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SUMÁRIO

Neste trabalho foram faltos diversos cálculos ternohi

driulicos de maneira a obter as Curvas da Proteção do nu

cleo de ANGRA-I e compará-las com as curvas fornecidas pelo

fabricante no FSAR.

Estas curvas apresentam os pontos onde DNBl^j. * 1,3 e

Potência * 1,18 x Pot em função de AT e T . a diferença,

de temperatura e a temperatura média do refrigerante entre

a entrada e salda do vaso (perna fria e perna quente) •

Para isto foi organizada uma nova estrutura computaci

onal utilizando o COBRA-IIIF , com a inclusão de novo pro

grana principal e novas rotinas, de forma a obter-se BHBS}^

desejado.

A solução é alcançada através de um processo de con

vergência utilizando para isso, parâmetros de convergência

gerados a partir de uma análise de sensibilidade.
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ABSTRACT

In this work several thermo-hidraulic calculation were

perfomed to obtain Protection set-points lines for the Angra

-1 reactor core in order to compare with the values presented

by the vendor in the PSAR.

These lines are the locus of points where DNBK-jn* 1*3

and Power « 1,18 x P n o m i n a^ *« * function of ATm and T*n, the

temperature difference and the average coolant temperature

between hot and cold legs.

A computation scheme was developed using COBRA-IXIF as

a subroutine of a new main program and adding new subrouti^

nes in order to obtain the desired DNBR. The solution is ob

tained through a convergence procedure using parameters

mated in a sensivity study.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Objetivo

Este trabalho tem como objetivo a determinação das

Curvas de Proteção do reator de ANGRA-I, co^o subsídio pa

ra os trabalhos de licenciamento da CNEN.

A proteção do núcleo de um reator se refere, em sín

tese, na determinação das condições limitantes para excur

são da potência e das condições de operação que garantam

uma transferência de calor ótima das pastilhas de U0_ até

o líquido refrigerante e também que a temperatura central

da pastilha não atinja o pcnto de fusão.

Dois parâmetros importantes estão associados ao pro

cesso de geração de calor e ã otimização da transferência

de calor. :

- Previsão contra formação do DNB (Departure from Nu

cleate Boiling) - fenômeno responsável pelo colapso da

transferência de calor entre a superfície da barra e o re

frlgerante - através da determinação da relação entre o

Fluxo critico de calor e o Fluxo de Calor Local para a bar

ra mais quente, denominada de DNBR (DNB ratio).

1



- Densidade Linear Maxima de Potência permitida (kt/ft

máx.) que garanta uma temperatura máxima do UO2 que não atin

ja a temperatura de fusão. A certeza de não se atingir a den

sidade máxima de potência está em definir a Potência Máxima'

de Operação do reator, considerando os Fatores de Pico para

distribuição de potência.

A proteção do reator é efetivada pelo seu desligamen-

to antes que as condições e a potência de operação impliquem

em deficiências na transferência de calor e temperaturas pe-

rigosas para as pastilhas de U0-.

O sinal de desligamento do reator ê obtido através das

medidas dos parâmetros termohidrãulicos que definem as condi

çôes de operação.

Pela medida de f e AT é possível predizer com boa mar

gem de segurança que não haja formação de DNB e que a

densidade linear máxima de potência não ultrapasse o valor

previsto.

Por isso são definidos dois tipos de desligamento :.

AT-sobretemperatura (desligamento por deficiência na tranfe-

rência de calor) e AT-sobrepotência (desligamento por exces-

so de potência).

Através de circuitos anãlogo-digitais, utilizando as

medidas dos parâmetros termohidráulicos, os sinais de desli-

gamento são constantemente gerados, sendo comparados a nl



veis previamente estabelecidos e quando se igualam ao

sinal de desligamento, tanto por AT-sobrepot. ou AT - sobre

temp., o reator ê desligado.

0 ajuste do nível para desligamento ê obtido a par-

tir das Curvas de Proteção, incluindo também os erros de

medida e retardo entre a medição e a geração de sinal de

desligamento. Estas curvas apresentam para diferentes pres-

sões de trabalho os ponto onde DNBR =1,3 e Potência = l,18x

x Pot ^ em termos de AT e T .noro m m

No processo de revisão de projeto como parte da aná-

lise de segurança que a CNEN realiza para fins de licencia-

mento, decidiu-se obter estas curvas de um modo independen-

te do fabricante a fim de verificar a adequabilidade do

projeto apresentado pela Westinghouse no FSAR .

Para obtenção destas curvas foi realizada uma análi-

se termohidrãulica e cálculos de Fluxos Críticos, usando

uma versão do código COBRA-III12, COBRA-IIIF13, e nesta

versão foram realizadas diversas modificações e inclusão.

de novas rotinas.

1.2 - Revisão Bibliográficas

A utilização cada vez mais crescente nas duas últi-

mas décadas de reatores tipo PWR, levou a um aprofundamen-

to nos estudos envolvendo transferência de calor com altos

fluxos térmicos e sob condições de subresfriamento.



Devido a necessidade de se conhecer e controlar a ocor

rência de DNB, diferentes correlações foram desenvolvidas

para determinação de Fluxo Critico em barras cilíndricas ar_

madas em feixes, com escoamento uniforme.

29Jens e Lottes desenvolveram, jâ em 1950, extenso tra

balho, obtendo resultados bastante satisfatórios com rela

ção â previsão de fluxo critico em barras verticais e altas

pressões.

Zuber e outros, perto de 1960, aprimoraram estudos

sobre a "crise de ebulição" em convecção forçada, mas a ve

rificação em escala industrial não deu os resultados satis_

fatórios.

Tong e outros publicaram er- 1963 experiências com

uma correlação que considera as variáveis macroscópicas do

sistema, na predição do Fluxo Critico. Mais tarde ficaria

conhecida pela correlação W-3 .

Tong posteriormente, e baseado também em estudos de

outros, questionou a validade em se usar dados médios de um

feixe de barras. Sugeriu então que as condições termohidrãu

licas em cada canal deveriam ser usadas com o objetivo

de obter dados mais realistas.

Nos laboratórioe da Universidade de Columbia , por

contrato da Westinghouse, foi montado um sistema com feixe



de barras aquecidas, por corrente elétrica contínua e pres-

são mixima de operação podendo ir acima da pressão dos

PWR. Foram feitas diversas medidas sob condições as mais

reais possíveis em relação ao reator tipo PWR. Os resulta

dos foram então comparados com os obtidos na análise de ca

da canal pelo código THINC-I obtendo-se,para a previsão de

DNB, desvio padrão de 7,4%. As condições de análise, ê bom

ressaltar, foram de fluxo térmico não uniforme, correlação

W-3 corrigida pelos fatores de espaçamento das grades, e

influência de paredes frias.

0 código THINC-I evoluiu para o código THINC-IV usado

atualmente nos cálculos estáticos da Westinghouse.

Outros códigos surgiram, e entre eles um dos mais u

sados é o da série COBRA. A partir do COBRA-III foi feî

ta a versão COBRA-IIIF que pode trabalhar com fronteiras

laterais abertas, sendo possível obter-se soluções desde

1/4 de núcleo até o canal mais quente, por divisão da aná

lise em etapas. No antigo GAN foi feito um trabalho utili^

zando este código, onde foram determinadas sensibilidades'

de correlações e modelos para o ponto de operação obtendo-

se resultados satisfatórios.

0 presente trabalho ê uma evolução dos métodos apre-

sentados na ref. 7, aplicados para as condições das Curvas

de Proteção do reator.



1.3 - Descrição do Trabalho

No Cap. 2 é feita a classificação geral dos eventos

transitórios típicos na central, e especificadas as bases

de projeto na determinação dos parâmetros de proteção. São

definidas as correlações usadas na determinação do ONBR e

os fatores corretivos.

São definidas as curvas de proteção e o modo como'

elas são utilizadas na determinação das curvas de desligamen

to através das equações de AT-sobretemp. e AT-sobrepot., pa-

ra o caso de ANGRA-I. No Cap.2 são também descritos de forma

qualitativa os sistemas de medição dos parâmetros envolvidos

na proteção e na geração do sinal de desligamento.

No Cap. 3 são descritos os procedimentos necessários pa

ra analise termo-hidrãulida, tais como, a determinação dos co

eficientes de "cross-flow", de queda de pressão, dados geo

métricos do reator e definição da divisão da análise em

3 etapas. Novas apreciações sobre a queda de pressão e do

modelo de "cross-flow" de dispersão são feitas (ver Apêndi

ce-C).

Devido o envolvimento de muitos parâmetros, foi reali

zado no inicio do Cap. 4 um estudo de sensibilidade do DNBR

em função de q" e T . Este estudo foi utilizado para definir o

esquema de convergência na determinação do D N B R
m i n

 d e "

sejado, baseando-se nos fatores de convergência BQNBR e m

e a ( ver item 4.2.1 ). No Cap. 4 é descrito passo a passo



as operações executadas pela nova estrutura computacional ,

na obtenção do DNBR . especificado.

0 Cap. 5 trata da análise dos resultados comparando—

os com os fornecidos pelo FSAR e os desvios obtidos.

0 Cap. 6 trata das conclusões em relação aos dados ob

tidos e são feitas também algumas sugestões.

No tocante ao programa, todas as modificações, inclu-

são do novo programa principal e outras rotinas, estão des_

critas no Apêndice-A.



CAPÍTULO II

CURVAS DE PROTEÇÃO E DESLIGAMENTO,SISTEMAS

DE MEDIÇÃO E LÕGICA DE PROTEÇÃO

2.1 - Integridade do Núcleo

O conceito de Integridade do Núcleo está relacionado

principalmente a dois objetivos : o desempenho estrutural

e o desempenho mecânico-nuclear.

O primeiro inclui os componentes pesados e os compo

nentes de fixação, tal como os delimitadores de fluxo de

.refrigerante, as grades espaçadoras, tubos guias, etc.

Já o bom desempenho mecânico-nuclear depende da inte_

gridade das barras de combustível, ou seja, deve-se evitar

o máximo possível falhas no revestimento de forma não ha

ver contaminação do refrigerante por materiais radioativos

durante a operação do reator.

• •

A classificação e a definição das condições de opera

çãoe a variação da potência do reator é feita levando-se

em conta a segurança do público quanto a contaminação do

ambiente .

Dentro desta filosofia, os eventos foram classifica

dos em :

8



i - Operação Normal : poderá haver falhas em algumas

barras, devido a problemas de sua construção, causando li_

beração de material radioativo, entretanto em níveis bem a

baixo da capacidade do sistema de remoção dos materiais

contaminantes.

ii - Eventos transitórios dentro de limites previstos

no projeto. Aqui também falhas nas barras tem as mesmas

causas do item (i).

iii - Eventos de baixa probabilidade, que provocam da

nos em algumas barras sem contudo haver contaminação fora

das areas de exclusão da central.

iv - Eventos de muito baixa probabilidade, que provo

cam falhas irreversíveis. Nestes casos, as condições de boa

transferência de calor e a sub-criticalidade devem ser ga

rantidas ao núcleo e a liberação de materiais radioativos'

fora das áreas de exclusão deve ficar abaixo do limite e£

pecifiçado pelas normas.

Os eventos do tipo (ii) se inserem dentro do con

texto do presente trabalho.

2.2 - Curvas de Proteção e Desligamento

2.2.1 - Bases de Projeto e Parâmetros de Proteção

De acordo com a classificação dos eventos
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feita na seção 2.1 ., é necessário determinar parâmetros ba

seados nas propriedades termohidráulicas do refrigerante ,

do revestimento da barra de combustível e das pastilhas de

U0-, de forma que se assegure a integridade das barras. Cs

eventos classificados na condição (ii) devem apresentar

uma margem de segurança bastante grande em relação às pro

priedades físicas dos materiais que constituem o núcleo.

A margem de segurança necessária â operação do rea

tor se resume em assegurar sempre uma boa transferência de

calor da superfície da barra ao refrigerante e que a tempe

ratura do centro da barra permaneça abaixo do ponto de fu

são, considerando as condições de entrada do refrigerante,

da potência de operação e da densidade de potência máxima

nas barras.

a - Transferência de calor da barra ao refrigerante

0 reator deve operar sempre dentro de condições

onde a transferência de calox seja a melhor possível. Sen

do assim o fluxo de calor máximo por unidade de área (q")

deve ser tal que não ocorra a transição do ponto onde há

ebulição nucleada, para o ponto onde há a criação do filme

de vapor sobre a b<

Nucleate Boiling).

2
de vapor sobre a barra, conhecido como DNB (Departure fxom

A medida da margem de segurança para evitar DNB

é dada pelo parâmetro DNBR (Departure from Nucleate Boiling

Ratio), definido por :
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q"
DNBR = • D N B — • (2.1)

q"LOCAL

onde

'.,„ , fluxo de calor que provoca DNB

^"L0CAL'
 f l u x o d e C a l o r n o local em estudo.

Para assegurar que DNB não ocorra a condição

postaé : DNBR > 1 .

O valor q"DNB é calculado pela correlação e

ca conhecida por W-3*, desenvolvida pela Westinghouse e in

ternacionalmente aceita.

Esta correlação foi desenvolvida baseado em nume

rosos dados obtidos em modelo de laboratório, com um único

canal em condições de sub-resfriamento e fluxo de calor u

niforme ao longo da barra.

Diversos estudos foram feitos no intuito de adap_

tar a correlação W-3 as condições reais do núcleo de reato

res tipo PWR,composto por feixes de barras e onde o fluxo

de calor é não uniforme.

As diferenças principais na previsão do DNB num

único canal com a barra aquecida uniformemente e num feixe

(*) Apêndice-B
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de barras aquecidas não-uniformemente são

- A forma da distribuição do fluxo térmico.

- A mistura do fluxo de refrigerante entre os

feixes de barras próximo ao canal de análise.

- Geometria das grades espaçadoras com e sem a

letas de dispersão.

- Espaçamento entre as grades.

* Presença de barras não aquecidas (guias de

barras de controle).

Tong analisou a influência do fluxo térmico com

distribuição não uniforme.

No caso do reator o DNBR é dado por :

DNBR • -

LOCAL

onde

q"DNB «rj / fluxo de calor em condições não uni-

forme para provocar DNB.

A relação obtida por Tong entre os fluxos de
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calor uniforme e não uniforme é representada pelo fator

V !

!WL (2.3)

onde

q"DNB 0 é idêntico a q"DNB calculado pela corre

lação W-3 .

Aplicando q"DNB N U de (2.3) em (2.2) vem :

q1

DNBR = •• """f" " . _ i - (2.4)

q" F

DNB,W-3 1
* F

LOCAL c

As grades espaçadoras tem a função de manter sõ

lida e sem vibração a estrutura de elemento combustível.

Mas ã elas foram adicionadas aletas que aumentam a turbu-

lência do refrigerante melhorando as condições para trans_

ferência de calor.

Em um modelo montado pela Universidade de Colum

bia foram obtidos diversos dados sobre as grades e corre

lações em função do tipo da grade, espaçamento, titu

Io, vazão e coeficiente de mistura do refrigerante entre

os canais. Estas influências são tomadas em conta por um

fater Fg*.

(*) Apendice-B
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A presença de barras não aquecidas, tal como os

tubos guias das barras de controle, na periferia do canal

em análise altera o equilíbrio termo-hidrodinâmico influ

enciando significativamente o q",™^. Ê utilizado para to

*

mar em conta tal efeito o fator de parede fria F , de

terminado por Tong .

Os fatores F , F e F dependem ias condições

locais do líquido e das barras e são calculados em cada

local de análise.

No cálculo do fluxo térmico local, ^"TQQIT/ S*°

levados em conta todos os fatores de natureza estatística

e que podem influenciar no valor de <I"TOCAL* E s t e s fato

res estão descritos no Apêndice-D. Durante a análise te£

mohidráulica, sao considerados constantes coro excessio do

fator F. „ para potências abaixo da potência nominal de o

peração. Há explicações no Apêndice-D sobre isso.

Um fator F_ é utilizado para descrever a influ

ência total de todos fatores de engenharia e estatístico

- T

no <I"TOCAL (
na° confundir com o Fator total de Pico F_) .

Desta maneira a expressão para DNBR, considerando F .F ,

Fg e FT fica :
DNBR

LOCAL *c

(*) Apêndice-B
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b - Temperatura do Centro da Barra

De acordo com estudos feitos por Chrlstensen a

temperatura de fusão do U0_ é 5080 F descrescendo de 58°F

por 10.000 MWD/MTU. Como garantia a temperatura máxima per

missível da linha de centro da barra é 4700 F.Considerando

que a queima das pastilhas deve chegar no máximo a 33000

MWD/MTU, tem-se uma margem de segurança de 200°F.

A distribuição radial de temperatura na pasti-

lha de combustível depende principalmente da densidade li_

near de potência local (q1 em Kw/ft) e da ccndutividade ter

mica total, desde o oxido até o refrigerante.- A condutivi-

dade total depende da condutividade de UO-, do espaçamento

entre a pastilha e o revestimento da condutividade do re

vestimento. Os modelos que são utilizados neste trabalho

já foram testados e aprovados em trabalho anterior .

. 2.2.2 - Valores Limites dos Parâmetros de Proteção

Os dois parâmetros mais importantes para e

feito de proteção do núcleo são, portanto, o DNBR mínimo e

a Potência Máxima de Operação.

Conforme a classificação dos eventos feita

na seção 2.1/ os transitórios operacionais previstos na

central que levam a condição (ii) são causados por altera-

ções na distribuição de potêncic. (principalmente axial) e

são provocados por operações indevidas das barras de con

trole, diluição excessiva do boro,mal funcionamento em e



quipamentos de controle ou redução no fluxo de refrigeran -

te.

Pela curva obtida da integral da condutivida

de do U02» na temperatura de 4700 9F tem-se, para o caso

do reator ANGRA-I, o valor da potência linear igual a

22,8 Kw/ft.

Dados experimentais tomados em diversos rea-'

tores PWR mostram que o desbalanceamento na distribuição

axial e radial por transitórios operacionais postulados

não implica em densidade linear de potência acima de 18

Kw/ft para uma sobre-potência de 1,18 da potência nominal,

mesmo para desbalanceamento axial bem maior que o máximo

permitido (ver seção 2.7). Assim, a sobre-potência máxima

permitida para transitórios i 18% da potência nominal.

