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. INTRODUÇÃO
O programa S1MTERM-H foi desenvolvido básica
Mente para calcular as propriedades termodi-
nâmicas ao longo do sistema de aquecimento de
alta pressão e do tanque de água de alimenta
ção em Tegimc transiente, em Centrais Nuclei
res do tipo PHR de grande porte (1300MW ele"
tricôs).
Todos os equipamentos são simulados tendo co
mo partida os dados iniciais em todos os pon
tos de entrada e saída de cada equipamento
em regime permanente. As equações são unidi-
mensionais. Cada equipamento terá um sistema
de equações diferenciais dependentes do tem-
po, que serão integrados por uma subrotina
auxiliar.
O programa c composto de uma subrotina de in
tegração, unia subrotina que con ten as equa'
ções diferenciais, quatro subrotinas que cajl
culam os coeficientes de transferência de c>
lor c duas subrotinas que sinulam as válvu-
las de vapor de suporte.
As pertubações do sistema, tail como TRIP,
pressurização acidental do tanque de água de
alimentação e outros eventos entrarão codifi
cadas no programa principal em local aproprj^
•do, como descrito no capitulo 7. ~
.DESCRIÇÃO DO SI STEM/.
0 sistema de aquecimento de alta pressão de
água de alimentação é mostrado na figura(2.1)
onde estão o tanque de água de alimentação os
trocadores de calor e'as respectivas linhas
de admissão de condensado de vapor e as li-
nhas de saída de água.
Têm-se a seguir a discrição do^sistema de a-
quecimento de alta pressão da água de aliwen
tacão, onde:
CA5-rcprcscnta o resfriador, que tem por ob~

Íetivo receber o cordensado do aquecedor H,ASinha 14 e IS e transferir calor para a água
de alimentação que passa pela linhu 1,2,3,4,
S * 6.
A linha 12 recebe v.i,>or da extração AS da
turbina de alta pressão e caso seja necessá-
rio recebe o vapor de suporte MBS. Isto ocor
re quando o gradiente de pressão dentro dõ
aquecedor ti.AS for menor do que 0,5 bar/min
Ou quando .i pressão for menor <!o que 4,Sbsr.
A linha 13 recebe o condensado do »c|>nrador
de mistura AS da tu.bina Je alta e após ox»
pondlr iiim tanque de flaschcamcnto, parte
desst condensado vuporjza c cmra no II.A5 «
parte continua líquida, sendo transferida pa
ra • linha 14,

Todo esse mecanismo foi simulado utilizando-
se o balanço de energia e os títulos corres-
pondente na linha. O calor é transferido â
água de alimentação, pois no H.ASo vapor das
linhas 12 e parte da linha 13 condensa e c
retirado pela linha 14. O condensado da li-
nha 11 que sai do resfriador C.A6, após pas-
sar numa válvula de expansão, parte vaporiza
e parte do condensado permanece em seu esta-
do líquido, sendo também este mecanismo simu
lado como o descrito anteriormente.
O resfriador C.A6 recebe condensado do aque-
cedor H.A6 o qual funciona de maneira sini-
lar ao aquecedor K.A5 não tendo o vapor de
suporte para compensar um possível gradiente
de pressão elevado. A linha 9 recebe vapor
ds extração A6 e o condensado da linha 8 que
sai do re-aquecedor-resfriador R.H.C. passa
por uma válvula de expansão. Parte do contlcn
sado vaporiza e parte não vaporjia. ü R.H.C7
recebe água de alimwntação pela linha S e re
cebe condensado pela linha 1 que c fornecido
pela extração da turbina de alta pressão a-
põs passar pelo reaquecedor e pelo tanque de
expansão.
£ importante ressaltar que o programa SIMTERM
-H simula uma linha de alta pressão, estando o
sistema composto de duas linhas idênticas, i0
go os fluxos em massa em todas as linha» 5Íõ
a metade do fluxo em massa total, estando o
programa em condições de plotar os fluxos to
tais.

