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RESUMO 

Geralmente, reatores nuclear*» do tip© PWR possuem diversos circuitos 
primaries, aando cada u» dotado da uaa bomba para circulação da água d* 
refrigeração quo remove o calor gerado no núcleo. 0 presente trabalho apresenta 
uai Bodelo de simulação do escoaaento devido a falhas de boabas ea uaa usina dotada 
de aúltlplos circuitos, no qual baeeia-se o prograaa SARDAK-FIOK. Diversas 
situações operacionais e acidentais fora» slanladas coa os dados de Angra-I 

ISTROOLÇÃO 

As boabas do circuito primário de reatores do 
tipo PWR são responsáveis pela circulação do 
refrigerante que retira calor gerado no núcleo. 
Eventual falha ea uaa ou aeis destas boabas 
provocaria queda de vazão do fluido e poderia 
acarretar audanças de fase do refrigerante e 
temperaturas excessivas nos componentes. 

0 presente trabalho consiste no desenvolviaento 
d* ws prograaa que simula transitórios provocados por 
parada de boabas do circuito primário de reatores 
PWR, obtendo-se o teapo a a aargem de segurança 
disponíveis para as ações a serea adotadas após os 
acidentes. 

0 «odeio abrange diversas situações 
transitórias, acidentaia ou de operação, ca aistears 
coa ws ou aals eireultos. As curvas características 
das boabas sãojitlllzedas, permitindo análises de 
vazões e rotações negstlvas para qualquer coablnaçáo 
de boabas ativas e inativas. 

IQfACOES FUNDAMENTAIS E MODELO TEÓRICO 

Figura 1 apresenta, esquematlcaawnte, uaa 
teatral PWR típica coa dois circuitos priaãrioa de 
refrigeração. 

figura 1, PWR típico coa dois circuitos primários 

A análise baseia-se nas equações da conservação 
«a quantidade de movimento e da_ continuidade, 
aplicada* aos circuitos, e na «quaíào do momento 
*3|ular, aplicada às boabas. 

Circuito Primário. Para^ ua circuito genérico 
i, a equação dã conservação da quantidade de 
aovlaento á a aeguinte: 

àf0-(tH),; *\i-"*-";: 
(D 

onde: ge - conatante gravltaclonal; 
(L/A)R a (L/A)et - relação coaprlaento/área do 

reator « de cada componente do circuito 1; 
QR - vazão no reator; 
Q[ - vazão ea cada circuito 1; 
APP: - pressão fornecida pela bjmba 1; e 
fiPx a âPci - variação da preasáo no reator 

e nos coaponentes do circuito 1. 

0 terão da esquerda da equação representa s 
variação da vazão devido â Inércia do fluid? no 
reator e ea cada coaponente do ciculto i. 0 teres da 
direita representa oa esforços que agea aobr* o 
fluido: vsrlaçáo de pressão fornecida pela boeòa e 
queda de preasáo no reator, no gerador de vapor * na 
tubulação ao circuito. 

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

QR • l Qi • '2> 
í 

As quedas de pressão podem ser escritas na 
foraa [1]: 

ÍP* • *'RO 4a- • k l * 
*l<0 

M. 

(3) 

(4) 

sendo X • 1,8, quando o coaponente for o gerador de 
vapor, e V • 2,0, quando se tratar de uma parti da 
tubulação [2]. 0 índice "0" corresponde ãs condizes 
normais de operação. 

«odeio da Bomba. A pressão fornecida pela bom 
ba 1 ao fluido é dada pela equação: 

iP3l-i> -f-Hl •5) 
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A altura dinâmica. Hi, < uma função da vazão e 
rotação « obtida das curvas características d* 
iro-quaírantes da bomba [3',. tira curva típica t 
isentada, esquematicamene. na Figura 2. Pelo 
-J>> dos mínimos-quadrades. estas curvas sao 
resentadas por polinõmios do tipo: 

0 tercue hidráulico, da mesma Corna que * 
altura dir.l-ica. * tirado das curvas de quatro-
quadrastes e apresentado na forma de polinõmio do 59 
grau. 

As perdas nos nancais. rolamentos * labirintos 
da bomba »ã.-> obt idas por [ 31: 

h - q'.ICj+Cj) Wn •A*n\*i -.15'- <*) 

C. « Cr são os coeficientes correspondentes a cada 

Ainda, C , C,, s« v 

íiíura 2. Curva característica de quadro-quadrantes 
de uma bomba centrifuga de PWR. 

A dinâmica da bomba á obtida aplícsndo-se a 2f 
lei :t Newton par- a* partas rotativas da bombas 

Ijf- IT Tel-Tv-Th. <7) 

oné*: U ' rotação da bomba; 
T - torque resultante no rotor da bomba; 
Tel - torque elétrico fornecido pala rede; 
Tv - torque dt viscosidade e atrito; e 
Th - torque hidráulico. 

Durante o funcionamento normal do tin ema, a 
eneriia fornecida pela rede elétrica é suficiente 
part uprir » energia requerida pelo fluido a pela* 
*ver.:uaia perdas existentes. Neste cato, ET • 0. 