Para a determinação do DNBR mínimo foram
o

feitas diversas análises em aboratõrio . Da acordo com

os dados obtidos, as incertezas na avaliação do Fluxo Cri

tico ficaram em torno de - 23%, distribüidos em - 3% para

estatística da turbulência do fluxo e variação na rugosi-

dade das superfícies, - 5% devido a tolerância no proces

so de fabricação e montagem is barras, - 5% devido a im

perfeição na correlação entre as variáveis, - 10% devido

a erros de instrumentação e construção do circuito térmi

co experimental para as análises.



Os dados obtidos são descritos por uma curva

de distribuição normal.

Em experiências utilizando grades sem aletas

de dispersão a probabilidade para se atingir DNBR=1,3 foi de

5%. Utilizando grades com aletas de dispersão os dados

obtidos comportaram-se de acordo com a distribuição próxi

ma â normal, com um deslocamento da média cerca de 8% aci-

ma da média obtida com grades sem aletas. Isto fez com

que a probabilidade de atingir DNBR-1,3 caísse para 0,1%.

Por esta razão ficou determinado que DNBR=

1,3 é um valor bastante seguro e que garante a não ocor-

rência de DNB nos limites previstos para os transitórios ope

racionais.

2.2.3 - Curvas de Proteção

É impossível prever a ocorrência de DNB du-

rante a operação do reator através de medição, já que se

trata de fenômeno localizado, e mesmo que fosse definido

uma região das barras com maior probabilidade para DNB, se

ria impraticável tal objetivo em função do número de bar- •

ras existentes no reator.

No entanto, se forem definidas com boa margem

de segurança as distribuições de potência, baseado no fato-

res de pico térmico e nuclear que podem ocorrer no reator

durante transitórios operacionais, é possível prever com



ltí

grande probabilidade de acerto o valor do DNBR mínimo atra

vés das condições de operação. Estas condições são a Tempe_

ratura de Entrada do Refrigerante, Potência Térmica, Flu

xo de Refrigerante e a Pressão. Estas condições implicam

numa determinada elevação da temperatura do refrigerante.

Pode-se então, relacionar o DNBR mínimo e a

Potência Máxima permitida em função da Diferença de Tempe-

ratura do refrigerante na entrada e na saída do vaso do re

ator e da Temperatura Média (T^. Além do fato de sua medi^

ção ser relativamente fácil e precisa, a temperatura é a

variável principal no conhecimento do que se passa no rea

tor em termos de ganho de energia.

As Curvas de Proteção apresentam os pontos

onde DNBR min = 1,3 e Potência - 1,18 x Pot. Nominal em

função de AT e fm, sendo :

" Te (2'6)

Tm = (Ts + T e ) / 2 { 2 # 7 )

onde

T , temperatura de entrada na perna fria

do reator

T_, temperatura de saída na perna quente

do reator.



Na fig. 2.1 as linhas cheias representam as

curvas de proteção de ANGRA-I fornecidas pelo FSAR .

Os pontos das curvas de proteção são obtidas

através de simulação termo-hidráulica e servem de referin

cia para o ajuste das constantes p^ramitricas das equações

das curvas de desligamento, objeto do próximo item.

2.2.4 - Curvas de Desligamento

As variáveis que definem o ponto de opera -

ção do reator, que são temperaturas, pressão e fluxo neutro

nico inferior e superior do núcleo, são medidas e combina-

das de forma a fornecer o sinal de desligamento quando AT

determinado pelos circuitos de proteção se aproximar das cur

vas de proteção.

Apesar dos fatores de segurança e de correção

usados na determinação das curvas de Proteção, os ajus-

tes do ponto de atuação dos circuitos que fornecem o sinal

de desligamento levam em conta os erros de instrumentação

e retardos na atuação. Desta forma, em um gráfico de AT con

tra T os pontos do sinal de desligamento definem as Curvas

de Desligamento, situadas próximas às de Proteção( ver li-

nhas pontilhadas da fig. 2.1 ).

As equações que fornecem os sinais de des-

ligamento de AT-sobretemperatura (proteção contra DNB ) e
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Fig. 2.1: Curvas de Proteção e Desligamento por AT-sobretemp. e

AT-sobrepot. fornecidas pelo FSAR , para Fatores de Pico e Fluxo

de Refrigerante do Projeto Térmico.
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AT-sobrepotência (proteção contra temperatura de fusão do

U0_ ) são resolvidas por circuitos anâlogos-digitais, combi-

nando as medidas de temperaturas, pressão e distribuição

de fluxo neutrônico. Estes sistemas estão descritos na

seção 2.6 .

2.3 - Critérios para Geração da Função de Proteção

Dentro do objetivo deste trabalho, será feita uma

descrição mais detalhada dos blocos funcionais envolvendo o

fluxo de sinais provenientes dos medidores de temperatura do

refrigerante na Perna Quente e na Perna Fria do Reator, dos

medidores de potência (Fluxo neutrônico no canal linear ),

pressão.

- 9
0 esquema de proteção é baseado numa Ação de Prote

ção, gerada por um único canal quando a variável medida excede

o limite previsto.

A informação sobre uma variável é obtida através de vá

rios medidores (vários canais). Cada medidor é tratado co-

mo um Canal de Informação, e por conseguinte, gerador de uma

Ação de Proteção. Se um número suficiente de medidores de

uma mesma função atingem o nível máximo previsto haverá o i-

nício de uma Ação de Proteção ao nível de Sistema, que levará

a uma determinada Função de Proteção.



2.4 - Sistemas para. Transmissão de Sinais

Após o medidor propriamente dlto,existe o Transmissor

do sinal que pode ser Elétrico ou Pneumático. A sua função

é levar o sinal ate os Circuitos de Proteção na Sala de Con

trôle.

O Transmissor Elétrico é o tipo mais utilizado devido

ao fato de que a maioria dos transdutores são de natureza e

létrica . Ha também certa desvantagem em se penetrar i con

tenção do reator através de tubos pneumáticos.

Existem dois tipos de Transmissores Elétricos :

1 - Sistema de Corrente, onde uma variação na corren

te de 4 a 20 mA eqüivale respectivamente a uma variação de

0 a 100% da variável em medição.

11 - Sistema de voltagem, onde uma variação na tensão

de 0 a 10 VDC eqüivale respectivamente a uma variação de 0

a 100% da variável em medição.

O Sistema de Corrente é usado em transmissões do sî

nal até Indicadores do Painel e Acionadores de chaves ele

tricas ou válvulas.

O Sistema de Voltagem é usado para transmissões a cu£

ta distância ou dentro da cabine de circuitos. A fig. 2.2

mostra uma combinação destes dois sistemas.



Transdutor

CABINE DE PROTEÇÃO
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cadores, etc.

ri
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Fig. 2.2: Esquema em Blocos de um Sistema de Transmissão misto (Voltagem e Corrente).
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O suprimento de energia é feito por um circuito esp£

ciai, de onde sai a informação recebida do transdutor atra

vés de uma Saída Isolada (bloqueio de Corrente Contínua por

transformador) e que alimenta circuitos que não sejam de

Proteção do Reator, e uma saída não-isolada que alimenta

circuitos de proteção do reator.

Deste modo, mesmo que se aplique uma tensão elevada

na linha de saída Isolada, ocasionada por falhas nos drcui^

tos de controle, nada acontecerá à linha onde estão lig£

dos os circuitos de Proteção.

2.5 - Potência Térmica do Reator

A determinação da Potência Térmica do reator é feita

calculando-se o produto da vazão do refrigerante (m ), pe

Ia diferença de temperatura (AT ) do refrigerante entre a

saída e entrada do vaso e pelo calor específico do refrig£

rante (c ) nas condições de operação :

Potência = Q = m c AT (2.8)
P m

onde

AT • T - Tm s e

0 s calor gerado por unidade de tempo.

Os valores de T e T são medidos de acordo com oss e
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processos descritos%na seção 2.6.1 , m é obtido do medidor

de vazão, descrito na seção 2.6.3 e c

das condições de pressão e temperatura.

de vazão, descrito na seção 2.6.3 e c ê avaliado a partir

2.6 - Medição das Variáveis para Proteção e Localização dos

Detetores

2.6.1 - Temperatura do Refrigerante

0 detetor de temperatura e constituido por

um Resistor, cuja resistência é função da temperatura.

Há também detetores de par-termoelétrico '

(Chrome1-Alumel), mas são mais lentos que os de Resistor .

0 detetor de par-termoelétrico é usado na medição de tempe

ratura no interior do núcleo, mais precisamente â saída

de alguns elementos combustíveis, com o objetivo de mapear

a temperatura do refrigerante ã saída do núcleo. Estas me

didas não tem função de proteção.

0 detetor resistor é confeccionado com fio

de platina, metal nobre muito estável e de alto ponto de

fusão, podendo com isto trabalhar em temperatura acima de

500 F com segurança e estabilidade .

2.6.1.1 - Localização dos Detetores

Em cada Perna Quente são retiradas

amostras do refrigerante através de 3 tubos numa mesma se

ção reta da Perna Quente e que formam entre si ângulo de
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120°.

A fig. 2.3-a mostra a localização

dos 3 tubos de amostragem, que depois se unem formando o

Circuito de Amostragem. A fig. 2.3-b detalha como os 3 tu

bos penetram a Perna Quente.

A coleta da amostra é feita atra

vês de 3 tubos devido ao fato da água na Perna Quente não

estar bem homogeneizada. Cada tubo coletor penetra al̂

guns centímetros, sendo que nesta parte penetrada existem

5 orifícios com o objetivo de homogeneizar ainda mais a

amostra.

Após a junção dos três tubos de a

mostragem ao tubo de 2 in, existe uma válvula tipo "root"

localizada acima dos bocais do vaso do reator.

Devido a grande importância deste

sistema de medida existem 4 detetores que são montados

num tubo um pouco mais largo que o tubo de 2 in, sendo que

cada detetor mantém um perfeito isolamento elétrico entre

si è a tubulação. O comprimento do tubo especial onde e£

tão instalados os detetores é de 20 in. Cerca de 9 in an

tes dos detetores existe uma válvula de isolamento da li -

de amostragem.

0 sistema de medida da Perna Fria

difere do sistema da Perna Quente, na maneira como é amo£



Oo Vaso

válvula
de Isolamento

GER.
de

VAPOR

Medidor
de Fluxo __J

20 in.

Oet. da Perna Quente

Substitutos

Oet. da Perna Fria
T,

Para o Vaso

Fig. 2.3-a: Circuitos de Amostragem do Refrigerante, para medição da Temperatura» idêntico
para os dois Circuitos Primários.



Aos Medidores

Perna Quente

Fig. 2.3-b: Detalhe da amostragem na Perna Quente.

G.V.

CIRC. PRIMÁRIO - 2

CIRC. PRIMÁRIO - 1

Fig. 2.4: Localização do Sistema de Medição de Temperatura nos Cir-
cuitos Primários.
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trada a água de regrigeração. Como a amostra ê feita perto

da descarga da bomba, a amostragem ê feita por apenas um tu

bo, pois a água ao sair da bomba está bem homogeneizada.

Este circuito após passar por uma vál-

vula de isolamento se junta com o circuito de amostragem da

Perna Quente. Logo depois existe um medidor de Fluxo do Li-

quido amostrado. Se este fluxo for abaixo do previsto há

desligamento automático do reator.

O retorno se faz entre o Gerador de Va

por e a Bomba, na parte superior da tubulação.

Todo este sistema é idêntico nos dois

Circuitos Primários. A fig. 2.4 dá uma idéia geral da locali-

zação dos sistemas nos Circuitos Primários.

2.6.2 - Pressão

A medição da Pressão do Primário, para efeito

de proteção, é feita no Pressurizador, já que este ê o

equipamento responsável pelo controle da pressão nos 2 Cir

cultos Primários.

Existem ao todo quatro medidores, localizados

na parte superior do pressurizador , conforme pode-se ver

nas fig. 2.5-a,b. Em um dos medidores são conectados dois tran

smissores de pressão, totalizando quatro sinais de pressão.
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Nível de
Água

384,0

(b) Posição Radial

(a ) Posição Axial

Fig. 2.5-a,b: Corte simplificado do Pressurizador e localização

dos Medidores de Pressão usados no Sistema de Proteção.

2.6.3 - Sistema de Medida do Fluxo de Refrigerante

Como a tubulação do Circuito Primário ê" de diâ-

metro muito grande, emprega-se um sistema de medida que se ba-

seia na diferença da pressão entre o raio interno e o raio exter

no de um joelho da tubulação, de acordo com a f ig . 2.6 .



Raio Interno da Tubulação

do Primário

13

Tubo de Amostragem

Secção Reta do Primário

perpendicular ao Fluxo

Fig. 2.6: Amostragem das Pressões no Raio Interno e Ex-

terno do joelho da tubulação do Primário para medição

do Fluxo do Refrigerante.



As amostras das pressões são feitas por tu-

bos bem estreitos que levam a informação das pressões a um

transmissor que converte a diferença de pressão em corren

te elétrica, proporcional ã diferença de pressão (ver fig.

2.7). Sabe-se que a raiz quadrada da diferença de pressão

é proporcional ao Fluxo de refrigerante. Assim, tem-se duas

conversões (tcansduçoes) de variáveis para medir-se o fluxo:

AP = Px - P£ (2.9)

/ÃP (2.10)

onde

G = fluxo de refrigerante.

De acordo com a fig. 2.7, a corrente que pas_

sa pela bobina e tal que deve anular o erro. Assim, quan

to maior AP maior a corrente necessária.

A calibração é feita em relação a um fluxo

de referência (Q_ef) correspondente a AP f , estabelecido

durante o período de partida da usina :

B { _ _ } ^ G = G ( }

(2.31)



J J

Detetor de Erro

Vedação Flexível

Diafragma

Bobina de Força

Fig. 2.7: Transdutor Dif. de Pressão x Corrente Elétrica para medi-
ção do Fluxo de Refrigerante.



A precisão absoluta medida situa-se dentro

de ± 10% , e a repetição do sinal de desligamento para

baixo fluxo fica dentro de - 1%

Para cada Circuito Primário existem 3 medi_

dores localizados entre o Gerador de Vapor e a Bomba. E

xistem 3 tubos amostradores na parte de baixa pressão do

joelho e 1 tubo na parte de alta pressão. Desta forma, a

amostragem de alta pressão é comum aos três detetores. A

fig. 2.8 apresenta o esquema simplificado do sistema de

refrigeração e a localização dos detetores.

2,6.4 - Potência Nuclear

Os instrumentos de medida de Fluxo Neutrô-

nico para controle da potência e geração de Ações de Pro

teção estão situados em torno do vaso do reator.

Os medidores conhecidos não conseguem var

rer toda a faixa que vai do fluxo provocado pela Fonte

Primária de Radiação até ao fluxo de neutrons na potên

cia nominal e máxima do reator. Por isso divide-se a me

dição em três faixas:

a. Faixa da Fonte, onde a medição é feita

por dois detetores que estão situados perto das duas Fon

tes Primárias, a 1/4 da altura do núcleo. São usados Con

tadores Proporcionais, devido â sua grande sensibilidade

(Ver fig. 2.9-a) .
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ü
CIRC. PRIMÁRIO - 1

*• Válvula de Isolamento

I—{Xr-

Transdutores do
Dif. de PressãoxCorrente

CIRC. PRIMÁRIO - 2

Fig. 2.8: Localização dos Medidores de Fluxo de Refrigerante nos Cir-

cuitos Primários.
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1809

2709

Fonte Primária
Fonte Secundária

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

Proporcionais(CP) e das Câmaras de Ionizaçãc Compensadas(CIC)

Paredes do Vaso h 1 ft

5 ft 6 ft

T
5 ft 6 ft

Ü
(b) Posição Axial das Câmaras de Ionizaçao não Compensadas e

suas dimensões.

Fig. 2.9-a,b: Detetores NeutrÕnicos Externos.



b. Faixa Intermediária, onde a medição é feî

ta por dois detetores situados na mesma posição radial dos

detetores da Faixa de Fonte, mas a 1/2 da altura do núcleo.

São usadas Câmaras de Ionização Compensadas (Ver fig. 2.9-

a).

c. Faixa de Potência (Canal Linear), onde as

medições são feitas por 8 Câmaras de Ionização não Compen-

sadas. Em cada posição radial existem 2 Câmaras de Ioniza-

ção de formato tal que uma abrange a metade inferior do nú

cleo e a outra, a metade superior. Fica então um conjunto

de quatro medidores, sendo que cada conjunto fornece 2 s_i

nais equivalentes à potência integral inferior e superior

"do núcleo. Este arranjo permite avaliar o Desbalanceamento

Axial (Axial off set) que é um dos parâmetros que influen-

ciam na equação de desligamento de AT - sobre temperatura.

Todo este conjunto de. medidores serve para

monitorar, controlar e proteger o reator desde a potência

zero até 120% da potência nominal e também gravar excu£

ções de potência de até 200% da potência nominal, para g<a

rantir linearidade '_ registrar possíveis picos.

2.7 - Sistema Lógico para Desligamento do Reator

Na proteção contra AT - eobre temperatura, os sinais

gerados pelos medidores de temperatura do refrigerante (4

para Perna Fria e 4 para Perna Quente) são combinados em

circuitos analógicos somadores, sub-tratores e divisores ,



de forma que um detetor da Perna Quente e um da Perna Fri

a forneçam AT e T.

De acordo cora a fig. 2.10, dois pares de

detetores do Circuito Primário n9 1 fornecem os sinais AT2

T_ e AT., T. e no Circuito Primário n9 2, AT., T, e AT_,
2 4 4 1 1 3

O sinal de AT-sobretemperatura e gerado

por circuitos analógicos que "resolvem" a equação que de-

termina o ponto de desligamento do reator. Este ponto va-

ria de acordo com as condições de operação do reator, que

são Pressão, Desbalanceamento Axial do Fluxo Térmico, Tem-

peratura Média. A Vazão é considerada constante. O Desba-

lanceamento Axial é função da distribuição axial do flu-

xo neutrônico na parte superior e inferior do núcleo.

Quando o sinal gerado fôr igual ao sinal

da Curva de Desligamento,definida pelo ajuste dos "set-po

ints", o bi-estãvel gera um sinal lógico. 0 sinal de des-

ligamento (Função de Proteção) será gerado quando houver

coincidência de 2 sinais lógicos no mínimo. Isto é feito

pelo Circ. de Coincidência de 2 entre 4 (ver fig. 2.11).

