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Neete relatório estão resumidas as definições doe Patç_
ree e Subfatoree de Canal Quente usados para quantificar e qualificar a
distribuição de potência nuclear e o desempenho termohidrãulico no nú
eleo para os reatores da KW (Angra 2 e 3) e Westinghouee (Angra D.

A primeira parte relata as definições da KWU, e a ee_
gunda as definições da Westinghouse, com a mesma terminologia dos docu
mentos e com algumas observações.

Também são apresentadas sucintamente as instrumentações
internas e externas usadas para inferir e monitorar os Fatores de Ca
nal Quente durante operação do reator.

Por fim, são feitas observações e comparações em
ção às diferenças mais importantes nos critérios e modelos usados na
determinação dos parâmetros termohidrãulicos.



TNDICE GERAL

Página

RESLM) i
ÍNDICE GERAL Ü
LISTA DAS TABELAS iii
LISTA ms FIGURAS ÍV

1. Objetivo 1

2. Introdução . 2
3. Fatores e Sub'atores de Canal Quente usados pela KNU 5

3.1 - Projeto Neutrônico e Termohidráulico (Fluxogramas
Básicos) 5

3.2 - Descrição, Terminologia e Medidas ^

4. Fatores e Subfatores de Canal Quente usado:; pela
Westinghouse 24

4.1 - Fator de Canal Qiiente F I e seus Subfatores 24

4.2 - Fator de Canal Quente F ^ e a Distribuição de Potência

N^lear 26

4.3 - Análise Termohidrãulica e as Bases Conservative 28

4.4 - Medição dos Fatores de Pico durante Operação ^2

E. Observações, Comparações e Conclusão 36

APÊNDICE A - Resumo Ias características dos códigos da KWU 48

REFERENCIAS 51

ii



ÍNDICE DAS TABELAS

Página

1. Tabela 3.1: Fatores e Subfatores de Canal Qaente FQ 40
para Grafenrheinfeld (início e fim do
1» ciclo)

2. Tabela 3.2: Subfatores típicos para T^ (Elementos 40
Combustíveis) mais quente (KWU)

3. Tabela 3.3: Fatores e Subfatores Je F.» típicos 41
com diferentes v. (Elementos Combustí
veis) (KWU)

4. Tabela 4.1: Fatores, Subfatores de Canal Quente pa 41
ra Angra 1

iii



ÍNDICE DAS FIGURAS

Página

1. Figura 3.1: Fluxograma sinpl if icado do cálculo neutrôni 42
co, códigos usados e o cálculo de FQ de pro
;eto (KWU)

2. Figura 3.2: Fluxograma e códigos usados na análise ter 43

mohidráulica e determinação de Fatores de
Canal Quente (KKU)

3. Figura 3.3: Posição dos detetores internos (ng e Siste 44

ma Aeroball) e detetores externos (KWU)

4. Figura 4.1: Posição radial dos termopares e dos deteto 45

res neutrônicos internos (W)

5. Figura 4.2: Posição radial e axial dos Detetores Neutro 46
nicos Externos (W)

6. Figura 4.3: Localização dos circuitos primários dos sis 47

temas de medidas de temperatura das Pernas
Frias e Quentes (W).

iv



1. OBJETIVO

A partir da distribuição de potência nuclear são mostrados
os fatores e subfatores do canal quente usados pela KWU (item 3) e Westing-
house (item 4) na análise termohidráulica do núcleo para obtenção dos parâme
tros termohidráulicos e das condições para atingir os limites tecnológicos

2. INTRODUÇÃO

2.1 - Valores Médios e Locais dos Parâmetros

Ao se projetar o núcleo de um reator, um dos maiores inte-
resses ê fazer com que a potência gerada pelo núcleo seja a mais plana poss£
vel. Entretanto, sendo o núcleo de dimensões finitas, a fuga de neutrons au
menta a medida que se atinge a periferia ocasionando a diminuição da potên
cia local. Há também outros efeitos nucleares e não nucleares, responsável
por concentrações localizadas de potência: oscilação de Xe, movimentos de
barras de controle, etc...

Considerando P ^ d e o a potência total gerada pelas barras
e cedida ao refrigerante através da área A ^ i e o em foram de calor, tem-se
que o Fluxo Médio de Calor no núcleo é:

4 = 5 2 ^ Ê £ C2-1)
Núcleo

Considerando uma pequena área "a" em qualquer região do
núcleo, com potência Pa tem-se:

"L --£- (2.2)

onde q" pode ser maior, menor eu igual a q".
a



A relação entre c ^ e q " dá a distribuição de potência nor
alizada em relação ao valor médio.

Mas o interesse maior é sempre achar a maior relação entre

e q", ou seja, onde q" • <lJJax. conhecida por Fator de Pico:

F « l ü ^ (2.3)
rmax -..

2.2 - Fatores Aplicados a ^rra de Combustível e aos Canais, Implicações
da Modelagem e Incertezas nas Medidas

0 objetivo principal no projeto do núcleo é limitar a Po
tência Local Máxima, por ex. q*. . (Kw/cm), de forma a reduzir ao máximo
a probabilidade de falhas nas barras dos elementos combustíveis em operação
normal ou transitórios previstos, e a quantidade de barras danificadas em um
acidente postulado.

Os dois parâmetros importantes para a integridade das bar
ras (revestimento e pastilhas de U0-) são:

a) ql j . . : Densidade Linear de Potência limite, acima da qual pode
ocorrer a fusão da linha de centro do U0~.

Considerando que toda a potência gerada no local em um ins
tante de tempo ê removida neste instante, e as condições de refrigeração são
ótimas, o qíijrátg dependerá somente do valo? instantâneo da potência nuclear
local.

De uma forma geral e bastante válida, já que a geometria das

pastilhas e das barras são idênticas, pode-se dizer que um q'•_£*_ implica
m » limite e » «'limite'

Na prática, o projeto é baseado em um Valor Máximo bem me
nor que o Valor Limite.



lor FQ:

Assim, define-se o Fator de Canal Quente para Fluxo de Ca

(2.4)

Durante a operação do reator, sistematicamente são reali_
zados mapeamentos do fluxo neutronico com o objetivo de se conhecer a dis_
tribuição relativa de potência e assim proceder a calibração dos Sistemas
limitadores de Potência e de Desligamento (Sistemas de Proteção) e também
inferir o FQ.

Assim, no valor máximo de projeto q,^, ^'mx ^ b confim
dir com ql'rj*) ou q"

1--^ estão inclusas as incertezas decorrentes dos siste
mas de medidas e também das incertezas da construção dos componentes (bar
ras, pastilhas de UO,, enriquecimento, montagem, etc). Os valores históri-
cos, conhecidos na operação de reatores ao longo dos anos, tem influenciado
na escolha das incertezas para determinar o FQ em novos projetos. Também
o grau de detalhamento do cálculo nuclear representa uma incerteza no pico
de potência local, que pode ou não ser explicitado através de um sub-fator
para Pico de Potência Local.

Esta concentração local da potência é bem visível se fo
rem comparados os resultados do calculo neutronico homogêneo e heterogêneo
(cálculo pino a pino), sendo que no último as barras perto de um tubo guia
apresentam um pico na potência, devido a maior quantidade de moderador.

b) DNBR. : menor relação entre o Fluxo de Calor Crítico oV .. e o Flu

xo de Calor

0 cfiQ-ai ® <k<*° P ^ P0*®00*3 de pí c o local (potência nu
clear+incertezas), ou seja, dependente basicamente da potência nuclear
local.

