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SUMARIO.

Parte da revisão dos pontos de atuação do desligamento por so

bretemperatura AT de Angra I é apresentada.

Estes resultados, obtidos com uma versão modificada do COBRA-

IIIC, são para subcanais típicos em regime estacionário ou em tran

sitorios lentos.

Para que as conseqüências de algumas aproximações fossem e£

tudadas, a análise partiu de um modelo para cálculo de DNBR com um

arranjo inadequado de canais e barras equivalentes. Na determina^

ção das curvas <te DNBR=1.30 foi usado um arranjo mais realista.

Os pontos de atuação da função de desligamento por sobretem

peratura AT estão conservadoramente abaixo das curvas de DNBR=1.30

calculadas nesta etapa da revisão.
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ABSTRACT

This report ;~ the first of a two-part seiÃes that reviev

the setpoints of the overtemperature AT tripping function for

Angrs I.

These rcsu"';s, obtained with a modified COBRA-IIIC computer

program version, are for typical subchannels in ste^ty state

situation or during shor.-term transients (min-hrs).

In order to study the consequences o^ some approximations,

the analysis started from a i.iodel for DNBR calculation with an

inadequate subchanr» -Is and equivalent rods array. For the

determination of bi\BR-1.30 curves a more realistic array was used.

. The overtempe^c ~ure AT trip setpoints are conservatively

below the DNBR=1.^0 airves calculated in this art of the review.
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INTRODUÇÃO

O Sistema de Desligamento do Reator de Angra 1 monitora e
processa os valores de um conjunto de variáveis de processo a fim
de manter o reator numa região segura, definida pelos limites de
segurança. Os limites de segurança são limites de variáveis de pro-
cesso; se forem excedidos, existe a possibilidade de liberação de
quantidade significativa de material radioativo e a segurança pode
ser comprometida. A ação protetora em nível de sistema, isto é, a
queda das barras, é iniciada para evitar que estes limites sejam ex
cedidos. As funções de desligamento por (i) sobrepotência AT, (ii)
sobretemperatura AT e (iii) sobrepotência nuclear são fundamen-
tais; as outras funções de desligamento as auxiliam em condições
anormais específicas.

0 desligamento por sobretemperatura AT protege contra DNBR
menor do que 1.30. Os pontos de atuação, "setpoints", do desligamen
to por sobretemperatura AT são obtidos em função das temperaturas
na entrada e saída do vaso de pressão, da pressão medida no pressu-
rizador e do "off set" axial; variáveis estas dependentes do tempo.

No licenciamento da central nuclear, os pontos de atuação dos
desligamentos do reator devem ser revistos para que se assegure que
há uma margem aceitável entre os valores no qual o desligamento ocor
re automaticamente e os limites de segurança.

A revisão dos pontos de atuação do desligamento por sobretem-
peratura AT foi dividida, pelo autor , em duas etapas. Na primeira
considera-se apenas subcanais típicos, ou seja, subcanais formados
por quatro barras de combustível. Na segunda etapa, os subcanais
formados por três barras de combustível e um tubo guia estão incluí
dos. Aqui está reportada a primeira etapa do trabalho. Esta análise
limita-se ao estado estacionário ou a transitórios muito lentos.
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II MODELO PRELIMINAR PARA A AVALIAÇÃO

2.1 Sobre Desligamento por Sobretemperatura AT

O Critério Geral de Projeto 10^ ' requer que o núcleo do rea-
tor seja projetado cem uma margem apropriada que assegure que os li
mites de projeto considerado aceitáveis para o combustível não se-
jam excedidos em condições normais de operação, incluindo os efei-
tos de ocorrências operacionais postuladas.

No núcleo, parte do calor transfere-se do revestimento do com
bustivel para a massa de refrigerante por ebulição nucleada. Se o
limite superior do regime de ebulição nucleada, denotado por ENB, é
ultrapassado, então o coeficiente de transferência de calor ê seve-
ramente reduzido e a integridade do revestimento do combustível pro
vavelmente não será mantida. Manter a integridade do revestimento é
o objetivo dos limites de segurança do núcleo.

Bn Angra 1, os limites de segurança para prevenir DNB são de-
finidos pela adoção de DNBR mínimo igual a 1.3 como limite de proje
to para operação em condições normais e em transitórios previstos
para ocorrer com moderada freqüência. Isto implica, já que foi uti-
lizada a correlação W-3 para estimar DNBR, que há uma probabilidade
de 951, a um nível de confiança de 951, que nenhuma barra de combus
tível experimente DNB - o que ê um modo aceitável de satisfazer o
GDC 10 ( 1 ).

. As exigências quanto à confiabilidade do Sistema de Desliga-
mento do Reator são severas. Para prevenir falhas randômicas o prin
cípio da redundância 5 empregado. Há quatro canais redundantes para
o desligamento por sobretemperatura AT. 0 desligamento ocorre quan-
do dois dos quatro canais excedem o ponto de atuação do desligamen-
to por sobretemperatura, denotado por ÁT .. Bn cada um dos dois
"loops" são feitas 4 medidas de temperatura na entrada e quatro
na saída do vaso de pressão. Dois pontos de atuação são continuamen
te calculados para cada "loop" resolvendo a seguinte equação, dada
na seção 7.2.1.1.2 do FSAR (2):
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ATsPi • al° [h - hi-rê ^m - O +

k3 (PP - 157.1 Kgf/cm2)- f(A<fr) 1 (2.1)

onde,

AT° = ATV indicado em potência nominal.
ATV = aumento da temperatura do refrigerante no vaso.
Tv__ = média aritmética das temperaturas de entrada e saí-

da do vaso de pressão.
T° = T v de projeto em potência nominal.
pP = pressão do pressurizador.
f (A<J>) = função do "off set" axial A*.
k, = "setpoints bias".
k- = constante baseada nos efeitos da temperatura sobre

os limites de DNB.
- k, = constante baseada nos efeitos da pressão sobre os li_

mites de DNB.
Tl* T2 ~ constantes ̂ e tempo.

s = variável da transformada de Laplace.

Para estado estacionario (2.1) torna-se

ATspl = A T° 1^1 " k2 ̂ m a " ̂ ma^ + ̂ 5 ̂  ~

157.1 Kgf/cm2) - f(A<|))~| (2.2)

E uma exigência fundamental para a proteção do núcleo que a
diferença de temperatura entre a perna quente e a perna fria de um
"loop" varie linearmente com á potência. A declividade desta função
linear ê especificada pelo AT°, o quaJ. pode diferir um pouco de um
"loop" para outro. Assumiu-se no trabalho que:

(H,) 0 fator AT0 na equação (2.2) ê o mesmo para os dois
"loops".
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A figura 7.2.3 do FSAR ê parcialmente reproduzida na figura
2.1. Ela ilustra os lugares típicos de DNBR=1.3 para quatro pres-
sões de operação, denominou-se as curvas deste tipo de curvas de
DNBR = 1.3. Para estes limites os pontos de atuação máximos permi-
tidos estão indicados; osvquais são inferiores aos valores obtidos
utilizando (2.1). A razão é que os erros de medida e instrumenta-
ção devem ser considerados.
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2.2 Obtenção dos Pontos das Curvas de DNBR =1.3.

Uma distribuição de potência no núcleo é- descrita pela sua
forma e amplitude (ou nível). Para uma dada pressão de saída do nú-
cleo, p n

s, distribuição de fluxo de refrigerante na entrada do nú-
cleo e forma de potência, pode-se estimar a temperatura media na
sáda do núcleo associada a um DNBR mínimo igual a 1.3, T™* , em
função distribuição de temperatura na entrada do núcleo e do nível
de potência nuclear, Q. Assumiu-se para simplificar a análise que:

(ty A distribuição de fluxo de refrigerante na entrada do nu
cleo é uniforme.

(H~) A distribuição de temperatura do refrigerante na entrada
do núcleo é uniforme.

A temperatura de saída do vaso de pressão, f^, é calculada
com precisão aceitável em função de 1^, i", p" e p n, m n e mv, onde:

e s e s

T" - temperatura de entrada do núcleo.
6 *

T? - temperatura de saída do núcleo.

P? - pressão de entrada do núcleo.

Pg - pressão de saída do núcleo.

m n - vazão de água no núcleo.
mv - vazão de água no vaso

Desde que TJ) é igual a temperatura de entrada do vaso, T^,
e m n é proporcional a mv - ver a equação (F.35) - tem-se que o au-
mento de temperatura do refrigerante no vaso, T^ - T^, denotado por
ATV, é função de tf1, lj, lj, pg e pn. J

/ / . • • '

Para uma dada pressão, fluxo de refrigerante e forma de potên
cia há uma correspondência biunívoca entre pares (T11, Q) e pares
- «• T v x e

» ' m a / * ' ' • • • • . .
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A vazão tip ê 4.5% inferior â vazão do refrigerante através do vaso,
ihv. A pressão p pode ser deteiminada a partir de p^ e m . Assim
a diferença Tgl.3 - lj,denotada por ATv1*3, onde T^1'3 é a tempera
tura de saída do vaso associada a "I™ , é função de mv, T ^ , P^ e
da forma da potência. As temperaturas de entrada e saida do vaso,
pressão do pressurizador e fluxo de refrigerante pelo vaso são gran
dezas mensuráveis, mas a forma de potência não é calculada "online1.1

0 "off set" axial é uma medida macroscópica da distribuição
de potência; é definido por

A* - q* - qb, (2.3)

onde q l e q são as percentagens de potência geradas nas metades su
perior e inferior da região ativa do núcleo, respectivamente. Estas
percentagens são medidas pelos detetores de neutrons da faixa de po
tência - câmaras de ionização não compensadas.

Para um dado "off set" axial, T v , pP e mv, há uma faixa de
valores ATV * J á que é enorme o número de diferentes formas de po-
tência que podem ocorrer no núcleo tendo o mesmo A<f>. Desde que uti-
lizou-se um número restrito de formas de potência, escolhê-las foi
uma questão crucial.

Formulou-se o problema: Dados a vazão de refrigerante pele nu
cleo, mn, a forma da potência e a pressão de saída do núcleo, esti-
mar (i) o nível de potência associado a um DNBR mínimo igual a 1.3
para T*J constante, ou (ii) o valor de T^ associado a um DNBR mini

e e —*
mo igual a 1.3 para Q constante.

Um código para cálculo de fluxos e entalpias do refrigerante
nos subcanais do núcleo, e com opção para cálculo de fluxo crítico
de calor com a correlação W-3, é necessário na resolução do proble-
ma. 0 COBRA-IIIC foi utilizado. 0 Apêndice A fornece uma descrição
sumária do código baseada na referência 3.

As modificações e correções feitas na cópia do COBRA-IIIC re-
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cebida de Argonne serão publicadas posteriormente como nota técni-
ca.

0 núcleo de Angra 1 consiste em um arranjo de 121 elementos
combustíveis, idênticos no projeto mecânico; ele também contém com-
ponentes de controle de reatividade e água com ácido borico dissol-
vido. 0 arranjo tem a forma aproximada de um tronco de prisma reto,
cuja seção transversal é dada na figura 2.2. As vistas lateral, de
cima e de baixo do elemento combustível são apresentadas na figura
4.2-2 do FSAR e reproduzidas na figura 2.3.