Na proteção contra AT-sobrepotência o sis

tema utilizado e idêntico ao de Proteção contra AT-sobre-

temp. Ha diferença apenas no Circuito Gerador de "set- po

int", alem de não serem utilizados os sinais de Pressão

e Desbalanceamento Axial.



CIRCUITO
PRIMÁRIO N91

CIRCUITO
PRIMÁRIO N92
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14 AT4 T2AT2 T] ATj
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do Sinal de Desligamento

Transdutor de Temperatura(resistivo)
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TT

Fig. 2.10: Diagrama Esquematico em Blocos da Geração dos Sinais AT
e T.
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Os circuitos geradores de AT-sobretemperatura

e AT-sobrepotência fornecem um sinal de AT baseados nas e

quações de AT-sobretemperatura e AT-sobrepotência. Na ver-

dade o sinal gerado varia em torno de um

nado com a potência nominal de operação.

dade o sinal gerado varia em torno de ura valor AT relacio-

As equações para ANGRA-I estão descritas abai

xo, assim como as constantes definidas para o estado esta-

cionário. Estas constantes são ajustadas por controles ma-

nuais durante o período de entrada em funcionamento da cen-

tral :

a. Equação de Desligamento por-AT-sobretempe-

ratura.

l+x,s
AT = AT A.+A- —(T-T,)+A,(P-P,)-f(AI)I

O -L ^1+T2s 1 3 1

(2.12)

onde

AT = diferença de temperatura na potência no

minai de operação(9F).

T = temperatura média do refrigerante (9F)

T1 = 582,7 9F

P = pressão obtida no pressurizador (psig)

Pĵ  = 2235 psig

Ax = 1,0702



A2 = 0,01267 / 9F

A3'= 0,000634 / psi

£(AI) = é função da diferença entre a conta

gem da Câmara de Ionização Superior

e a Inferior no Canal de Potência.

Conforme e fig. 2.12 f(AI)=0 se

(• - *. *)/(* + •• *) ficar1 sup m f ' sup xnf

entre -31% e 11%.

1+Ti S
JL_ = compensação dinâmica tipo "lead-lag"

1+T2S

para T . T, e x- são ctes. de tempo:

T = 3 0 e T = 4 seg.

s = operador laplaciano.

b. Equação de Desligamento por AT-sobrepo -

tência

AT = ATo | B l - B 2 l í ^ T - B3(T -

(2.13)

onde

AT = diferença de temperatura na potên

cia nominal de operação (9F)

T = temperatura media (9F)

T1 - 582,7 (9F)

Bx « 1,0903

« 0 , quando f decresce

= 0,02/9F, quando T cresce

B3
T0,001234/9F para T = T,

0 para T < T,



T-»S3 ' -
= compensação dinâmica para varia-

ção de T e retardo: x = 5 seg.
* m J
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Fig. 2.12: Redução do Nível de Desligamento por AT-sobretemperatura em função do Desba-

lanceamento Axial, f(AI) .



CAPÍTULO III

ANÁLISE TERMOHIDRÂULICA PARA DETERMINAÇÃO DAS

CURVAS DE PROTEÇÃO

3.1 - Geometria do Vaso e do Núcleo

0 reator de ANGRA-1, como todo reator tipo PWR, é

composto da Super-estrutura Mecânica do Núcleo onde está

distribuiõo o combustível e dos mecanismos de Controle e

Instrumentação.

A fig. 3.1-a da uma idéia de como todo o sistema e£

tá arranjado.

0 núcleo e composto por 121 eiernentcs combustíveis,

dispostos de acordo com a fig. 3.1-b .

Cada elemento combustível é composto por 235 barras

de combustível, 20 tubos guias de barras de controle e 1

tubo guia para Instrumentação interna.

A estabilidade deste arranjo é obtida através de 6

grades dispostas ao longo do elemento combustível segundo

a fig. 3.2 . Além desta função, as 6 grades internas tem

a função de homogeneizar o refrigerante, conforme será

explicado adiante.

Em volta do núcleo, bem encostado e acompanhando a

45
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Entrada de Cabos
Elétricos para Ins
trumentação
Barra de Acio
namento

Del imitador
da Vazão

Vazo

Barril

Placa de Supor-
te de Esforços

Mecanismo de Acionamento
das Barras de Controle •

Placa de Suporte
Superior

Placa Superior do
Núcleo

Blindagem Térmica

Núcleo

Placa Inferior do
Núcleo

Guiss de Instrumentação

(a) Corte Vertical do Vaso do Reator

Núcleo

Del imitador da
Vazão

Barril

Blidagem Térmica

Vaso do Reator

(b) Corte Horizontal do Vaso do Reator

Fig. 3.1-a,b: Componentes principais do Vaso do Reator( fora de esca-
la).
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3,11 (Parte c/ o diãm. dos
I tubos guias reduzidos)

Fig. 3.2: Disposição das Grades Espaçadoras nc Elemento Combus-
tível - Dimensões em pol. (Desenho fora de escala).



forma do núcleo fica o Delimitador de vazão (Baffle) , de

pois o Barril (Barrei), Blindagem térmica e o Vaso.

O refrigerante chega ao núcleo penetrando por entre

a Blindagem Térmica, o Vaso e o Barril, dirige-se a parte

inferior do vaso, sobe passando pela Placa Inferior de Ho

mogeneização e Distribuição do Flu>.o e depois pelo Nú-

cleo, sendo o fluxo de refrigerante orientado dentro do

núcleo pelo Delimitador de Vazão.

Uma parcela do refrigerante flue por entre o Deliitú

tador e o Barril, sendo chamado de Fluxo de Desvio (By_

pas's). £ utilizado para refrigeração da parte superior do

va J do reator onde estão situadas as barras de controle e

os equipamentos internos de movimentação das barras de

controle. Este fluxo se mistura com o fluxo de refrigerei

ção do núcleo ocasionando a queda de temperatura na saída

Pelo fato deste fluxo ser 4,5% do fluxo de entrada, sua in

flüência é significante nos cálculos deste trabalho.

A tabela 3.1 apresenta os dados de construção e de

geometria dos componentes do núcleo e do vaso do reator.

3.2 - Esquematizaçao das Etapas de Cálculo

A analise termohidráulica inicialmente é feita em

1/8 de núcleo, abrangendo 21 elementos combustíveis. Isto

é possível pelo fato do núcleo ser simétrico, estar no ,1

nício de vida, sem xenônio e, desta maneira, ter a distri



buição espacial de,fluxo simétrica.

Os cálculos das propriedades termohidráulicas,de dis_

tribuição de temperatura e de Fluxos Críticos são executa^

dos em 3 etapas.

Na 1. etapa é feita a análise termo-hidrãulico dos

21 elementos combustíveis (e.c.) de 1/8 de núcleo. Cada

e.c. é representado por uma barra equivalente associada ao

canal equivalente onde circula o refrigerante. Nesta etapa

é identificado o e.c. mais quente, isto é, de maior ental-

pia na saída. As informações sobre transferência de massa,

energia e momento são obtidas e guardadas para uma poss_í

vel interação com a próxima etapa. A fig. 3.3-a mostra a

disposição dos sub-canais.

Na 2. etapa, o e.c. mais quente e dividido em 16 pa£

tes iguais, obtendo-se as informações termo-hidráulicas ne

cessárias (fig. 3.3-b).

As informações sobre os e.c. guardadas na 1? etapa

são usadas para definir as condições de fronteira do e.c.

mais quente que está sendo analizado. Estas informações são

pressão, vazão, temperatura, entalpia, "cross-flow", títii

Io, fração de vazios e dados de geometria. A região mais

quente é identificada, gravando-se os resultados para a

próxima etapa.
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Tabela 3.1

Dados Gerais sobre o vaso e o núcleo do reator de

ANGRA-1 (Geometria , Potência, Fatores de Pico) .

Parâmetros Termohidraulicos

1. Calor extraído do Núcleo

2. Pressão Nominal do Sistema

3. Vazão Total de Refrigerante

4. Vazão Efetiva para transfe-

rência de calor

5. Ãrea do Vazão dentro do Nu

cleo (Z>2,21 ft)

'6. Fluxo Médio de Refrigerante

no núcleo (un Z>2,21 ft)

7. Temperatura Nominal de En

trada

8. Acréscimo de Temperatura no

Núcleo (Nominal)

9. Acréscimo de Temperatura no

Vaso (Nominal)

10. Temperatura média no Núcleo

(Nominal)

11. Temperatura média no Vaso

(Nominal)

12. Ãrea Efetiva para transferee

cia de calor

13. Fluxo Médio de Calor

14. Fluxo Máximo de Calor para

Operação Normal

6,403x10

2250

7,llxlO7

6,79xlO7

26,4

2,57xlO6

549,5

69,1

66,4

586,0

582,7

33300

187100

437800

Btu/hr.

psia

lbm/hr

lbm/hr

ft2

lbm/hr.ft

°F

°F

°F

°F

°F

ft2

Btu/hr.ft

Btu/hr.ft



15. Densidade Media de Potência

16. Densidade Máxima de Potência

para Operação Normal

17. Densidade Máxima de Potência

para efeito de Proteção

18. Fator de Pico para Fluxo de

Calor

19. DNBR típico para condições

'nominais (não conservativo)

20. DNBR mínimo para transientes

operacionais(conservativo)

21. Temperatura Máxima do Combus_

tível em Condições Nominais

22. Temperatura Máxima do Combus_

tível para efeito de Prot£

ção

5,37

12,8

18,0

2,34

2,08

1,30

kw/ft

kw/ft

kw/ft

3275

4100

Parâmetros do Projeto Mecânico

1. Número de Elementos Combustíveis ' 121

2. Número de barras por Elemento

Combustível

3. Distância entre centros de duas

barras próximas

4. Dimensão do contorno externo do

elemento combustível

5. Número de grade espaçadoras por

elemento combustível

6. Número de barras no núcleo

7. Diâmetro externo de cada barra

235

0,485 in

7,763x7,763 in

8-Tipo "R"

28.435

0,374 in



8. Diâmetro da pastilha de ÜO_ 0,3225 in

9. Altura da pastilha 0/530 in

10. Número de barras absorvedoras

por elemento combustível 20 in

11. Barril do Núcleo, Diâmetro in

terno e externo

12. Diâmetro Equivalente do Núcleo

13. Altura ativa do Núcleo

109

96,

144

,0/112

5

,5 in

in

in



Na 3. etapa e região mais quente e dividida em nove

partes formando 9 canais de acordo com a fig. 3.3-c. De

terminam-se as propriedades do refrigerante ao longo dos

canais,interagindo os canais das fronteiras com as re

giões adjacentes a região mais quente.

De posse das propriedades do refrigerante ao longo

dos canais, parte-se para o cálculo da distribuição detém

peratura no interior das barras de combustível e do DNBR

ao longo de cada canal.

3-3 ~ Código CQBRA-III F

As informações explanadas na seção 3.2 são obtidas

:onjunto de subrotj

grama digital COBRA-III]

pelo conjunto de subrotinas que compõem uma versão do pro

,12

13A versão COBRA-III F inclui no seu esquema a pos_

sibilidade de armazenar em uma Unidade Lógica todas as in

formações sobre o refrigerante dentro dos canais. Estas

informações iteragem com as da etapa posterior de acordo

com que está descrito na seção 3.2.

Nesta versão foram acoplados os programas TEMPERAT

e BURNOUT que dispondo das informações dadas pelo COBRA-

III modificado (fronteira laterais abertas) sobre tempera

tura, condutividade, pressão, vazão, titulo e informações

geométricas dos canais, calculam respectivamente a distri

buição do temperatura dentro das barras dos elementos com



bustíveis e o fluxo de calor crítico ao longo das barras.

Na versão COBRA-IIIF também foi incorporado o Modê

Io de Balanço de Energia da Fase Líquida , utilizado no

cálculo do título real.

3.3.1 - Modificações Realizadas na Estrutura do Có

digo

Uma nova estrutura foi organizada de forma

a preencher os requisitos para executar os cálculos pro-

postos neste trabalho.

Foi incluido novo Programa Principal no

qual são definidos, o tipo de cálculo a ser feito através

de opção nos dados entrada, os critérios de convergência ,

desvios lógicos e saída dos resultados específicos para

os pontos das curvas.

Os dados de entrada de cada etapa são lidos

e gravados em Unidade Lógica de trabalho.

A memória necessária para rodar o programa

foi reduzida com o objetivo de baixar os custos computa-

cionais.

No Apêndice-A estão descritos todas estas

modificações e realizações de forma detalhada.



3.4 - Analises no Ejstado Estacionário (Potência Nominal)

14No antigo GAN*' , hoje GNT**, foi desenvolvido um

trabalho de tese utilizando o códí go COBRA-III F com o ob

jetivo de analisar e determinar os parâmetros termo hidrãu

licos e DNBR para ANGRA-1 no estado estacionário, com ope

ração na potência nominal.

Foram feitas também diversas análises de sensibilida

des com referência às correlações utilizadas na determina-

ção do coeficiente de transferência de calor da água

ttus-Bôelter ), do coeficiente de vazios e título real(Mo

dêlo de Levy e Modelo do balanço de energia da fase l£

quida), do DNBR (Correlação W-3, fatores de fluxo

forme e correlações para grade-R e paredes frias), da con

dutividade de U02 e da condutividade da região entre o U0~

e o Zircalloy (gap).

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios .

Na determinação do título real o modelo da fase líquida mos_

trou-se mais realista em sua previsão epor isso adotado .

Quanto ao modelo para "cross-flow" e coeficiente de queda

de pressão nas grades, foi feito neste trabalho nova apre-

ciação e cálculos para os coeficientes de "cross-flow" e

queda de pressão. 0 Apêndice-C apresenta o modelo para o

(*) GAN - Grupo de Análise do Nücleo-CNEN

(**) GNT - Grupo de Neutrônica e Termo hidráulica - CNEN



cálculo do coeficiente cie "cross-flow" por dispersão e na

seção 3.6 os cálculos da queda de pressão nas grades e d£

terminação dos coeficientes.

3.5 - Distribuição da Potência no Núcleo

A presente análise é feita sob as condições de in_I

cio de vida, sem Xenônio, com as Barras de Controle total̂

mente retiradas. 0 formato da distribuição da potência é

tridimensional, sendo então função de x,y e z . A dimen

são z é ao longo das barras, e as dimensões x, y se diri

gem do centro do núcleo à periferia. A distribuição de po

tência é função direta da distribuição neutrônica no nú

cleo, que varia segundo as zonas de enriquecimento, aquei_

ma e a posição das barras de controle parciais e totais.

3.5.1 - Distribuição Axial e Radial(x,y) e Grau de

Assimetria

A distribuição axial é tomada a mesma para

todas as barras do núcleo.

Para determinada posição x,y e z do núcleo

a potência térmica gerado naquele ponto é dada pe?.a ex-

pressão:

" = i|> . Úi . q " ( 3 . 1 )
x,y,z vz rx,y ^

if» é a relação entre a potência da barra em



z pela potência total da barra, sendo ty

normalizada para 1.

ty é definido como a relação potência inte-

gral da barra na posição (x,y) e a média

da potência integral de todas as barras.

Estas distribuições foram determinadas pelo

14 ..
GAN a partir da analise neutronica. A distribuição em

(x,y) está esquematizado nas fig 3.4-a,b,c respectivamen-

te para os elementos combustíveis de 1/8 de núcleo, as bar

ras das regiões do elemento combustível mais quente e as

barras dos canais da região mais quente.

A forma do fluxo térmico axial é de suma im

portância. A localização do DNBR mínimo numa barra está

diretamente relacionado com a posição do pico da distribui

cão de ty . 0 valor máximo de i|» obtido pele GAN foi 1,50.

A Westinghouse, em todas as análises, toma sempre ty max-
té

= 1,55.

A curva obtida pelo GAN foi modificada de

modo que t|> max fosse 1,55 mas mantendo-se igual a área

sob a curva .

A fig. 3.5 mostra a forma da distribuição

axial calculada e modificada.
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Fig. 3.4-c: Distribuição (x,y) da Potência Nonnaiizada para
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Excursões rápidas de potência são feitas com

a retiraáa ou inserção de barras, e nestas operações é neco£

sário conhecer e avaliar como e quanto a forma do fluxo

térmico axial varia. Esta avaliação i feita pela diferença

entre a medida do fluxo neutrônico integral da pnrte supe

rior e a medida do fluxo neutrônico integral da parte infe

rior do núcleo .

0 processo de medição está descrito no Cap 2,

item 2.6.4 .

0 grau de assimetria é dado por :

A? = -§ í. (3.2)

onde

0O e 0r - fluxo medido pela câmara ãc ioniza

ção superior e inferior, respecti-

vamente .

Há uma relação direta entre Ap e a diferença

de correntes (AI), fornecidas pelas câmaras. No Cap 2, se

ção 2.7 , é mostrado de que forma o sinal AI altera o pon

to de desligamento por intermédio da equação de AT-sobre -

temperatura.

3.5.2 - Distribuição no interior da Barra

A distribuição radial de potência no inte-



rior da pastilhe. de UO foi determinada com auxílio do có-

digo HAMMER , para início de vida do núcleo.

A fig. 3.6 apresenta a Potência Normalizada em

função do raio da pastilha, obtida pelo GAN.

3.6 - Perda de Pressão e "Cross-flow"

Dentro do núcleo a queda de pressão irreversível é

provocada por fricção na superfície das barras e por perdas

nas grades espaçadoras.

Estas informações são dadas ao programa através do

fator de frição e coeficiente de perda de pressão, que são

aplicados na equação de momento axial.

Apesar do reator PWR trabalhar nas condições nomi-

nais essencialmente com o refrigerante na fase líquida, em

certas condições há produção de vazios que alteram o fa-

tor de fricção de maneira sensível. Para isso o programa u

sa o Fator de Correção Bi-fásico obtido do Modelo de Ar-

mand13'17.

0 fator de fricção é dado pela correlação f=a(Re) +

+c, onde as constantes a, b e c são determinadas em função

da rugosidade e diâmetro equivalente dos canais. 0 va-

lor delas já foi determinado em trabalhos anteriores e

adotado neste. Para ANGRA-I tem-se : f = 0,5(Re)~0'32 +

+ 0,0056.
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3.6.1 - Perda de Pressão nas Grades e "Cross-flow"

Dentro do núcleo, as grades espaçadoras tem

a função de manter unido o conjunto 16x16 barras que for

mam o elemento combustível e também provocar turbulência

do refrigerante, de forma a aumentar a troca de calor do

núcleo pelo refrigerante e homogeneizar a temperatura do

refrigerante. Existem um total de 8 grades ao longo de c£i

da elemento combustível, sendo as 2 que ficam nas extrenvi

dades de formato simples, e as outras 6 com aletas gerado

ras de turbulência (ver item 3.1).