3.ESTRUTURA DO PROGRAMA
0 programa e composto de:
Programa principal, onde são feitos os cálcu
los iniciais, as pertubações do sistema, i
entrada e saída de dados e a chamada da su-
brotina INTEG.
Subrotiia INTEC-faz as integrações das equa-
ções diferenciais contidas na subrotina FKT.
Subrotina FKT • simula o funcionamento do
tanque de água de alimentação, dos resfriado
res AS e Ao, do» aquecedores AS e At> do res:

friador-aquecedor R.H.C.
Subrotinas VALV I e VAI.V 2 - simulam as vál-
vulas de vapor de suporte para o aquecedor
AS e para o tanque de água de alimentação.
Subrotina» COF.F I, COI-Í 2, rOÜF 3 c COEF 4
calculam os coeficientes de troca de calor
tanto da parte INTERNA dos tubos quanto da
parte F.XTKNNA.

4.l-.r}líAÇ0CS b/oICAS DE CONTROLE E DE TRANSFERE^
CIA DR CALOR
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4.1£quações básicas
As equações básicas de controle são as se
tuintes: ~
*) Equação da continuidade

|f • V. (p ?) - 0 (4.1)

b) Equação da energia

Q - W - l ç / y (!!•][!• gi)p d V •

/s (u • pv) • V* • gz)p f.dA (4.2)

c) Equação da quantidade de movimente

p D? " • 7p * <f'T> * •« {4'J)

d) Equação de estado
P • P (P.T) (4.4)
u * « (P.T) {4.5)

As seguintes hipóteses sinplificadoras fo
ram adotadas: ~
- escoamento unidimensional
- a equação da quantidade de movimento é
convertida numa equação escalar signifi
cando a taxa de variação da energia m«~
cânica.

- o fluxo em massa é função apenas do tem
po ou seja: ~

- a massa específica é função somente da
tempo ou

- a velocidade, pressão e densidade na* á
reas de entrada e saída do escoamento
são uniformes.

- o vetor velocidade é normal âs áreas de
entrada e saída do escoamento.

- os ternos de energia potencial e cinéti
ca na equação 4.2 são desprezíveis ei
comparação com os termos de energia in-
terna.

As equações 4.1, 4.2, o 4.3 podem então
s«r escritas da seguinte forma:
Equação da continuidade

FlfcU

Equação da energia

Tt (J Éj h i * i t TI
Eqaçã d q

y
V í 4 'J j i

Equação da quantidado de movimento

ã
í

Equação de estado

n&ví
4.2Equaçôes i* transferência de calor

A fÍ8uraf«.l)mo»tra o mecanismo de trans»
ferenria de calor do fluido friot através
du> ptiredos dos tubos sendo tombe», consi-
derado o calor residual armaxenado nas pa
redes dot tubo».

•Êã MIMtM-MTWfif
A equação diferencial que representa a va-
riação da temperatura da parede com o tem-
P° « dada por:

Q. Qa -

onde
5 . A . (T. - T ) (4.11)w w a p
c significa o calor transferido do fluido
quente par« a parede dos tubos e
Qb - h^ . A . (Tp - T b) (4.12)

onde Qb significa calor transferido dos tu-
bos para o fluido frio.
A equação 4.10 significa o armazenamento de
energia pelo material dos tubwi quando do
funcionamento do trocador de calor em regi-
me transiente.
Os coeficientes de transferência de calor
computando o mecanismo de transferência*por
convecção e por condução é expresso da se-
guinte forma:

• " 1 • e
H

" b - (4.14)

onde b. é válido até metade do tubo do ladoonde h, e valido ate
do fluxdo quent» e bhk « válido até met»de
do tubo do lado oo fluido frio.

4.3CorreIaçoçs utilizadas . foram baseada»
nas expressões deduzidas segundo a ref.(l,2)
e foram desenvolvidas paro a útil ilação em
escoamento interno e externo aos tubos bem
como para condensação no exterior de feixes
tubulares. As correlações foram desenvolvi-
das e adaptadas as condições do program
SIMTERM-H.

4.4Correlaçãop*ra o cã :ulo das perdas de car»
ga nas linhas de admissão de vapor
As correlações foram retiradas da ref.íll.

S.DESCRIÇÃO 00 MODELO QUE SIMULA OS RESFRlADO-
RF.S, AQUECEDORES F. RF.AO.UKCEDOR-RESFRIADOR I
AS RKSl'LCTIVAS EOUAÇÕES.