A análise can o OOBRA-IIIC se limitou a parte do núcleo com-
preendida entre as superfícies definidas pelas extremidades supe-
periores e inferiores das barras de combustível; convencionou-se
chamar estas superfícies de topo e fundo do núcleo, respectivamen
te.

- Para evitar confusão, esta convenção não deve ser esquecida.

A parte analisada de cada elemento combustível é dividida em
k nodos axiais de mesma altura. 0 que se pretendeu foi, para uma da
da condição de operação, estimar em qual dos 121 k nodos do núcleo
ocorre o menor IJNBR e qual o seu valor. A razão de DNB é calculada
no topo de cada nodo. Se o valor mínimo de DNBR diferiu de 1.3, en-
tão variou-se ou o nível de potência ou a temperatura de entrada do
vaso até alcançar a convergência.

As posições das grades espaçadoras são fornecidas na figura
2.3. Considerando que as grades das extremidades estão próximas ao
topo e fundo do núcleo e que há 8 grades espaçadoras, adotou-se o
número de nodos axiais k, igual a um múltiplo de 7; para garantir
uma precisão aceitável fez-se k»28.

A utilização do COBRA-IIIC requereu assumir que:

(H4) A forma da potência no núcleo é expressa como o produto
da forma axial pela forma radial.
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Os números máximos de barras de combustível e subcanais dos
arranjos físicos considerados pelo COBRA-IIIC são 15 e 25 respecti-
vamente. Tendo em vista a quantidade limitada barras e subcanais,
fez-se duas hipóteses. A primeira delas considerou a simetria bila-
teral geralmente existente nos núcleos de reatores tipo PWR.

(Hq) A forma radial da potência é simétrica; ela é determina-
da conhecendo-se a forma da potência no arranjo de 1/8
de núcleo representado na figura 2.4.

(H,) Os espaços por onde o refrigerante flui em cada elemento
combustível ou fração de elemento combustível do arranjo
dado na figura 2.4 é tomado como um subcanal; as barras
de combustível são representadas por barras equivalentes
como mostra a figura 2.5.

0 canal quente é definido como o canal no qual o ponto quente
ocorre, ou aquele ao longo do qual o aumento de entalpia ê máxi-
mo'- -*. 0 ponto quente do núcleo é o ponto de máximo fluxo de ca-
lor ou densidade linear de potência. A hipótese (H.) implica ^ue o
ponto quente ocorre na barra de combustível de maior potência. Des-
de que a forma radial detalhada da potência (distribuição pino a pi
no) modifica-se de tempo em tempo e o ponto quente muda de barra du
rante a operação da central, expressou-se a incerteza sobre a forma
radial de potência nos elementos combustíveis assumindo:

A forma radial da potência no interior de cada elemento
combustível é uniforme.

O FSAR afirma que na análise de DNB assumiu-se uma forma ra-
dial de potência conservadoramente plana no elemento combustível
que contêm a barra de combustível de maior potência; esta barra te-
ve sua potência artificialmente aumentada para o valor de projeto
de FVj,, o qual é função da potência, Q, e é dado por

- 1.55 fl + 0.2 (1-Q)"I (2.4)
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A hipótese (H,) implica que cada modo é visto como parte de
um subcanal. Para uma estimativa preliminar da menor razão de DNB
assumiu-se:

Cada nodo contém o subcanal ilustrado na figura 2.6. A
razão de DNB no topo de um dado nodo e calculada neste
subcanal; as condições do refrigerante no topo do subca-
nal são as condições médias no topo do nodo.

A utilidade da hipótese de que as condições do refrigerante
no topo do subcanal do nodo são as condições médias no topo do no-
do, requer uma escolha conservadora da forma de potência e do
"crossflow" entre nodos. Os cálculos dos coeficientes de resistên-
cia ao "crossflow" e de difusão térmica entre os subcanais de. 1/8
de núcleo, ver (H^), são feitos nos Apêndices B e C, respectivamen-
te. - • •

A opção para calculo do fluxo crítico de calor do COBRA-IIIC
foi usada na análise do arranjo da figura 2.5. Nela a razão de DNB
é obtida de

(2.8)V
q local x F

A correlação W-3 é aplicada na estimativa do fluxo crítico
<Tr*ra m * 0 fator F considera a não uniformidade da forma axial deDNB,HJ „ (c\
potência do núcleov •"

. A simplicidade do modelo resultante de (íL) e o subcanal con-
siderado um (Hg) fez com que o fator cw, que considera a presença
de paredes frias, fosse feito igual a um. Devido a (S^), o fator de
correção que considera a presença de grades espaçadoras e que é cal^
culado com a correlação (2.9), também foi feito igual a um.

Fs ' 1 * °-03

onde
G « fluxo local de refrigerante, lbm/hr.-ft
TDC» coeficiente de difusão térmica.
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As temperatura de saída do vaso foram obtidas com

onde
IC - entalpia de entrada do núcleo

H11 - entalpia de saída do núcleo.

2-9

Hs = 0.955 *Ç + 0.045 FÇ (2.11)

. Pe) C2.13)



100

90

80

70

V
<

60

50

40

30

O CONDIÇÕES NOMINAIS DE OPERAÇÃO

DESLIGAMENTO POR SOBRETEMPERATURA
A T (INCLUINDO 03 ERROU DE INSTRU-
MENTAÇÃO MÁXIMOS) NAS PRESSÕES INDICADAS

I860 PSIA

-2000 PSIA

- 2 2 5 0 PSIA

- 2 4 0 0 PSIA

DNBR«i.3
PARA 08 FATORES DE CANAL
QUENTE DO PROJETO TÉRMICO

POSIÇÃO DE ABERTURA DAS
VÁLVULAS DE SEGURANÇA
DOS GERADORES DE VAPOR

560 580 600 620 640 660

mo

Figura 2.1 - Ilustração da proteção por desligamento por sobretemperatura AT.
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Figura 2.3 - Perfis do elemento combustível
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Figura 2.4 - Arranjo de 1/8 de núcleo
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Figura 2.5 - Arranjo preliminar de barras equivalentes e canais para 1/8 do
núcleo.

2-14



0.485 in

Figura 2.6 - Geometria do subcanal em que o DNBR é calculado.
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Ill PARÂMETROS DE ENTRADA PARA O COBRA-IIIC MODIFICADO

A tabela de propriedades do fluído foi extraída da referência

6.

A relação de McAdaras^ ' para o fator de fricção de Fanning
foi aplicada; assim o fator de fricção de Darcy-Weisbach, requerido
no grupo 2, é

f = 0.184 R e~°*
2 (3.1)

Todos os subcanais utilizam o fator dado por (3.1).

O calculo da qualidade na ebulição nucleada e fração de vazio
foi feito coro os modelos de Levy (a única opção do código quando a
formação de vazios ê considerada) e de Armand modificado, respecti-
vamente. O fator multiplicador de fricção foi determinado com a cor
relação de Armand.

A tabela de fluxo de calor axial esta dada no Apêndice G.

Os dados que especificam as dimensões dos subcanais da figu-
ra 2.5, bem como a variação de área dos mesmos, são calculados no
Apêndice D. A informação sobre as conexões entre subcanais foi obti
da diretamente do arranjo adotado. Inseriu-se as variações de ãrea
com uma iteração.

As posições das grades espaçadoras e seus coeficientes de per_
da de pressão estão determinados no Apêndice £; considerou-se como
parâmetro de entrada dois tipos de grades. Inseriu-se os coeficien-
tes de perda com uma iteração e assumiu-se que:

0 "crossflow" forçado pelas aletas é nulo.

Os fatores de fluxo térmico radial das barras equivalentes e
as frações de potência transferidas pelas barras para seus canais
adjacentes, podem ser derivados a partir da informação contida no
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Apêndice G c no capitulo 4. 0 diâmetro equivalente do i-ésima bar-
ra da figura 2.5 é . •

Dri = bi

onde Pu é o perímetro aquecido por elemento combustível e b- um fa-
tor definido por

bx = 0.125
b2 = 2"5
b 3 = 2.0
b 4 = 3.0 (3.3)
b 5 = 4,0
b 6 = 0.5
b ? = 3.0 .

0 valor de p. é dado em (D.7).

0 valor do coeficiente de resistência ao "crossflow" de dis-
persão 5 dado em (B.5). 0 fator de momento turbulento, f™, corrige
a analogia imperfeita entre a difusividad* turbulenta de calor e o
momento, todavia o efeito da imperfeição é fraco^ ', assumiu-se que

0 fator de momento turbulento é nulo.

Foram usados 28 nodos axiais e, para a convergência de fluxo,
um erro fracionário de 0.005. 0 parâmetro (s/l) representa na equa-
ção do momento transversal a importância dos termos de fricção e pres_
são versus os termos inerciais - ver (B.l). A seleção de (s/l) foi
baseada na discussão das páginas 15 a 17 da referência 3. Assu-
miu-se

(H,,) 0 parâmetro (s/l) é dado por

(s/l) = Ant/2 Az
2, (3.4)

onde A . é a área de fluxo acima do "dashpot" por elemento com
bustível e Az a altura do nodo axial; o valor de A_t ê dado
em (E.ll).
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Os valores de 8 e TDC são dados no Apêndice C. Para a mistura
turbulenta adotou-se a opção:

(H12) A mistura turbulenta em escoamento bi-fãsico é a mesma
que para condições sub-resfriadas.

Considerou-se
A condução téimica é negligível.

0 fator de amortecimento foi feito igual a 0.5 e o diâmetro
equivalente CM obtido da figura 2.6.

No reator tipo PWR considerado na referência 8, a queda de
pressão entre o terço superior do núcleo e o pressurizador ê de 15
psi. Assumiu-se:

(H,.) A queda de pressão entre a saída do núcleo e o pressuri
zador ê de 15 psi.

O erro na medida da pressão de operação foi considerado. As
precisões dos desligamentos por pressão do pressurizador alta e bai

f21 ~*
xa sao, respectivamente, +_ 14 psi e *_ 18 psi^ '. Assumiu-se que:

0 erro na medida da pressão de operação é de + 16 psi.

O sistema de controle da pressão do pressurizador procura man
ter pP igual a 2235 psi *• , considerou-se que esta pressão de pres_
surizador corresponde â pressão de operação de 2250 psi da figura
2.1.

(^5) e ^ i&tâ- a 2235 psi, tem-se p" igual a
2234 psi. A pressão de saída do núcleo usada nó código foi obtida
cem a hipótese abaixo (a qual considera uma margem adicional de 14
psi.

(H>6) a pressão na saída do núcleo correspondente a uma das
pressões de operação da figura 2.1 é 30 psi inferior a
esta.
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O fluxo de refrigerante na entrada do núcleo ê

" ' (3.5)

onde m e A ~ estão dados em (F.36) e (D.6), respectivamente.

0 fluxo térmico médio é

Q/35173ft2, (3.6)

onde o denominador é á soma das áreas das superfícies cilíndricas
das barras de combustível.
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IV RESULTADOS E MODIFICAÇÕES NO MODELO

4.1 Simulações em Potência Nominal com o Modelo Preliminar

As condições de operação fornecidas para o COBRA-IIIC foram:

Ps*

Bn

•T

= 2220 psi

= 2.514 x IO6 lb/(hr.ft2)

= 549.5°F

= 0.1820 Btu/(hr.ft2)

(4.1)

Tomando a forma de potência radial dada na figura G.2, obte
ve-se uma diferença entre a potência saindo do núcleo, denotada por
Qg, e potência entrando no núcleo, denotada por 0^, 0.1381 superior
à potência gerada no núcleo, Ç. Considerou-se aceitável este erro
no balanço de energia.