A influência da grade na queda de pressão é

representada no programa pelo coeficiente K, no qual, e£

tão concentrados todos os efeitos da geometria da grade ,

tal como, as aletas e a própria grade.

Deste modo :

A P « K o(v)2

onde

AP = queda de pressão

p = densidade do líquido

q = fator de conversão (32,2 lbm.f.t/ibf . seg )c



v = velocidade axial do líquido fora da gríi

de.

0 coeficiente K varia de acordo com o tipo

de grade, isto ê, grades com ou sem aletas de dispersão.

3.6.2 - Coeficiente de Perda de Pressão nas Grades

com e sem Aletas

a. Grades sem aletas

I Q

Utilizou-se o modelo de STOUDER para

calcular a queda de pressão. Este modelo foi desenvolvido

em laboratório utilizando feixes de barras com grades pra

ticamente idênticas ãs de ANGRA-1, sendo expressado por :

C1 ( VJ 2 Sa
= -i-S SL (3.4)

2 g Ar
aC V

onde

AP = queda de pressão (ft)

v — velocidade do líquido na grade ,

(ft/seg).

S = área de projeção da grade sem ale

tas (ft2).

A = área de vazão no canal, fora da

gracie, (ft2)
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C, - 1,6 i coeficiente determinado em

IR

piricamente e tirado de curva ,

em função do n9 de Reynolds e do

tipo da grade. (Sabe-se que velo

cidade aproximada do refrigerante

e 16 ft/seg , tendo-se R da or

dem de IO5).

2
0 valor de S calculado e 0,0718 ft . A

9
densidade média do refrigerante nas condições médias de o

2peraçao e 4 3,12 lbm/ft . O valor de m , calculado a par

tir do fluxo médio de refrigerante no núcleo é 155,88 thm/

seg. Aplicando estes valores em

= Vg • Sg • P <3'5)

obtem-se

v = 23,88 ft/sec,.
y

A área de vazão fora da grade, Ay , é d_i

ferente para as duas grades sem aletas, já que a yrade in

ferior encontra-se na região de redução do diâmetro dos

tubos guias. Sendo ascim A /inf > A . e aplicando os

valores determinados na eq. (3.5) tem-se :

V i n f = °'21814 ft •'• APsa/inf=1'3649P£i



- ° '22689 ft . ' . 4 P a / s u p = 1,3965 psi

O que da AP s a / m é d i o = 1,3807 psi

Aplicando este valor na eq. (3.4) obtém-se

o valor de K que entra no programa :

Ksa = 1' 0 8 3

b. Grades com Aletas

A perda de pressão nestas grades é calculei

da separando-se a contribuição total para as perdas, pr_i

insiro devido a grade em si e segundo devido as aletas de

dispersão.

A análise da queda de pressão devido a pre

sença das aletas se deu em uma grade real existente no GAK

vindo da KWU , que se aproxima bastante, quanto ã forma ,

ao modelo utilizado pela Westinghouse. A fig. 3.7-a dá uma

visão das aletas envolvendo uma barra e como o fluxo de re

frigerante ê desviado. A aleta faz um ângulo aproximado de

30 com o eixo da barra.

Nota-se, com efeito, que seria irreal ana

lisar a queda de pressão fazendo uma projeção das aletas

no plano horizontal, conforme pode ser visto na fig 3.7-b

O que se considerou foi um desvio, provocado pela aleta,do



fluxo do refrigerante por entre o interstício de duas bar

ras. Desta forma, as áreas de contração e expansão podem

ser interpretadas de acordo com o esquema da fig 3.7-c .

-• <3 a área de vazão de fora da grade, A

é a área de v. ..vo na região da grade e A. é a área de va

zão na re: \\o das aletas.

Os valores encontrados para A,, A- e

= 0,22689 ft2

A2 = 0,15138 ft
2

A3 = 0,22318 ft
2

A região de expansão da área A_ ã área A.,

e de Aj até A, , ocasiona uma queda de pressão que foi câ L

~ 19culada através dos fatores de expansão :

(3.7)

3
°E2 = A = °'76 (3'8)

Entrando-se com estes valores de opl e
h/ l

oE2 cm gráfico (ver referência 19) encontram-se os valo

res dos coeficientes de expansão.
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K£l = 0,02 e KE2 = 0,06

Aplicando estes coeficientes na equação

(3.4) obtém-se os valores de APE, e ^ F 2 ' r ef e r e ntes res_

pectivamente ãs expansões A_-*A, e A,-*A, :

APEl = °'054

APE2 = 0,161 l b f A n 2

Então

APE = 0,215

(3.9)

Esta é a contribuição ã queda de pressão

total numa grade devido ãs aletas. Esta parcela é somada

à parcela referente ã grade propriamente dita, calculado

18
pelo modelo de STOUDER , encontrando-se a queda total de

pressão. A partir de AP total calcula-se o K , coeficien
Cc\ ~

te de queda de pressão com aletas :

APsa/sup + APE

_ « 1,3965 + 0,2150
C3.

= 1,6115



Aplicando AP na equação (3.3) obtem-se o
ca

valor de K usado no programa :

Kca = 1' 2 6 3 5

O valor encontrado para a queda de pressão

referente âs aletas é pequeno, mas parece ser razoável de

acordo com comparações feitas com os valores fornecidos p£

Io fabricante (ver Cap. Conclusões).

Este pequeno efeito na queda de pressão se

deve ao formato (inclinação de 30° com a vertical), no en

tanto tem um efeito apreciável na mistura do.líquido, ten

•do participação importante no aumento do valor de DNBR nú

nimo.

3.6.3 - Modelos para "Cross-Fiow"

Há dois tipos de "cross-flow" que são con

siderados na análise termohidrãulica : de Turbulência e o

de Dispersão.

O de turbulência contribui para troca de e

nergia térmica de um canal para outro adjacente, mas ao

longo do canal a contribuição referente ao fluxo de refri-

gerante é considerada nula.

O "cross-flow" de dispersão e provocado por

gradientes de pressão ao longo do canal. Gstes gradientes
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são provocados por.diferenças de densidade no refrigeran-

te, pela geometria dos componentes, pela distribuição de

fluxo térmico nas barras.

a - Por turbulência

0 "cross-flow" de turbulência é provo

cado principalmente pela aletas geradoras de turbulência

das grades espaçadoras, sendo proporcional ao fluxo médio

de refrigerante, ao espaçamento das barras dos 2 canais

adjacentes em consideração e a diferença de entalpias en

tre os canais.

Foi definido então, o prâmetro empíri

co de proporcionalidade 3, chamado de Coeficiente de Difu

são Térmica, que dá o peso da contribuição da troca de e

nergia entre canais devido este tipo de cross-flow.

A fig. 3.8 esquematiza dois canais ad

jacentes, e a troca.de energia através de "cross-flow" tur_

bulento e :

w' = 0 G Lz d (3.11)

(3.12)

onde

q. , » energia trocada entre canais ,

(Btu/lir).
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vi. = cross-flow turbulento, (lbm/hr)

B = coeficiente de difusão térmica

G = fluxo médio de refrigerante ,

lbm/hr.ft2)

Az = altura do volume de controle ,

(ft)

d = espaçamento entre as barras ,

(ft)

Muitos estudos sobre o Coeficiente £

20 21 22foram realizados ' ' . Foram estudados principalmente

a sensibilidade de £ quanto ao espaçamento das grades, ã

sua forma e aos diferentes regimes de temperatura e flu

xo do refrigerante. De acordo com estes dados, no caso

de ANGRA-1, para espaçamentos das grades em torno de 20

in tem-se valores médios de 8=0,038 e já testados pelo

GAN7.

b. Por Dispersão

A diferença de pressão entre dois ca

nais adjacentes, i e j, não considerando acelerações tem

porais e espaciais é :

AP = PjL - P. (3.13)

" Pj = CD Wij



onde

P. e P. = pressões nos canais i e j respe£

tivamente, lbf/ft2)

w., . = "cross-flow" de dispersão (lbm/ft.sog)
•O

C = coeficiente de "cross-flow" de dis-

persão, ( -se<2' . Este parâmetro é
lbm.ft)

dado de entrada do programa,sendo u

tilizado na eq. de momento transvei:

sal13.

O cálculo de Cn é baseado no coeficien

te de resistência ao "cross-flow" K , definido através de:

KD p WAP = — u u (3.15)
2 gc

onde

p, densidade do refrigerante, (lbm/ft )

vD, velocidade media latjral de disper-

são, (ft/seg).

0 valor efetivo de KD é calculado levan-

do-í»e em conta a influência do fluxo axial do refrigerante.
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23
Weinman apresenta un estudo onde con

sidera o fluxo lat .-rai interagindo e/o fluxo axi^l,passan

24

do através de fendas e não através de orifícios . No A

péndice-C faz-st? uma apresentação do modelo utilizado pa

ra cada uma d?s 3 etapas dr cálculo.

Escrevendo w . como

ij = p d VD

onde

d ~ espaçamento médio das barras, (ft)

e combinando as equações ( 3 . 1 3 ) , ( 3 . 1 4 ) , (3.15) e ( 3 . 1 6 ) ,

obtém-se C em Jiunção de K , v e d :

D 2 ^c d I bm. f t ) (

O cálculo de K para análise de 1/8 de

núcleo (1. etapa) e para as regiões do elemento combustí

vel mais quente (2? etapa) foi feito utilizando a equação

(CIO, Apcndice-C) , tomando em conta as considerações de£

critas neste Apêndice. Para a análise dos canais da xo

gião mais quente (3? etapa) empregou-se a equação (C.6).

Os valores encontrados para Cn para as

3 etapas, considerando v * 0,6 ft/scg como a velocidade



lateral média,a mais expressiva, obtém-se :

77

? .tip. = cD - i.67
D

27 etapa : C = 7,69

37* etapa : C D = 19,20

Tendo era vista a gama enorme de dados e modelos

envolvidos nos cálculos termohidraulicos, foi necessário

um estudo de sensibilidade do DNBR'em relação a todos os

parâmetros envolvidos na análise. Este estudo está descri

to no próximo capítulo.

Volume (Io controle pnr.i iiruilise do "Cror.s-llow"



CAPÍTULO IV

ESTUDOS DE SENSIBILIDADE PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS

4.1 - Análise de Sensibilidade para o DN3R

Esta análise foi feita para determinar o critério de

convergência a ser usado na obtenção da Curva de DNBR míni_

mo.

A verificação da influência das condições de entrada

do refrigerante, da potência de operação, dos fatores geo

métricos, fatores de engenharia e distribuição de potência,

situou-se dentro da faixa de operação nominal.

Da definição de DN3R (Cap 2) para cada segmento axi-

al j ten-se :

qDNB EU(j) F S ( j ) Fcw ( j )
D N B R = _DNB,EU . -2 Çw . F> (4.

«LOCAL(5> Fc<3>

onde

qLOCAL O) ® ° c a l o r gerado no segmento axial j da

berra equivalente. De acordo com a fig.

4.1 , cada barra real contribui com uma

parcela de potência para formar a barra c

quivalente. A contribuição de cada barra

é 1, 1/2 ou 1/4 da potência total. A aná

78
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CaneI Equivalente

Barra Real

Barra E(!uivn1en1t>

Fig. 4 . 1 : Formação dn Barra o Canal Equivalente.
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lise nesta barra equivalente é satisfatõ

ria em termos de representar a solução

para uma barra real.

Assim q" (j) é escrito como
JJULAU

If P(i) •
j) = V

p(ij
onde

P(i) = parcela de potência da barra i fornecida ao

canal

(i) = valor de * da barra i
x 11

fluxo térmico médio do núcleo

0 termo entre colchetes foi chamado de Distribuição

Radial da Barra Equivalente, tf> (j) :

(4'3)

• qLOCALí:í) = * ( j ) ' q" (4'4)

onde

= parcela da potência total do núcleo

da ao canal que está sendo analisado.
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Aplicando a expressão (4.4) em (4.1) vem :

qDNB ü ( j ) F s ( j ) Fcw ( j )

DNBR(j) = DNB'_ . ~§ 2£ . F (4.5)
_

*(3) q" F (j)

Considerando que a distribuição radial de potência é

a mesma em todos os planos horizontais, a localização do

segmento axial onde ocorre o DNBR mínimo numa determinada

barra equivalente, depende da forma da distribuição axial.

A experiência demonstrou que para uma dada distribui

ção de fluxo térmico axial a posição do DNBR . não tem

variado ao longo do eixo-z.

De acordo com a expressão (4.1) o DNBR . sofre in
u n —

fluência principalmente da distribuição de potência no nú

cleo, através de iHj) e das propriedades termo-hidrãulicas

do refrigerante. Mesmo que o reator trabalhe, com potência

abaixo da nominal e com bom grau de sub-resfriamento para

o refrigerante ã entrada do núcleo,se as barras de contrô-

le forem mal inseridas poderão provocar um alto valor de

*Hj), acima de F,,j , que leva a ocorrência de baixos valo

res de DNBR. Neste caso tem-se maior influência das condi-

ções locais de geração de potência.

Se por outro lado houver baixo grau de sub-resfriamen

to a entrada do núcleo haverá uma influência relativa maior

de q" _ .. e dos outros fatores, todos dependentes das con
DN13 , U ~~
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dições locais do refrigerante.

Pelas correlações de q" , F , F e F pode-se no

tar que a maior influência é devido â condição de sub-res^

friamento ã entrada do núcleo, que pesa decisivamente no

valor do titulo termodinâmico, que é expoente de "e" em tô

das as correlações.

0 "cross-flow" de dispersão mesmo representando uma

pequena parcela em relação ao fluxo axial é suficiente pa

ra provocar a mudança do canal mais quente. Constatou-se

que quanto menor a pressão e maior a temperatura de entra

da, maior é o "cross-flow", e consequentemente a troca de

calor entre canais devido a "cross-flow".

A tabela 4.1 mostra a entalpia na saída dos 9 canais

da 3? etapa para o caso de P = 2250 psia, q" = 0,19228 e

P = 1860 psia, q" = 0,1880 MBtu/hr.ft2.

Nota-se que no caso de P = 1860 psia, q" =Q18800 as

entalpias na saída dos canais nao diferem muito entre si ,

relativo ao caso de p = 2250, q" =0,19228. Isto se deve ao

fato de que no primeiro caso é atingido a região de satura

ção e a influência do "cross-flow" é maior. Nestas condi-

ções (saturação no final dos canais) o canal mais quente

(maior acréscimo de entalpia) não foi o que deu DNBR . .Cbn

forme mostra a tabela 4.2. Concluiu-se que para condições

• de pouco sub resfriamento e grandes potências a iden-
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Tabela 4.1

Entalpia na saída dos 9 canais da 3. etapa para P =

= 2250 psia, q" = 0,19228 x IO6 Btu/hr.ft2 e P=1860

q" = 0,1880 x IO6.

P=2250 psia / He=549,l Btu/lbir

q"=0,19228xl06 Btu/hr.ft2

canal

1

4

2

5

7

3

8 .

6

9

Entalpia na Saída
(Btu/lbm)

670,53

668,97

668,23

666,90

666,24

665,32

664,33

663,92

662,02

c
ft
i
4

1

7

5

2

8

6

3

9

P=1860psia,He=582,82 Btu/lbm

q"=0,1880xl06 Btu/hr.ft2

Entalpia na Saída(Btu/lbm)

700,84

700,38

700,17

699,71

699,12

• 699,11

697,93

697,61

697,36



Tabela 4.2
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Entalpia na saída dos 9 canais (3^ etapa) e

o DNBR . destes canais para P = 1860

q" = 0,188 x IO6 Btu/hr.ft2 , He = 582,82

Btu/lbm.

Canal

4

1

7

5

2

8

6

3

9

Entalpia na Saída
(Btu/hr)

700,84

700,38

700,17

699,71

699,12

699,11

697,93

697,61

697,36

DNBRmin

1,3455

1,2041

1.-5102

1,4915

1,3&15

1,5572

1,5610

1,5181

2,2774
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tificação do DNBR . deveria ser feita para todos os ca
min ~~

nais e não somente para o canal mais quente.

Foi adotado o escruema que consta da identificação do

DNBR , era todos os canais e ao longo deles, durante a a
min * —

nâlise da 3. etapa.

4.1.1 - Influência de T e q"

Foram realizados alguns testes variando o

fluxo térmico médio (potência gerada) e a temperatura de

entrada.

Traçando o gráfico dos pontos obtidos em

função de determinada potência obteve-se uma distribuição

de DNBF , praticamente definida por uma reta, de acôr_

do como mostra a fig 4.2 :

Curva -a- , q" = 0,19228 x IO6 (Btu/hr.ft2)

Curva -b- , q" = 0,20000 x IO6 "

Curva -c- , q" = 0,2147 x 10

para

P - 2250 psia e G = 2,514 x IO6 lbm/hr ft2.

Na verdade o formato das curvas tem uma pe
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2,2

2,0

1.4

1.3

1.2

1.0
540

P = 2250 psia

qJ=0,19228 x 106 Btu/hr.ft2

92=0,20000

qJ=O,22689

550 560 570 580 590 600

Fig. 4.2: DNBR . versus Te em função do Fluxo Térmico q".
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quena curvatura para baixo, sendo mais pronunciada na curva

-c- . Isto é explicado pelo fato do que ao se aumentar a tem

peratura de entrada, tem-se uma elevação na temperatura mé-

dia do núcleo. Aproximadamente pode-se dizer que o calor ge

rado no núcleo é m-c .AT , onde m e a vazão do refrigerante

e c e o calor específico. Este último aumenta com a tem-

peratura de forma aproximadamente exponencial. Para uma da-

da potência AT deverá cair com o aumento da temperatura de

entrada.

4.1.2 - Influência do Fluxo de Desvio (By-pass)

O cálculo da influência do fluxo de desvio é

feito baseado em um modelo simplificado como mostra a fig.

4.3 .