Quando existe parada total da bomba, o torqua 
sltt-ico é considerado nulo. Para cortes parciais na 
potír.;ia da bomba, o torque elétrico é obtido da 
curvi torqua elétrico x rotação, fornecida pelo 
f siri -.ante. 

Tv • ivo.-JÍ-.|vf'T . (•> 

MÉTODO DE SPLl-ÇÃO 

Para cada circuito oritúrio, um sistema de duas 
equações diferenciais, que são associadas aos 
polinõmies ias curvas da booba, é resolvido pelo 
método de integração numérica de Runge-Kutta. 

Desta forma, foi desenvolvido o programa 
SARDAH-FIO» Í4], em linguagem FORTRAN, o qual fornece 
as variações temporais da vazão, rotação, altura 
dinâmica, além dos torques hidráulico, elétrico e de 
atrito. 

RESULTADOS 

Utilizando os dados ít operação do circuito 
primário de refrigeração do reator da Central Nuclear 
da Angra-i [3], dois exemplos de aplicação do 
programa SARDAX-FLOW são apresentados. 

Caso 1. Perda de torque elétrico da uma daa 
bombas do sistema, que opera com dois circuitos dt 
refrigeração. 

Este caso consiste no acidente cais grave de 
parada de bombas, pois o corte de potência de uaa 
delas ocorre quando o reator está operando ã plana 
carga e at travas de segurança não atuam. 

Figura 3 mostra os resultadoa obtidos nesta 
simulação. A vazão da bomba inativa cal rapidamente t 
Inverte o sentido de fluxo 35 s após o acidente. A 
partir deste ponto, o refrigerante atua coso freio 
sobre o rotor e fat a rotação decair mais rapidamente 
e inverter o sentido, sos 110 s. O circuito tende a 
se estabilizsr no terceiro quadrants, por volta dos 
200 s. 
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Figura 3. Perda de torque elétrico de uaa das bom
bas do circuito primário de Angra-I, 

Figura 4 apreaenta uma comparação dos 
raaultadot obcldoa coa o programa SARDAN-FLOW e os 
dados fornecidos pelo fabricante 15]. A aalor 
discrepância observada eetá ca torno de 5Z. 
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Figure 

4 9 • 

Comparação entre o SARDAS-FLOW • o 
FSAR !5] para parada de uma da* bomba* do 
circuito primário da Angra-I. 
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Ç*so_2. Parada sicultinea dat duas bombas do 
circuita prinárlo. 

Este caso rtprtsanta o desligamento do sistema 
** refrigeração^ do reator. Conforme mostrado na 
Figura 5, a vazão • a rotação decrtscea, tendendo a 
zero. i4« nao audi* o sentido, permanecendo sempre no 
«•sã» quadrant*. Observa-se, ainda, qua a qutda da 
vatao é cais lanta do que aquela obtida para o caco 
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Figura S. Parda d« torque elétrico das duas bombas 
do circuito primário da Angra-I. 

Figura o mostra a comparação entre a vazão 
obtida cem os dado* fornecido* pelo 1'SAR 15] e a 
vazão dada pelo SARDAN-F1.0W. A maior dife.ença obtida 
é menor do que tZ. 

Figura 6. Compara;!} antra o SAKOAX-FLOU e o FSA?. 
para parada das duas bossas do circuit; 
primário de Angra-1. 

coxcmsoES 

Embora porcos dados experimental* esce^am 
disponíveis para comparações, os resultados obtidas 
podem ser considerados satisfatórias. As mai:res 
dlscrepâncias apresentadas, de 5" e 8Í, em r*li;io 
ao* dado* do fabricante, podem ser atribuídas às 
diferentes correlates utilizadas na determinaçi.- de 
perdas de pressão e nos métodos usados para obt*r.;áo 
dos polinônio*. 

A utilização das curva* característica» d* 
quatro-quadrantes, apesar de tornar trabalhosa a 
entrada d* dados, é preferível ao uso de rela;:** 
empíricas que não seraltem a análise dos transitórias 
para todos o* quadrinte*. Por outro lado, a curva do 
torque elétrico e= função da rotação não influi de 
forma «igniticativa nos acidentes simulados, ecr.-ra 
seja de fundamental importância na analisa d* início 
d* operação da* bo=sas. 

Do* resultados obtidos, observa-se qu* o 
momanto d* Inércia influi d* forca significativa r.a 
dinâmica da bomba i, por isso, o volante superior do 
motor é um dos componentes cais importante do 
sistema. Com ele, é possível retardar-** ;s 
transitórios, gara-cínio circulação de refrigerir.ee 
por um intervale du tempo saior, até que :* 
dispositivos de segurança possam atuar. 
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ABSTRACT 

íer.erally, PVR's are designed with sever-1 
prisary lo^ps, each one provided with a pump to 
circuit:* the coolant through the core. If one or 
•or* c: these pumps fail, there would be a decrease 
in r«*c:.-r flow rate which could cause coolant phase 
change ir. the core and components overheating. The 
preser.: w.-rlc establishes a simulation model for pump 
failure ir. PUR's and the 5ARDAN-FL0V computes code 
was developed, considering any combination of such 
failure*. Based on the data of Angra 1, severeal 
aecider: and operational transient conditions were 
•ioulaiei. 
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