0 valor de TJJ foi de 618.0°F, o qual ê inferior em 0.6°F ao
valor dado na tabela 4.4-1 do FSAR.

A tabela 4.1 fornece os aumentos de pressão ao longo do nu
cleo a partir da saída do mesmo. Vê-se que p" - p" está próximo ao
valor estimado como mais provável para a queda ao longo do núcleo,
28.2 psi; notar que há una incerteza de + 20$ na estimativa da
Westinghouse para a queda de pressão no núcleo^2\

Na figura 4.1 estão dadas as distribuições normalizadas do au
mento de entalpia no núcleo e do fluxo de refrigerante na saída do
mesmo. 0 aumento médio de entalpia no núcleo, denotado por "SR , foi
de 94.42 Btu/lbm.

A figura 4.2 reproduz as distribuições da figura 4.4-11 do
FSAR; as quais são para as condições de potência nominal dadas na
tabela 4.4-1 do FSAR e forma radial de potência da figura G.2. UtjL
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lizou-se neste caso distribuições uniformes para entalpia e fluxo
de refrigerante na entrada do núcleo.

E interessante comparar a figura 4.1 com 4.2. Vê-se que:
(i) as distribuições de fluxo de refrigerante diferem entre si em
valores inferiores ao erro fracionário usado para a convergência do
fluxo, que foi 0.005 e (ii) os valores do AH/SR obtidos são visi_
velmente inferiores aos do FSAR.

As diferenças em AH/ÃH merecem alguns comentários:

(a) No COBRA-IIIC usou-se 3=0.038 enquanto a Westinghouse não
considera na análise para 1/4 de núcleo ("core-wide ana
lysis") o "crossflow" turbulentot11).

(b) A equação do momento transversal a diferenças ê posta na
forma(3)

[MJ][WJ]= [bj]. (4.2)

0 subscrito J é o número do nodo axial. Os componentes
de [Wj] são os "crossflow" de dispersão. A matriz [ML]
controla a distribuição de "crossflow" e o vetor [b,]
contem termos forçantes. Para estado estacionario a ma
triz [Mj] e ( 3 )

As duas primeiras parcelas do membro direito de (4.3) pro
vêm dos termos de aceleração espacial e de fricção . da
equação do momento transversal; a última parcela deriva-
se dos termos da equação do momento axial que consideram
a aceleração espacial, fricção e variações no momento àe_
vido a mudanças na velocidade axial.
A importância relativa dos termos de (4.3) pode ser con
trolada selecionando Az es/l. 0 valor adotado para o

4-2



comprimento dos nodos axiais, A , expressa a solução de
compromisso entre precisão no valor de MDNBR e tempo de

2 -processamento pequeno. Desde que A^ não e grande compa
rado com as áreas transversais dos subcanais, o parâme
tro s/l não pode sèr especificado com pouca precisão. O
valor de s/l obtido com (3.4) ê razoável em problemas ti
picos de análise de feixe de barras de combustível e ten
de a dar peso comparável ao primeiro e terceiro termos
do membro direito de (4.3). A super estimativa de 1 le
va a "crossflows" maiores.

(c) Não deve ser esquecida a influencia do fator de conver_
gência de fluxo igual a 0.005.

O objetivo deste primeiro caso ê determinar os canais com
maior AH/SH e menor DNBR. A tabela 4.2 fornece para cada barra
equivalente, o número do canal por ela diretamente aquecido em que
ocorreu o menor DNBR e o valor deste.

0 canal 6 apresentou o maior AH/ÃH e o menor DNBR; para o
canal 1 estes valores foram, respectivamente, 99.8% 100.4% dos
do canal 6.

0 aumento da potência relativa do elemento combustível cen
trai com a inserção do banco DY o maior conservatismo para cálculo
de DNBR da distribuição da figura G.4 comparada com a da figura G.2
e a necessidade de se reforçar a hipótese (Hg) foram considerados
fazendo a razão da densidade de potência da barra 1 pela densidade
de potência média das sete barras equivalentes igual ao fator F ^
dado na equação (2.4). Neste e nos casos seguintes da seção o fa
tor de fluxo de calor radial da barra 5 foi ^-edvzido para conservar
o balanço de energia. A figura 4.3 mostra a forma radial montada
com as razões qi/A^» onc*e qi e A . são a potência entregue direta
mente ao i-ésimo canal pela barra equivalente associada e a ãrea
de escoamento efetiva do mesmo, respectivamente.
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A Westinghouse multiplicou por 0.81 os valores de DNBR obti

dos com as equações (4.4-8) e (4.4-10) do FSAR; estas equações d£

finem DNBR para subcanais com to 'is as paredes quentes e para subca

nais que possuam paredes frias, respectivamente. A razão do empre

go desta margem de segurança não esta explicada no FSAR. Para com

parar os resultados obtidos com os do FSAR ou o fator 0.81 foi de£

cartado dos valores de DNBR do FSAR ou a equação (2.8) foi multipli

cada pelo fator.

As distribuições AH/AH e G/G dadas na figura 4.4 foram ob

tidas utilizando-se a forma radial da figura 4.3. Para este caso,

os valores de MDNBR associados ãs barras equivalentes estão na ta

bela 4.3.

0 valor do MDNBR no núcleo para subcanais típicos (subcanais

com todas as paredes aquecidas) dado na tabela 4.4-1 do FSARê 2.08.

Descartando-se o fator 0.81 este valor torna-se 2.57. Comparando-o

com o menor DNBR dado na tabela 4.3 vê-se que ê 2.41 maior.

A curva A da figura 4.5 mostra a variação de MDNBR no núcleo

em função de 3. Ha uma redução de 5.1i no valor de MDNBR quando o

$ muda de 0.038 para zero. A figura 4.6 contém o fluxo de refrige

rante ao longo do canal mais quente para 0=0.038 e 3=0; nos dois

casos a razão mínima de DNB ocorreu em 102.9 in (posição axial No.

19 na figura 4.6).

As distribuições AH/ZH e G/Ün e para &«0 estão na figura4.7.
£ interessante compará-las com as das figuras 4.3 e 4.4.

0 efeito sobre o MDNBR de reduções no fluxo de refrigerante na

entrada do canal 1 (o canal mais quente) foi estudado reduzindo-o em

5%, 10$ e 15%. Para 15$ de redução, o que corresponde a uma dirri

nuição de 0.1$ na vazão pelo núcleo, o valor de MDNBR foi 2.424, ou

seja, 0.2$ inferior ao existente na tabela 4.3. A figura 4.8 nos

tra o fluxo de refrigerante ao longo do canal 1 sem redução (li-

nha cheia) e com a redução de 15$ (linha tracejada).
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4.2 Modificações no Modelo

A deficiência principal do modelo preliminarca hipótese (HR).

Para uma dada elevação, z, as condições locais do refrigerante nos

vários subcarMs de um elemento combustível diferem das condições

médias do refrigerante no elemento. Sistematicamente o fluxo ter

mico crítico estimado com as condições médias do refrigerante é

maior do que o valor mínimo encontrado em uma análise detalhada do

elemento combustível. Além disso, o fluxo térmico nas paredes do

subcanal da figura 2.6 é, a im dado z, o fluxo térmico médio no

elemento combustível correspondente. E evidente que (Hg) não é uma

hipótese conservadora para a previsão de DN8R.

Desde que julgou-se aceitável uma forma radial de potência era

que o elemento combustível central fosse o de maior potência, subs

tituiu-se a barra 1 e crmal 1 no arranjo da figura 2.5-por uma con

figuração mais detalhada. 0 detalhamento por etapas foi descartado,

haja vista que o COBRA-IIIC não possui a opção para cálculo com fron

teiras laterais abertas e porque havia um trabalho em andamento coir.

objetivos semelhantes e que usava o COBRA-II IF que pode considerar

fronteiras laterais abertas.

0 arranjo que substitui a barra 1 e canal 1 é dado na figura

4.9. A falta de uma distribuição pino a pino no elemento combustí

vel que mantém a barra de maior potência adequada ao cálculo de

MDNBR e as severas restrições quanto ao tempo de processamento e in

tegral de- memória pesaram bastante na escolha do arranjo.

A versão recebida do COBRA-IIIC está dúnensionada para até

30 aberturas que comunicam subcanais adjacente.*.. Nos casos da s£

ção 4.1 o código operou com o número máximo de aberturas. Desde

que o arranje da figura 4.9 introduz mais uma, agrupou-se os canais

20 e 21 da figur? 2.5 para se manter as 70 aberturas. Esta alter

nativa foi muito mais segura e fácil do que modificar o código sob

este aspecto. A figura 4.10 apresenta o arranjo final.
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As formas radiais de potência usadas no modelo modificado de
rivaramrse da fornecida na figura G.2. Fêz-se a densidade de po
tência normalizada da barra 1 igual ao FJL de projeto especificado
em (2.4). Para a barra 2, q'"/q*" foi feito igual a 1.34; que é o
valor de F^L atribuído as condições que resultaram na distribuição
da figura G.2. Com isto procurou-se tornar conservador o transpor
te de energia do canal 1 para o canal 2. 0 caso geral da forma ra
dial montada com qi/A . está na figura 4.11.

ni

Os valores para os canais 14, 15, 19 e 20 da figura 4.11 são
0.181 inferiores aos de Eli, Dll, E12 e D12 na figura G.2, isto foi
feito para manter um erro aceitável no balanço de energia, devido a
diferença entre o valor para o canal 2 e o valor para G7.

A razão de DNB para o canal 1 foi obtida substituindo-se em
C2.8) o fator Fg pelo fator modificado 0.88F^, onde'

2'

F; = < m W ' c1-445 - ° - 0 3 7 i v ieCx+0'2)

- 0.73] + 0.046 -Â- (JSL) ' . (4.4)

p = pressão do sistema primário [psi]

Z ' = comprimento ativo do núcleo [ft]

x - qualidade local expressa em forma fracionária

G = fluxo local de refrigerante [lbm/ft -hr]

A hipótese (S4) foi modificada para o canal 1 tornando TDC=
0.038. Esperou-se com isto melhorar a estimativa do MDNBR do mes
mo.

Calculou-se apenas o DNBR de subcanais típicos, F ^ l »

Notar que o subcanal considerado na hipótese (Hg) eqüivale ao
canal 1 e que A_ é grande comparado com a área de escoamento do mes
mo.
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4.3 Simulações cm Potência Nominal com o Modelo Modificado

As condições de operação especificadas em (4.1) e a forma rei

dial de potência da figura 4.11 foram usadas.

As distribuições de aumento de entalpia e fluxo de refrigeran

te estão na figura 4.12.

