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Para o projeto dos disposi t ivos técnicos de segu
rança de cent ra is nucleares equipadas com reatores a
acua leve pressuri iada IPWI) torna-se necessário conhe
cer os fenômenos termohidráulicos que se manifestai
nos diversos componentes das cent ra is durante cor*ü
voes normais e anormais de funcionamento, lendo cm vis
ta que a obtenção destas informações mediante experiên
cias cm cent ra is nucleares de grande porte é prat ica
mente impossível por raróes técnicas , econômicas e ac
segurança, recorre-se a aparatos experimentais, mode
IOÜ Je centra is om escalas reduzidas, onde as barras
Je combustível m'clear do sistema em escala plena são
sinuiadas no s i s te ru en escala reduzida por barras
aquecidas eletr icamente, evitando, dessa forma, os r i s
cos, envolvidos na l iberação de elementos radioat ivos ,
que poderiam ocorrer em experiências com o reator nu
clc-.ir de potência.

0 rux:c!o deve p o s s i b i l i t a r uma boa reprodução
dos fenômenos termohidraulicos t íp icos da central nu
clear de referência. Para que esta comparação possa
íer efetuada u t i l i : a - s e códigos computacionais que sî
mii;un ciso? de .inorm.il idades , t a i s como acidente com
perda de ref r igerante , parada de bomba, e t c , para os
sistorcis cr. escalas plena (sistema or ig ina l ! e reduzi
da sistema modeioi. A validade do código computacio
na! er?prei;ado para es tas finalidades é verificada com.
i«ir.-r.úo—;e os resultados da simulação ana l í t i ca de vá
.ios ca-íos ie anormalidades com os resultados das expe
riênci.is ei .«tnadas em aparatos experimentais.

Ul^A W NDDELO

í:sr;kjos apresentados em [ 11 demonstram que pode-
se esperar nu reprodução satisfatória dos fenômenos
termchidrí.IÍICOS típicos de una central nuclear com
reator :i át^ia leve pressurizada, em aparatos experúnen
tais redu:idos em volume e potência por um fator igual
a 100 com relação j central nuclear considerada.

No presente trabalho foi efetuado o dimensiona
Tento de i«n modelo, reduzido por um fator de escala
igual a 100 relativamente ã volume e potência, toman
do-se como referência uma central nuclear do tipo PKR,
da firma alemã KMU, com potência térmica gerada de cer
ca de 37uo Mk, o que corresponde a uma potência e lé t r l
ca |irodu:ida de aproximadamente 1300 M(.

0 dúnensionamento foi efetuado levando-se em con
sideracão cri tér ios que possibilitem resultar no modê
Io a mesma queda de jressão do sistema original de rê
feréiKia. A introdução de ta i s cr i tér ios causou,^ toda
via, a não preservação no modelo do fator volunétricõ
de escala, F > 100, para os downcomer's (espaços anu
lares) do reator e dos geradores de vapor. A preserva
cão da geometria anular e do fator 100 para dimensiona

"HMoro na »3C*

mento dos downcomer's do nodeiu, acarretar ia nele unu
excessiva queda de pressão confrontada com a vio s i s t e
ma or ig inal de referencia . I s t o foi contornado repre
sentando-se no sistema modelo o douncaner <AQ reator ê
os downcomer's de cada um dos quatro geradores ue va
por por quatro tubos c i l í nd r i cos ve r t i ca i s , o que des
viou o fator de escala de volume destes co«i>onentes
de 11)0 para cerca de ôO. Para os demais couponentes
foi possível obter-se no sistema modelo as mesmas que
das de pressão do sistema o r i g i n a l , preservando-se 5
fator 100 para a escala de volume. Por outro latiu, por
ra:ões óbvias, já mencionadas, o núcleo úo reator mo
delo e aquecido elet r icamente . As barras de JMLÍCLIII«;U
to do sistema modelo, por exigência do mctuuo ua esca
ia volumétrica, possuem as mesmas al turas e mesmos
diâmetros externos do sistema or iginal de re terêucia .

0 CÓDIGO CONtiJTAClÜNAL ESCOÜllDO

A escolha do programa de cálculos para sintuiu
ção nimérica dos casos de anormalidades que pouem
ocorrer em una central nuclear recaiu soare o cóuigo
computacional RELAPS/M3D1 [21 . t s sa escolha se deu
pelo fato deste programa t e r proporcionado uma boa
concordância dos resultados fornecidos por cie ca i os
resultados experimentais para o aparato experimental
LOFT (,'JSA) em tes tes de simulação de t rans i tó r ios , co
mo re la tado em ( 5 | .

0 código RELAPS/H)!) 1 consis te de um moucio uni
dimensional de dois f lu idos , fundamentado em CÍIKÕ
equações de conservação, a saber: um balanço de nussa
e quantidade de movimento para cada una das tases (.U
quido e vaporj e um balanço de energia para a mistura
de l íquido e vapor.

O sistema de controle do reator pode ser simula
do de forma s a t i s f a t ó r i a com o RELAK/NDU I , que in
clui também modelos de componentes tais como bomba,
acunulador e separador de vapor, bem como um modelo
de c iné t ica puntual para geração de potência nuclear.