Já o valor de q"r^t depende também das condições locais do
refrigerante no canal. Estas condições são Fluxo de Refrigerante IG), Pres_
são (P), diâmetro hidráulico do canal (dn) e principalmente do título local



(X) que é função do acréscimo de entalpia (Ah) da entrada do canal até o Io
cal da análise. Normalmente o canal com maior acréscimo de entalpia U h - » }
é o que tem o DNBR^t sendo comum chamar de Canal Quente àquele que tem o
menor ENBR, e por conseguinte o maior acréscimo de entalpia.

Define-se então o Fator de Canal Quente para Acréscimo de
Entalpia F.,,, a relação entre o maior acréscimo de entalpia ̂ Jsax e o acres
cimo médio no núcleo Afi:

^ (2.5)

Este fator não implica em limitações tecnológicas por si
só. Entretanto, é relativamente fácil verificar que quanto mais plana é a
distribuição de potência radial mais o valor de F.» tende a 1 (considerando
a distribuição axial igual para todas as barras).

0 cálculo deste fator evolui a partir da determinação da
distribuição de potência nuclear até a solução termohidraulica detalhada do
núcleo (técnica dos subcanais), considerando-se todos os efeitos das incer
tezas advindas da fabricação de componentes e do projeto mecânico e termoíú
dráulico do vaso e do núcleo (Fator de Engenharia e tolerâncias). Por fim,

também são consideradas as incertezes nas medidas do F A U devido ao erro in
AH —

tríseco do sistema e método de medida e também devido a pequenos erros de
operação. Esta última influência é considerada, seja no sentido de se fa
zer*uma análise conservativa, seja porque o F ^ medido é usado nos sistemas
de proteção para determinar parâmetros termohidráulicos, por exemplo, o ti
tulo local.

Nesta introdução não cabe mais discussões, já.que as nuan
ces entre projetos de diferentes fabricantes depende muito da filosofia de
limitação de potência, tamanho do núcleo, engenharia de componentes,e, prin
cipalmente, modelos, métodos e instrumentos (códigos) de análise e cálculo.



3. FATORES E SUb-FATORES DE CANAL QUENTE USADOS PELA KWU

Esta seção foi desenvolvida a partir dos documentos fome
cidos pela KWU, no sentido de dar uma visão geral dos Fatores de Canal Quen
te definidos para o Projeto Neutrónico e Termohidrãulico para os núcleos de
Angra 2 e 3 (ref.l e 2). Eventualmente, algumas observações são feitas no
decorrer da seção.

3.1 - Projeto Neutrónico e Termohidráulico (Fluxograma Básico)

0 objetivo maior deste item não é entrar em detalhes do
projeto do núcleo mas apenas citar e apresentar os códigos básicos • usados
para o projeto e ressaltar o surgimento de concentrações de potência e a n£
cessidade de quantificá-las.

a) Projeto Neutrónico: determinação dos parâmetros integrais nucleares,
distribuição de potência homogênea e heterogêna, análise de transitórios, d£
plexão, etc...

A figura 3.1, apresenta o fluxograma simplificado com os
nomes dos códigos usados na determinação da distribuição de potência e a
consideração das incertezas no cálculo do Fator de Pico de Projeto para Flu
xo de Calor.

A partir do cálculo homogêneo com o MEDIUM (parâmetros nu
cleares são gerados pelo FASER-1 e 2) é determinada a distribuição de potên
cia nos elementos combustíveis (geralmente 1/8 de núcleo) e, após, é execu
tado o cálculo homogêneo e heterogêneo de cada elemento combustível barra
por barra.

0 cálculo heterogêneo, através do PINPCW, é feito no sen
tido de determinar, principalmente, as influências dos tubos guias no pico
de potência das barras vizinhas aos mesmos.

A título de complementar a figura 3.1, utiliza-se a solu
ção 3D com realimentaçao termohidrãulica para determinar um perfil de potên
cia mais realistico.



b) Projeto Termohidráulico: determinação dos parâmetros termohidráuH
cos, locais e médios, acréscimo de snergia no refrigerante, quedas de pres_
são, limites tecnológicos (ENBR e temperatura máxima do U0 2), durante o es
tado estacionãrio e transitórios.

A figura 3.2 apresenta os códigos (ou rotinas) mais impor
tantes usados na análise termohidráulica sendo que o fato mais importante
a salientar, é que o THERMOHIDRAULIK (ref .3) é um código mais sofisticado,
que usa modelo de 2 fases com nodalização para solução com subcanais. Atra
vês dele são otimizados diversos coeficientes e fatores, tais como K (coef.
de grade), TDC (thermal difusion coefficient); são determinados diversos
sub-fatores para o cálculo de F^,, e também foi usado para verificação das
correlação de fluxo crítico W-3, W-3-R (influência da grade tipo R), Á H ^
e queda de pressão em um modelo de testes montado, na Universidade de
Columbia (ref.16).

Os outros códigos (Apêndice A) trabalham simulando o ca
nal quente através dos parâmetros do canal médio multiplicados pelos Fato
res de Canal Quente FQ'^AH' e os c o e ^ c í e n t e s otimizados pelo THERMOHY
DRAULIK.

3.2 - Descrição, Terminologia e Medidas

Este item é basicamente composto de informações contidas
nas referência 1 e 2, com ênfase maior no assunto de interesse desta nota.
A terminologia foi traduzida, mas com a original em inglês entre parênte-
ses. A simbologia é idêntica a do original.

Obs.: 0 texto a seguir, apresenta também algumas observações importan-
tes e, quando se quer evidenciar determinada informação do fabri
cante, o texto é colocado entre aspas.



3.2.1 - Definição Geral de P~ c FAU* Q AH

0 termo FQ, Fator de Canal Quente (Hot Channel Factor), se
Deal gerado na barra de combustível e F.», Fator de Canal

Quente para Acréscimo de Entalpia, o acréscimo de entalpia do refrigerante no
caiial "com menor razão c
relações (2.3) e (2.4).

refere ao calor local gerado na barra de combustível e F.», Fator de Canal
a, o acréscimo de ental]

"com menor razão de DNB^'(ENBR)", já definidos respectivamente pelas

Obs.: No documento Ch 3.2/2 (ref.2) textualmente ê afirmado que no esta

do estacionário o valor numérico de FQ é o mesmo calculado com q',

q" ou q"f

Já em relação a análise de acidentes, conforme descri
to no item 3.3, o valor de FQ é menor que o valor de FQ de projeto,
mesmo que isto "implique num pequeno aumento no risco de disponibi
1 idade". (Para melhor analise desta afirmação ver ref.2).

3.2.2- Dedução de FQ a partir da Distribuição da Potência Nuclear

Obs.: £ muito comum usar-se o rome densidade de potência. Normalmente e£
ta densidade refere-se a uma relação entre a grandeza local e a
grandeza média.

Sobre o termo fator, a rigor só deveria ser empregado
para FQ e F^, e para seus componentes, o termo sub-fatores. No
entanto são usados os dois indiscriminadamente.

Considerando uma distribuição 3D, são feitas algumas defi
nições importantes de densidade de potência relacionadas com FQ e o modelo
de análise nuclear.

(*) DNB - Departure from Nucleate Boiling



F : Densidade Maxima de Potência do núcleo, incluindo os Piros dexyz
Potência Locais, normalizada em relação a Densidade Média de
Potência, obtida, por ex., por intermédio do PINPOW (verfig.
3.1).

valor máximo do pico da Densidade Média de Potência em região
nxn barras de um elemento combustível, excluindo os Picos de
Potência Locais e efeitos de heterogeneidade (por ex., obtido
do cálculo do MEDIUM-3D homogêneo). Se o grupo nxn abrange
todo o elemento combustível o índice nxn "pode ser substittri
do por BE" (Brenstabe Llement).