0 projeto mecânico e geométrico da grade R é virtualmente idên
Í191 ~~

tico ao da grade Ly J. Desde que F' considera a pressão, qualida-

de, comprimento ativo' e espaçamento entre grades, ê de se esperar

que este fator corrija com mais realismo a correlação W-3 do que

a equação (2.9). A tabela 4.4 apresenta os fatores F' e F versuss Í21altura para o canal 1; notar que 0.88F' (usado pela Westinghouse v J

para considerar a presença de grades espaçadoras) ê. sempre menor do

que 1, Isto é muito pouco convincente porque uma grade espaçadora

com aletas ê basicamente um intensificador de turbulência, o que

reduz o aumento de entalpia no subcanal mais quente e dificulta a

formação do filme de vapor nas barras quentes.

Os valores de MDNBR associados Es barras equivalentes estão

na tabela 4.5. 0 valor no FSAR do MDNBR do núcleo é (descartado o

fator 0.81) 5.8% maior do que o menor DNBR da tabela.

Modificou-se o valor do coeficiente de perda K.. para 0.50 e

o MDNBR no núcleo foi 2.428, ou seja o mesmo valor que com K. .=0.94.

Nos casos que seguem neste capítulo usou-se K.. • 0.50.

A influência de $ no MDNBR do núcleo ê mostrado na curva B da

figura 4.5 e na figura 4.13. Na obtenção das curvas usou-se os fato_

res 0.88Fg e 0.88Fs, respectivamente. A comparação entre elas é ra-

zoável desde que o subfator 0.88 usado em Angra 1 corrija algo que

não seja a ausência do efeito das grades espaçadoras na W-3. 0 va-

lor de MDNBR para 6=0.038 na figura 4.13 praticamente coincide com

o do FSAR descartando-se o fator 0.81.

As distribuições AH/&^ e G/G^ para 3 = 0 . estão na figura

4.14.
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A existência de "crossflow" turbulento can B = 0.038 reduziu

em 26.6% o Ali, e fez AH, apenas 1.6». superior a AH2.

A figura 4.15 mostra o fluxo de refrigerante ao longo do ca-

nal 1 sem redução (linha cheia) e com uma redução de 151 (linha tra_

cejada). O efeito sobre o MDNBR do núcleo foi desprezível.
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4.4 Curvas de DNBR =1.3

4.4.1 Pressão de Operação de 2250 psi

O valor empregado para a pressão de saída do núcleo foi 2220
psi.

A figura 4.16 apresenta o MDNBR do núcleo em função da potên-
cia para seis valores de T*J. Bn sete dos dezesseis casos estudados
obteve-se o fluxo de refrigerante G com a equação (3.5); nos casos
restantes o valor de G\ em potência nominal foi usado, G . A tabela
4.6 contem os valores de Tv e G para cada caso.

Na figura 4.17 estão dados os valores de MDNBR em função do
aumento de temperatura no núcleo. .

Inicialmente processou-se os casos A e C. Os dados de entrada
diferiam apenas no valor de U . Os valores de Ia1 e <|>T foram arbitra
dos de modo que o ponto OjL, ATV) resultante caisse perto da curva
correspondente da figura 2.1. 0 MDNBR no caso A foi 1.629.

A figura 4.18 foi obtida a partir das figuras 7.2-3 e 16.2-1
do FSAR. Nela estão plotados os valores T ^ e Q dos casos A, F, e 0.

. Os valores de MDNBR para estes três casos evidenciaram que a curva
de DNBR=1.3 calculada estava acima da fornecida no FSAR.

"' • i ; •' (

r

• Os desvios de G/G da unidade foram pequenos. Eles seriam ain
da menores se redução do fator de fricção com o aumento de tempera-
tura, excluída com (S7) no Apêndice F, tivesse sido considerada.

Os casos de L e N foram processados em seguida. As figuras
4.19 e 4.20 diferem de 4.16 e 4.17 por ter sido usado o fator 0.88Fs
no cálculo do MDNBR. Desde que os valores de MDNBR calculados com
0.88F' e 0.88F concordavam melhor entre si quando estavam próximos
a 1.60, resolveu-se também levantar as "curvas de DNBR=1.3" usando
0.88Fs.
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A determinação das curvas foi facilitada explorando-se:

(i) a variação aproximadamente linear do MDNBR com a potência
para uma dada T11.

(ii) a variação praticamente linear da potência com i para
e

o MDNBR=1.6.

As "curvas de DNBR=1.6" para potência versus T11 e AT11 versus
T^ estão dadas nas figuras 4.21 a 4.26. A figura 4.27 contém as
diferenças entre as linhas das figuras 4.22, 4.25 e 4.26 e a da fi-
gura 4.23.

A linha A da figura 4.27 indica que a redução de potência ne-
cessária para manter o MDNBR=1.6 quando a vazão diminui (ver a figu
ra 4.21) resulta na elevação de AT31; para T ^ S S ^ , a redução de
4.34 na vazão correspondeu a uma diminuição de 2.8$ na potência e
um aumento de r 1% AT11.

A existência de desvios de até 0.4°F entre pontos e retas de
ajuste nas figuras 4.24 e 4.26 devem ser considerados. Bn especial
nas conclusões tiradas das curvas B e C da figura 4.27, que pratica
mente coincidiram. Notar que na figura 4.20, para T^=585°F e MDNBR
=1.6, a redução na vazão aumenta AT1* em =0.25 F.

A figura 4.28 apresenta a "curva de DNBR=1.3" calculada a par
tir de quatro dos pontos usados na determinação da linha da figura
4.23. Os valores de DNBR desses pontos estão multiplicados por 0.81.
As funções "Vj" e "y2" existentes em (2.10), (2.12) e (2.13) foram
obtidas das tabelas "Bundle Averaged Results" das saídas
do COBRA-IIIC. Fez-se P^=2246 psi. As linhas tracejadas e pontilha-
das reproduzem da figura 7.2-3 do FSAR os limites máximos permiti-
dos para o desligamento por sobretemperatura AT e os pontos de abcr
tura das válvulas de segurança do gerador de vapor, respectivamente.
A equação (2,2) está plotada na figura; os valores de k,,^, kj,
f(0) e T ^ são 1.0702, 0.01267/°F, 0.000634/psi, 0 e 582.7°, respec
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tivamente. A"curva de DNBR=1.3" do FSAR e bem mais conservadora

que a calculada.

As distribuições de AH/ZÍ7 , G/ü e a para os casos D e P es
. n u —*

tão dadas nas figuras 4.29 e 4.30.
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4.4.2 Pressão de Operação de 1860 psi

Os valores empregados para a pressão de saída do núcleo foram

1.830 e 1.860 psi.

A figura 4.31 mostra GJ/GJJ, calculada com (3.5), em função da

potência para três valores T™. Bn todos os casos estudados usou-se

G°. Nisto influenciou: (i) as aproximações feitas para se chegar a

(3.5); (ii) os pequenos desvios de GL/G0 da unidade e (iii) a reta

de ajuste da figura 4.22 ser mais conservadora do que a da figura

4.23.

As figuras 4.32 e 4.33 apresentam o MDNBR versus a potência e

versus AT0 para os onze casos estudados. 0 fator 0.88F' foi utili-

zado.

A1 turva de DNBR=1.6" para potência versus TJj com P^=1.830 psi

está na figura 4.34. Ela foi ajustada visualmente; ê praticamente

reta para T £ < 550°F.

A "curva de DNBR=1.6" para AT11 versus T 0 com P^= 1.830 psi é

a linha cheia da figura 4.35. A linha tracejada contém pontos para

os quais os valores correspondentes de H , calculados com (2.11),

são iguais a entalpia de saturação em 1.830 psi.

A "curva de DNBR=1.3" para PJ?= 1.830 psi é dada na figura

4.36. Para valores de TjL superiores a 590°F a curva do FSAR é me-

nos conservadora que a calculada; isto ocorre na parte da curva cal̂

culada correspondente à linha tracejada da figura 4.35. Todavia a

diferença mínima, na região onde as válvulas de segurança dos gera-

dores de vapor estão fechadas, entre a "curva de DNBR=1.3" calcula-

da e a linha obtida com (2.2) ocorre em fjL =600°F e é igual a 8,°F.

A entalpia média no plenum superior do vaso não deve ser maior

do que a entalpia de saturação para a pressão na entrada dos tubos
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em U dos geradores de vapor* caso contrário a água ferverá no cir-

cuito primário. Ao se fazer Ps = 1830 psi, considerou-se além do e£

ro.na medida da pressão do pressurizador uma margem de segurança

adicional de 14 psi. Esta margem ê igual â queda de pressão, estima

da no Apêndice F, entre a saída do núcleo e as entradas dos tubos

em U. Com isto, alem de se usar valores de pressão conservadores pti

ra o cálculo de DNBR, garante-se que está bem conservador o trecho

da "curva de DNBR=1.3" que a rigor protege contra ebulição no prima_

rio.

A figura 4.34 também contém a "curva de rojBR=1^3*^'para P" a

1860 psi. A pressão foi escolhida de modo que a curva calculada pra ?

ticamente cortasse cada uma das três curvas reproduzidas do FSAR

com o mesmo ponto.

Os valores de T associados aos pontos com abscissas iguais a

595°F e 604°F da "curva de DNBR-1.3" reproduzida do FSAR são 626.9°F

e 625.6°F, respectivamente. A diferença entre estes valores de T^

deve levar em conta: (i) o erro na confecção da figura 7.2-3 do '-?

FSAR e na sua reprodução e (ii) a redução da pressão nas câmaras

quentes dos geradores de vapor com o aumento de T^L. 0 item (ii) não

foi considerado nas duas curvas calculadas. A parte da "curva de

DNBR=1.3" que protege contra ebulição no primário requer uma anãH

se mais acurada.
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4.4.3 Pressão de Operação de 2000 psi

Os valores empregados para a pressão na saída do núcleo forani

1970 e 1986 psi. Usou-se G° e o fator 0.88F' nos casos estudados.
n . s

As "curvas de DNBR=1.6" com P11 = 1970 psi para potência e à1n

em função de T 0 estão dadas dadas nas figuras 4.37 e 4.38, respecti

camente. A curva da figura 4.37 foi ajustada visualmente.

A "curva de DNBR=1.3" para P11 = 1970 psi 5 dada na figura

4.39. Para os valores de T existentes na figura e superiores a

603.5°F a "curva de DNBR=1.3" do FSAR 6 menos conservadora queacal^

culada; contudo ê em torno deste valor de T v que a reta obtida com
ma ^

(2.2) corta a linha pontilhada.

A "curva de DNBR=1.3" para o caso em que a pressão do pressu-

í

4.39.'

rizador ê medida sem erro, PJ? = 1986 psi, ê também dada na figura

Aqui, como nas curvas da seção 4.4.2, as diferenças de decli-

vidade entre as "curvas de DNBR=1.3" calculadas e a do FSAR, na par

te que protege contra ebulição no primário, também se verificam.
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4.4.4 ' Pressão de Operação de 2400 psi

O valor empregado para a pressão de saída do núcleo foi 2370

psi. Usou-se G° e 0.88F' nos casos estudados.r n s

As "curvas de DNBR=1.6" para potência e AT11 em função T11 es-

tão nas figuras 4.40 e 4.41, respectivamente.