S.lDeicriçâo do modelo que simula os reiírfadj-
res e o reaquecedor-resfritidor e equações.
Como foi mencionado na introdução este» e-
quipanentos «âo simulados como se fossem
nós, nos quais os flui-dos contidos dentro
dos tubos e fora deles se comportam como se
estivessem cm um compartimento noinstantet
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• todo 0 volume é deslocado no instante t •
ât entrando imediatamente outro volta** fixo
de fluido, tanto <lo lado do fluido quente
quanto do fluido frio.
Durante o intervalo <te tempo em que o flui»
do permanece no equipamento os mecanismos
de transferência de calor são ativados * s^
aviados segundo as equações mostradas a se-
guir.
As entalpias e volumes específicos na linha
de água de alimentação em cada resf riador
são calculadas mediante a utilização da su-
brotina PTH20. tendo como dados d* entrada
a pressão e a temperatura.
Do mesme modo são calculadas as proprieda -
des oa linha de condensado nas saídas dos
resfriadores.
As «euacões que simulam o funcionamento dos
resfriadores e do reaquecedor-resfriador são
descritas abaixo,
farm e cálculo do calor transferido têm-se:
* V <Sl>
. be b < V V <52>

As temperatura* Ta e Tb nas equações(S.I) e
(S.2) sio a média das temperaturas entre a
entrada e saída do equipamento e para os Ia
dos dos tubos e carcaça, respectivamente
(Fis.S.l).
Para expressar a variação da temperatura na
paredt.dos lubos utiliza-se a relação
ftp . *a - 0» (S.3)

e
h . c Aa

A distribuição de temperatura ao longo do e
quipamento pode ser tmada como LINEAR ?

ç p g
quipamento pode ser tomada como LINEAR, ?
T. * T D iniciais são fornecidos.
A aproximação linear í b»a para diferenças
de temperatura eatre a entrada e saída do e
quipamento não muito acentuadas, como nos cã
sos dos resfriadores AS e A6. No caso do a-
quecedor-resfriador, entretanto a aproxima-
ção linear para os valores iniciais das ma-
dia» não é válida sendo usada a solução ex-
ponencial.
As temperaturas d? saída dos fluidos frio e
quente, T.« e T.o. -ío obtidas a partir de
n . na " T e o -Stsf) - (fsq - Tef)
"• "*• S, (Tea - *e7)

- T
end*
U-

1 *
Wac

e Am-

As equações diferenciais que representam as
variações das temperaturas da água de ali-
mentação c do condensado são, respectivsmen
te:

(hí"
"d? " (* (S.$)

onde os índices nas entalpias, correspondem
is seções nas quais estão sendo calculadas
•* propriedades. A figura 2.1 mostra todas
a* seções devidamente numeradas.-
Para o cálculo do calor transferido em regi
M permanente sabe-se que para esta condi'
cio Qa • 0b ' "«»te caso ut i l iza-se a ex-
pressão
Q - * (h, - h,) (S.6)
referida ao lado i: *gua de alimentação.
Para calcular-se T,, inicial ut i l iza-se • re
lição #»f, {») '

p 1 * B "o *c
S.ÍOescrição do modelo que simula os aquecedores

e equações
Os aquecedores também são considerados como
um no dentro da malha de equipamentos que fa
tem pa>-te da linha de alta pressão. Sob o pon
to de vista de simulação ele segue um modelo
similar ao utilizado nos resfriadores no la-
do da -ígua de alimentação. No lado tio vapor
ou lado da carcaça as seguintes hipóteses são
utilizadas:
1) O condensado está sempre em equilíbrio com

o vapor.
2) Todo o condensado escoa, ou seja não há a

cúmulo de condensado nos coletores dos a-
quecedores.

3) A equação que representa o fluxc em massa
de condensado gerado nas paredes externas
dos tubas é dada por: .-

sendo que o fluxo em massa de condensado ge-
rado em regime permanente tsmbém i- calculado
através da expressão (S.9) mas utilizando os
valores de Qa, h^ e hj dados em regime perm»
nente.
As entalpias e volumes específicos na linha
de água de alimentação, nas saídas dos aque-
cedores, são calculados com a subrotina
FTH20. utilizando como dados de entrada a
pressão e_a temperatura nas referidas seções.
ApÕS os cálculos da energia interna e do vo-
lume específico, dentro dos aquecedores, te-
rem sido efetuados. chama-se a subrotina
STATUK e obtem-se a pressão e a entatpia do
vapor dentro dos aquecedores.
Para obter-se a temperatura do condensado na
saída dos aquecedores, bem como a entalpia e
o volume específico, útil'ia-se as funções
FTS, FliWS, FVKS, respectivamente, lendo como
dados de entrada a pressão d-> vapor para a
função FTS e a temperatura de saturação para
as funções FIIWS e FVWS.
As equações que representam os fenômenos o-
corridos nos aquecedores podem ser expressas
abaixo:

0 cálculo do fluxo cm massa de vapor
das extrações da turbina que entra nos aque-
cedores é deduzido a partir da equação ('a
quantidade de movimento na forma escalar, e-
quação (<.>) sendo então escrita da seguinte
forma,:2 (p t . p) A jfe(S.10)

onde r e o fator de perdas (8).
A equação da continuidade i expressa por

á? • ti *i çs.n)
l A{ c dado por

onde

•co»**11

**b» (S#I5)

Escritas em relação ao aquecedor AS e para o
aquecedor Ao tem-se
r i * i • • • • * • • * i » ( S . M )
onde
*»•' *co. * *• t1'3»»)*"'- (»**•> (S-1S)
Os índices nas equaçò.rf (5.12). (S.13) ,{S.14)
e ÍS.1S) representam .-, seção onde estarão sen
do calculadas as propriedade», ver fig.2.I.
A influencia na energia interna dos ai|orcedo
re» í dada pelo somatório de massas v vntul-
pia dos vapores que entram no» «qurtcloro .
Nas • existência ilc iimidüile no vapor c n ex-
pansão de condensado cm tanque» tic HASH on
em válvulas implica» cm que partv «lostc con-
densado vaporira e parte continua líquida. A
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fração vaporizada dará a contribuição em ter
«105 de transferência de calor ou energia pa-
ra os aqteccdorcs. em virtude disto, u* ill ia-
se no balanço de massas e energia o título
Uo fluido o qual rstá entrando nos aquecedo-
res, como nas expressões (S.12). (S.l<) e
(S.IS) para o cálculo da fração vaporizada.
fiação esta que trará contribuição em :ermos
de energia.
Quando o vapor de suporte entra em operação,
as suas propriedades após a expansão através
da válvula são obtidas utilizando-se a su-
brotina FHIÜO, tendo como dados de entrada a
pressão do vapor e a respectiva entalp<a.
As equações de transferência de calor são co
locadas da seguinte forma:

hahAe (5.16)

*i - "*» Ai (TP - V
 ( 5 1 7 )

Para calcular-se a variação temporal da tem-
peratura na parede dos tubos, util iza-se a
expressão:

C$17)

É deduzida então a equação diferencial que
representa a variação da energia interna nos
aquecedores en função do tempo.

3T ' <ri*ihi - Qa * £ i » i •> V Í S «"
onde
E i* ih i para o aquecedor AS i

{ )
e para o aqueceoor A» t ia-se:
£ i « i h i ' *»h,»à.h,-m,,h,. (S.ZO)
para calcular-se a variação do volume especí
fico ut i l i :a-se a expressão: ~

dv
3T (5.21)
A temperatura da água de alimentação na saí-
da de cada aquecedor é obtida da integração
da equação

Q h - hs ) (5.22)

onde
Os índices e^e s nas entalpias representam •
entrada e saída dos aquecedores no lado da
água de alimentação.

S.3Descriçâo do nodeIo que simula o tanque de
água de alimentação c equações.
0 tanque de água de alimentação é considera
do homogêneo estando o vapor e a água de a~
lincntação em saturação.
Para expressar a variação da massa com o
tempo dentro do tanque de água de alimenta-
ção tee-se:

*(»-*»P\T <*•">'
0 título é expresso em função das difercn -0 p o em
ças de entalpias, onde

t - (S.24)

dado por;e o volume de água no tanque é

v8 - vt (i - x) 5 (s#25)
¥t

Fará obter-se o volume específico médio no
tattuuv. utilixa-se a equação diferencial r«
presentada abaixo: "*

ondeonoe
vt inicial em regime permanente • dado per:
v - a • \ y (*•")