: valor médio associado com F™°í para grupos de nxn barras.xyz xyz r ° r

fQ,nxn; j a t o r p a r a p j C 0 ,je potência local em um grupo de nxn barras,

definido pela relação:

LS

- Ep : fator que considera a influência da tolerância de fabricação
da pastilha no pico de potência local.

- fjL : fator para influência das flutuações operacionais no pico de
potência local.

Para um grupo de nxn barras o fator de canal quente sem

considerar influência das flutuações operacionais fica:

FQ



Considerando flutuações operacionais:

-A j o n p fQ.nxn
FQ Fxyz * FT ' ^

Quando um grupo nxn representa um elemento combustível

Os subfatores da última equação são melhores descritos a
seguir, inclusive F^jL sendo normalmente conhecido por outro nome:

xyz

a) 1\* : Fator Macroscópico de Densidade de Potência (Macroscopic
Power Density Factor) ou "Distribuição de Potência 3D em
Operação a potência constante" inclui os seguintes efeitos:

- Região axial e radial do refletor (periferia do núcleo)
- Influência local do efeito Doppler

- Influência local da densidade do refrigerante
- Influência local da temperatura do refrigerante
• Influência do Xenônio em equilíbrio
- Queima local
- Veneno queimável

b) f£è : depende do detalhamento do calculo usado parajdeterminar o
Fator Macroscópico de Densidade de Potência *"°}

Para cálculo pino a pino de F fj* •*• 1.

Fisicamente, Í£g está relacionado com picos de potência,
tal como em tomo dos tubos guias e nas vizinhanças do elemento combustível.

xyz



c) FT : considera o efeito de tolerâncias de fabricação da pastilha
devido a distribuição não uniforme de U na pastilha e em
uma "fornada", traduzidas por:

- enriquecimento
- densidade
- diâmetro
- concavidades (dishing)

d) fjL : influências devido a flutuações operacionais não inclusas no
JÜ BE

ire cIue ocorrem devido:

- transitório Je Xe após procedimentos de partida

- movimentos de barras de controle exagerados (fora de especi
ficação técnica)

- sistema de medidas, calibração e cálculo de tolerâncias.

Mais adiante, durante o cálculo de Rj,, usam-se distri

buiçôes a 2 Dimensões, consistente cora as seguintes suposições:

- separabilidade de f(x,y,z):

f(x,y,z) s f(x,y) . f(z)

- a distribuição axial de potência é a mesma, seja para o ca
nal médio, seja para o canal quente.

Precisamente o Fator de Pico Axial de Potência (Axial Pea

king Factor) ?z é assim definido:

*»" ( x y )

F
H f q"(x,y,z)d2

onde H é a altura do núcleo.

10 /-



O increnento de entalpia no canal quente isolado (sem tro

ca de entalpia entre os canais adjacentes) é escrita como:

(3.12)^'r "*—dz

onde: HK e relativo a canal quente

UL uj, é o perímetro aquecido

é a distribuição axial do fluxo de calor

No caso de um conjunto 5x5 barras na região do canal quen
te tem-se para Ah- ,..

Se for levado em conta também a mal distribuição de fluxo
do refrigerante na entrada do núcleo pelo subfator £,, determinado impirica
mente na região 5x5 como (ref.4)

f _ núcleo ,_ ...
f (3.14)M EM Ü5x5

'tem-se para Ah, , :

^5x5

A diferença entre Ahuj, ̂ ^ (Ah para canal quente isolado) e
Ah,. - é igual a 6h uj, ̂ ^, conhecido por pico de entalpia superposto ao
valor médio na região 5 x 5 em torno da barra quente:

13



Confome serí visto, quanto «nor 6 1 w nax aelhor a hono
geizaçêo entre os canais.

Assim, a seguinte relação prde ser escrita para Ah do
canal queite:

Evidentemente pela relação acima pode-se verificar que
-*• Ah 5 x 5 no caso da troca de massa entre canais (mixing) tender para in

finite Sendo que esta mistura depende também da engenharia dos elementos
combustíveis, incluindo incertezas na geometria das pastilhas e na .montagem
dos elementos (tipo de grade espaçadora, etc...).

A relação entre A h ^ e Ah 5 x 5 ê conhecida por Fator de En-
genharia para Canal Quente:

Obs.: Na prática por mais que haja aumento da mistura o valor de
não se iguala a AÜ.

- T

A idéia então foi separar o F^. em duas componentes, uma
essencialmente independente da mistura e outra que pode ser reduzida com o
aumento da mistura.

Defini-se então o Fator de Redução de Entalpia v. como:

v A ^ . m a x - ^ x S lAhHK,max/Ah5x5)-1
(3.19)

para mistura •*• », A h ^ •• Ah, ,, v. •*• 0

para mistura - °.

14



DB equação (3.19) tira-se a relação

Pela definição de F.» * Ahaj/Ah e tirando Ahmav da equa
ção (3.18) tem-se:

A relação Ah--r/Ah é chamada de componente independente
da mistura (not-mixed component), F^,.

0 fator Fvv, engloba também a influência das flutuações Ope
AH ^^ """

racionais fTg e do subfator de mal-distribuição do fluxo £., de acordo com
a equação (3.15), ficando:

«S - FS 5 • f« • <£
Na equação (3.20) a relação Aíw -p^Ahc c é chamada de

componente dependente da mistura (mixed component), FjL.

Desta forma F ^ é escrito por:

• Cffl - « • V A ) Í

Obs.: Nas definições de F ^ e F ^ , o valor de Ahcx5 é praticamente
constante, mesmo que se aumente a mistura. Isto não acontece
com o valor A h ^ ̂ ^ que terá seu valor reduzido a medida que
aumenta a troca de energia entre os canais.

15



- V -

Aprofundando a analise do subfator F^, que en ultiraa es
tância, conterá as influências da engenharia do combustível e da perfoman
ce termohidráulica, a partir da definição genérica de AK-. e Ah., tem
se:

#H "hea.HK . qM (z)dz
I "f r* iiv

pV . jo -WC'^flC w (3.24)

^ f ̂ ea.SxS . Q"SxS(z)dz

Considerando valores médios para o Perímetro Aquecido U . ,
para Area de Vazão A e para o Fluxo G tem-se:

JJ _ ftea/A)HK G5x5 . _
* All I* A • ^^^'^"^^"AH

q"I|r(z)d2
(3.25)

onde: a) f̂ . : subfator de Geometria para Canal Quente, leva em' conta
as diferentes razões U K ^ / A para diferentes sub canais
em um elemento combustível.

Como /_he£K > t hea^
A jX5 " '•"IT -1/4 elemento combustível f & é

determinado por:

f . (y
060 Aca / A ;i/4 elemento combustível (3'27)

16



b) fygj.: Tolerâncias para subcanal, devido a influência da grade

na área de vazão e espaçamento (pitch).

c) fgy : Redistribuição do Fluxo do Canal Quente, devido a dinú
nuição do fluxo de refrigerante no canal quente (menor
densidade).

à) I ? ' x : subfator de Potência de Pico Local, caracterizando o
pico de entalpia local para o canal quente isolado:

(3.28)
LS "3T

xy

"Este subfator ê geralmente resultado do cálculo nucl£
ar e não usualmente igual ao subfator fjv em F_".

Obs.: A frase acima citada textualmente estará de acordo se for
considerado as suposições sobre F , que estão no final do
item 3.2.2, não serem válidas, ou seja, a distribuição de
F não é totalmente igual em todos os canais. Na prática
é verdade que a distribuição de F não é igual em todos os
canais, porém, considerar igual não se incorre em erro apre
ciável. Faltou explicar melhor a ênfase e o significado de
não é usualmente.