Ü TKANSITURIO ESCOLHIDO

P3ra poder ju lgar o desempenho temiohidráulico
do modelo dimensionado comparado ao sistema or ig ina l
foi escolhido, dentro de um espectro de t r ans i t ó r i o s
re levantes , o caso de blackout da central nuclear a
companhado de falha dos disposi t ivos técnicos de segu
rança. I s t o cons t i tu i um caso de anormalidade que po
de causar conseqüências drás t ica» para o s i s tema, ta i s
como fusão do núcleo ào reator e valores exageradaiwn
a l tos de pressão no c i r c u i t o primário do sistema vm,
segundo os resultados do estudo alemão de riscos (4 ) .

No presente t rabalho, o blackout e simulado com
a perda to ta l da água de ai i r r i t a ç ã o do lado secunoá
r io dos geradores de vapor e a i,ueda da rotação aas
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bcrbas do circuito primário. 0 desligiunento da tubi^
na so» abertura da válvula Ja titulação de desvio de
«por para o condensador é simulado através do fecha
mento das válvulas que permitem a passagem de vapor
para a turbina. £ admitido que os sistemas de injeção
de água de emergência e de inserção das barras de se
gurança para desligamento rápido do reator são inau

Por razões evidentes de disponibilidade de espc
ço os esquemas das modelagens dos dois sistemas (orl
ginal e modelo) para o código RELAPS/MDD1 não serão
mostrados aqui.

0 blackout foi inicialmente simulado com o códi.
go RF1AP5/MDD 1 para o sistema original (central nu
clear). A curva qi« exprime a variação taiporal da
potência térmica normalizada do reator apresenta un
comportanento decrescente em decorrência áa queda do
fluxo de massa através do reator e da perda efetiva
da capacidade de troca de calor no gerador de vapor,
que em conseqüência fazem com que seus efeitos sobre
a reatividade de vazio, inerente ao reator, induzan
un desligamento lento do mesmo (auto-desligamento do
reator). Esta curva de potência normalizada versus
tenpo, resultado da simulação do blackout para o rca
tor, foi utilizada, como dado de entrada no grograma
RELAP5/M)D 1 , para simulação do mesmo transitório no
sistema rocieio ílembrar que as potências térmicas no
minais em estado estacionario dos sistemas original e
modelo, valem, respectivamente, Qo»37001W e Qo*57MQ,
já que o núcleo do sistema modelo não é aquecido por
energia nuclear nas sim, por energia elétrica que de
ve ser fornecida para alimentar o sistema modelo. OE
servou-se, porém, que tal procedimento conduzia a
grandes distorções no comportamento temporal dos para
metros termohidráulicos do sistema modelo frente ' ao
sistema original. Isto se deve aos diferentes mate-
riais das barras de aquecimento dos sistemas original
e modelo, que obviamente apresentam propriedades físi
cas incompatíveis, em particular, diferentes resistên
cias térmicas. 0 problema foi contornado com a utill
zação, para simulação do transitório no modelo, de
una curva potência térmica normalizada versus tenpo
tal que reproduia na superfície de suas barras de a
quecimento praticamente o mesmo comportamento tempo
r.il da temperatura na superfície das barras de aqueci
mento do sistema original. Esta curva adequada de po
tência para o modelo e a curva resultante de potência
para o sistema original são apresentadas na Figura 1.
As Figuras 2 a 4 revelam una boa concordância «palita
tiva e quantitativa dos parâmetros termohidráulicos
do modelo em conparacão com os correspondentes para
metros do sistema original, dentro do intervalo de
tenpo de 50 s considerado para o transitório.
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Fig, 1 Potência térmica normalizada no reator. Fig. 4 Pressão no circuito primário.
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Os rcsul tadosda anál i se demons t ran que o mode

Io dimensionado está em condições de s iaular s a t i s fã
toriamente o comportamento de « a central nuclear e
quipada com reator do t ipo Í*R, durante condições a
normais de funcionamento. Para i s so , ê necessário u t l
l í i a r , para simulação de cada transitório no modelo,
una curva adequada de potência versus tempo tal que
reproduz a o mesmo comportamento temporal da tenperatu
ra da superf íc ie das barras de aquecinento do reator
de referencia.
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ABSTRACT

Tim 'xcik dcaii iixfíi */ie dci<gri o& a heated tut
iacitttu <••( a tupicaX p^aiaruzzd ótUeA xeactox piaiU
ills íiií 1300 Ub! í e íce tue : clan. A UaJXcn blackout
íiíU faee« ciicaan to invutigaii ide tiiiítHiohudta.uíic
bihaviowi c$ i/ic tcit iaciixty in comparUson to the.
icacti-x piant. Hie cempuUx cudi REWP5/MCP I ha.i been
atclizid tc iimuixtc tin uiackeu.t and tc compote the.
teit iaciiitij bckavtcur .cifd fiie ieacd'1 piamt om.
The te iui ts dement C-xat: ÍÚIILÍJM tíiiimoiiuánauLix.
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