A "curva de DNBR=1.3" c dada na figura 4.42. Na região onde

as válvulas de segurança dos geradores de vapor estão fechadas, a

curva do FSAR ê mais conservadora que a curva calculada.
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4.5 Discussão e Esforços Futuros

As diferenças consideráveis, existentes na figura 4.28, entre

os valores de ATV 'calculados e os do FSAR, para valores de . T v

r ma

baixos, foram inesperadas. Una revisão parcial dos cálculos foi en-

tão feita e, como nenhum erro foi encontrado, prosseguiu-se a dete:r

minação das curvas. Quando a última curva estava sendo levantada, o

autor encontrou na figura 5.1-6 da referência 20 a "curva de DNBR

=1.3" para 2400 psi que esta reproduzida na figura 4.43. Nela tam-

bém estão dadas a "curva de DNBR=1.3" calculada e a do FSAR para a

mesma pressão de operação. A curva denominada "limite da vazão de

água de alimentação" e abreviada para LVAA, e o limite além do qual

os geradores de vapor não possuem capacidade suficiente de remoção

do calor gerado no núcleo e, se afirma na referência, 5 em estado

estacionario a restrição mais severa sobre a potência.

0 autor, no momento, não conhece a curva LVAA para Angra 1.

Certamente o desligamento por sobretemperatura AT também evita que

a capacidade de remoção de calor pelos geradores de vapor seja exc£

dida.

A análise feita restringiu-se a estimativa de DNBR em canais

típicos. Os subcanais formados por três barras de combustível e um

tubo guia não foram considerados. A figura 4.44 mostra um destes

subcanais com parede fria para uma altura maior do que a do "dash-

pot".

0 valor de projeto do MDNBR em subcanais com parede fria ê

1.74, tabela 4.4-1 do FSAR; ou seja, 16.3$ menor do que o de proje-

to para subcanais típicos. Isto indica que as "curvas de DNBR=1.3"

para subcanais com parede fria podem estar abaixo das determinadas

na parte aqui relatada do trabalho.

Uma estimativa grosseira do MDNBR de projeto para subcanais

com parede fria pôde ser obtida, a partir dos casos cujos resulta-

dos foram parcialmente apresentados nas seções anteriores, do seguin

te modo:
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(a) Abstraindo o "crossflow" turbulento, a redução nas abertu

ras que comunicam o canal 1 com o canal 2 da figura 4.10

tende a aumentar AIL/ÃJT e a diminuir o fluxo de refrige-

rante ao longo do canal,, G, (z).

(b) A redução nas aberturas referidas em (a) diminui propor-

cionalmente o "crossflow" turbulento (notar que G na cqua

ção (Cl) também d/minui) o que tende a diminuir AH,/Ãíí

c aumentar G,(z).

(c) As redistribuições consideradas nos itens anteriores in-

fluenciam em sentido contrário a variação do MDNBR.

(d) Para o subcanal com parede fria da figura 4.44, a potên-

cia diretamente transferida pelas barras de combustível e

a razão q-i/A, são, respectivamente, 75% e 86$ daquelas

do subcanal típico com KH=1.55 nas barras.

(e) 0 efeito do "crossflow" turbulento resultante da redução

de 21.81 na soma das larguras das aberturas laterais ao

se passar do subcanal típico para o da figura 4.44, pode

ser simulado no subcanal típico mantendo a soma das largu

ras das aberturas laterais invariada e reduzindo $ para

(1 - 0.218) x 0.038.

Este artifício além de considerar a redução de MDNBR devi^

do a diminuição do "crossflow" turbulento também evita

. que a redistribuição comentada em (a) tenda a elevar o

MDNBR.

(f) Para B = 0.030, a curva B da figura 4.5 fornece um MDNBR

que multiplicado pela margem de segurança 0.81 ê igual a

1.92. Notar que q,/A^ para o subcanal típico é maior do

que q,/A , para o com parede fria - o que contribui para

tornar conservadora a estimativa procurada.

4-17



(g) No caso em que o MDNBR de projeto an subcanais típicos

foi calculado, a razão AH,(z)/ AlL(z) na altura em que

ocorre o MDNBR no núcleo, onde Ali.(z) denota o aumento de

entalpia na altura z do i-êsimo canal, ê igual a 1.064;rs

to com q./A , 23.5% maior do que ^ K í l ' Multiplicando

q./A , pelo fator 0.86 especificado no item (d), o produ-

to torna-se 6.2% maior do que q?/A 7 e, com esta nova dis_

tribuição íudial, AHjCz) mais próximo de AH2(z).

(h) Os valores de AH.(zVAH, e F ^ para B = 0.028 e 0.038,

em parte do comprimento do núcleo, estão na tabela 4.7.

0 valor de A}l2(z)/AH., na altura cm que o MDNBR ocorre no

núcleo e para o caso em que o MDNBR de projeto em subca-

nal típico 6 calculado, ê 0.760. Para AH],(z)/AH1= 0.760 e

B = 0.038, obtem-se da tabela F = 0.937. Escolheu-se o

caso onde B = 0.038 por serem os valores associados de F

um pouco inferiores aos de F para o caso com 3=0.028.

(i) 0 fator f 0.2664 + 0.8357 x Jt "3'151 De~j da correlação

W-3 ê reduzido em 0.6% devido a diminuição de D

quando se passa do subcanal típico para o da fig.4.44.

(j) A estimativa de MDNBR de projeto para subcanais com pare-

des frias ê 1.92 x 0.937 x (1 - 0.006), ou seja, 1.79.

Procurou-se com o procedimento acima uma estimativa conserva-

dora; todavia há fatores que não puderam ser levados em conta. Os

coeficientes de perda das grades espaçadoras, por exemplo, são maio

res nos subcanais com paredes frias do que nos típicos*1 . 0 MDNBR

obtido em (i) e 9.0% inferior ao MDNBR de projeto em subcanais típi.

co calculado.

A figura 4.45 mostra valores de F versus 1^; estes fatores

foram calculados em locais onde o MDNBR do núcleo é igual a 1.3 de

casos analisados na seção 4.4. Para cada pressão, os valores de T "

da linha tracejada cobrem, aproximadamente, a faixa de interesse.
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A figura 4.46 contem F versus entalpia para locais do ca-

nal 1 entre 75.8 in e 113.7 in de elevação an sete dos casos consi-

derados na figura anterior.

As figurac 4.45 e 4.46 indicam que nos cálculos de "curvas de

DNBR = 1.3" em subcanais com parede fria, o fator V diminuirá os

módulos das derivadas das curvas calculadas. Notar que as "curvas

de DNBR = 1.3" do FSAR, nos trechos que não protegem contra ebuli-

ção no primário, estão menos inclinadas do que as curvas calculadas

para subcanais quentes nesta parte do trabalho.

Pretende-se usar, na determinação de "curvas de DNBR=1.3" que

que também considere subcanais com paredes frias, o arranjo da figu

ra 4.47. Os canais hachuriados da mesma forma provavelmente serão

agrupados em um único para se evitar que o número máximo de abertu

ras que comunicam subcanais da versão existente do COBRA-IIIC seja

aumentado.

A parte do arranjo da figura 4.47 formada pelos canais 1, 2,

3 e 4 esta detalhada nas figuras 4.48 e 4.49. A razão definida pelo

contorno A na figura 4.48 ê modelada pelo arranjo da figura 4.49;

neste arranjo o tubo guia existente em uma das arestas do contorno

A 5 substituído por uma barra de combustível. Os canais 1, 2 e 3 es_

tão especificados na figura 4.49 e o canal 4 ê 1/8 da parte do ele-

mento combustível não incluída dentro do contorno A.

Quanto à forma radial de potência pensa-se usar a dada figura

G.4 e:

(a) manter as barras do elemento combustível central que não

estão envolvidas ou cortadas pelo contorno A com uma po-

tência 1.202qnT.

(b) fazer a potência das barras não hachuriadas envolvidas ou

cortadas pelo contorno A igual a 120n& de 1.202qlTr.
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(c) elevar a potência das barras hachuriadas e envolvidas

por A para o valor de projeto de Fv,, dado em (2.4).

(d) reduzir proporcionalmente o fluxo de calor para os canais

hachuriados da figura 4.45 para restabelecer o balanço de

energia alterado pelos itens (b) e (c).

Pretende-se também estudar casos com os canais 1, 2, 3 e 4 es

pecifiçados pelo contorno B da figura 4.48 e pela figura 4.50.

A figura 4.51 mostra a taxa de variação do MDNBR com o fluxo

térmico médio em torno de pontos (MDNBR, <j)T) onde há" MDNBR =1.30

para valores de T^ e P^. A distribuição dos pontos na figura es-

tã mais irregular do que se esperava; devem ter contribuído o erro

de discretizaçao do comprimento axial, o erro fracionário aceito

para a convergência do fluxo e a simplicidade da subrotina CURVE do

COBRA-IIIC. Isto precisara ser levado em conta se um algorítimo que

procure automaticamente determinar as curvas de DNBR =1.3 for im-

plementado.
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DISTANCIA
(in)

0.0
5.4

10.8
16.2
21.7
27.1
32.5
37.9
43.3
48.7
54.1
59.6
65.0
70.4
75.8
81.2
86.6
92.0
97.5

102.9
108.3
113.7
119.1
124.5
129.9
135.4
140.8
146.2
151.6

Ap
(psi)

25.53
23.91
23.56
23.20
22.85
20.48
20.11
19.74
19.37
17.02
16.65
16.27
15.90
13.50
13.12
12.75
12.37
9.92
9.54
9.16
8.79
6.28
5.90
5.53
2.99
2.62
2.24
1.86
0.0

Tabela 4.1 - Aumentos de pressão no núcleo da altura
considerada para a saída.
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W M BARRA

1

2

3

4

5

6

7

N» DO CANAL
ADJACENTE Ã BARRA

1

3

6

8

13

15

17

MDNBR

4.208

4.291

4.199

4.222

4.469

8.006 •

4.586

Tabela 4.2 - Valores de MDNBR associados as barras equivalentes

e canais onde ocorreram.
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N? DA BARRA

1

2

3

4
5

6

7

N* DO CANAL
ADJACENTE A BARRA

1

3

6
8
13

15

17

MDNBR

2.510

4.296

4.205

4.230

4.567

8.034

4.595

Tabela 4.3 - Valores de MDNBR associados ãs barras equivalentes
e canais onde ocorreram distribuição da figura 4.3
usada.
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ALTURA
(in)

0.0

10.8

21.7

32.5

43.3

54.1

65.0

75.8

86.6

97.5*

108.3

119.1

129.9

140.8

151.6

1.062

1.058

1.045

1.030

1.014

1.001

0.994

0.993

1.000

1.012

1.027

1.040

1.050

1.053

1.050

Fs

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.095

1.095

1.095

1.095

1.094

1,094

1.095

1.095

* elevação onde ha NDNBR

Tabela 4.4 - F' e F versus altura para o canal 1 - distri-
buição da figura 4.11 usada - potência nominal.
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N» DA BARRA

1

2

3

4

5

6

7

8

N» DO CANAL
ADJACENTE A BARRA

1

2

4

7

9

14

16

18

MDNBR

2.428

3.357*

4.298*

4.206*

4.230*

4.519*

8.028*

4.590*

* o fator 0.88F' não foi usado

Tabela 4.5 - Valores de MDNBR associados as barras equivalen

tes e canais onde ocorreram - distribuição da

figura 4.11 usada - potência nominal.
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CASO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

P

e

(°F)

585.0
585.0

585.0

585.0

575.0

562.0

562.0

562.0

547.0

547.0

543.0

541.0

541.0

541.0

541.0

541.0

0.957
0.957

1.000

1.000

1.000

0.984

0.982

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.004

1.000

Tabela 4.6 - Fluxo axial médio de massa e temperatura de
entrada dos casos estudados em 2250 psi.
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ALTURA

(in)

75.8
81.2
86.6
92.0
97.5*

102.9
108.3
113.7

3 = 0.028

mHz)/

0.591
0.650
0.707
0.761
0.812
0.859
0.900
0.937

Fcw

0.913
0.922
0.931
0.941
0.949
0.957
0.968
0.974

3 = 0.038

m2

0.588
0.647
0.704
0.759
0.808
0.852
0.896
0.932

cw

0.910
0.920
0.928
0.937
0.946
0.954
0.961
0.967

* Altura em quí ocorre o MDNBR

Tabela 4.7 - Valores de F e AH,(z)/AH, em parte do compri

mento do núcleo - potência nominal.
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1.