») ffr : subfator de tolerância da pastilha para acréscimo de en
talpia (densidade, enriquecimento).
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A tabela 3.2 apresenta os valores típicos dos fatores e

subfatores no calculo de F ^ para a Central de Grafenrheinf eld.

A tabela 3.3 apresenta o valor de F ^ e subfatores para
diferentes valores de v«. Notar que o valor de projeto F«.* 1,65 é obtido
admitindo-se não haver redução do pico de entalpia (vA»l).

3.2.4 - Relação entre F Q e F ^

0 interesse em obter esta relação está em determinar FQ

aceitável (dentro das especificações técnicas) para ser usado pelo sistema
de Proteção "top REPOL" (ref.2) na avaliação da margem de segurança, contra
DNB.

A partir das equações (3.21) e (3.22) tem-se:

FAH= F £ 5 ' fM ' f K ' F L í3-29>

Substituindo a equação (3.28) em (3 29) obtem-se:

Fxv *

Pela definição de F na equação (3.6) vem:
*7

f f*"
M -^ (3.31)

LS

Considerando a definição de FQ= F . FT, sem levar em
conta o termo devido a flutuações operacionais, pois já está presente na
equação de F^., vem:

F FT f f*"
Q AH' M ' BS (3.32)

H S S
LS
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3.2.5 - Avaliaçio e Medido de Fatores de Canal Quente durante a
Operação

3.2.5.1 - Instrumentação Nuclear

a) Instrumentação Nuclear no Interior do Núcleo
(In-core Instrumentation)

A monitoração da distribuição de potência no interior <to
núcleo é executada por Detetores-nB, posicionados radial e axialmente de
forma a cobrir todo o núcleo.

Provavelmente, em Angra 2 e 3 haverão 48 Detetores de
Distribuição de Potência (Power Distribution Detectors-PDD), com 6 níveis
axiais e 8 posições radiais (2 centrais e 6 periféricas), de acordo com a
figura 3.3.

Devido ao desgaste dos detetores por "burnup", é necessá
rio recalibrar os detetores de tempos em tempos (- 14 dias de potência com
pleta). Isso é feito pelo Sistema Aeroball, que consta da introdução de esfe
ras de aço com 1,51 de Vanádio através de tubos que percorrem o núcleo ao
longo do eixo axial, localizados em 28 posições radiais. Estes tubos são
cheios de esferas de forma a cobrir o núcleo ativo, permanecendo durante 3
minutos no núcleo. São retiradas por um sistema pneumático e sofrem um pro
cesso de contagem de forma a se conhecer a distribuição de potência, e jun
to com os dados do ponto de operação (tempo, pressão, vazão e potência) são
corrigidos os fatores e o parâmetros:

- Distribuição 3D de potência no núcleo inteiro.

- Fatores de Canal Quente e outros valores característicos da
tribuição.

- DNBR

- Distribuição do "Burnup" e composição isotõpica.

- Fatores para calibração dos detetores-np.
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Na calibraçlo de cada un detetor escolhe-se una zona de mo
nitoraçao radial e axial, e o detetor é calibrado com o valor de pico da dis
tribuição na respectiva zona.

"Os mesmos subfatores usados na determinação de FQ a par-
tir do sistema aeroball, são usados na calibração".

b) Instrumentação Nuclear no Exterior do Núcleo

(Ex-core Instrumentation)

Esta instrumentação consiste de 4 trens de detetores da
faixa de potência localizados em volta do reator, simetricamente distribuí-
dos entre si em ângulo de 90°. Cada trem é composto de 4 câmaras de ioniza-
ção, 2 na parte superior e 2 na parte inferior do núcleo, de acordo com a fi
gura 3.3.

Existem também 2 detetores na faixa de fonte e 4 na faixa
intermediária, localizados â meia altura do núcleo e com posição radial como
mostra a figura 3.3a,b. Para medir as temperaturas da perna friae perna quen
te são utilizados detetores de termopares de resposta rápida e grande preci-
são, colocados em poços de medida, que são localizados nas tubulações dos cir
cuitos primários.

Os detetores da faixa de potência não tem participação na
determinação de Fatores de Canal Quente. Através destes detetores, no entan
to, são controlados os desbalanceamentos axiais (AXA signal) e radiais (AZT
signal).
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A titulo de informação, assunto não pertinente a esta no
ta, os sinais gerados pelos detetores internos são usados também, uso tão
ou mais importante quanto o }S descrito, no Sistema de Controle e Limita-
ção da Potência (ref.2) conhecidos por "top and bottom REPOL systems". Além
deste Sistema de Proteção existe outro, em acordo com o "KTA Safety Stan
dard 3501 (Nuclear Technology Committee)", com níveis de atuação um pouco
maior e que utiliza os sinais gerados pelos detetores externos.

3.2.S.2 - Monitoração de DNBR, FQ e F«,

A base para obtenção de dados operacionais acerca de DNBR,
F« e F^u é a distribuição 3D obtida do mapeamento do núcleo pelo Sistema
"Aeroball".

Condições de Operação: 100$ de potência, Xe em equilí-
brio e barra de controle na posição de plena potência e distribuição axial
quase simétrica.

a) Medida de F

São necessários:

- 0 "Segmentai Mean Values" da densidade de potência do núcleo
calculado a partir dos valores medidos pelo Sistema Aeroball com ajuda dos
"externally computed extrapolation data (KOFA)".

- "Extrapolation data (KOFA)" é determinado a partir do cálculo
homogêneo 2D com um "box" por elemento combustível, obtendo-se um valor me
dio e um valor de pico por elemento combustível.

Os fatores de pico são obtidos multiplicando-se os "Scg
mental Mean Values" pelo:
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- fator definido pela relação entre o valor de pico e valor médio
do "box" (obtido a cada 35 dias de potência plena).

- fator de heterogeneidade * 1,06
- fator de tolerância para pastilha • 1,03

0 maior destes produtos é o Fator de Canal Quente F Q

do.

b) Medida de FAH

A determinação de F-u é necessária por ser usado na estima

tiva de DNBR mínimo e outros parâmetros termohidrãulicos.

Para achar ¥^,, multiplicam-se os seguintes subfatores aos
valores médios da densidade de potência no elemento combustível:

- fator definido pela razão entre o valor te pico e o valor médio
da densidade de potência no elemento combustível (obtida de um cálculo 2D -
homogêneo, obtida no computador de processo).

- fator de 1,10 que leva em conta os efeitos de tolerância da pas
tilha, geometria do canal, espaçamento das barras, etc.

- fator de 1,03 para a não uniformidade no fluxo de refrigerante

â entrada do núcleo.

c) Medida do DNBR mínimo

São calculados dois valores:

- DNBR, para o elemento combustível que contém o Fator de Canal

Quente F^.
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- ENBQ, para o elemento combustível que contém o Fator de Canal
Quente FQ.

3.2.5.3 - Analise Termohidráulica e os fatores F^ e FA
— — — — — — — — — — — — — — — — ^ A

Una investigação mais acurada dos subfatores que compõem
To Fator de Engenharia de Canal Quente F ^ , ou seja, f ^ , fj^, f ^ e v.v. ,

é feita usando o código THEFMOHYDRAULIK (ref.3), com modelo de cálculo de
10 x18 subcanais.

De acordo com a equação (5.32), que relaciona ?.„• com Fn,
T * - "

a partir do conhecimento de FAU e F típico para uma determinada análise e
_BE £\ BF — -

¥Q = F" . ffè • Fjt calcula-se o F^u que é utilizado nas análises do
canal quente e canal médio com os códigos UEBLEI e PUMA (ref.5 e 6).
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4. FATORES E SUBFATORES DE CANAL QUENTE USADOS PELA WESTINfflOUSE fDescrição.
Terminologia. Incertezas e Medidas).