Considerando a equação de equilíbrio térmico

na Câmara Superior e desprezando o aumento de temperatura do

líquido através do desvio, pela eq. de conservação de ener-

gia tem-se :

A(Qnúcleo + Qdesvio) "' AQtotal í4'6)

- V " *d cP
(Ts " V (4'7)

onde

= vazão no núcleo
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Perna Fria

*t

Perna Quente

Fig. 4.3: Esquema simpliçado do Vaso e do Núcleo para o cál-

culo da influência do Fluxo de Desvio.
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m, = vazão no desvioa

ri = vazão total de entrada no vaso.

c = calor específico da água

T = temperatura de saída do refrig. no nú

cleo.

T = temperatura de entrada do refrig. no

núcleo.

T = temperatura medida no início da perna

quente.

- V

(4.9)

Juntando as equações (4.8) e (4.9) e def:L

nindo a relação

F - -j— como sendo a Fração de Refrigeran

te no Núcleo tem-se :

- Te) =m n(T s n-T e)
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onde

AT = T - T = diferença de temperatura en

tre a perna quente e a per

na fria.

AT = T - T = diferença de temperatura no
n sn e T

núcleo.

" F n * ATri

A temp, r 5dia do refrigerante entre as per_

nas fria e quente é :

Ts + Te
T = -= - (4.12)
m i

onde

Ts = Te + ATm (4.13)

Os resultados/ no programa, saem tanto em

função das condições do núcleo (T , T . AT , T ) quanto

das do vaso (Te, T , AT , T ).

Como dado de entrada do programa ó forneci^

do o valor (1 - F ), chamado de Fração do Refrigerante pe

Io Desvio.
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4.2 - Critérios de .Convergência e Esquema de Cálculo para

Determinação do DNBR min.

Durante a análise do DNBR min. as distribuições de

potência são consideradas constantes e distribuição de va

zão varia dentro dos canais por influência do "cross-flow".

Considerando constantes a potência, pressão na saída

do núcleo e a vazão do reator, obtém-se o valor do DNBR min

como função da Temperatura de Entrada T .

Então:

DNBR = f (T )|p -„ (4.14)
min e F,o>,q

É preciso identificar a partir da expressão (4.5) a

variação de DNBR . em função de T atravéV da diferencial

3 (DNBR)min

3(T )
e P,G,q".

A .aplicação desta diferencial a expressão (4.5)

ficou-se não ser muito objetiva aos interesses da análise

devido ao número grande de variáveis o as iterações não li

neares, devido ao produto de expressões empíricas.

0 que se fêz foi determinar o parâmetro

a = A (DNBR) . ,.
°DNBR ' (4.1b)AT. P,G,q'
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através da análise de sensibilidade da seção (4.1).

Através da fig. 4.2 pode-se ver que <*DNBR é o coefi^

ciente da reta ajustada aos pontos definidos em função de

Os valcjes de (»„.,_- encontrados para 3 valores de

potência são :

1.

2.

3.

q"(MBtu/hr.ft )

0,19228

0,20000

0,21470

- 0

- 0

- 0

BR ( ° F

,01590

,01560

,01471

Observa-se que (et ) diminui a medida que q" au

menta.Para levar em conta a influência de q" no a ™ , fez
UNoK •—

se o seguinte :

q\' + qj + Ío a, + a- + a,.
(4-16)

Calculando-se veia que

- -0,00312 o - 1
DtffcR" -m

Assim, através deste fator ctDNBR é possível esquema-

tizar o cálculo do valor do DNBR que se quer obter, det

do uma temperatura de entrada.

Outro fator importante que se determinou é o

«D " f t "9 e



Este fator sintetiza a necessidade de se conhecer com

boa precisão qual deverá ser a nova temperatura de entrada

se q* tomar um novo valor, mantendo-se constante o DNBR .
min

desejado. Isto é, supondo que já se tenha determinado o

primeiro ponto da curva, a partir do valor da temperatura

de entrada que ocasionou o DNBR desejado, determina-se

qual será a temperatura de entrada mais correta para def£

nir o DNBR . para a nova potência (isto é, o 29 ponto da

curva), utilizando o fator a .

Plotando a curva de fluxo térmico q" versus tempera-

tura de entrada T para o DNBR ._, = l,3v obteve-se uma re
e m m —

ta, conforme pode ser visto na fig. 4.4 .

0 coeficiente da reta determinada por estes pontos ê

o próprio fator et .

0 valor obtido foi a = - 0,0013 MBtu/hr.ft2 °F.

4.2.1 - Esquema de Cálculos

4.2.1.1 - Curva de Potência

A determinação da Curva de Potên

cia envolve apenas cálculos termohidrãulicos da 1? etapa ,

onde se obtém informações sobre a distribuição e acréscimo

de temperatura ao longo dos elementos combustíveis de 1/8

de núcleo, que simula perfeitamente o núcleo inteiro.
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0,23

0,22

0,21

CO

\O

2 0,20
X

0,19

0,18

P = 2250 psia

DNBR = 1 ,30

550 560 570 580 590 600 610

Te

Fig. 4.4: Fluxo Térmico (q") versus Te para DNBR=1,30.
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Para um». -M.ía Potência de Operação,

Vazão, Pressão, Distribuição de Potência : ̂s Barras e Teiape

ratura de Entrada obtém-se AT e T . Cada ponto da curva ê
n n

definido por uma dada temperatura de entrada.

O programa COBRA-III F calcula a

temperatura média do núcleo através da média ponderada na

vazão F(i,j) de todas as temperaturas T(i,j) onde i é o ca

nal e j o nível axial, ou seja,

Tmédia

Para a curva de proteção o cálculo

de T desta maneira não interessa, já que Tn é avaliada a

través da média aritmética das temperaturas medidas nas per

nas quente e fria. Por isso no programa foi incluido o á

culo do T considerando a wédia aritmética entre a tempera-

tura média ponderada na entrada do núcleo c da temperatura

média ponderada na saída do núcleo, e AT a diferença entre

elas.

Levando em conta o fluxo de desvio,

de acordo com a seção 4.1.2 , determina-se T e AT entre
* mm

as pernas quente e fria.

Logicamente, para qualquer tempera-

tura de entrada obtém-se um resultado de T e AT . Porém, c
m m

preciso definir a faixa de interesse de modo a conhecer a

grosso modo as temperaturas de entrada que fornecem pontos
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para esta faixa.

Zm condições de grande subresfria^

mento (baixa temperatura de entrada) pode-se atingir a

densidade linear de potência máxima sem no entanto obter

se DNBR . especificado (no caso, DNBR . = 1,30). Assim,

um controle apenas sobre o DNBR . , para o caso de T bai
min * e —

xa e alta potência, não assegura que a temperatura do cen

tro das pastilhas estejam abaixo do ponto de fusão. Desta

maneira, a faixa de interesse para Te situa-se em torno

da Temperatura Nominal, na qual existe grande subresfria-

mento.

4.2.1.2 - Curva de DNBR mínimo

A analise termo-hidrãulica para

determinação do DNBR mínimo é feita dividindo-se o process

so em 3 etapas (ver seção 3.2):

a - 1? etapa : envolve a determi-

nação de AT e T em função de p, G, Te e q", e a deternú

nação do sub-canal mais quente, numa geometria de 1/8 de

núcleo.

b - 2. etapa : fornece dados ter-

mo-hidráulicos do refrigerante para interligação da 1? am

d 3. etapa.

c - 3. etapa: determinação do C£
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nal mais quente, distribuição da temperatura no interior

das barras, e determinação dos Fluxos Críticos de Calor e

DNBR considerando todos os Fatores de Correção.

A fig. 4.5 mostra os blocos funci

onais e a seqüência lógica para determinação do DNBR . .

A dinâmica dos cálculos está des_

crita a seguir, adotando-se a seguinte convenção para os

índices das variáveis :

- O índice superior se refere ao

n9 da tentativa (ex., Te ' é a T da 1? tentativa).

- O índice inferior se refere ao

ponto da curva (ex.,q" . é o fluxo de calor do 19 ponto).

i - Inicialmente é executada a

1. etapa definindo AT ,|, T |,| , depois a 2? etapa e na

3? etapa testa-se (DNBR!*! - DNBR , ) < tolerân-v (1) esperado

cia. Se convergiu o resultado ATnj- \ e T
l .'.. desta tenta

tiva é guardado como solução para o 19 ponto e o programa

parte para o próximo ponto, se houver.

ii - Caso não tenha convergido ,

12)
através do fator c»DN avalia-se T J :
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Entrada de Dados pu-
ra a 1-, 2- e 3-
Etapa.

Inicialização. Grava-
ção dos Dados de Entra-
da nas Unid. Lógicas.

±
1- Etapa: De term, de fn,
ATn, gravação de dados
p/ a 2- Etapa.

±
2- Etapa: Determ. de da-
dos intermediários e gra
vação p/ a 3- Etapa.

3- Etapa: DNBRn,^, Temp.
no interior das bar-

ras de combustTvel.

>Tol

tentativa com
Fe nova calculada
através de a 0 N B R.

T e inicial calcula-
da por <jq, para cal
culos c/ novo ponte

=109F;

Fig. 4.5: Diagrama em Blocos da Seqüên-

cia de cálculos p/ obtenção do

Impressão Final dos Re-
sultados: DNBRmin.T e
AT p/ o Núcleo e o Va-
so(com o Fluxo do Des-
v io .

FIM
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• (1)
D N B R(l! - DNBResp .. .(DNBR) _ -

T (1) _ T (2) A Te
 D N B R

(4.19)

j?! = T {1) + —-— (DNBRÍÍ! ~ DNBR )(D e m - (1) esp'
K ' °DNBR

(4.20)

Obs.: O terno DNBR se refere, daqui em diante, ao DNBR .

(2)iii - De posse de T a sequen-

acia normal seria iniciar pela execução da 1. etapa. Mas

para minimizar os custos computacionais foram feitos estu

dos, que estão na seção 4.2.2.3 , de forma a inicializar

os cálculos com 1 a partir da 3f etapa desde que a

diferença |T V Te),;| não seja grande demais a ponto

de introduzir erros consideráveis.

Se |T(2) - T (1)| < 10° F
e(l) e ( D

inicia-se os cálculos na 3? etapa, caso contrário se

|T e
( 2 ) - Tej^}|> 10°F inicia-se na 1? etapa.

iv - Testa-se então se o process

so convergiu para DNBR ± tol. Se não convergiu repete-

se o procedimento do item ii e iii. Se convergi'i, 2 consi^

derações são feitas :

- Se os cálculos fo'.am fel
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tos a partir da 1. etapa, os valores de Tn e AT são

guardados e parte-se para o próximo ponto.

Se os cálculos foram fe_i

tos a partir da 3. etapa, conserva-se o valor do DNBR obti

do e executa-se a 1? etapa com TeL; de forma a obter-se

Se não houver convergência,

antes de iniciar os cálculos com novo Te, isto é, Te . , u

tiliza-se as temperaturas Tej^j e Tej^j e DNBR^j

para calcular o fator interno , a

Generalizando para a tenta

tiva i vem :

D N B R

Te(l) Te(l)

0 fator interno o,;..̂ - será
«

utilizado na determinação do 29 ponto. Este fator sofrerá

correção devido ao fato de a-MRR variar inversamente com

q" , conforme é mostrado na seção 4.2.1.

Escrevendo o,,,,-,, em fun
UiNtlK —

ção de q" e da constante a vem :
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mas

- a • a = a(i) õ»
DNBR(l) -n ' ' a UDNBR * 4 (1)

q (D

assim

- DNBR(l) • q (1) .. -,.
aDNBR(2) =ü (4'23)

q (2)

Generalizando para a tentativa i na

determinação do ponto j da curva tem-se :

o = gDNBR(j) • q
aDNBR(j+l) -„

q(j+D

Nota-se então que de acordo com a

analise de sensibilidade se q"(j) > i" ( j + 1 ) , a D N B R (j+i)
 s i

rã menor que ttj^gjw.;)' ° fator ã D N B R conseguido através da

análise de sensibilidade,é usado somente na obtenção do 19

ponto.

v - Ao obter-se a solução para o ponto

(1)

(jfl)
por intermédio do fator a .

j inicia-se a determinação do ponto j+1 avaliando-se T

Como se sabe da seção 4.2
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q

Conhecendo-se To , q" .+.. e

— 11)
q1!.. obtem-se o valor de T ' , repetindo-se o seguir to

(D) e(jl)do o processo acima descrito.

vi - Terminados os cálculos de todos

os pontos o programa calcula a influência do fluxo de de£

vio nos cálculos encontrados para T e AT do refrigerante

em relação ã perna fria e a perna quente.

4.2.1.3 - Simplificações nos Cálculos

No intuito de diminuir o tempo com

putacional, já que os cálculos termohidraulicos são demora_

dos devido ao processo de convergência na solução do "cxoss_
3. 3

flow", verificou-se a possibilidade de subtrair a 1. e 2.

etapa durante o processo de convergência para .solução DN

BR ± Tol, avaliando-se o erro introduzido.

Foi rodado um caso utilizando a Ia,

2? e 3? etapa, com q" = 0,2 x IO6 Btu/hr.ft2 , Te-585,85°F

e p = 2250 psia obtendo-se DNBR . =1,35
min

Outro caso foi rodado, mas somente

a 1? e 2? etapa com q" = 0,2 x IO6 Btu/hr.ft2 e Te=587,25°F,

gravando-se em fita os dados para análise com fronteiras

laterais abertas referentes â 2^ etapa. A partir destes dn
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dos rodou-se a 3? etapa com q"= 0,2x10 Btu/hr.ft e T =

585,25.

O desvio percentual por F no re

sultado do DNBR entre os dois casos foi.

1,3510 - 1,3499 _ 0 n n n 7o /o p 0,079%
587,25 - 565,85 " °'00079/ F o u O p

Outro caso foi rodado dentro do

esquema acima, sendo q" = 0,2 x 10 , Te = 566 F e um ou

tro com mesma potência e T = 544°F.

O resultado conseguido foi :

2,0033 - 1,9826 m 0 / 0 0 0 9 4 / o F Q U 0^094%

566 - 544 °F

O valor médio dos 2 resultados foi

0,087%/°F.

Tomando-se uma diferença entre duas

entrada

nores que 0,87%.

temperaturas de entrada menor que 10°F obtém-se erros me

Por esta razão caso se queira ob

ter resultados de DNBR i n dentro de t tolerância especifi^

cada é necessário entrar no programa com um valor de tole

rância 1% a menos, isto é:
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Tol-= Tolerância desejada - 1% (4.26)

onde

Tol é o valor da tolerância dada ao programa.(O

valor de Tol ê dado da seguinte forma : ex.

DNBR = x ± 0,02).

Normalmente nos cálculos é prati^

camente impossível obter-se Te ' - Te > 10°F, a não

ser que T seja o de inicie dos cálculos e este seja a

valiado muito longe do necessário.

É sempre bom evitar o início dos

cálculos com Te sem nenhum critério inicial. O critério é

determinar as soluções termohidraulica e de DNBR para o

ponto de operação e através do valor médio do fator cêDNBR

(seção 4.2.1) avalia-se o Te que será utilizado para ini

cializar os cálculos de DNBRmin í Tol .



CAPÍTULO V

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capitulo são apresentados inicialmente al̂

guns resultados intermediários, tais como, queda de pressão,

influência de "cross-flow", distribuição de vazão no nú

cleo, resultados para o Ponto de Operação e as Temperatu-

ras no centro das barras de combustível. Por fim é feita

a apresentação, comparação e análises das Curvas objeto des_

te trabalho.

5.1 - Queda de Pressão ao Longo do Núcleo

0 resultado obtido para queda de pressão ao longodcs

canais, considerando a influência das grades com e sem ale

tas e da fricção do líquido com a superfície das barras pa

ra o ponto ds operação (T = 549,5 °F, q" = 0,19228 x 10

Btu/hr. ft2 , P = 2250 psia e G = 2,514 x IO6 lbn-./hr.ft2 }

foi :

- Elemento Combustível mais quente (n9 9) :

AP = 22,05 psi

- Valor médic ao longo do núcleo

AP = 22,06 psi

105
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Os dois resultados podem ser .considerados idênticos.

Isto é explicado pelo fato de a variação do fator de fric

17
çao e do coeficiente bifasico (modelo de ARMAND ) pratica

mente se anularem.- O primeiro sendo função do n9 Reynolds
D v p

(R = e3' ) tem maior peso nos canais de menor potên

cia já que a relação p/u é maior nos canais de menor potên

cia. 0 coeficiente bifásico é função quadrática direta do

titulo termodinâmico e inversa do coeficiente de vazios, e

tem por isso maior peso nos canais de maior potência.

0 AP para o Ponto de Operação fornecido pelo FSAR ,

considerando a influência das placas de distribuição de va

zão inferior e superior é 28,2 í 5,6 psi (± 19,86%). Sendo

assim o resultado conseguido (22,06 psi) é considerado vá

lido, já que o mesmo sõ inclui a parte ativa do núcleo

Não foi possível fazer comparações com o FSAR pois este não

fornece dados para queda de pressão específicos para a par

te ativa do núcleo.

5.2 - Resultados para o Ponto de Operação

5.2.1 - Distribuição de DNBR no Canal mais Quente e

Temperatura do Centro da Barra

Os resultados para o Ponto de Operação foram

obtidos sem considerar os fatores Fw - 1,05 e FJ; - 1,03 (u
M li —

sados posteriormente nos cálculos com conservatismo).

A fig. 5.1 mostra a distribuição do DNBR pa
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ra a barra mais quente (canal-1), com DNBR . = 2,032 na
m m

altura de 7,67 ft. Ê born frisar que a cota de localização

do DNBR . se manteveconstante em todos os cálculos,min

A tabela 5.1 apresenta os resultados para

DNBR . AT , T , AT , T e temperatura máxima da linhamin» n n m ia

central da barra mais quente, os resultados fornecidos pe

Io fabricante e os desvios. As diferenças foram considera-

das aceitáveis, em função dos erros normalmente encontrados

neste tipo de cálculo.

5.2.2 - Distribuição de Vazão com - 5% no Elemento

Combustível mais Quente

A vazão total para efeito de refrigeração do

núcleo é 4,5% menor que a vazão total das duas pernas quen

•• 6 2

tes, o que dã aproximadamente 2,514 x 10 lbm/hr.ft . Na

análise de DNBR o FSAR considera o caso de se ter uma va

zão no elemento combustível mais quente, 5% menor que nos

outros elementos, sendo que os 5% são adicionados aos ele

mentos combustíveis de periferia do núcleo.