0.

1.

0.

081

996

109

995

1.094

0.996

1.118

0.996

1.036

1.002

Chave

1.107

0.995

1.096

0.996

1.128

0.995

1.120

0.996

1.080

0.998

- AH/AFÍn
" G/Gn "

j

-

1.101

0.997

1.065

1.000

0.970

1.005

0.778

1.003

1.009

1.004

0.942

1.001

0.727

1.006

Figura 4.1 - Distribuições nomializadas do aumento de entalpia e fluxo do

refrigerante na saída do núcleo.
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c 1.147

0.991

1.057

0.997

1.127

0.993

1.077

0.996

1.135

0.992

1,057
0.997

0.749

1.014

1.075

0.996

0.618

1.021

1.142

0.992

1.136

0.992

0.942

".003

1.133

0.992

1.075

0.996

•

1.147

0.992

1.103

0.994

1.113

0.994

1.087

0.995

1.035

0.998

0.625

1.021

Giave

AH/Alí
1 ) •

G/5n

•

0.684

1.017

Elevação: 12 ft

Proximo a BOL

Potência nominal

X em equilíbrio

Figura 4.2 - Distribuições da figura 4.4-11 do FSAR.
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- -1.550

1.058

1.125

1.077

1.133

1.059

0.753

1.131

1.075 1.144
•

1.140 1.133 1.103

1.111 1.072 1.024 0.686

1.077 0.933 0.615

0.616

Figura 4.3 - Potência relativa dos elementos combustíveis (valores normali-

zados de Q^M^)»
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1.425

0.986

1.107

0.996

1.111

0.996

1.094

0.997

1.118

0.996

1.035

1.001

0.752

1.C11

1.008

1.003

0.698

1.008

Chave

1.112

0.996

1.097

0.996

1.128

0.995

1.123

0.996

1.119

0.996

1.077

0.998

1.099

0.997

1.053

1.000
iL

0.959

1.005

0.931

1.001

0.716

1.007

AH/ARn

G/Gn •

0.774

1.004

Figura 4.4 - Distribuições normalizadas do aumento de entalpia e fluxo do

refrigerante na saída do núcleo associadas à distribuição da

figura 4.3.

4-31



2J50

2.50
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230

te
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2

220

2.10

2.00

1.90

180

1,7 0 I - .
0,0300.010 0,020

COFFICIENTE DE DIFUSÃO TÉRMICA

0.040

Figura 4.5 - MDNBR no núcleo versus coeficiente de difusão térmica - curva

A: modelo preliminar - Curva B: modelo modificado - potência

nominal.
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1.074

0.998

1.135

0.995

1.059

1.000

0.755

1.011

1.1
o.s

l . C

o.s

1.1

o.s

Ió6
>78

)65

)98

24

195

1.130

0.994

1.073

0.998

1.147

0.994

Chave

G/G_

1.142

0.994

1.133

0.995

0.624

1.012

1.071

0.999

1.101

0.997

1.020

1.002

0.693

i.009

1.072

Ó. 999

|0.935

jl.OOl

0.623

1.012

Figura 4.7 - Distribuições normalizadas do aumento-de entalpia e fluxo de
refrigerante na saída do núcleo para $ = 0 e associadas à dis-
tribuição da figura 4.3.
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oI 1 0.374 in
- CANAL I

_J

Figura 4.9 - Arranjo que substitui a barra 1 e canal ] da figura 2.5.
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CANAL
BARRA

Figura 4.10 - Arranjo modificado de barras equivalentes e canais para 1/8 de

núcleo.
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CANAL 1 1.653 1 - 0 .

1.338

.2 (1-Q)~|

1.058 1.131

1.125 1.075

1.077 1.140

1.144

1.133 1.103

L . l l l 1 . 0 8 5 1.036 0.686

1.059 L.077 0.623

Figura 4.11 - Distribuição normalizada de q./A ..
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CANAL 1

1.
0.

1.

0-

257

987

277

991

1.119

0.996

1

1
.032

.001

0.

1.

1.

1.

715

009

012

003

1.110
0.996

1.097 '

0.996

1.128

0.995

1.101

0.997

1.060

1.000

0.937

1.001

1.094-

0.997

1.123

0.995

1.120

0.996

1.079

0.998

0.965

1.005

0.722

1.006

Chave:

0.776

1.003

Figura 4-12 - Distribuições normalizadas do aumento de entalpia e fluxo de

refrigerante na saída do núcleo associadas â distribuição da

figura 4.11.
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2.60

2.50

0.010 0.020 0.030

COEFICIENTE DE DIFUSÃO TEKMICA

0040

Figura 4.13 - MDNBR no núcleo versus coeficiente de difusão térmica - o fa-

tor 0.88F foi usado - potência nominal.
5
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CANAL 1

1.

0.

1.

0.

323

983

739

907

l»059

0.999

1.131 •

0.995

1.125

0.995

1.074

0.998

1.072

0.998

1.142

0.994

Chave:

1.147

0.994

1.133

0.995

1.101

0.997

1.135

0.995

1.112

0.996

0.079

0.998
1.028

1.001

0.693

1.008

1

1

.058

.000

0.

1.

1.

0.

667

012

073

999

0.

1.

943

001

0

1
.628

.012

Figura 4.14 - Distribuições normalizadas do aumento de entalpia e fluxo de

refrigerante na saída do núcleo para 8 = 0 . - distribuição da

figura 4.11 usada - potência nominal.
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Figura 4.15 - Fluxo de refrigerante ao longo do canal 1 com e sem redução na

entrada do canal - modelo modifiçado.
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A * Equoçdo ( 3 . 5 )
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90 100 110 120

PERCENTAGEM DE POTÊNCIA NOMINAL

130 140

Figura 4.16 - MDNBR no núcleo versus potência.
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1.70

160
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A - El. ( 3.5)

o - Q ;

50 60 70
(«F)

80

Figura 4.17 - MDNBR versus aumento de temperatura no núcleo.
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PERCENTAGE** DE POTÊNCIA NOMINAL



90 100 110 120

PERCENTAGE!* DE POTÊNCIA NOMINAL

130 140

Figura 4.19 - MDNPR no núcleo versus potência - o fator 0.88F foi usado.
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Figura 4.21 - "Curvas de DNBR=1.6" para potência versus temperatura de entrada no núcleo.
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50
540 550 560 570 580 530

Figura 4.22 - "Curvas de DNBR=1.6" para aumento de temperatura no núcleo ver_
sus temperatura de entrada - vazão variável.

4-49



60

50
540 550 560 570 580 590

Tigura 4.23 - "Curva de DNBR=1.6" para aumento de temperatura no núcleo ver
sus temperatura do entrada - vazão constante.
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Figura 4.24 - "Curvas de DNBR=1.6" para potência versus temperatura de entrada

do núcleo - o fator 0.88Fs foi usado.
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540 550 560 570 580 590

Figura 4.25 - "Curva de DNBR=1.6" para aumento de temperatura no núcleo ver
sus tenperatura de entrada - vazão variável - o fator 0.88Fg
foi u.;ado.
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70

60

50
540 550 560 570 580 590

Figura 4.26 - "Curva de DNBR=1.6" para aumento de temperatura no núcleo ver

sus temperatura de entrada - vazão constante o fator 0.88Fg
foi usado.
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- 20
540 550 560 570 560 590

A = F4.22 - F4.23
B = F4.26 - F4.23
C = F4.25 - F4.23

Fxxx * linha da figura xxx

Figura 4.27 - Diferenças entre "curvas de DNBR=1.6".
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Figura 4.28 - "Curvas de DNBR=1.3" e pontos de atuação para aumento de tem-
peratura no vaso versus temperatura média.
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Figura 4.29 - Distribuição de fração de vazio, aumento de entalpia e fluxo

de refrigerante na saída do núcleo para o caso D da seção

4.4.1
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Figura 4.30 - Distribuição de fração de vazio, aumento de entalpia e fluxo
de refrigerante na saída do núcleo para o caso P da seção

. ' 4.4.1
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Figura 4.31 - Fluxo axial médio de massa normalizado calculado com a equação (3.5)
versus potência.
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Figura 4.32 - MLN3R no núcleo versus potência.
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Figura 4.33 - MDNBR versus aumento de temperatura no núcleo
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Figura 4.34 - "Curva de DNBR"1.6" para potência versus temperatura de entrada
do núcleo,
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Figura 4.35 - "Curva de DNBR^l.ó" para aumento de temperatura no núcleo ver_
sus temperatura de entrada.

4-62



90

80

70

t- 60
<

50

40

o - 1830 psi

I860 psi
0.88 F'

CALCULADAS

30
560

DNBR* 1.3

EO.(2.2J

FIG. 2.

570 580 590 600

(
mo.

610
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Figura 4.38 - "Curva de DNBR-1.6" para aumento de temperatura no núcleo ver
sus temperatura de entrada.
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Figura 4.39 - "Curvas de DNBR=1.3" e pontos de atuação para aumento de tem-
peratura no vaso versus temperatura média.
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Figura 4.44 - Seção acima do "dashpot" de um subcánal com parede fria.
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Figura 4.7 - Arranjo proposto de canais para 1/8 de núcleo.
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Figura 4.48 - Contornos A e B usados na definição dos canais 1, 2, 3 e 4 da
figura 4.47.
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Figura 4.49 - Arranjo que modela a região definida pelo contorno A da figu-
ra 4.48 e detalha os subcanais 1, 2, 3 e 4 da figura 4.47
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Figura 4.50 - Arranjo que modela a região definida pelo contorno B da figu-
ra 4.48 e detalha os subcanais 1, 2 e 3 da figura ̂ .47.
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OONCLUSOES

Procurou-se executar esta etapa da avaliação da forma mais in
dependente possível. Isto implicou na formulação de parte das hipo
teses de trabalho.

Como conseqüência desta parte da avaliação, informações
cionais serão solicitadas â FURNAS.

Os pontos de atuação do desligamento por sobretemperatura AT
estão conservadoramente abaixo das curvas de DNBR=1.30 aqui obti-
das. A validação ou não da proteção do revestimento do combustível,
em regime estacionário, por estes pontos de atuação só ocorrerá com
a conclusão da etapa seguinte da revisão.
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APÊNDICE A

O COBRA-IIIC .