A referência básica do texto a seguir é o FSAR de Angra-1,
mas algumas informações complementares foram tiradas dos relatórios e tra
balhos da Westinghouse (WCAPs).

T4.1 - Fator de Canal Quente Ft. e seus sub fatores

Antes de definir FQ OS seus subfatores, é necessário apre
sentar as definições de algumas quantidades usadas nos documentos ' ofici-
ais da Westinghouse (FSAR, refs.7 e 13).

a) Densidade de Potência (Power Density): potência térmi_
ca produzida por unidade de volume (KW/litro).

b) Densidade Linear de Potência (Linear Power Density):

_ Potência térmica da barra
Comprimento da barra (KW/ft)

c) Densidade Linear Média de Potência (Average Linear Power
Density)

_ Potência total das barras fKW/ftl
~ Comprimento ativo total das barras l ' '

d) Potência da Barra (Rod Power) ou Potência Integral da
Barra (Rod Integral Power): é a integral da densidade
de potência ao longo do comprimento de uma barra (KW).

e) Potência Média da Barra (Average Rod Power): potência
térmica total produzida por todas as barras dividido
pelo número de barras de combustível.
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Definição geral de FÍ: este fator está relacionado com flu
xo de calor na superfície das barras de combustível.

FT „ Valor Máximo do KW/ft (1)
Q Valor Médio do KW/ft

TSubfatores que compõem FQ sem considerar o efeito de Densi
ficações (item 4.3.1-h).

Na relação (2) observa-se que Fi. é função de efeitos nu-
cleares (índice N) e efeitos de engenharia do combustível (índice E).

TOs subfatores que compõem FQ são descritos a seguir:

a) FÍL = Fator de Pico da Distribuição Radial, que é a ra
zão entre densidade máxima potência e densidade
média no plano horizontal de maior potência:

YV ^ \1 (H *• ^

onde: N • número total de barras

xo,yQ - posição radial de maior q'
z, e posição axial do plano de maior potência

Obs:. Este fator está nitidamente relacionado com o
conforme será visto mais adiante.
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b) F^ • Fator de Pico da Distribuição Axial, que é a ra
zão entre densidade linear de potência no plano
horizontal de maior potência e a densidade li
near média de potência no núcleo:

q'(x,y,z)dz (5)

onde: N « num total de barras

H = altura ativa das barras

z = posição axial de maior Eq*

c) F!J = Fator de Incerteza associado as medidas de ma-
peamento do fluxo neutronico com os detetores
móveis.

d) Iv = Fator de Engenharia para Fluxo de Calor, que l£
va em conta variações no enriquecimento, diime
tro e densidade das pastilhas de UCL, variações
na área da superfície externa da barra, excen
tricidade do espaço entre a pastilha e o reve:5
timento.

4.2 - Fator de Canal Quente F ^ e o Fator de Pico F^.

FvH
 s Fator de Canal Quente para acréscimo de Entalpia

pN u Potência da barra quente . m |o q ' ( x o ' V z ) d z

AH Potência media das barras 1 N fH
N E J q'(x,y,z)dz

i-1 °
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onde: N * üúmero total de barras

H • altura de cada barra

xQ,y • posição radial da barra mais quente

0 fator F^. é um fator integral e se relaciona intimamente
com o fator KL.

0 núcleo do reator pode ser imaginado como planos horizon
tais onde barras de controle excursionam durante a operação (parte superior)
e planos sem barras (parte inferior).

Em plena potência o maior valor para o fator de pico total
ocorre na parte do núcleo onde a distribuição axial não é achatada pelas bar
ras de controle, ou seja, nos planos horizontais inferiores (sem barras de
controle).

"Como a forma de distribuição radial no núcleo sem barras
inseridas varia muito pouco ao longo do eixo axial é muito improvável que
o fator FÍL calculado para o núcleo sem barras, exceda ao valor de FV.. para
limites aceitáveis de DNB. Assim, o limite prático de FÍL num plano horizon
tal sem barras é o valor de Fvu com incertezas apropriadas:M w AH
AH XY + Incertezas".

Sendo um valor integral, vt, é usado nos cálculos de DNB.
A localização do DNBR mínimo depende da forma da distribuição axial e o seu
valor depende do acréscimo de entalpia até o local. Basicamente, a barra com
maior FvL é a que tem o mínimo DNBR.

0 modo como Fvu é interpretado no cálculo de DNBR é impor
K~

tante. Assim, o pico da distribuição axial é alterado para o valor de Fvu

de projeto. As barras vizinhas à de maior FvL recebem o mesmo tratamento,
de forma que sejam consideradas as piores condições de distribuição axial e
radial nestas barras.
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Durante a operação as maiores variações ocorrem na distri
buição axial de potência. £ relativamente fácil manter a distribuição ra
dical dentro dos limites, previstos, porém a distribuição axial pode sofrer
rápidas alterações com movimentos de barras ou lentas variações devido a os
cilação de Xenônio.

Para potência de operação abaixo da nominal (com barras
inseridas) é permitido um aumento de FvL de projeto na potência nominal,
por (1 + 0,2 (1-p)),

Este aumento em FvL, que permite maior flexibilidade na
análise nuclear, é contrabalançado no Sistema de Proteção por AT-sobre tem
peratura (item 4.2.2) através da função f(A0) que considera o desbalancea-
mento axial.

4.3 - Análise Termohidráulica e as Bases Conservativas

4.3.1 - Códigos Usados

Os cálculos para obtenção da distribuição local e média

dos parâmetros termohidraulicos do refrigerante e da distribuição de DNBR

é feita pelos códigos da série THINC.

Os cálculos no estado estacionario são feitos pelo código
THINC-IV, que determina os diversos parâmetros termohidraulicos e distrikri
ção do DNBR nos canais (ref.8). O volume de controle é uma malha tridimen
sional, em que os efeitos de inércia c de fricção da equação do momento La
teral fazem parte do esquema de solução.

Os cálculos realizados com 1HINOIV são divididos em 3 eta
pas, onde a 1- etapa analisa cada elemento combustível do núcleo, na 2- eta
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pa cada canal é composto de 1/4 do elemento combustível mais quente e na 3-
etapa o 1/4 mais quente é analisado, cada canal formado por barras reais. Hã
interligações dos resultados entre as etapas de forma a considerar a influên
cia aos canais em análise, vizinhos aos canais da etapa anterior.

O código THINC-IV é uma evolução dos códigos THINC-I e
THINC-II principalmente na parte de modelagem de "cross-flow", fornecendo no
computo geral, resultados mais realistas e com menos gasto computacional
(ref.8).

Para a análise de transitórios ê usado a terceira parte do
THINC-I, conhecida por THINC-III, já que o THINC-IV só tem capacidade para
cálculos em estado estacionario.

A primeira rodada feita com o THINC-III ê comparada com o
THINC-IV para assegurar o conservatismo do primeiro em relação ao segundo.
Durante o transitório, em vários intervalos de tempos, é feito um cálculo
com o THINC-IV, para verificar o conservatismo do THINC-III.

A distribuição de temperatura no interior da barra de com

bustível ê obtida com o código FACTRAN (FSAR-pag.15.2-44) dada a distribui-

ção de potência na pastilha de UCL e das condições termohidráulicas em torno

^a barra.

4.3.2 - Bases Conservativas

As considerações feitas na análise termohidrãulica do nú-
cleo tem como objetivo final mais importante a determinação do mínimo DNBR
em bases conservativas.