Foi feito também um teste para verificação

da influência deste regime de vazão nos parâmetros termoh^

drãulicos e de DNBR. A tabela 5.2 apresenta os resultados

para distribuição idêntica para todos os sub-canais e para

-5% no subcanal mais quente. Verificou-se que os resultados

não sofreram variações consideráveis. As fig. 5.2 e fig.

5.3 mostram respectivamente a distribuição do "cross-flow"
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médio ao longo do subcanal 9 e distribuição do fluxo médio

ao longo do núcleo para as duas diferentes distribuições

da vazão de entrada.

Nota-se que a partir da cota Z = 4,5 ft um

"cross-flow" bastante grande se encarrega de redistribuir

por igual o fluxo de refrigerante entre todos subcanais ,

de tal forma que na altura onde ocorre DNBR . os fluxos

são bem próximos. Por estas razões neste trabalho se con

siderou a distribuição de vazão ã entrada do núcleo a mes

ma para todos os subcanais.

5.3 - Resultados para as Curvas do. Potência e DNBR

5.3.1 - Aceleração de Convergência e Erro de "cross-

flow" de dispersão.

Devido â necessidade de minimizar os gastos

em computação analisou-se a influência do erro "cross-flow"

que permitisse cálculos confiáveis e com menos tempo de

execução.

A fig. 5.4 mostra a distribuição do "cross-

flow" médio entre subcanal mais quente (n9 9) e os subca-

nais adjacentes 6, 8, 10 e 13, para erros de convergência

ecross-fl w ~ °'05 lbin/ft'se9 e 0,1 lbm/ft.seg. A diferen

ça entre as curvas é mínima,se fôr considerado que na aitu

ra de 7,670 ft (altura onde ocorre o DNBR . ) tem-se :
min
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com e ='0,1 lbm/ft.seg-»v. • = 1,9081 lbm/ft.seg

com e = 0,05 lbm/ft.seq-*u . = 1,8257 lbm/ft.seg

dando Aw± • = 0,0824 lbm/ft.seg.

Para uma altura no volume de controle de

0,4512 ft tem-se :

A (Vazão) (referente Avr. .) = 0,0824/0,4512 =

= 0,0372 lbm/seg.

A (Vazão) * 0,0372 lbm/seg

O valor acima representa uma parcela despre

zível em relação a vazão média de refrigerante em cada sub

canal (em torno de 155 lbm/seg.).

Outro ponto que foi abordado para minimizar

os gastos em computação foi o Fator de Aceleração de Con_

vergência do "cross-flow" (Ver na ref. 13 na parte de en

trada de dados, grupo-9). Verificou-se que usando e = 0,05

lbm/ft.seg e Fator de aceleração de convergência =0,5 a

solução para a 1? etapa em média foi atingida com 14 itera

ções, enquanto que com e = 0,5 lbm/ft.seg e Fator de aco

leração conv. = 0,7 a solução foi atingida em torno de 9

iterações. Isto representou uma diminuição considerável nos

custos.
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5.3.2 - Curvas, de Potência

0 valor do q" . , para os cálculos destes

;alculado a partir dos <

ANGRA-1 e que constamda tabela 3.1 :

trabalho foi calculado a partir dos dados fornecidos para

- Calor fornecido pelo núcleo do reator

6,403 x IO9 Btu/hr

- Superfície ativa na transferência de calor:

33300 ft2.

o que dá q" = 0,19228 x 106 Btu/hr.ft2.. nora

Para a curva de Potência foi utilizado o Flu

xo Térmico Total :

- 5 ^ x 1 , 1 8 - 0 , 2 2 6 8 9 x IO6 Btu/

hr.ft2.

Os resultados obtidos estão apresentados na

fig. 5.5 pelas linhas cheias. As linhas pontilhadas são as

curvas apresentadas pelo FSAR . Os erros instrumentais nas

medidas para Proteção sao I 4 F para T e - 4% em LT da

potência nominal : 0,04 x 69,1°F •• ± 2,76 F em AT .

Comparando os dados fornecidos com os

dos, vê-se que as diferenças entre eles são menores que o
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erro de medida :

Pressão (psia)

1860

2000

2250

Dif. em ATm: ATol

+ 0

- 0

- 1

,8

,6

,6

*Tforn<°F>

A pequena curvatura destas curvas se deve

lmentc

Cap. 4).

principalmente ã influência de c (calor específico) (Ver

A temperatura máxima do centro da barra do

canal mais quente para as várias pressões e témp. de entra

da estão na tabela 5.3 . 0 valor médio é T U0o= 3711 °F,
max £

que corresponde a -10,5% de 4100 F, temperatura correspon-

dente a densidade de potência igual a 18 kw/ft. Esta dis_

crepância se deve a várias causas, principalmente ãs pro

priedades de condutividade térmica entre o centro da pasti

lha e a água uo refrigerante, todas dependentes da tempera

tura, além do erro de cálculo provenientes das correlações

utilizadas7.

Outro fato a ser considerado é que a tempera

tura calculada se refere â barra equivalente. De acordo

com o Cap 4 , item 4.1 , ty e calculado considerando a

média ponderada das parcelas de contribuição de cada bar_

ra para formar a potência gerada no canal.
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No caso para formar o canal-1 tem-se :

Barra-1

Barra-2

Barra-5

Barra-6

rxy

xy

xy

xy

1,522 x 1 = 1,5220

1,506 x 1/2 = 0,7530

1,495 x 1/2 = 0,7475

1,493 x 1/4 = 0,3733

o que dá 1/5092.

A temperatura máxima do combustível de 3711 F

está relacionada com o pico de potência calculado com ^

que e, como se pode ver, menor que de ty da barra-1(1,522).
xy

Como a temperatura do centro da pastilha 5 função de q"1 ,
LOCAL

.com certeza ela será um pouco maior na barra-1 do que na

barra equivalente do canal~l.

5.3.3 - Curvas de DNBRmin =1,3

Todos os cálculos foram executados consideran

do uma tolerância para DNBR . igual 0,02 :

DNBRmin = i'30*0'02 o u l/30±l,54%. Incluindo

+ 1% devido ao erro introduzido pelo esquema simplificado d»

cálculo descrito no sub-item 4.2.2.3 vem :

DNBR , » 1,30 í 2,54% - 1,30 ± 0,033min

Com a intenção de obter resultados conservati
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vos as analises feitas com o THINC-IV utiliza 6 - 0,019.

Com este valor de 3 supõe-se que as aletas de dispersão não

atuam no sentido de aumentar o DNBR. Em ANGRA-I, para gra-

des do tipo "R" e espaçamento de = 21 in, no caso de solu

ção mais realista é especificado 6 = 0,038. Este valor foi

usado nos cálculos do ponto de operação (ver item 5.2).

A fig. 5.6 mostra os pontos para D N B R m i n
 =

= 1,30 t 0,033 usando 3 = 0,038 , 3 = 0,019 e a curva for

necida (linha pontilhada) . Nota-se a influência significa^

tiva do coeficiente de Difusão Térmica (8). Os resultados

obtidos são satisfatórios , sendo que para 3 = 0,019 os

pontos se aproximam mais da curva proposta.

É difícil fazer uma avaliação do desvio dos

pontos obtidos em relação & curva proposta, jâ que nesta

não se conhece o fluxo térmico de cada ponto que a gerou .

A única comparação que se pode fazer é com o ponto defini-

do pelo cruzamento da curva de Potência para q"=0 ,22689x10

Btu/hr.ft e a Curva de DNBR . = 1,30. Para P = 2250 psia

em AT obteve-se a diferença de = -2°F e em T = - 5°F.m T m

Na tabela 5.4 estão as comparações e os des_

vios para o ponto onde q" = q" x 1,18 em diferentes pres_

soes de trabalho. Os resultados obtidos estão próximos ã

margem dos êrrcs de medidas. Para P - 2250 psia obteve-se

o maior desvio em termos de comparação ponto a ponto. No

entanto, em termos da reta formada pelos pontos obteve-se
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um resultado muito bora.

A fig. 5.7 apresenta os pontos obtidos para

as Pressões de 1860, 2000 e 2250 psia e as curvas forneci^

das. Pode ser observado que para temperaturas de entrada1

altas, (baixo grau de subresfriamento) e q" em torno do

q" ou abaixo, a saturação é atingida próximo â saída

do núcleo. Nas piores condições de subresfriamento a satu

ração foi atingida na cota Z = 7,t7 ft, ou seja, em tÔ£

no do ponto onde ocorre DNBR . ao longo do canal.Pelo fa

to de atingir a região de saturação é que as curvas para

P = 1860 e 2000 psia mudam a inclinação.

Nas curvas dadas pelo FSAR a saturação i <a

tingida a partir de :

F = 1360 psia -«-Tin > 560°F

P = 2000 psia -Tin > 570°F

Ao atingir a saturação T - cte . Assim de
s

T + T
Ts " Te

vem que

3 ( AVV . e ajam. i
e) ~ 3 (Te) 2

o que dá



(AT )
EL.» - 2

que é teoricamente a inclinação das curvas de DNBR . na
T min

região de saturação.

A inclinação obtida está bem próxima ã das

curvas fornecidas, mas o ponto de quebra se deu um pouco

antes fazendo com que a curva obtida tivesse um desvio a

pentuado em relação as curvas fornecidas na região de satu

ração. 0 desvio para T em P = 2000 psia é da ordem de 7 F,

na região próxima a T = 600 F. Este desvio apesar de não

ser consideravelmente grande, ultrapassa, entretanto, o er

ro médio nas medidas de T (± 4°F).
m



. Tabela 5.1

Resultados para o ponto de operação e

comparação com os dados do FSAR .

Parâmetros

DNBRmin

ATn

?n

ATm

\

Tmax n o ü 02

Resultados
Obtidos

2,026

68,02 °F

583,5 °F

64,96 °F

581,98 °F

3275,4 °F

Dados ào FSAR
(Referência)

2,080

69,1 °F

586,0 °F

66,4 °F

582,7 °F

3275 °F

Desvio em %

- 2,66

- 1,59

- 0,43

- 2,22

- 0,12

Tabela 5.2

Dados obtidos considerando distribuição ho

mogênea de refrigerante e com - 5% no el£

mento combustível mais quente.

Parâmetro

DNBRmin

ATn

Canal do

Altura do

DNBRmin

DNBR .nor

Vazão Homo
genea ^ ""
( RÍ> fprpnrt a)

2,026

68,02 °F

583,5 °F

1

7,67 ft

-5% no
canal 9

2,005

67,83

583,42

1

7,67

sub-

°F

°F

ft

Desvio

1,

0 •

o,

em %

02

28

014

-

-



Tabela 5.3
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Dados obt idos para T U0- em q" = 0,22689x10T
IClâX

Btu/hr*ft , Pressão e Temperatura de Entrada

q"

o,

(Btu/hr.ft2)

22689 x 10
ti

n

ii

P(psia)

1860

2000

2000

2250

528

537

539

561

,2

,1
,6

,8

T U0o(°F)
max 2 '
3717,6

3686,0

3686,0

3730,3

Tabela 5.4

Desvios era relação ao FSAR do ponto onde a

curva para q" = 0,22689 x 10 Btu/hr.ft2cru

za a curva dé DNBR = 1,3 nas diversas

soes de estudo.

P(psia)

1860

2000

2250

Valores

ATm(°F)

79

77

74

,4

,6

,6

Obtidos

V
565

575

592

°F)

,0

,0

,0

DO

AT

78

78

76

FSARfRef.)

,8

,4

,8

563,

571,

587,

F)

5

5

0

Desvio

AT
ID

0,76

-1,03

-2,95

(

T

0

0

0

%)

m

,27

,61

,85



J.J.O

4.0-

3,0-

2,0

0 0,2 0,4 0,6 0,8
2/z0 (zo=12,633 ft)

Fig. 5.1: Distribuição do DNBR típico para os canais da 3- etapa
( Ho caso, canal-1, mais quente).
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+0,6

+0,4

+0,2

r o
>
f-0,2
i

:-o,6
to

-14

-15

-5% de vazão no sub-canal
mais quente.

Vazão homoginea nos sub-ca
nais.

i i i_

4 6 8 10
Altura do Sub-canal ( f t )

12

Fig. 5.2: "Cross-flow" Médio ao longo do Sub-canal 9, para diferen-

tes tipos de distribuição da vazão ã entrada do núcleo.
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155 -

en

"153

IO

H9 L

147

-i Vazão Homogênea
{ Vazão com -5* no

i
i

1 . ! . 1 i 1 i

na entrada
sub-canal

i i

—

9

i

6 8 10
Altura do Núcleo (ft)

12

Fig. 5.3: Vazão ao longo do Sub-canal 9 considerando os dois tipos de distribuição da Vazão
na entrada do Núcleo: homogênea e -5% no Sub-canal 9.

o
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80

76

_E72

68

64

1860 ps Ia
2000 ps ia

2250 ps ia -4

Calculadas
FSAR

(*) Erro associado ãs medidas de temperatura.

+2,7 ÇF

C)

-2,7 ÇF

-i+A 9F

550 560 570 580 590 600 610 620

Fig. 5.5: Curvas de Potência para q" = 0,22689 x IO6 Btu/hr.ft2, calculadas e do FSAR. IO
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u.
o

78

74

70

66

62

54

50

0,22689 ,
mtu/br.ft'

(* )

580 590

Pressão = 2250 psia

A — B = 0,019

O — 6 =0,038

FSAR

N (*) Erro de medidas de tem-
N peraturas.

\ o\ \ \

N O
\

0,19228 s
MBtu/hr. 2"

A

600 610 620

H g . 5.6; Pontos onde DNBR=1,3+0,033 obtidos com 6=0,019 e 0,038,

e a curva do FSAR.



80

76

72

68

64

60

56

52

2000 psia
2250 psia

1860

Curvas obtidas

Curvas de Proteção
do FSAR

— Curvas de Deslig.
do FSAR

(*) Erro de medidas de tem-
peraturas.

560 570 580 590 600 610 620 630

Fig. 5.7: Curvas de DNBR = 1,3 - 0,033 obtidas e Curvas de DNBR = 1 , 3 e de Desligamento do FSAR.



CAPITULO VI

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 - Conclusões

0 objetivo principal da análise dos resultados feita

no Cap. 5 é chegar a um parecer sobre a validade dos dados

fornecidos pelo FSAR, comparando-os cora resultados obtidos

através de meios diferentes de cálculos, dentro do esquema

de licenciamento dos sistenas importantes na central.

Os resultados obtidos para o Ponto de Operação, que

da de pressão ao longo dos canais, "cross-flow" de dispe£

são confirmaram a validade dos modelos assumidos na deter-

minação dos coeficientes para queda de pressão e do modê

23

Io utilizado na determinação do coeficiente do "cross

flow" de dispersão. Os resultados estão descritos no Cap 5,

item 5.1 e 5.2 .

Para as Curvas de Potência, como mostra a fig. 5.5 ,

os resultados obtidos estão dentro do erro de medida,em re

laçao ao desvio entre os resultados fornecidos pelo FSAR

e os obtidos. As curvas, tanto do FSAR quanto as do presen

te trabalho, podem ser utilizadas na determinação da curva

de Desligamento.

125



Os resultados.para as Curvas de DNBR . =1,30 í 0,033

apresentadas na Fig. 5.7 foram considerados válidos, ape

sar de haver um desvio maior nas curvas de 1860 psia c

2000 psia na região de saturação. Para esta região seria

necessário reavaliar os modelos e as correlações utiliza—

das, já que as correlações de transferência de calor do ro

frlgerante (Dittus-Bôelter), correlação de q~NB apresentam

algumas limitações para condições onde ocorre grande fra

ção de vazios.

Como já foi discutido no Cap. 5 , item 5.3.3 , a in

clinação das curvas do FSAR na região de saturação é igual

â inclinação teórica. Isto com certeza é feito no sentido

de se obter previsões com conservatismo. A inclinação das

curvas obtidas estão bastante próximas das fornecidas. Ou

tro fato a ser discutido é que a inclinação de todas as Cur

vas fora da região de saturação é um pouco maior, induzindo

ao raciocínio de que no relacionamento do conjunto de modê_

los e correlações utilizados, a previsão de DNB para tempe_

ratura de entrada baixa, se dá mais tarde, enquanto para

temperaturas maiores, ir.nis cedo.

Por fim, comparando os resultados obtidos com as Cur

vas de Desligamento para DNBR = 1,30 fornecidas pelo FSAR,

de acordo com a Fig. 5.7 vê-se que as Curvas obtidas estão

sempre â direita da correspondente Curva de Desligamento ,

o que garante que as Curvas de Desligamento propostas sa

tisfazem, com boa margem de segurança, uma operação segura
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do reator dentro daô condições limites especificadas.

6.2 - Recomendações

Algumas sugestões podem ser feitas no tocante as cor

relações, distribuição de potência no núcleo, geometria do

análise e esquema de convergência a fim obter dadoi, mais

realísticos e melhor desempenho computacional.

- Inclusão de correlações para transferência de ca

lor para condições de alto fluxo de calor e condições a sa

turação.

- Utilização de Malha Fina (fine mesh) e Malha

sa (course mesh) , aumentando a velocidade de cálculos e dĵ

minuindo os erros de "cross flow" nas interações entre as

etapas de cálculos.

- Definição de novos esquemas de convergência na so

lução do "cross-flow", no intuito de> aumentar a velocidade

computacional.

- - Utilização de Distribuições de Potência baseado em

soluções neutrônicas com realimentação (feed back) para

temperatura média de operação baixa, nominal e alta.



APÊNDICE-A

ANÁLISE COMPUTACIONAL,MODIFICAÇÕES,FLUXOGRAMAS,ENTRADA E

SAÍDA DE DADOS

A.l - Programa CUPRO (Curvas de Proteção)

As diversas realizações e modificações feitas no si£

tema COBRA-TIIF + TEMPERAT + BURNOUT e que resultaram no

programa CUPRO, foram feitas de forma a se ter duas opções

de cálculo :

1? - Curva de Potência : dadas diversas temperaturas

dvi entrada e o fluxo térmico total (potência) obtém-se pon

tos definidos pela diferença de temp, na entrada e saída

do núcleo e do vaso, e temperaturas médias 'AT , T e AT ,
n n m

2. - Curva de DNBR mínimo :dados diversos fluxos té£

micos e uma temp, de entrada de inicialização, determinais

se os pontos de DNBR . = DNBR, . , ± tol em função de
min desejado T

ATn ' *„ e ATm ' V

As modificações mais importantes foram :

- Inclusão de novo programa principal (P.P.), sendo

responsável pelos desvios lógicos, testes de convergência

128



no caso da determinação de DNBR , determinação do. fator

interno para convergência, cálculo da influência do fluxo

de desvio e salda dos resultados finais.