. £ um código para análise do comportamento termohidraulico nos
subcanais de um feixe de barras de elemento combustível. Calcula
fluxos e entalpias nos subcanais durante transitórios ou em estado
estacionario. Na interação entre subcanais adjacentes considera os
efeitos da condução térmica, "crossflow" turbulento e "crossflow"
de dispersão, inclui o transporte de momento resultantes dos
"crossflow" turbulento e de dispersão; os efeitos da aceleração es
pacial e temporal na equação do momento transversal e da resistên
cia transversal no."crossflow" de dispersão são também incluídos .
Pode considerar o "crossflow" forçado devido a aletas dispersoras ou
espaçadores de arame - "wire wrap spacers".

Possui opção para cálculo das temperaturas do revestimento e
combustível dos pinos durante transitórios. A duração dos transito
rios é limitada a intervalos maiores do que o tempo para uma onda
sônica passar através do subcanal.

Pode considerar um arranjo físico arbitrário para os subca-
nais e barras de combustível desde que (i) um subcanal interaja com
até quatro subcanais adjacentes e (ii) uma barra de combustível trans
fira calor para um máximo de seis subcanais adjacentes. A distrá
buição de fluxo de calor é incluída especificando a distribuição de
fluxo axial\ a potência relativa de cada barra e a fração de potên
cia de cada barra para os subcanais adjacentes.

0 COBRA-IIIC também possui as seguintes características ge
rais relevantes:

- Pode considerar escoamento monofásico e bifásico;

- Pode considerar variações nos espaçamentos entre barras,
"gap", e nas áreas dos subcanais;
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- Permite que o usuário introduza correlações empíricas de
sua escolha;

- Pode atribuir fatores de fricções de uma fase diferentes pa
ra subcanais selecionados-;

- Possui opções para selecionar arbitrariamente fluxoe ental^
pia de entrada dos subcanais;

- Pode incluir perdas de pressão causadas pelos esprçadores;

- Possui opção para cálculo do fluxo crítico de calor utili-
zando as correlações B5W-2 ou W-3.

A incapacidade de considerar fluxo reverso e de se usar as
pressões em cada extremidade do feixe de barras como condição de
contorno são duas das mais importantes limitações do COBRA-ÍHC.

0 "crossflow" de dispersão consiste na transferência de massa
entre subcanais devido a presença de gradiente de pressão radial; o
"crossflow" turbulento é um processo de mistura independente do gra_
diente de pressão e que não redistribui massa entre subcanais. A
velocidade do "crossflow" de dispersão 5 assumida pequena comparada
com a velocidade axial em um subcanal. Efeitos com velocidade sô
nica de propagação são ignorados. No modelo postula-se para trechos
dos subcanais onde há ebulição: uma dimensão; escoamento bifãsico;
fases separadas possuindo propriedades uniformes e mesmo fluxo de
massa e deslizamento entre fases. A estrutura do escoamento bifa
sico é assumida suficientemente fina para permitir que a fração de
vazio seja especificada em função da entaipia, pressão, vazão, po
sição axial e tempo.

Cálculos para estado estacionlrio são inicialmente executados
para obter as condições iniciais para o transitório. As equações
a diferenças finitas do COBRA-IIIC são estáveis para incrementos de
tempo grandes.0 estado estacionário é obtido fazendo At arbitraria-
mente grande nestas equações. Iterações são executadas até a con
vergência do fluxo ser obtida. A convergência ocorre quando a va_
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riação no fluxo de qualquer subcanal ê menor do que uma fração, se
lecionada pelo usuário, do fluxo da iteração anterior. Cálculos de
transitórios são executados para um At selecionado. A solução obti
da no instante t é usada na condição inicial para o cálculo em
t + At.
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APÊNDICE B

CALCULO DO COEFICiefTE DE RESISTÊNCIA AO "CROSSFLOW" DE DISPERSÃO

O "crossflow" de dispersão entre subcanais adjacentes, W-.,
consiste na transferência de massa devido à presença de gradiente
de pressão radial. 0 fluxo W.. ê obtido com a equação de momento
trasversal lJJ:

3W., 3(u\.)

-&-+—ar2-=-Tte X Vi/i V Y , C2 *
 (B#1)

Í s p

onde

t, z = tempo e comprimento axial, respectivamente
*u = velocidade efetiva do "crossflow" de dispersão

s/l = parâmetro que representa a importância dos termos
de pressão e fricção versus os termos iniciais

p = pressão

K • coeficiente de perda

s B abertura entre os dois subcanais

p = massa específica do subcanal de maior pressão

i,j = subscritos associados aos subcanais i,j

0 coeficiente de perda K.. é o coeficiente de resistência ao
"crossflow", KIJ, requerido como dado de entrada pelo COBRA-IIIC.

Para determinar o valor de K.., assume-se:

0 "crossflow" de dispersão entre dois eleinentos combujs
tíveis adjacentes é normal à face lateral comum aos elementos com
bustíveis.
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(S,] A resistência vencida pelo refrigerante ao ser transpor

tado (devido ao gradiente de pressão radial) para um elemento com

bustível adjacente, é igual a 1/8 da oferecida ao seu deslocamento

de uma face de elemento combustível à face oposta do mesmo.

A hipótese (S2) considera que apenas duas fileiras de tubos,

uma de cada elemento combustível adjacente, opõem resistência ao

"crossflow" de dispersão.

Com as hipóteses feitas acima pode-se utilizar as correlações

fornecidas por Eckert^ ^ para tubos ou barras dispostos em linha

e calcular K... A figura B.l reproduz da referência 10 alguns fato

res de fricção lateral versus número de Reynolds, para p/d igual a

1.25, 1.30 e 1.50. Nesta figura também é apresentada uma compara

ção com fatores de fricção lateral utilizados no THINK-IV^ \

O diâmetro hidráulico lateral do elemento combustível é dado

por™:

Del= 4 L e c W CB-2)
onde:

L = largura do elemento combustível

AL área mínima de fluxo livre

arca total das superfícies das barras de combustível

e tubos guias, do fundo ao topo do núcleo

Resolvendo (B.l):

D « 4 x 7.763 x (1.819 x 151.6) .
e l IT (235 x 0.374 + 21 x 0.471)151.6

D . - 0.184 in.
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O número de Reynolds lateral é

os valores de p e y para pressão nominal e temperatura média do nu
cleo em potência nominal, isto ê

T = 286°F e p= 2250 psi,

são

p = 44.3 lbm ft"2

y = 0.22 lbmhr"1 ft"1;

assim tem-se

Rel = 3.09 vt (hr ft"1)

A velocidade vt é muito menor que a velocidade média ao longo das
barras v , o que 6 assumido no COBRA-IIIC, supõe-se

(S,) = 0 valor de v+ é igual a 0.05 v
O X cl

A hipótese acima ê conservadora, com ela obtém-se:

Rel = 3.09 x 0.05 (3600 x 16.1)

Rel = 8.95 x IO3 (B.5)

introduzindo (B.5) na figura B.l para p/d - 1.30, tem-se

f * 0.47; (B.6)

este fator de fricção esta associado a uma das fileiras de barras e
tubos que o refrigerante atravessa. 0 valor dado em (B.6) é b% in
ferior ao valor "default" de Kj. rotineiramente usa^ono COBRA-IIIC.
De (S2) tem-se que

K.. = 0.94 (B.7)
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APÊNDICE C

DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE DIFUSÃO TÉRMICA

O "crossflow" turbulento W!., é calculado no COBRA-IIIC com

-•— p S. . (j , ^ . 1 J

onde

$ = coeficiente de difusão térmica

s-- = área lateral de fluxo por unidade de comprimento en
tre subcanais i e j

G = fluxo de massa médio em i e j

0 usuário pode escolher uma das quatro formas de correlações
existentes para 8 no código ou introduzir uma de sua escolha.

A Westinghouse adotou para analise dos subcanais

P = 0.038; (C.2)

notar que o coeficiente independe do número de Reynolds. A •informa
ção apresentada no FSAR sobre a escolha de {? indica ser (C.2) ad<i
quado.

0 parâmetro TDC ê o coeficiente de difusão térmica usado no
cálculo de F_ ; se a presença de paredes frias nâo é considerada no
cálculo de DNBR, faz-se TDC igual a zero. Assume-se

(S4) 3 = 0.038; TDC = 0
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APÊNDICE D

CATCULO DAS DIMENSÕES DOS SUBCANAIS DE 1/8 DE NOCLEO

A seção transversal do elemento combustível é ilustrada na
figura D.l. O diâmetro externo dos tubos guias para os componentes
de controle de reatividade não é constante, há uma súbita redução
no diâmetro externo em aproximadamente 851 do percurso de inserção
das barras de controle e "shutdown", isto faz com que a área nona
nal de fluxo de refrigerante por elemento combustível, denotada por
A^, varie ao longo da altura. O valor de A^ utilizado no COBRA-
IIIC é o do fundo do núcleo, que ê

onde

A = área da seção transversal do elemento combustível

A = parcela que considera a separação entre elementos
combustíveis

A . - fração de A ocupada por barras de combustível

A x = fração de A , no fundo do núcleo, envolvida pelos
tubos guias dos componentes de controle de reati
vidade

A^ = círculo da circunferência com o diâmetro externo
do tubo de instrumentação.

Empregando dados do FSAR tem-se:

A - (7.763in + 0.040in) - A
e

Ae + A - 60.89 in2 (D. 2)

Ar = 235ir CO.374/2)2 in2 = 25.82 in2 (D.3)
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20* (0.419/2)2 in2 = 2.76 in2 CD.4)

ir(0.471/2)2 ín2 = 0.174 in2 CD.5)

portanto

A n f =32.14 in
2 (D.6)

O perímetro aquecido por elemento combustível ê

Pjj = 235ir 0.374 in = 276.1 in. (D.7)

Os valores de A ^ e pj- para o subcanal 1 da figura 2.5 são

um oitavo de (D.6) e de (D.7), respectivamente. Para os subcanais

2,4,6,7,10,11,15,16 e 20 os valores de A £ e p_ são a metade dos

acima calculados. Os subcanais restantes usam os valores (D.6) e

(D. 7).

A distância entre os extremos de inserção e retirada das

barras de controle e "shutdown" é de 144 in (230 passos de 0.625 in).

