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BESIJMO

Geralmente, reatores nucleares do tipo PUR possuem diversos circuitos
primários, sendo cada um dotado de uma bomba para circulação da água de
refrigeração que remove o calor gerado no núcleo. 0 presente trabalho apresenta
um modelo de simulação do escoamento devido a falhas de bombas em uma usina dotada
de múltiplos circuitos, no qual baseia-s* o programa SARDAH-FLOtf. Diversas
situações operacionais e acidentais foraa simuladas com os dados d* Angra-I

INTRODUÇÃO

As bombas do circuito primário de reatores do
tipo PWK sãa responsáveis pela circulação do
refrigerante que retira calor gerado no núcleo.
Eventual falha em uma ou mais destas bombas
provocaria queda de vazão do fluido e poderia
acarretiir mudanças de fase do refrigerante e
temperaturas excessivas nos componentes.

O presente trabalho consiste no desenvolvimento
de um programa que simula transitórios provocados por
parada de bombas do circuito primário de reatores
PWR, obtendo-se o tempo e a margem de. segurança
disponíveis para as ações a serem adotadas após os
acidentes.

0 modelo abrange diversas situações
tr.irtiicnri.is, acidentais ou de operação, cm sistemas
com um ou mais circuitos. As curvas características
das bombas :.ão utilizadas, permitindo análises de
vazões e rotações negativas para qualquer combinação
de bombas ativas e inativas.

KS FUNDAMENTAIS E MODELO TEÓRICO

Figura I apresenta, esquematicamente, uma
ntr.il 1'WK típica com duis circuitos primários de
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Flgur.1 I. PWK típico com dois circuitos primaries

A análise baseia-se nas equações da conservação
da quantidade de movimento e da continuidade,
aplicada» fins circuitos, e na equação do momento
angular, aplicada às bombas.

Circuito Primário. Para um circuito genérico
i, a equação dã conservação da quantidade de
movimento ê a seguinte:

J_
Se

onde: gc - constante gravit.xional;
(L/A)R e (L/A)cl - ralação comprimento/área do

reator e de cada componente do circuito i;
Qg - vazão no reator;
Ql — vazão em cada circuito 1;
AP(1 - pressão fornecida pala bomba i; e
APR e APei - variação da pressão no reator

e nos componentes do circuito 1.

0 termo da esquerda da equação representa a
variação da vazão devido ã Inércia do fluido no
reator e em cada componente do cieuito 1. 0 termo da
direita representa os esforços que agem sobre o
fluido: variação de pressão fornecida pela bomba e
queda de pressão no reator, no gerador de vapor e na
tubulação do circuito.

Pela equação da continuidade, a vazão no reator
é dada por:

Q*

As quedas
forma [1]:

de pressão podem sar escritas

°-R0
(3)

(4)

•ando M • 1,8, quando o componente for o gerador de
vapor, a R • 2,0, quando •• tratar da uma parte da
tubulação [2]. O_ índice " 0 " corresponde ãs condições
normais de operação.

Modelo da Bomba. A pressão fornecida pala bom
ba 1 ao fluido é dada pala equação;

AP,»1.„.£.Ill . (5)



A altura dinâmica. Hi, é uma função da vazão e
da rotação e obtida das curvas características de
quatro-quadrantes di bomba [3]. Uma curva típica é
apresentada, esquematlcamene, na Figura 2 Pelo
método dos mínimos-quadrados, estas
representadas por polinõmios do tipo:

2. Pelo
curvas sao

J. (6)

ondt: h - - p ; q - ^ - Ia "77-' Ainda, ^ , C2 , C} , C4 ,

t) *0 0

e C* são os coeficientes correspondentes a cada

:, H

Figura 2. Curva característica de quadro-quadrantes
de uma bomba centrífuga de PWR.

A dinâmica da bomba é obtida aplicando-se a 29
lei de Newton para as partes rotativas da bomba:

Ij£« n - Tel-Tv-Th. (7)

onde: W - rotação da bomba;
T - torque resultante no rotor da bomba;
Tel - torque elétrico fornecido pela rede;
Tv - torque de vlacosldade c atrito; e
Th - torque hidráulico.

Durante o funcionamento normal do sistema, a
energia fornecida pela rede elétrica é suficiente
para suprir a energln requerida pelo fluido e pelas
eventual* perdas existentes. Neste caso, £T • 0.

Quando existe paradn total da bomba, o torque
elétrico é considerado nulo. Para cortea parciais na
potência da bomba, o torque elétrico é obtido da
curvn torque elétrico x rotação, fornecida pelo
fnbrlcunte.

0 torque hidráulico, da mesma, forma que a
altura dinâmica, ê rirado das curvas de quatro-
quadrantes e apresentado na forma de polinõmio do 52
grau.