- Alteração na entrada de dados e na impressão de re

sultados intermediários.

- Gravação dos dados de entrada das 3 etapas em u-

nidades Lóyicas : 1? etapa -»• ünid. 20, 2f etapa •* Unid. 21,

3? etapa •»• Unid. 22 .

- Alteração na impressão dos dados de entrada.

- Inclusões de testes para determinar o DNBR . em
min

todos os nós, de todos os canais e não somente no canal

mais quente.

A.2 - Descrição das Estruturas Lógicas das Rotinas e das

Variáveis de Controle Interno e de Salda dos Resulta

dos.

A.2.1 - Variáveis Incorporadas

As variáveis incorporadas são para controle

interno (desvios lógicos), e entrada e salda de resultados.

a - Controle Interno

- LKJ = 0 , leitura dos dados de entrada

das 3 etapas e gravação nas Unid. Lógicas correspondentes,
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na sub. DNBRM.

- LKJ > 0 , recuperação dos dados de en

trada na Unid. Lógica correspondente ã etapa a ser calcula

da.

OBS.: Na 3. etapa em LKJ é armazenado o numero do canal

onde ocorreu o DNBR .
min

- NKK3 = 0 , DNBR -n não foi atingido, e

os cálculos continuam normalmente.

= 1 , DNBR . foi atingido e o

programa parte para o próximo ponto.

- ITE, armazena a tentativa para atingir

min" r a ^ ^DNBR . . Cada tentativa corresponde a cálculos da lf, 2. e

3. etapa.

OBS : 0 número máximo de tentativa é 5. Passando disso, o

programa imprime a mensagem "NÃO CONVERGIU".

- NPCA , define o n9 de ponto que está sen

do analisado.

OBS : NPCA =15max

- ITAP, define a etapa que está sendo a



nalisada.

OBS : ITAP = 3max

- NREC, se DNBR . foi atingido em uma se
min —

quência de cálculo 1., 2. e 3. etapa, o resultado da 1. e

tapa é válido. Já se a seqüência é do tipo 1?, 2?, 3., 3^

etapa ou qualquer outra seqüência, novo cálculo com a 1. e_

tapa ê feito pr.ra definir AT e T
c mm

b - Variáveis de Entrada e Saída de Dados

As variáveis utilizadas especificamente

na determinação dos pontos das curvas de DNBR . e potên

cia foram incorporadas no COMMON/GANDR/POT(15),DELT(15) ,

TBR(15), DNBRO(15), DNBRE, TOL, BYPAS, FENG, MODO, NKK3 ,

ITAP, NPCA, ITE, LKJ.

Entrada de dados:

- MODO = 1, Curva de Potência

= 2, Curva de DNBR mínimo.

- CAP1,CAP2 = variáveis utilizadas res_

pectivamente na determinação do fator Q n N B R e a . No Piogr.

Princ. CAPl e CAP2 já são definidas por comando DATA sen

do CAPl = - 0,00312 (°F)"1 e CAP2 = -0,0013 Btu/hr.ft2 °F.

Caso se queira modificar estes dados (internos) por ou

tros entra-se em cartão conforme será visto adiante (A.3).



- POT(NPCA), se MODO = 1 define o fluxo

térmico do ponto em análise.

se MODO = 2 define a tempe

ratura de entrada do ponto em análise.

- DNBRE, DNBRmin desejado.

- TOL, tolerância para DNBR . deseja

do. Ex.: em 1,3 - 0,02 , TOL = 0,02)

- BYPAS, fração do fluxo de desvio (ra

zão entre o fluxo de desvio e o fluxo total de refrigeran

te no vaso).

- FENG, fator total de engenharia e nu

clear, definido no Cap. 2 e no Apêndice-D como F_.

Salda de Resultados :

- DELT(NPCA) = diferença de temperatura

AT n AT para o ponto em analise.

TBR(NPCA) = temperatura média T n e

- DNBRO (NPCA) = DNBRjnin obtido.

- LKJT(NPCA) = armazena o valor de LKJ,

que assume o número do canal onde ocorreu o DNBR , .
min
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A.2.2 - Descr.ição das Subrotinas

As subrotinas descritas nesta são as que se

referem mais diretamente ao novo esquema de análise. As

subrotinas EXEC, OUTIT, PROAUX não sofreram grandes modify

cações.

i - Sub. DNBRM : Se MODO = 1 , inicializa d:L

versos vetores, zerando-os, chama a sub INPT p/entrada de

dados e sub. OUTIT p/impressão destes dados, armazena em

TIN o valor de POT(NPCA) e define HIN para todos os canais,

antes de iniciar os cálculos de um ponto.

Se MODO = 2, inicializa âí_

versos vetores, charca sub. INPT e recupera os dados de

fronteira lateral aberta da etapa anterior (ü.Lógica = 10).

ii - Sub. INPT : leitura dos dados de entrada,

controle de impressão destes dados e controle de gravação

dos dados de entrada correspondentes ã etapa a calcular ,

nas U-Lógicas através da sub. OUTRST.

iii - OUTIT, impressão dos dados de entrada das

3 etapas (MODO=1) e 1? etapa (M0D0=2).

iv - OUTRST, gravação nas U.Lógicas de traba_

lho em modo não formatado de todas as variáveis definidas'

nos COMMONS.



v - INRST, recuperação dos dados gravados pe

la sub. OUTRST.

vi - EXEC, controla a execução de todos os cal

culos termohidraulicos. A esta subrotina estão ligadas a

13maioria das subrotinas do COBRA-IIIF as quais nao sofre

ram grandes modificações.

vii - PROAUX, leva os parâmetros termohidráuli^

cos calculados na sub. EXEC, através da U.Lógica 12 para

serem utilizados nos membros TEMPERAT e BURNOUT.Nestes mem

bros somente a subrotina SAÍDA 1 sofreu modificações cons£

deráveis.

viii - SAÍDAl - é responsável pelo cálculo de

DNBR em todos os canais (no caso, 3. etapa) , considerando a

influência de todos os fatores; determina o DNBR . e o ca
rr.m —

nal de ocorrência; saída de resultados intermediários e im

pressão da distribuição de temperatura no interior das bar_

ras de combustível.

A.2.3 - Fluxogramas

As figs. A.l-a,b apresentara a estrutura

ca do P.P. e as subrotinas são : DNBRM, EXEC e CURVE.

As variáveis lidas em cartão pelo PP são

MODO, CAP1, CAP2.



( INÍCIO )

135

Leitura de
MODO, CAP1 e CAP2

LKJ«- O
ITAP-»- 1
NKK3-*- 1

CALL DNBRM

• F ig . A . l - b i
i 3 _ _ i

CALL DNBRM

CALL EXEC

NPCA-^NPCA+1

SIM

Cálculo da influin^

cia do Fl. de Desvio

Saída dos Resulta-

dos Finais p/ Cur-

va de Potência:

Fig. A.1-a: Fluxograma do Prog. Princ. oara Curva de Potência.
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LKJ
NKK3
ITAP
NPCA

ITE
NREC -r O

I
[[ CALL DNBRM ||

SIM

,onvergiun
na seqüência'

2a e 3â etapa

Calculo do Fa
tor de Conver
gincia Intern*

)alc. de Te

:om CAP2 p/cal
do novo ponte

Calc.deTeatra
ves deCAPlp/rc
va tentativa.

NAO

! ITE «-1
ITAP -HiE

Faz cálculos
somente da IA

etapa.

< 10 9F

* 10 9F
Se NRECfl.ITAP
=1 in i c ia ps cal
culos da Ta a

3â etapa.

I

Se NREC=O,ITAP,
5 in ic ia ã c a l
culos da 3a -
etapa.

Cãlculo.da Intluencia do F
Desvio.

uxo do -

Saida dos Resulta-
Finais:DNBR,nin obti-
do, ATn, ATm e

Fig. A.1-b; Fiuxograma do Prog. Princ. para deterni-

nação da Curva de DNBRmin.
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( INTCIO *)

NPCA=1

Inicial ização de varia
veis com zero.

CALL INPT

CALL OUTIT

TIN*-POT(NPCA)-

CALL CURVE

Definição de MIN
p/ todos os canais

RETURN

F i g . A .2 : Fluxograma da sub. DNBRM, para MODO=1
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Ç INÍCIO )

Inicialização de
variáveis

CALL INRST(NFRST)

AFLUX*POT(NPCA) CALL INPT

CALL CONTT

( RETURN )

F ig . A.3: Fluxograma da sub. DNBRM para M0D0=2.



139

( 1NTCI0

ITAP<- 1

/Leitura dos 3 blc
cos de dados cor-
respondentes ã 1-,

2- e 3- etapa.

SIM

CAL!.

CALL

OUT IT

OUTRST

SIM

Fig. A.4: Fluxograma da sub. INPT.
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( INÍCIO

Saidados Resulta-
dos médios nos ca-
nais: AT, T, etc.

Gravação dos Resu2
tados Termo-hidráu^
licos na U.L.=12

CALL DTBURN

±Ç RETURN )

(a) Fluxograma da sub. PROAUX.

cINÍCIO )

Leitura dos dados
intermediários
nas U.L.=12

CALL

CALL

CALL

TEMPER

BURN

SAI DAI

í RETURN )

( INÍCIO

Cálcuto do DNBR

DNBRO(NPCA)*-DNBR .m m

(b) Sub. DTBURN.

Fig. A.5-a,btc: Fluxograma das sub.
PROAUX, DTBURN e SAIDAI.

Saida dos Resulta •
dos intermediários
p/ DNBR e distribu
ção de temperatura!
no interior das bar
ras.

Ç RETURN )

(c) Sub. SAI DAI
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A fig- A.2 apresenta o fluxograma para DNQRM

se MODO=1 , e a fig A.3 se M0D0=2 .

A fig. A.4 apresenta o fluxograma de INPT .

As figs. A.5-a,b,c apresentam o fluxograma das subs.PROAUX,

DTBURN e SAÍDAl, onde estão descritas as operações princ^

pais. A Sub. TEMPER é responsável pelo cálculo das distri-

buições de temperatura no interior das barras e a BURN pe

Io cálculo do q"Tn e dos fatores corretivos F , F e F .
DNB S CW C

A. 3 - Leitura dos Dados tie Entrada

Os dados de entrada seguem a mesma seqüência do pro

grama COBRA-IIIF . Os dados são separados em 13 grupos pa

ra a 1? etapa, e 14 grupos para a 3f etapa. No início de

cada grupo existe o cartão de Controle do Grupo, no qual a

1. variável ê o n9 do grupo e as outras nove variáveis se

referem as opções do grupo.

Algumas considerações devem ser feitas sobre as va

riáveis de controle e opções do programa COBRA-IIIF em re

lação ao novo programa:

i - 0 código COBRA-IIIF tem opção para "restart", u

tilizando para isso a U.Lógica 9. Já o novo programa o e£

quema de "restart" faz parte da estrutura lógica, pois os

dados ao serem lidos eles são gravados nas U.L. correspon-

dentes. A utilização da U.L-9 foi desativada.
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ii - Algumas variáveis de controle de grupo terão que

assumir valores definidos, conforme serã visto, para o pro

grama funcionar a contento.

iii - A opção de definição da entalpia ou temperatura

de entrada para cada canal foi retirada.

iv - Quando as informações co'»tidas em determinado gru

po forem iguais nas 3 etapas, os dados para este grupo po

dexüo ser fornecidos apenas no 19 bloco de dados. Cada blo

co corresponde a uma etapa e é obrigatório que a seqüência

dos blocos corresponda aos dados da 1?, 2? e 3? etapa. A

fig. A-6 apresenta os blocos funcionais e a seqüência dos

acontecimentos durante a leitura e a gravação nas u.L« 20

(1? etapa), 21(2? etapa) e 22(3? etapa).

A.4 - Cartões de Dados

São descritos apenas os cartões de dados que foram a

crescentados ou modificados.

19 Cartão : Formato (Il,2El0.5)

Variáveis : MODO = 1 , Curva de Potência

= 2 , Curva de DNBRmin

CAPl : parâmetro para o cálculo de « D N D R'
 S e

o campo estiver em branco, o programa

assume o valor definido num cartão DATA,

(V1).
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( INlCIO

/ Leitura de

MODO, CAP1, CAP2

/ Leitura de

|KASE, J l , TEXT

itura do 19 bid
de dados: 12 |

Leitura
co
Etapa.

1

Gravação na U.L.^O

1

/Leitura do 29 blo
[ co de dados:2?
| Etapa.

Gravação na U.L . í l

/Leitura do 39 blo
[co de dados: 3a
1 Etapa.

Jravação na U.L.*22

<

EXECUÇÃO

Fig. A.6; Seqüência da Leitura e Gravação dos 3 blocos do Dados,
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CAP2 : é próprio a . Idem a CAP1 quando o cam-

po estiver em branco.(Btu/hr.ft . F).

29 Cartão : Formato (212)

Variáveis : KASE : número de pontos a serem determinados(NÇ

max. de pontos é 15)

Jl : Impressão dos dados de entrada

= 1 , imprime todos os dados de entrada

= 2 , imprime somente as cond. de operação.

= 0 , imprime apenas os novos dados.

39 Cartão : Formato (11A6)

Variável : TEXT : título para cada etapa

49 Cartão : Formato (1015). Variáveis de Controle do Grupo.

Cada grupo inicia com este tipo de cartão.O cani

po é formado por NGROÜP(n9 de grupo) e de Ni ,

N2, ... , N9 que definem as opções.

Os dados seguintes entram de acordo com os gru

pos de dados exigidos pelo COBRA-IIIF . Apenas o Grupo-11,

onde estão definidas as condições de operação, foi mudado:

Grupo-11 :

a - Com MODO = 1 tem-se :



J.4D

19 Cartão : Cartão de Controle do Grupo, formato (1015)

Variáveis : NGROÜP, número do grupo (No caso = 11)

NI = 0 , opção de entalpia de entrada,(Btu/lbm)

= 1 , opção de temperatura de entrada,( F)

N2 = 0 , a vazão de entrada ê dividida igua_l •

mente para todos os canais.

= 1, a vazão de entrada é dividida entre

os canais de forma a dar a mesma perda

de carga isotérmica e sem considerar mis_

tura por dispersão.

= 2 , são dadas as frações de vazão total

para cada canal.

N2,N4,N5,N6 : São opções para forçar transientes, mas

mesmo não estando canceladas aconselha-

se não usá-las.

29 Cartão : formato (5E 10.4)

Variáveis : PEXIT : pressão de operação,(lbf/in )(psi)

GIN : fluxo de refrigerante dentro do núcleo,

(xlO*6 lbm/hr.ft2).

AFLUX : fluxo médio de calor (potência),(xlO

Btu/hr.ft2)

GENF : relação entre o calor gerado dentro das



•barras e o calor total gerado no núcleo.

Se for deixado em branco o programa as-

sume o valor 1.

BYPAS : relação entre o fluxo de massa de desvio

e o fluxo total.

39 Cartão : formato (8 E 10.5)

Variável : POT(NPCA) : com MODO = 1 POT(NPCA) assume, para

Nl=l / T do refrigerante para cada

ponto em analise ( F). se Ni = 0, a

entalpia de entrada (Btu/lbm)•

b. Com M0DO=2 muda o conteúdo do 29 e do 39 Cartão.

29 Cartão : formato (8E10.5)

Variáveis : PEXIT : pressão de operação, (lbf/in ) (psi)

HIN : se Ni = 1 , temperatura de entrada ( F) e

se NI = 0 , entalpia de entrada (Btu/lbm)

GIN : fluxo de refrigerante dentro do núcleo

(xl(T6 lbm/hr.ft2).

GENF: idem MODO=1

DNBRE: DNBP. . que se quer obter

TOL : tolerância para o DNBRmjn

BYPAS: idem MODO=1

FENG : fator total de engenharia FT(sempre<l)



39 Cartão : formato,(8E10.5)

Variável : POT(NPCA) : fluxo médio de calor para cada ponto,

(xlO~6 Btu/hr.ft2).

A.5 - Implantação do Programa, Redução de Memória e Especi-

ficação das Unidades Lógicas

0 custo de execução de um programa está diretamente

relacionado ao tempo de CPU e da memória mobilizada.

Foi verificado que acima de 25 volumes de controle

no eixo-z os resultados obtidos são constantes para as mes_

mas condições de análise. Por isso o n9 máximo de volumes

de controle foi reduzido de 90 para 35.

O número máximo de canais foi reduzido de 45 para 32

(31 é o n9 de elemento combustíveis em 1/8 de núcleo para

os reatores tipo ANGRA-II e III).

A memória requerida para o computador IBM 370/165 é

470 K.

O programa encontra-se gravado em disco (com área pe£

manentemente reservada) em FONTE e Programa OBJETO.

As Unidades Lógicas reservadas são as seguintes :



a. UL-20 , 21 , 22 : dados de entrada respectivamen

te para a 1? , 2? e 3? etapa.

Especificação : DCB = VBST

b. UL-10 : dados para trabalhar com fronteiras late_

rais abertas.

Especificação : DCB = (LRECL = 1960 , RECFM=VBS,

BLK SIZE = 3932).

c. UL-12 : armazena os resultados dos cálculos ter

mohidráulicos para utilização no TEMPERAT E

BURNOUT.

Especificação : DEFINE FILE 12 (4000,300,U,IPOS)



APÊNDICE-B

CORRELAÇÕES USADAS NA DETERMINAÇÃO DO DNBR

2
a. Fluxo Crítico para Condições de Sub-resfriamento

y x 10~6 = |(2,022-0,0004302P)+(0,1722-0,0000984 P)

x exp |(18,177 - 0,004129 P)xI

x | (0,1484-1,596x+0,1729x|x|)G/106+1.037|

x |1,157 - 0,869 xl

onde

x |0,2664 + 0,8357 exp(-3,151 D )

x |0,8258 + 0,000784

2
q" ., = fluxo de calor crítico uniforme, (Btu/hr.ft )

P = pressão local, (1000 a 2300 psia).

G «= fluxo de refrigerante local, (1,0x10 a

5,0 x IO6 lbm/hr.ft2).