Nos cálculos de DNBR o tratamento dado às tolerâncias de
fabricação, ã distribuição de potência e ao refrigerante na entalpia do nu
cleo é de maneira explícita, ou seja, impondo-se condições desfavoráveis e
incertezas:
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Historicamente tem-se usado un valor conservative para o
de acordo com o critério de qu

jam valores abaixo de 1,30 com 951 de confiança.
de 1,30 de acordo com o critério de que 951 das barras não at in

A seguir são apresentadas as mais importantes considera-
ções para o cálculo termohidrãulico conservative:

a) São usadas distribuições de potência que caracterizam movimen
tos anormais de barras, principalmente após retomadas de potência quando há
oscilação de Xenônio acentuada, para determinação dos níveis de atuação nos
Sistemas de Proteção contra DNBR mínimo.

•

b) A Vazão Efetiva de Refrigeração é tomada como sendo 95,54 da
vazão na perna fria, sendo os 4,5% restantes distribuídos pelo "baffle", tu
bos guias, fluxo na cabeça do vaso e fuga pelo orifício de saída do vaso.

c) O fator TQ = 1,03 é usado no sentido de maximizar o c

te fator.

d) A distribuição radial de potência nas barras em torno da barra
de maior FÍL (última etapa do cálculo com THINC-IV) é tomada igual ao valor
de FVM, OU seja, FvL= 1,435+81 de incertezas = 1,55. (Para potência < po-
tência nominal, ver final do item 4.2).

e) Para garantir maior flexibilidade durante a operação, os cãlcu
los para determinar os níveis de atuação no Sistema de Proteção, usa-se a
distribuição axial do tipo cossenoidol cortada (shopped), com 1,55 de pico.

f) FT», Fator de Engenharia para Acréscimo de Entalpia, que apare
ce aqui pela primeira vez, considera os efeitos do fluxo de refrigerante na
entrada de núcleo e as tolerâncias de fabricação no acréscimo de entalpia.
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Estes efeitos são considerados diretamente na análise do 1HINC-IV:

- Mal distribuição do Fluxo de Entrada: reduz-se St na vazão do
elemento combustível mais quente, baseado nun modelo de testes com escala
1:7 (FSAR, pag.4.4-24).

- Redistribuição ? J Fluxo: devido a distribuição de potência não
uniforme, é considerado implicitamente no modelo dos IHINCs.

- Incertezas na Correlação de DNB (W-3), nos Fatores de Correção
de Grade tipo "R", Fluxo não Uniforme e Parede Fria:

- Correlação W-3: multiplica-se o fator 0,81 no ENBR previsto.

- Fator de Espaçamento de Grade "R": multiplica-se o fator 0,88no
valor previsto pela Correlação.

h) Efeito de Densificaçao da pastilha no valor de FQ: este
to é amplamente descrito na Referência-11. 0 valor do FQ de projeto sem
densificaçao ê 2,34 e com densificaçio 2,43. Como o efeito da densificaçao
e função de Z, a definição completa de F~ ê dada por:

F Q = m a x ^ (Z) . P(Z) . S(Z)]. FJJ . F*J (7)
Al

onde: S(Z) = efeito da densificaçao em função de Z

P(Z) = razão entre a densidade linear de potência no
plano Z e a densidade linear de potência mé-
dia.

A tabela 4.1 apresenta os fatores e parâmetros limitan-
tes de Angra-1.
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4.4 - Medição dos Fatores de Pico durante Operação

4.4.1 - Instruncntação Termo-nuclear

A instrumentação usada para monitorar a distribuição de

potência nuclear e ténnica divide-se em Instrumentação Interna e Externa.

a) Instrumentação Interna: ê composta de Detetores de Neutrons e

Detetores de Temperatura.

Os detetores de neutrons, em numero de 4, são minicâmaras
de fissão que percorrem o núcleo através dos tubos guias. Os detetores en
tram por baixo do vaso em 36 posições distribuídas por igual em todo o nu
cleo (ref.12 e FSAR), de acordo com a fig.4.1.

Fora do vaso existe um conjunto de tubos com isolamento
de alta pressão, por onde penetram as câmaras controladas por um sistema me
cânico automático. Ao entrar no núcleo o detetor o percorre com velocidade
predeterminada, fazendo desta maneira o mapeamento do fluxo neutrônico axi_
ai.

Os detetores de temperatura são 39 termopares de Chromel-

Alumel localizados e distribuídos uniformemente logo ã saída dos elementos

combustíveis.

Os detetores de temperatura estão sempre disponíveis en
quanto os detetores nucleares obedecem a uma programação de mapeamento do
núcleo, ou então desde que surja algum problema na distribuição de potência.

Estes detetores não tem participação no Sistema de Prote
ção do Reator. Em resumo, eles fornecem informações para calcular a distri
buição da entalpia e da queima, para estimar a distribuição do fluxo de re
frigerante e para calibrar os detetores nucleares externos (próximo item)
quando usados na medida do desbalanceamento axial.

b) Instrumentação Externa: aqui também divide-se em Detetores de Neu-

trons e Detetores de Temperatura.
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Os Detetores de Neutrons se localizam em volta do vaso de
pressão, e são constituídos de 2 Detetores Proporcionais (Faixa de Fonte) ,
2 Câmaras de Ionização Compensadas (Faixa Intermediária) e 8 Câmaras de Ioni_
zação não Compensadas (Faixa de Potência). A posição radial e axial dos de
tetores estão na fig.4.2-a,b.

As funções principais destes detetores são:

- Dar partida ao reator (Faixa de Fonte e Intermediária)

- Controlar a potência nuclear, o desbalanceamento axial
e gerar sinais para os Sistemas de Proteção e Desliga
mento (Faixa de Potência).

Os detetores de temperatura são utilizados para determinar
a temperatura do refrigerante na entrada e na saída do vaso. Eles são cons
tituidos de resistências de platina instalados nos circuitos de amostragem
do refrigerante (4 detetores por circuito de amostragem).

Para cada Circuito Primário existem 2 circuitos de amostra
gem, um para medida da Temperatura de Entrada e outro para medida da Tempera
tura de Saída do Vaso, localizados de acordo como mostra a fig.4.3.

Este sistema ê usado tanto no controle da potência térmica
gerada (temp.mêdía e dif.de temp.) quanto no Sistema de Proteção de AT - so
bre potência e AT - sobre temperatura, citados no próximo item 4.4.2.

4.4.2 - Monitoração da Distribuição de Potência e Proteção
contra DNBR mínimo e

A monitoração da distribuição de potência é feita dentro
de um esquema prévio ou quando for detetada uma situação anormal, participan
do neste caso a Instrumentação Interna e Externa (ver item 4.4.1-b), parti
cularmente neste caso os Detetores Nucleares Moveis.

Para evitar que o reator atinja condições de operações que

impliquem em DNBR i 1,30 e q ^ i 18 KW/ft existem o Sistema de Proteção
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AT-sobretemperatura e AT-sobrepotência. Este Sistema faz parte do Sistema

de Desligamento do reator.