As perdas nos mancais, rolamentos e labirintos

da bomba são obtidas por 13]:

Tv Tvo • -£- • |W|'

«o*

,0,?
(8)

MÉTODO DE SOLUÇÃO

Para cada circuito primário, um sistema de duas
equações diferenciais, que são associadas aos
polinõmios das curvas da bomba, é resolvido pelo
método <ie Integração numérica de Runge-Kutta.

Desta forma, foi desenvolvido o programa
SARDAK-FLOW [4J, em linguage» FORTRAN, o qual fornece
as variações temporais da vazão, rotação, altura
dinâmica, além dos torques hidráulico, elétrico e de
atrito.

RESULTADOS

Utilizando os dados de operação do circuito
primário de refrigeração do reator da Central Nuclear
de Angra-I [5], dois exemplos de aplicação do
programa SARDAN-FLOW são apresentados.

Caso 1. Perda de torque elétrico de uma das
bombas~dõ sistema, que opera com dois circuitos de
refrigeração.

Este caso consiste no acidente mais grave de
parada de bombas, pois o corte de potência de una
delas ocorre quando o reator está operando ã plena
carga e as travas de segurança não atuam.

Figura 3 mostra os resultados obtidos nesta
simulação. A vazão da bomba inativa cal rapidamente e
Inverte o sentido de fluxo 35 s após o acidente. A
partir deste ponto, o refrigerante atua como freio
sobre o rotor e faz a rotação decair mais rapidamente
e inverter o sentido, aos 110 s. 0 circuito tende •
se estabilizar no terceiro quadrante, por volt* dos
200 s.
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Figura 3. Perda de torque elétrico de uma das bom-
bas do circuito primário de Angro-I.

Figura 4 apresenta uma comparação dos
resultados obtidos com o programa SARDAN-FLOW • oa
dados fornecidos pelo fabricante [5]. A maior
discrepância observada está cm torno de i%.
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Figura 4. Comparação entre o SARDAN-FLOW e o
FiíAR (S) para parada de tina das bombas do
c i r c u i t o primário de Angra-I.
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Caso 2. Parada
circuito primário.

simultânea das duas bombas do

Este caso representa o desligamento do sistema
de refrigeração^ do reator. Conforme mostrado na
Figura 5, a vazão e a rotação decrescem, tendendo a
zero, nas não mudam o sentido, permanecendo sempre no
«••mo quadrant*. Obaarva-ee, ainda, que a queda da
vazão ê mais lenta do qua aquala obtida para o caso

0.00

Figura 5. Perda da torque elétrico da* duas bombaaj
do circuito primário de Angra-I.

Figura 6 mostra a comparação entre a vazão
obtida com os dados fornecidos pelo FSAR [5] e a
vazão dada pelo SARDAN-FLOW. A maior diferença obtida
é menor do que 82.

Figura 6. Comparação entre o SARDAN-FLOW e o FSAR
para parada das duas bombas do circuito
primârio^de Angra-I.

cowcurstes

Eabora poucos dados experimentais estejam
disponíveis para comparações, os resultados obtidos
podem ser considerados satisfatórios. As nalor.es
discrepancies apresentadas, de 52 e 81, em relação
aos dadoa do fabricante, podem ser atribuídas âs
diferentes correlações utilizadas na determinação de
perdas de pressão e nos métodos usados para obcmçâo
dos pollnômios.

A utilização das curvas características de
quatro-quadrantes, apeear de tornar trabalhosa a
entrada da dados, é preferível ao uso de relações
empíricas que não permitem a análise dos transitórios
para todos os quadrantes. Por outro lado, a curva do
torque elétrico em função da rotação não influi de
forma signlticativa nos acidentes simulados, embora
seja de fundamental importância na análise de início
de operação das bombas.

Dos resultado* obtidos, observa-ae que o
momento de inércia influi de forma significativa na
dinâmica da bomba e, por Isso, o volante superior do
motor é um dos componentes mais Importante do
sistema. Com ele, * possível^ retardar-se os
transitórios, garantindo circulação d* refrigerante
por um intervalo de tempo maior, até que os
dispositivo* de segurança possam atuar.
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ABSTRACT

Generally, PVR's are designed with several
primary loops, each one provided with a pump to
circulate the coolant through the core. If one or
«ore of these pimps fail, there would be a decrease
In reactor flow rate which could cause coolant phase
chang* in the core and components overheating. The
present work establishes a simulation model for puap
failure in PVR's and the SAKDAN-FLOU computes code
was developed, considering any combination of such
failures. Based on tha data of Angra I, severeal
accident and operational transient conditions were
simulated.