X = título termodinâmico.local,(-0,15 a + 0,15)

H t = Entalpia de saturação local,(Btu/lhm).

149



H = entalpia de entrada,. (> 400 Btu/lbm).
e —

Comprimento ativo das barras : 10 •> 144 in.

Relação entre Parâmetro Aquecido e Perímetro Molhado

0,88 a 1,00 .

b. Fator F : Correção para Fluxo de Calor não Uniforme'

-0 W
"DNB

q"(z)expj-C(£n -Z)|dz
DNB

onde

4,31
C » 0y15(l-x) ' -1 (determinado empiricamente3)

(G/106)0' l n

dLOCAL
= fluxo de calor no volume de controle em análi-

se, (xlO~6 Btu/hr.ft2).

"DNB
distância entre o ponto onde inicia o borbulha

mento local e o ponto onde q£Km está sendo

calculado,(in}.

fluxo de refrigerante local,(lbm/hr.ft ).

título termodinâmico local.



q" . = fluxo térmico em cada volume de controle a par

tir do início do borbulhamento local.

c. Fator de Modifierjão das Grades tipo "R"

Fg = (^j^^-)
1 / 2 (1,445-0,0 371. L)|exp(x+0,2 )2-0,73

0,0l9

onde

P = pressão local, (psia)

X = titulo termodinâmico

B = coeficiente de difusão térmica

G = fluxo de refrigerante, (lbm/hr.ft )

L = comprimento ative das barras, (ft).

K . = coeficiente de espaçamento das grades,(Valor usados

0,046).

d. Fator'üe Paredes Frias

F™ • X'° ~ ( 1 " TrH 1 3 ' 7 6 " 1'312 ' exp(l,78 x) -

onde

D. e D » diâmetro equivalente considerando o períme-

tro aquecido e o molhado respectivamente,(in)



APÊNDICE-C

MODELO PARA DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE

"CROSS-FLOW" DE DISPERSÃO

Para o conhecimento das características termohidráu

licas nos canais deve ser levado em conta, na solução de

equilíbrio, a troca de momento e energia entre os canais.

Esta troca é realizada por mistura turbulenta e por gradî

entes de pressão.

0 "cross-flow" provocado por turbulência já é de

conhecimento bastante fundamentado (ver item 3.6.2-a). Já

o "cross-flow" provocado por gradiente de pressão entre c<a

nais adjacentes vem sendo estudado por vários pesquisado-

res, que tem apresentado diferentes modelos. Todos eles

associam a queda de pressão ao coeficiente de perda de

pressão era orifício.

Assim se tem que :

plv.lv.

onde

K , coeficiente de perda de pressão

AP , coeficiente de pressão entre dois canais adja

centes.
152
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v- i velocidade lateral

p , densidade

g , fator de conversão,c

Estudos foram feitos de modo a determinar K , consî

derando a influência de geometria com características par

ticulares ao núcleo do reator. Assim, é mais real tomar os

espaçamentos entre as barras como fendas, e não orifícios.

Seja a fig. C l , que esquematiza o volume de contrô

le de um canal, tendo ao lado esquerdo um orifício de área

'12

Ta. as

ai

Figura C l



A área A, é definida até onde a velocidade lateralx •
v» é significativa.

Weismair considerou que a influência do orifício ê

substancial apenas nas vizinhanças dele. Aplicando a equa

ção de balanço dos momentos nas imediações do orifício se_

gundo a fig. C-l chegou a :

_ .-.2 A. v , vi.. A, p

3 9,, ap <3r, a.

(as ~ V- PJ S _ L (C.2)
i a.

0 último termo da direita representa a perda por con

tração, ocasionada pelo decréscimo da área a para a». Por
s <c

experiências este termo pode ser substituído por

(-0,3

Na medida de P^ ft - r e a e q u i v a l e n t e d e medida perto

da saída do orifício foi estimada em 2/3 a». Como correção,

o primeiro termo foi multiplicado por 3/2. 0 segundo termo

foi desprezado por se ter vi., * 0. Ficou Citão :

1,2 p(vf) A. P«v_,.v'
P - P s 1— + (-i) a; *•' (C.3)



O último termo da equação (C.3) representa a influ-

ência do fluxo axial no fluxo lateral. Para relações v /v.
. • * *

grandes, a influência será bastante significativa.

A variável v!_ ê a v _ na região de A,. Assume-se

sempre uma relação fixa entre v'2 e v«2' tal como vj_ =

= o.v j , e também assume-se que v^? = et v.. Aplicando es_

tas relações na equação (C.3) tem-se :

1,2 p(v») A. p.v , v. o o

" V -T— + l$ \ (c-41

Considerando a sempre fixo e juntando-o em A, tem—

se : A- = A, .0 . A- é então a área efetiva onde se pode

definir v^2 .

Substituindo P. - P. = AP na equação (Cl) e expli-

citando-se K obtém-se :
P

A2 Va2K = 2,4 + 2 o F ) (-̂ ) (C.5)

Por aproximação pode-se fazer v , = v :

A2 ^aK «=2,4 + 2 ct(~) (-=-) (C.6)
P *

A equação (C.6) é expressa em função de variáveis

experimentais que dependem da associação ao tipo de orifí-

cio em estudo.



Drittrich , examinando diversos dados, chegou a con
a A2

clusão que, para orifícios do tipo fenda a razão (—-—) é
t

mais função do comprimento da fenda do que da área da fenda.

Para fendas de pequena altura os dados sãc idênticos aos

de orifício.

0 valor de a depende da variação da pressão ao lon

go da fenda. Em arranjos de barras, testes tem confirmado a

variação da pressão ao longo da fenda. 0 valor de a encontra

do ficou em torno de 1,3 e 1,4.

A relação A2/a» foi determinada em função do compri-

mento da fenda. 0 gráfico da fig. C-2 mostra'que a partir

de determinado comprimento a relação A2/a» tende a um valor

constante igual a 0,3.

2.0

1.6 r

(0

ÍM

1

\
\

\

1 . . 1 . . . .

•

1 . . 1 . . . .

0.8 -

0.4 •

0.0

1.0 2.0 5.0 10 20 50 100

Compr. da Fenda (in) + 1

Fig. C-2; Modificação Jc A_/a, em função do COIT.T. da

fenda + 1 .



Para a análise da 3. etapa o cálculo de K é fei-

to utilizando a equação (C-6).

De gráfico da fig. C-2 para um segmento axial de

5,4 in (o caso deste trabalho), tem-se Z + 1 = 6,4 in, ob

tendo-se A2/a t - 0,4 .

Definido K , cplica-se seu valor na equação (3.6.2-

7) que fornece C_.

Para o uso da solução termo-hidrãulica dos sub-ca

L̂  etapa) e das regiões (2f etapa) , coi

cada canal é formado por um feixe de barras.

nais (1^ etapa) e das regiões (2f etapa), considera-se que

23Weisman considerando o volume de controle da fig.

C-3 e aplicando a equação de balanço dos momentos na fron

teira entre os dois feixes de barras e desprezando as per

das por fricção do fluxo lateral chegou a :

o(V»5 A p.V ,.v.
pi - po - -5*- + • íf ~ i 7 - (C'71

P(V,)2 A,. V.. V,

Somando entre si ambos os lados das equações (C.7)

e (C.8), e considerando P^J - Â .: vem :



A . P
( V a i 2

( C . 9 )

Subst i tuindo P. - P. = AP na equação ( C l ) e cons i -

derando v = ( v ; 0 + v . 0 ) / 2 vera

4a (CIO)

O valor médio de a encontrado foi 0,85 e para fen

das de comprimento acima de 6 in,A-/a^ se manteve constante

em torno de 0,3 (ver fig. C-2) .

Fig. C-3



APÈNDICE-D

FATORES DE PICO NUCLEAR, DE ENGENHARIA E

PARA CONSERVATISMO

Neste Apêndice ê feita a apresentação resumida dos

fatores de pico utilizados neste trabalho, sendo seus valo .

res os mesmos apresentai

paração dos resultados.

res os mesmos apresentados pelo FSAR , para efeito de com

D.l - Fatores de Pico e de Engenharia

Os fatores de Pico são utilizados para quan

tificar a distribuição da potência era relação aos valores

médios (dados de projeto) , e os picos da distribuição es_

tão relacionados com a distribuição axial e radial da po

tência, com a tolerância de fabricação e montagem dos com

ponentes do núcleo, assim como dos equipamentos de medição,

que influenciam a densidade de potência local e a sua ava

liação (considerando as incertezas de mapeamento do fluxo

no núcleo através dos detetores móveis).

T0 Fator Total de Pico F relata em conjunto

todas as influências acima resumidamente descritas e em tôr

no da densidade máxima de potência permissível tem-se :

T Valor máx. do Kw/ft
FI =
** Valor médio do Kw/ft
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Para ANGRA-1 , através de dados históricos

encontrados em usinas durante operações normais/ foi deter

minado um F = 2,34 para o primeiro ciclo. Este valor ga

rante operação segura mesmo para transitórios ocasionado por

inserção ou remoção de barras de controle fora do previsto,

além de movimento das barras de controle parciais. Estes

movimentos de barras influenciam significativamente a for

ma do fluxo axial. A distribuição radial não sofre grandes .

— ' - T -
variações, sendo, que a maior influencia em F_ e mesmo d£

vido a distribuição axial.

Desmembrando em seus subfatores, nuclear e

de engenharia, sem levar os efeitos de densificação das

27 T
pastilhas , tem-se para F :

FT = FN . J?
Q Q Q

FQ " ̂ XY'W ' FQ

onde

N -FXY = razão entre o pico de potência da bar;

ra mais quente e a potência média das

barras:

- ) q1(x,y,Zn)
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onde

n = número total de barras

» = no plano horizontal de máxima potência

N -por unidade de comprimento, F,, e o Fa

tor de Pico Axial.

FM = fator de incerteza associado ãs medi

das do mapa do fluxo neutrônico.

F = fator de engenharia, que dá a influên-

cia no fluxo de calor local devido ãs

tolerâncias de fabricação dos compo

nentes, enriquecimento, excentricidade

das pastilhas, superfície externa dore

vestimento, espaçamento entre o reves-

timento e a pastilha, etc.

N - N - -F esta relacionado com F que e a razão
AI üfl

entre a potência integrada ao longo da barra de maior po

tência e a potência integral média de todas as barras:

N _ Potência da barru mais quente
AH ~ Media das Potências das Barras

N
max

1
n I

i

o
rH

O

q 1

q1 (x,y

r , z ) d z

r z) dz



onde

n é o número total de barras

O valor limite de F para barras de contro

- N
le fora do núcleo e o F._

F
XY

Assim para ANGRA-1 FXY < 1,435.Considerando

as incertezas, determinadas em torno de 8%, tem-se para

NF. = 1,435 x 1,08 = 1,55, para potência nominal e sem bar

ras de controle inseridas.

Para operação abaixo da potência nominal ,

.F. aumenta devido a entrada no núcleo das barras de con

trôle. Nos cálculos de Curva de Proteção empregou-se a se_

1
guinte relação dada pelo FSAR .

A H = 1'55 + ° ' 3 1 U - P > P a r a P á 1

1,55 para p > 1

onde

potência de operação
potência nominal
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No presente trabalho considerou-se a parce

~ N

Ia de influencia referente a F.H no caso de potência abai_

xo da nominal, na determinação do DNBR mínimo, multiplicai

do-se a relação 1/|1+0,2(1-p)| com a equação (2.5).

F_ está relacionado com a distribuição axî
z

ai de potência, e no plano horizontal de máxima densidade

linear de potência é que ocorre o pico do fluxo térmico ,
i|/(z) , feito igual a 1,55 (ver parágrafo 3.5).max

0 fator FM , está relacionado com as incer

tezas na medição dos diversos parâmetros do núcleo atra

28ves dos detetores móveis. Este erro fica em torno de

í 5% , sendo usado na determinação da curva de DNBR mínjl

mo através de FT, no sentido de maximizar o fluxo térmico

local.

0 fator Ft, determinado através da combina
w "~

ção estatística das tolerâncias de construção, e avaliada

em torno de 1,03, cem 95% de certeza, e 9 5% de confiabili_

dade. 2ste fator foi considerado em F_, também no sentido

de maximizar o fluxo térmico local.

D.2 - Incertezas Devido as Correlações da Grade

"R", Fluxo Térmico não Uniforme e Paredes

Frias.

Segundo o FSAR , na determinação do fator

F (ver Apêndice-C) no circuito de água da Universidade db
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Columbia, o fluxo d,e calor para provocar DNB foi volunta-

riamente superestimado, sendo então o fator F multiplica
s —

do por 0,88 , para uma análise mais realista.

A utilização das correlações para F e F

(ver Apêndice-C) levou a resultados de DNBR com uma mar_

gem de ± 20% de erro, sendo então utilizado o fator 0,81

no intuito de obter-se resultados conservativos.

D.3 - Fator FT

Tomando todos os fatores descritos nos

itens D.l e D.2 compõe-se o fator F :

FT = 1+0,2(1-p) * 1.03.1,05 * °'81 ' °'88



BIBLIOGRAFIA.

1. Furnas Centrais Elétricas S/A; "Final Safety Analysis

Report to CAAA, Unit-I".

2. M.M. El-Wakil; "Nuclear Heat Transport", International

Text book Company.

3. E.Rosal, J.O.Cermack, L.S. Tong: "High Pressure Rod Bundle

DNB Data with Axially non-uniform Heat Flux", Nuclear

Engineering and Design, 31, pag. 1-20, 1974.

4. L.S. Tong; "Boiling Heat Transfer and Two-phase flow" ,

John Wiley & Sons Inc.

5. L.S. Tong; "Boiling Crisis and Critical Heat Flux", AEC

Critical Review Series, TID-25887, 1972.

6. J.A. Christensen, D.R. Halas, G.R. Horn; "Stoichiometry

effects in molten center, oxide fuels-oxigen redistribu

tion and thermal condutivity effects", Metallurgical So-

ciety Conferences, Vol. 42.

7. F.L. Prestes; "Analise Termo-hidráulica do Núcleo de

Angra-I" , Tese de Mestrado , IME.

8. L.S. Tong; "An avaluation of the Departure from Nuclea-

te Boiling in Bundles of Reactor Fuel Rods",NSE,33,pag.

165



166

7-15 , 1968 .

9. IEEE Standard; "Criteria for Protection Systems for Nu-

clear Power Generating Station", IEEE, Std. 279-1971 ,

Revision of IEEE Stol. 279, 1969.

10. J.B. Reid ; "Process Instrumentation for Westinghouse Nu

clear Steam Supply Systems", WCAP-7913, 1973.

11. Walter Walker; "Instrument Nozzle Analysis", Series 84

Pressurlzer Stress Report, May , 1972.

12. D.S. Rowe; "COBRA-III, A Digital Computer Program for

Steady State and Transient Thermal-hydraulic Analysis of

Rod Bundle Nuclear Fuel Elements", BNWL-B-82. Pacific

North-West Lab., Richland, Washington, 1971.

13. Nota Técnica DPE 0-113; "Manual do Código COBRA-IIIF" ,

Furnas S/A.

14. Relatório DR-GAN-01/76; "Análise Neutrõnica de reatores

tipo PWR", CNEN, Departamento de Reatores.

15. F.W. Dittus, L.M. K. Bõlter; "Heat Transfer in AutomoM

le Radiators of the Tubular Type", Calif. Univ. Publica

tion in Eng., 2, n9 13, 443-461 (1330).



167

16. S. Levy : "Forced Convection Subcooled Boiling-Predic-

tion of Vapor Volumetric Fraction", GEAP-5157. General

Electric Co., Atomic Power Equipment Dept., San Jose ,

Califórnia (April 1966).

17. A.A. Armand: "Pressure Drop Perfomance of a Rod Bundle",

ASME, pag. 57-69 (1968).

18. A.N. Stoudeur: "Drag coefficients for Fuel Element Spa-

cers", Nucleonics, 19, pag 74-79.

19. W. Kays, A. London : "Compact Head Exchanger", The Na-

tional Press, Palo Alto.

20. F.F. Cadek, F.E. Motley and D.P. Dominicis : "Effect of

Axial Spacing on Interchannel Thermal Mixing with- R -

Mixing Vane Grid", WCAP - 7941 - L, June,1972.

21. F.F. Cadek; "Interchannel Thermal Mixing with Mixing Va

ne Grids", WCAP - 7667 - L , Jan. 1975.

22. L.E. Hochreiter, H. Chelemer; "Aplication of the THINC-

IV", September, 1973.

23. J. Weisman : "Cross Flow Resistance in Rod Bundle Cores",

Nuclear Technology, vol. 15, September, pag. 465-469 ,

1972.



168

24. R. Derringer, Gt Prevetti, L.S. Tong; "Trans. Am.Nucl.

Soc." , 4 , 45 , 1961.

25. J.H. Perry; "Chemical Engineers Handbook", Ed.,

p. 388, McGraw Hill Book Company, Inc., New York (1950).

26. R.T. Dittrich; "Discharge Coefficients for Combustor

Linear Air Entry Holes, II", NACA - TN - 3924 - Fliyht

Propulsion Research Laboratory, Cheveland, Ohio, 1958.

27. N.G. Demas, J.J. Somerville; "The Nuclear Design of the

Angra Nuclear Power. Plant, Cycle 1", WCAP-8809, Sep.

1976.

28. A.F. McFarlane; "Topical Report Power Peaking Factors",

WCAP-7912-A , Jan. 1975.

29. W.A. Jens, D.A. Lottes; "Analysis of Heat Transfer ,

Burnout Drop and Density Data for High Pressure Water",

Argonne Nath. Lab. Rept. ANL-4627,May 1951.

30. N.Zuber, M.Tribus, J.W. Westwater; "The hydrodynamic

crisis in pool boiling of saturated and subcooled liquids",

Intern. Devel. in Heat transfer, 1961.

31. L.S. Tong, H.B. Currin, A.G. Thorp; "New Correlations

Predict DNB Conditions", Nucleonics, may 1963, pag 43-47.



TESE APRESENTADA POR

EUSTÉRIO BENITZ FURIERI

APROVADA PELOS SRS.:

UDIO USIRAJA COUTO DE ALMEIDA - rh.D

CQÍ>
OVJ- Ph.D.PEDRO CARAJILESCOV.

ANDRGILBERTCUGOfMES DE ANDRADE, N u c . Eng

CARLOS ALBERTO REVERT DE LIMA - M.Sc .