A energia interna i integrada • partir da
equação

fi>

b.MÉTODO NUMÉRICO PARA INTEGKAÇAO
Toda» es equações diferenciais são integra -
das numericamente pela subrwtina IKTEG.
0 método utilizado nesta subrotina é o de
KEUN ref. (6) onde:e
i

onde

i • 1 i i i
Como trata-se de uma simulação em regime tra»
siente toma-se como ponto de partida os dados"
referentes ao instante aaterior. pois neste
instante os valores destas variáveis são co-
nhecidos.
0 intervalo de integração é definido no pro-
grama principal e no nosso caso é de 0.P4 se
gundos, o tempo • acrescido na própria suorõ
tina IKTEG. as equações diferenciais são en~
viades para integração segundo vetores do
transferência, que representam o ledo direi-
to das equações diferenciais.
Apôs a integração os valores calculados^ se-
rão utilizados para o cálculo dos variáveis
do passo seguinte.
A escolha do método de integração é arbitrá-
ria, e este foi escolhido por proporcionar
velocidade computacional e boa precisão na
solução.

7.RESULTADO E COKCUtSJO
Os resultados apresentados calculados pelo
programa 5IHTERM-H fora» comparados com dados
nedidos em centrais nucleares alemãs padrão
1300 MK tipo FWR coeo PhilHpsburg II e se
mostraram dentro da faixa de tolerância de
precisão de projetos deste tipo.
Os comportamentos do fluxo cm massa de água
de alimentação (MHO. da pressão no tanque
(PP). da entalpia do condensado (HIS), o da
vatâo_de condensado (MCLPl) em função do tem
po apôs o inicio do transiente. são apresen~
tados nas figuras7.1,?t.7.S e7.4 respectivamen-
te para o caso de UM desligamento rápido do
turbina.

• • —m mm ai* rtn —w mm mm m
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FK.7.3

a.VARIÁVEIS UTILIZADAS MAS EQUAÇÕES
p - Mass* específica
y - Voter velocidade
t • Tensor de.» tensões
§ - Aceleração d» gravidade
p - Prttúo
H - Energia interna
Q - Fluxo de calor
N - Potência
-: - Altura

Elemento infinit. d« ir«a
VOIIHM específico
Temperatura

dA
v
T
<S

*

L

Sí*(/)
(«/»*)
(•/•*)
MM»)

)
(•)
(•*)

(V(•C)
Elemento infinit. do compriaonto(a)
«a
IT fluxo e« massa

- Comprimento da linha de traas- (a)
aissio do vapor

A - Area da secio reta do escoaaon- (a*)
to ou área de troca de calor

V - Volume (a*)
Q. - Fluxo de calor transferido do

fluido quente para a parede *i (J/s)
tubo

QL - Fluxo do calor transferido da .«/.»
parede para o-fluido frio w * i

T - Temperatura da parede dos tubos (*C)

N - Elemento infinistesiaal de com- (a)
primento

M • Massa do material utilixado nos (kg)
lobos 4os trezaderes de calor

C - Calor específico ( J j

km - Coeficiente de transferência , J »
"• «o calor do lado do fluido {rmt'

quente
kw - coeficiente de transferência , J >
• de calor do Udo do fluido ls~i*IJ

frio
T. - Média das temperaturas do fluido(*C)

qoe^te
Tk - Média das ttaperaturas do fluido(*C)

frio
« - Espessura da perede dos tubos (a)
b' - Coeficiente de transferencia ,

do calor ou coeficiente de poli ( , t g )
cuia para o fluido quente " " " *

b"« Coeficiente de transferência ,
de calor ou coeficiente de pelt (. T,-)
cnla para o fluido frio - » m *

Kt • Condwtibilidado térmica do tubo # j .

N •

Condwtibi lidado tirai ca d<
do
Núaoro do tubos dos trocadores
de calor

0 - ''««priaento característico
0| - Nassa específica do líquido

o - Massa específica do gás (vapor)

»t - Viscosidade dinâsica do líquido

•co* Fluxo e» aassa do condensado

r - Fator do perda do carga

Coeficiente de transferência de
calor dentro dos tukcs
Coeficiente de transferência de
calor fora dos tubos
Ãrea interna de todos os tubos

Area externo de todos os twaos

Pressão ns saída da turbina
(extração)
Pressão

y - Entalpta do vapor ao F.N.T.

at - Entalpia do F.W.T.(aédio)

v.

fco"

FT

F -

- Volwac específico no F.V.T.
Caidio)

V. -

1.

2.

(•)

#1

(Mi

- Voluw do vapor no F.W.T. («>)

Voluac total do tanque (•*)

V - Voluae do água no tanojM (•*)
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