0 desligamento por AT - sobretempcratura protege contra
DNBR mínimo e o nível de desligamento é obtido da solução de equação lineari
zada abaixo por, circuitos analógicos:

AT-ST » AT0(KrK2 (

(7)

O desligamento por AT - sobrepotência protege contra q'

(que implica em Tltr. maxima) e nível de desligamento é" obtido da equação:uo2

AT-SP = AT[K4-K5 - 2 1 T&to- K6 ( T ^ - T 0 ^ ) -{(A0)) (8)

Significado dos termos:

AT-ST = nível de atuação por AT-sobretemperatura
AT-SP - nível de atuação por AT-sobrepotência
AT0 * diferença de temp.no ponto de operação nominal
K1,K2,K-,Ki.,Kc,K6= constantes de ajuste.
S * variável de Laplace
T • constante de tempo
T0--,. * temp.media no ponto de operação nominal
T -,. * temp.media no ponto de operação atual

P * pressão no pressurizador
f (A0) s termo de influência do desbalanceamento axial de

potência.
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O desbalanceamento axial ê* medido pelas câmaras de ioniza-
ção da faixa de potência. Conforme a figura 4.2-b, em cada posição radial
existe uma câmara que mede o fluxo neutrônico superior (f-,m) e outra que me
de o fluxo neutrônico inferior (0;nf)- Assim, A0 é definido por:

sup

Como jã foi dito anteriormente a preocupação com o desba-

lanceamento axial é bem explicita, por sofrer bem mais variações que o des-

balanceamento radial. No caso de penetração de barras, a concentração de

potência na parte inferior pode levar a DNBR muito pequeno devido mais por

alto tirQr/vL» ^° Q u e P° r condições do refrigerante.
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5. OBSERVAÇÕES. COMPARAÇÕES E OONCLUS»)

Por se tratar do reator do mesmo tipo (PWR), é" evidente que,
tanto para a KWU quanto para a Westinghouse a densidade de potência local ê*
limitada pelos mesmos parâmetros físicos. E sendo o ponto de operação
tante próximos, estes parâmetros também o são.

No cálculo do fator FQ, a KWU lança mão do subfator
que considera a influência dos picos localizados de potência, que ê função
da heterogeneidade do núcleo e do detalhamento dos cálculos nucleares. Assim,
quanto mais detalhado for o cálculo, maior e mais realista é* o seu valor. Um
valor conservative de 1,06 ê usado nas medidas de FQ.

As incertezas associadas ao valor de FQ são consideradas
de forma diferente, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Porém, o
objetivo final é maximizar o fluxo de calor local durante o cálculo de DNBR,
da temperatura da linha de centro da pastilha, de forma a obter resultados
conservatives.

A KWU considera o fator fíg (flutuações operacionais) igual

1,20, o que dá um K (F Q de projeto) igual a 2,50.

Entretanto, as incertezas de operação para a Westinghouse
são-explícitos nos fatores FÍL e F, (ver tabela 3.4), conforme já visto no
item 4.2 quando então é feita uma perfeita analogia do termo FÍL e FVu para
barras fora do núcleo (ref.ll). Na análise de DNB, segundo a Referência-7 e
FSAR-Cap.4, considerando todas as incertezas influindo diretamente na dis-
tribuição de potência, são usados F_=l,55 e F.j,=l,55, o que dá FQ=2,40.

As maiores diferenças estão situadas no fator de canal quen
te F.u, e isto se deve em grande parte à metodologia e aos instrumentos de
cálculo (códigos), incertezas nos dados empíricos e a interação entre os da
dos obtidos no projeto termonuclear e a sua utilização nos sistemas de con
trole, proteção e durante a monitoração dos fatores de pico.
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A KWU basicamente usa códigos que empregam o conceito de
canal quente extrapolado do canal mcdio através dos fatores de canal quente.

Os subfatores que compõem o F ^ são obtidos, alguns de mode
los reduzidos (maldistribuição do refrigerante, etc) e outros da análise de
subcanais através do código apropriado THERMOHYDRAULIC, cuja performance foi
testada em "loop de água (ref.16). £ feita a subdivisão cm componentes que
mostram a influência da engenharia e das incertezas de construção na redução
de pico de entalpia (subfator v.), através do conceito de canal isolado e o
canal aberto. Determinado então o limite máximo desta influência no Rj,, e£
te é usado nas análises de transitórios e estado estacionário, que empregam o
método de canal quente e médio. 0 mesmo acontece cora o FQ, no que -se refere
ao citado método (ver Apêndice-A e fig.3.2).

A metodologia da Westinghouse emprega o conceito de subca
nais, com os cálculos divididos em etapas que vão do núcleo inteiro atéasba£
ras com maior potência, sendo considerada a influência do "cross-flow" entre
as etapas, e dentro de uma etapa de forma intríseca.

Os dados de entrada são modificados através de incertezas,
com o objetivo de obter resultados conservatives. Assim, para o elemento com
bustível mais quente assume-se-S% de vazão. Na etapa final, que analisa cada
barra (cálculo de DNBR e T ^ ), a distribuição de I\L das barras em torno da
barra mais quente são assumiaas com a mesma distribuição. Esta forma explici.
ta na consideração das incertezas, difere significativamente entre os dois £a
bricantes em função principalmente do método de analise.

As correlações usadas no cálculo de DNBR pela KWU são as
mesmas desenvolvidas pela Westinghouse. Na determinação do DNBR é empregada
a W-3, que modificada pela correlação de Fator de Grade-R, Fe, torna-se co
nhecida por W-3 R-grid.

correlação foi investigada, conforme anteriormente ci_
tado, no Loop de Água da Universidade de Columbia, pelos dois fabricantes. Os



resultados encontrados serviram para tomada de decisão em relação ao nível de
confiança dos resultados pela W-3 R-grid, e para determinar os valores mais
prováveis do Kg (coeficiente de espaçamento de grade) e do TDC (Thermal Di
fusion Coefficient).

De acordo com os resultados (ref. 16 e 3) a KWU interpretou
que para pressão entre 160-140 bar e com espaçadores próprios da KWU, o ya
lor mínimo de DNBR ê 1,20, garantindo com boa margem a não ocorrência de fil̂
me de vapor. Abaixo de 140 bar, DNBR mínimo é 1,30. O valor de TDC eK mais
prováveis são respectivamente 0,025 e 0,030. De acordo can a (ref.16) vê-se
que realmente a W-3 R-grid fornece resultados mais próximos dos medidos, po
rérn não é mostrado o erro subentendido em cada ponto. 0 valor do Fluxo Cri
tico é também corrigido pelo fator F (Fator de Fluxo não Uniforme).

A Westinghouse usa o limite mínimo de DNBR em qualquer condi_
ção (estacionário e transitórios) o valor 1,30, porem algumas considerações
de natureza conservativa são feitas em relação do fluxo crítico calculado du '
rante as análises.

Foi notado pela Westinghouse que a W-3 R-grid prevê fluxo
crítico um pouco maior que os valores medidos (o mesmo acontece com a KWU,
ref.16). Desta forma, o resultado desta correlção é multiplicado por 0,88
(FSAR fig.4.4-6 e 4.4.7). E por fim o resultado füial para o fluxo crítico
é multiplicado por 0,81 para dar uma margem de incertezas de 20%. Outro fa
tor usado é o F ^ (Fator de parede fria), porém não é citado nos cálculos da
KWU.

Ambas as metodologias (Westinghouse, técnica da propagação
de influências em subcanais) (KWU, canal quente extrapolado do canal médio
através de fatores de canal quente) geram resultados confiáveis desde que se_
jam bem explícitas as incertezas decorrentes do modelo de dados impíricos e
posições conservativas, confrontados com resultados práticos.
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Para o futuro, um estudo mais profundo devera ser feito na
revisão do FSAR de Angra-2,3 em face da metodologia empregada ser diferente
da utilizada na revisão de AngTa-1, particularmente no tocante aos sistemas
de limitação de potência, que empregam modelos linearizados a partir de cor
relações de fluxo crítico. Em especial, uma interação maior devera ser em
preendida na análise dos sistemas de limitação de potência REPOL, que é te£
nologia utilizada mais recentemente, tal como Grafenrheifeld, que é modelo
de Angra-2,3.

