foi desenvolvido para transitórios lentos.

0 presente trabalho representa uma avaliação do
erro inerente a este modelo na simulação dos , dí"erso»
transitórios de potencia.

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A técnica de simulação de uma vareta nuclear a-
traves de uma vareta aquecida eletricamente i aprescnc±
da na Figura 2. ~
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Fig. 2 Esquena de simulação d* vareta nuclear
e de avaliação da comportamento da va
reta aquecida eletricamente.

Observe que do ponto de vista de operação de um
circuito tenaohidráulico de teste, o aspecto relevante
da simulação consiste na obtenção da potência q' a ser
fornecida ã vareta elétrica.

A análise da vareta elétrica tem por objetivo ape
nas a avaliação do comportamento dinâmico das suas con-
dições térmicas superficiais, em face das condições ,d£
tejidas.

Conforme mencionado, os resultados apresentados
na Ref. [S] foram obtidos utilizando-se o «todo dos pa
rameeros concentrados na analise de ambas as varetas,
sendo o acoplamento efetuado através da Eq.(2). Isto
implica em dois fatos distintos: (1) a utilização do nê
todo dos parâmetros concentrados, na análise da vareta
nuclear, representa uma aproximação inerente ao modelo
de simulação proposto na Ref .[SI; e (2) a análise da va
reta aquecida eletricamence pelo mesmo método represen-
ta mera aproximação na obtenção de suas condições super
ficiais, não tendo assim, qualquer influência na técnT
ca de simulação proposta.

0 presente trabalho realiza as simulações basea -
das no esquema da Figura 3, para comparações.

ANALISE DA
VARETA
NUCLEAR

RAMETROS
CONCENTRA-
DOS OUPOft
DIFERENÇAS
FINITAS

POU PARÂMETROS CONCEN-
TRAM» OU POR UFEREN-
ÇAS FHITAS

(•) Variação de potência nuclear em degrau. Bes-
te transitorio, a vareta nuclear, operando inicialmente
a usa potência nominal» q' , tea sua potência reduiida
a I0X desta valor em I segundo. Figura 4 mostra a varia
cão da potência elétrica obtida em função do tempo. Fi~
guras 5 e 6 apresentam os fluxos superficiais de calor
e os desvios dos fluxos de calor na vareta elétrica. Ob
serve que o método dos parâmetros concentrados forne-
ce, de forma geral, desvios maiores que o método das dî
ferenças finitas.

caso tal

Fig. 4 Variação da potência elétrica com o tempo.
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Fig. 3 Esquemas da» simulações analisadas.

As anal ifet individuais por parâmetros concentra-
dos e por diferenças finitas fora» efetuadas anterior-
mente por Carajileacov [5J t Lima f 6], respectivamente.

RESULTADOS

0 programa computacional desenvolvida foi aplica-
do a uaa vareta nuclaar típica de 10, revestida da zir-
calloy. A varata elétrica te» U M retinencia constituí
da por uma liga de Ní/Cr (12/20) « i revestida de acõ
inoxidável, tipo 347.

Foram analitadot oa «tguíntcf Cffos:
a) variação de potência nuclear e» dagrau;
b) pulso de potencia nuclear;
e) variação de potencia nuclear em raspa.

Fig. b Variação do fluxo superficial de
calor com o tempo.

(b) Pulso de potência nuclear. Este transitório
bastante severo consiste de um pulso de potência de Ia
de duração (ti S t S 2s). Os resultados obtidos cão
mostrados nas Figura* 7, 8 e 9. Pode-se observar que
aa compensações feitas para a potência elétrica apre -
sentas bons resultados após 2s do início do transito -
rio, contra variações de até 2202 apresentados pelo
método de f.oda (3], p»*j este caso.

(c) Variação da potência nuclear em rampa, «es-
ta «ituação, a potência nuclear • aumentada linearmen-
te a partir de zero (cato c.f) até atingir potência no
ninai plena após 5s, ou a partir de 101 dessa potência
(cato c.2), permanecendo constante desde então. 0t re-
sultado* para o cato c.1 aáo mostrados nas Fíg*. 10,11
a 12 e para e cato c.2, nat Figs. 13 e 14.
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Fig. 6 Desvio do fluxo de calor em função do tempo. Fig. 9 Desvio do fluxo de calor em função do tempo.
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Fig. 7 Variação da potencia elétrica com o tempo. 10 Variação da pocência elétrica con o tempo.
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Fig. 8 Variação do fluxo «uperfícíal
di calor coa o teapo. Fig. 11 Variação do fluxo superficial

de calor con o tempo.
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Fig. 12 Desvio do fluxo de calor
em função do tempo.

CASO Ic •)

Fig. 13 Variação da potencia elétrica com o tempo.

CASO Ic t)

Ho caso (c.t), o desvio nos fluxos de calor pode
atingir 80Z durante os priaeiros 0,55 segundos do tran-
sitório, quando a petencia nuclear i baixa comparada
com o valor nominal final. No caso (c.2) o desvio situa
-se, no_ máximo ea torno de 21. Os desvios de simulação
por parâmetros concentrados ou diferença* finitas sao
desprezíveis.

CONCLISOES

0 modelo dos parâmetros concentrados não leva cm
conta «variação temporal das propriedades da vareta de
combustível nuclear. Por isso, apesar de sua simplicida
de, ele não seria adequado ã analise de transitórios ra
pidos. Entretanto, obsrrva-se que, para os severos trañ
sitõrios analisados, os resultados fornecidos pelos ne-
todos das diferenças finitas e o dos parâmetros concen-
trados são praticamente coincidentes. Os desvios de
comportamento das condições superficiais são pequenos ou
desaparecem rapidamente. Este fatos permitem afirmar
que, apesar das limitações inerentes a cada método, eles
podem ser usados indiscriminadamente em operações de
controle de circuitos termohidrãulicos. Neste caso, o
método dos parâmetros concentrados tem a vantagem de
sua maior simplicidade, possibilitando a pronta utilira_
ção de microcomputadores.
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ABSTRACT

The dinamic bchaviai vi tltttJutally heated \od&
u&td ioi miuÃsiUcn oi nuclea.1 ¿ucl pífíi in nuctior.
ptwe* tna.niie.ntA, ü> analyhid by the application oi the
lumped pcviameteA and the finite diUenence mtthodi.
Deviation* cj -the nodi ¿uagace condition*, ¿r"t extxtme
aczidtntal tAamient condition an.e pn.eAe.nted and
d-acu.il td.
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