Outro assunto importante envolvendo Fatores de Canal Quen
te é a análise de acidentes e os valores usados durante os cálculos •• Há inte:r
pretaçoes particulares para cada instalação e que serão objeto de outro rel£
tõrio.
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Tabela 3.1: Fatores e sübfatores de Canal Quente FQ para
Grafenrheinfeld (início e fim de vida do 1»
ciclo).

Fatores e
Sübfatores

pBE
xyz

*LS

FT

FQ

4
pA = F fQ
Q Q BS

Início de Vida

1,92

1,05

1,03

2,08

1,20

2,50

Fim de Vida

1,60

1,03

1,02

1,68

1,20

2,02

Tabela 3.2: Sübfatores típicos para F^ (elemento cembustí
vel mais quente).

Fatores e
Sübfatores

rAH,5x5
*LS

fòHiT

fGeo

fUKT

fKV

Valor

1,144

1,01

1,063

1,02

1,05

Fatores e
Sübfatores

4
VA

fM
rm
IBS

Valor

1,315

0,60

1,189

1,05

1,03
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Tabela 3.3: Fator e subfator de F ^ típicos com diferentes v.

(elemento combustível mais quente) (KWU).

VA

F5x5
xy

FV

FT

FAH

1

1,164

1,259

1,315

1,315

1,650

0.66

1,164

1,259

1,315

1,208

1,520

0.33

1,164

1,259

1,315

1,104

1,390

0

1,164

1,259

1,315.

1,000

1,259

Tabela 4.1: Fatores, subfatores de canal quente de

Angra 1

Fatores e subfatoi^s

FXY

F*FAH

F N

F Z
F*

Fj (s/densif.)

FJ (c/densif.)

Valor

1,435

1,55 (1,435+8%)

, .., (analise de DNB=
l f 4 í 1.551

1,05

1,03

2,34

2,43
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Incertezas na
Eng. do EC: pa£
tilha, revesti-
mento, etc.

Incertezas nas
Flut.Oper.: Xe,
Mov. de Barras,
Sist.de Medida

PASER-1 e 2

Parâmetros Neti
crônicos
(Seções de Cho
que)

I Realimentação
j Termohidráulica
• Cálculo Neutro-
"1 co MEDIUM-3D
I
I

MEDIUM 2 e 3D

Distribuição de
Potência e Heter,
em 1/8 de núcleo
e em Elementos
Combustíveis

PINPOW

Influencia dos
Fatores de Heter.
tubos guias, p£
rifería dos E.C.

_L
Cálculos Termoh
Var. de Estado,
Param, de Prot.,
Fat.e Subfat.de
Canal Quente

Calculo do F.

de Projeto

Figura 3.1: Fluxograma Simplificado do Calculo Neutro
nico, códigos utilizados e o cálculo de
FQ de Projeto (KWU).
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Análise
Termohidrãulica

r
I

THERMOHYDRAULIK

Análise de Subca-
nais no est. esta
cionário: coefícT
entes, sub-fat. p7
FAH, teste de Co£
relação W-3

•TDC «

|fUKT,

! : «

L..J

DIWAN: AP no
vaso dedist.
de temp, nos
comp. do vaso
e núcleo

.3

DOG: Otimiza
ção de dados
p/sist. de r£
frig., DNBR,
na pot.nom.

4

I
_•

UEBLEI: Anali-
se tennoh. no
est. estaciona
rio (DNBR)

l~

PUMA: Análi-
se transitó-
rios tennoM
dráulicos
(DNBR)

PAK: Parada
de Bomba:
vazãoxtetnpo

1

i
EDE: Distr.
de temp, no
interior do
comb.e DNBR

Figura 3.2: Fluxograma e Códigos usados na Análise Termohidrãu
lica c determinação dos Fatores de Canal Quente
(KWU).
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Pontos de medi-
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Detetores

metade do núcleo

•Grade Espaçadora
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(c) Posição Axial dos Det. n$ e do Sistema Aeroball no
Elemento Combustível

Figura 3.3 - Posição dos Detetores Nucleares Internos e Externos da
KWU (fora de escala).
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1809

2709

Fonte Primaria
Fonte Secundária

(a) Posição Radial das Câmaras de Ionização(CI), dos Contadores

Proporcionais(CP) e das Câmaras de Ionização Compensadas(CIC).

Paredes do Vaso L_-j ft

NÚCLEO

TI
5 ft 6 ft

T
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ii
(b) Posição Axial das Câmaras de Ionização nao Compensadas o

suas dimensões.

Fig. 4.2-a,b: Detetores NeutrÔnicos Externos (W)
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Aos Medidores

Perna Quente

Detalhe da amostragem na Perna Quente.

CIRC. PRIMÁRIO - 2

CIRC. PRIMÁRIO - 1

Pig. 4.3 : Localização do Sistema do Medição de Temperatura nos Cir-

cuitos Primários (W)
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APÊNDICE A

Resumo das características principais dos códigos usados
pela KWU nos cálculos tcrmohidrãulicos.

1. THERMOHYDRAULIK (Ref.3):

- Usa a técnica de subcanais, utilizando modelos de cross-flow por

dispersão e por turbulência

- Bnprega modelos de vaporização e condensação em condições subres^
friada e saturadas

- Faz cálculos de fluxo crítico (correlações W-3 e CISE)

- Foi usado para confirmar resultados práticos no Circuito de Água
da Universidade de Comlumbia-USA (Ref.16).

2. UEBLEI (Ref.5):

- Calcula o DNBR mínimo no canal quente, em função dos parâmetros
temperatura de entrada, potência térmica, pressão e distribuição
de potência.

- As condições do canal quente são definidas a partir das condições
do canal médio e os Fatores de Canal Quente.

- A vazão no Canal Quente e no Canal Médio são calculadas interati
vãmente, de maneira que a queda de pressão no canal quente e me
dio sejam iguais. Os dois canais são considerados isolados, is
to é, não há trocas entre eles.
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3. PUMA (Ref.6):

- Calcula os parâmetros termohidráulicos e de proteção durante tran
sitõrio de parada de bombas dos Circuitos Primários.

- Os modelos e correlações são idênticos ao código UEBLEI, a menos
das partes características de análises de transitórios.

4. EDE (Ref.12):

- Determina as condições do refrigerante no Canal e a distribuição
axial e radial da temperatura no interior da barra (revestimento e
U0~) durante transitórios no sistema de refrigeração.

- Utiliza diversas correlações para o calculo do coeficiente de trans^
ferência de calor, de acordo com o regime de fluxo de refrigerante
(nucleate boiling, pool boiling, film boiling, e t c . ) .

5." DOG-VII (Ref.15):

- Usado na fase inicial do projeto termohidraulico para otimização dos
principais dados do sistema de refrigeração do reator (incluindo g£
rador de vapor) em função da geometria do reator, fatores de canal
quente, vazão, pressão e potência.

- Calcula DNBR - correlações W-3 e HDNB (regimes de 2 fases).

- Calcula o coeficiente de transmissão de calor no Gerador de Vapor-
entre o Prijnário e o Secundário.

- Os dados obtidos podem ser usados por outros códigos, através de

biblioteca por ele gerada.
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6. PAK (Ref.14);

- Investigação de transitórios de queda de vazão devido a falha
na Bomba do Circuito Primário, podendo analisar com as bombas
desligadas ou ligadas entre si através do barramento.

7. DIWAN (Ref.lS):

- Usado para calcular as quedas de pressão no Circuito Primário,

as forças a que são submetidos os internos do vaso.

- Calcula a distribuição de temperatura nos internos do vaso.

/ide.
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