A posição da região ativa de uma barra de combustível è* mostrada na

figura D.2. Considerando o extremo de inserção ã mesma altura do

limite inferior da região ativa e que o "dashpot", obtido da figu

ra 15.1-2 do FSAR, ocorre em 0.848 de inserção, tem-se

, _ 0,6 in • (1 - 0.848) za (D.8)
zd "

onde

altura normalizada do "dashpot" a partir do extremo ex-

tremo inferior da barra de combustível

Z « comprimento ativo da barra de combustível

Zt • comprimento total da barra de combustível;
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portanto

zd = 0.148 (D. 9)

Na referência 6 a redução do diâmetro externo dos tubos guias
ê linear com o comprimento do tubo e efetuada em 0.45S in. Assume-
se que

(Sr) A variação do diâmetro externo dos tubos guias dos com
ponentes de controle de reatividade ê a dada na figura
D.3.. *

0 perímetro molhado para os subcanais 5,8,9,12,13,14 e 17 é

Pe = zd

onde p - e p . são os perímetros molhados no fundo e topo do nu
cleo, respectivamente.

pef = Ph + 2thr °*419 i n + i r0*471 i n = 3 0 3 ' 9 " (D.ll)

p e t - 'p^ + 21TT Ò.471 in = 307.2 in (D.12)

portanto (D.10) torna-se

p e = 306.7 in (D.13)

0 valor de p para o subcanal 1 ê um oitavo de (D.13); para
os subcanais 2,4,6,7,10,11 e 16 é a metade. Nos subcanais 15,18,19,
20 e 21 o "baffle" deve ser considerado. Para os subcanais 15 e 20,
os valores de p g são as somas da metade de (D.13) com 7.803 in e um
meio de 7.803 in, respectivamente. No subcanal 18, p ê (D.13)mais
7.803 in; nos subcanais 19 e 21, p é (D.13) mais o dobro de 7.803
in.
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A largura das aberturas entre os subcanais adjacentes 1 e 2, 2

e 4, 4 e 7, 7 e 11, 11 e 16, 16 e 20 ê a metade de

s • 15sr + s r e , (D.14)

onde

sr = espaçamento entre barras de combustível adjacentes de

um elemento combustível.

s r e = espaçamento entre barras adjacentes de elementos com

bustíveis diferentes.

substituindo os valores de s_ s,.., tem-se

s = 1.819 in (D.15)

Para as aberturas restantes no arranjo a largura ê dada por

(D.15).
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Figura D.2 - Posição da região ativa (hachuriada) nas barras de combustível.
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APÊNDICE E

CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE PERDA DE PRESSÃO NAS GRADES ESPAÇADORAS

No COBRA-IIIC as quedas de pressão nas grades são calculadas
com:

onde

K = coeficiente efetivo de perda de pressão na grade
V = volume especifico efetivo
m = vazão do refrigerante
A = área da seção trasversal do subcanal.

Para determinar K a expressão definida por Stordeur^ ' é usada

S Vg S ' (E.2)
S 2g A

onde

Aps= queda de pressão (ft, H20, 60° F)
C " coeficiente de arrasto no espaçador
v_ • velocidade na região do espaçador (ft/sec)

- 2
A = area de fluxo sem o espaçador (ft )

S • área da projeção frontal do espaçador (ft )
g • aceleração gravitacional (ft/sec ).

A queda de pressão em (E.l)é dada em lbm ft sec . Multipli
cando ambos os membros de (E.2) por g/Vp»,, onde V^, ê o volume espe
cífico da Igua a 60°F e ] atm, tem-se

C s v s S
Ap - s s . (E.3)

2 VCNA
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A equação acima pode ser reescrita como

. s V , m i ,A% S

'CN

onde

A = área de fluxo com espaçador.

Comparando (E.I) e (E.4), tem-se

K " Cs V- ( A ) 2 I' (E;5)
s VCN As A

A tabela E.l contém as posições das grades espaçadoras, obti-
das da figura 2.5. 0 subscrito i indica o número da grade; Z. é a
distância do fundo do núcleo ã meia altura da i-ésima grade.

A grade 1 é a única abaixo do "dashpot". As grades 2 a 7 pos-
suem aletas defletoras; no momento não se dispõe de dados sobre as
aletas. Assume-se que:

(S.) As grades espaçadoras com aletas são idênticas.

As grades sem aletas, 1 e 2 são diferentes; isto ocorre por-
que os diâmetros externos dos tubos guias dos componentes de contro
le de reatividade diferem entre as grades. Tem-se, portanto, três
tipos de grades.

As áreas de fluxo com espaçador são obtidas de

Asl " ^hf " Agl (E.6)
Asa " Ant " V C"-7>
As8 mAnt " V (E#8)

onde

A ,, A « • A para as grades 1 e 8

A«« « A. para as grades com aletas
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A ,, A g = áreas das projeções frontais das grades 1 e 8.
A . = A acima do "dashpot"

A área A é igual a A „, o valor de A f ê daJo em (D.6) e

Ant = A e + A s -

onde
A ̂  = fração de A , acima do "dashpot", envolvida pelos tu-

bos guias dos componentes de controle de reatividade.
A c t = 20 ir (0.471/2)

2in2 = 3.48in2, (E.10)

os termos restantes do membro direito de (E.9) são dados em (D.2),
(D. 3) e (D.5), assim

= 31.42 in2. (E.11)

As dimensões usadas de A . e A 0 estão nas figuras D.l a D.3; elas
8 1 g8 run

foram obtidas das figuras 4.2-1 do FSAR e 3.2.3-8 do PSAR U 4 J, as
áreas de projeção das molas foram estimadas com o auxílio de uma
grade espaçadora com aletas similar a de Angra 1 mas de uma central
da KWU.

A . « 256 (0.48S2-0.4712)in2 + 235x4(0.097x0.0485)in2 +
+ 20x4(0.097x0.033)in2 + 4x0.0070(7.763-0.0014)in2

A . = (3.43 + 4.42 + 0.26 + 0.22) in2

« 8.33 in2 (E.12)

A g * (3.43 + 4.42 + 0.22) in2

- 8.07 in2 (E.13)

Substituindo em (E.6) a (E.8) os valores encontrados tem-se:
Asl. - 23.81 in2 (E.14)
Asa " 23'35 to2 (E#15)

Asg - 23.35 in2 (E.16)
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Para determinar Cg com a figura 3 da referência 13 precisa-se
estimar o número de Reynolds nos espaçadores. £ utilizado o diâme-
tro hidráulico definido por

Sa
Des

onde p g t ê dado em (D.12) e

perímetro molhado associado a A .

(256 x 4 x 0.471 + 4 x 7.763) in

513 in (E.18)

Portanto
D = 0.114 in (E.19)
CS

A velocidade média do refrigerante na região dos espaçadores acima
do "dashpot" para potência nominal ê

vca = 16.1 -^ ft/seg (E.20)
ŝa

sa A.

Com (E.19), (E.20)e os valores de p e u dados em (B.3) o número de
Reynolds é

Res " O I 7'80 x 10* x 9tS x 10"3

- 1.49 x IO5 (E.21)

Com (F.21) obtem-se de Stordeur *• ^ um coeficiente de arrasto en-
tre 1.60 e 1.65, adotou-se

Cs - 1.65 (E.22)

Assumindo em (E.5) V igual \ 4^.3 ft /lbm, pode-se determi^
nar os coeficientes K. e .Kg já que sem aletas S é dado por (E.12)
ou (E.13).

\ - 1.65(62.4/44.3) (32.14/23.81)2 (8.33/33.14)
- 1.65 x 1.41 x 1.82 x 0.259

" 1.10. (E.23)
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Kg = 1.65x1.41(31.42/23.35)2(8.07/31.42)

= 1

« 1

Arredondando

.65x1.

.08
41x1 81x0

8 = 1

.257

•

.1

(E.24)

(E.25)

O coeficiente de perda para as grades com aletas, K - é

Ka =4.21 S/31.42 in (E.26)

As áreas de projeção frontal das aletas também foram estimadas com

a grade da KWU. A figura D.4 dã as dimensões das projeções dos dois

tipos de aletas. Hã na grade da central alemã 140 aletas tipo A e

28 tipo B; elas fazem um ângulo de cerca de 60° com planos normais

às barras de combustível. A área projetada de uma aleta A é, aproxi^

madamente,

.138x0.187 - (0.138 - 0.048) x

x (0.187 - 0.076)/2l in2

SaA * (°* 0 2 5 8 " 0*0050) in2. (E.27)

Para o tipo B ê

0.138 (0.471 - 0.187) in2

0.0392 in2 (E.28)

Portanto a área projetada pelas aletas é

S a • (140 x 0.0208 + 28 x 0.0392) in2

- 4.01 in2 (E.29)

Introduzindo (E.13) e (E.29) em (E.26), tem-se

Ka • 4.21 (8.07 + 4.01) / 31.42

- 1.62. (E.30)

Arredondando

Kfl - 1.6.
E-S

Kfl - 1.6. (E.31)



1

2

3

4

5

6

7

8

POSIÇÃO DA I-ÉSIMA GRADE
Zi t i n j

2.1
26.5
47.1
67.6
88.2

108.7
129.3
149.9

Zi/Zt

0.014
0.175
0.311
0.446
0.582
0.717
0.853
0.989

Tabela E.l - Posições das grades espaçadoras.
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APÊNDICE F

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO EFETIVA DE REFRIGERAÇÃO

O calculo das perdas de pressão no núcleo e no vaso, necessã
rio para a determinação da vazão de refrigeração, é* feito pela
Westinghouse com equações da forma^ .

t l (F1}
g c 1144) '

onde

Ap = perda de pressão, ] ^ '~~

p - massa específica do refrigerante, lbm/ft

L • comprimento, ft

D • diâmetro equivalente, ft

v • velocidade do refrigerante, ft/sec

gc « 32.174 lbm ft/lbj/sec
2

K * coeficiente de perda por forma

f • coeficiente de perda por fricção.

0 refrigerante é considerado incompressível, turbulento e,
devido a fração de vazio média no núcleo ser negligível.monofásico.
Os valores de K e f foram obtidos combinando resultados de testes
hidráulicos com modelos de vasos em escala de 1:7, dados de testes
hidráulicos com componentes de núcleo e elementos combustíveis, cur
vas de Moody para os fatores de fricção e coeficientes de perda por
forma de manuais de resistência hidráulica.

0 fator f ê função do número de Reynolds, da rugosidade e da
presença de paredes aquecidas. Una aproximação da expressão geral
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de Colebrook para o fator de fricção isotérmico e *• *

f = 0.0055 1+(20000 £ + i^
6 1/3 1

CF.2)

onde e/D ê a rugosidade relativa. A equação (F.2) concorda com
3 7o diagrama de Moody em ± 51 para valores de R entre 4 x 10 e 10 .

Ela pode ser reescrita como

f = 0.0055 1+C20000 (F.3)

onde

v « velocidade do fluido

D = diâmetro equivalente do conduto

v = viscosidade cinemática ái fluido

Os valores de v da água para 520°F e 620°F a 2000 psi sãb^ ^
0.00513 ft2/hr e 0.00493 ft /hr, respectivamente; paTa 2250 psi os

2
valores aproximados de v nas duas temperaturas são 0.00526 ft /hr e
0.00490 ft2/h, respectivamente.

A tabela F.l apresenta a redução percentual do fator de fric-
ção, devido ao aumento da temperatura da água de 520°F para 620°F,
para alguns valores de e/D e do número de Reynolds na condição ini
ciai C520°F). A equação (F.3) foi utilizada; considerou-se constan
tes a vazão de refrigeração, m , e a pressão (2000 psi).
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A tabela F.2 mostra a redução percentual de f em função do au
mento em 101, 20$ e 301 de m, para alguns valores de e/D e do nií
mero de Reynolds associado à vazão de refrigeração inicial, m.. A
vazão de refrigeração final é denotada por mf. Usou-se a equação
(F.3).

Em ambos os casos f variou relativamente pouco; a redução per
centual foi inferior a 6.1% para R > 10 . No relatório de testes

hidráulicos com modelos de vasos em escala de 1:7V J afirma-se que,
para números de Reynolds elevados, a dependência do número de Euler
do Re e negligível. Assume-se que

(15-) 0 coeficiente de perda por fricção da equação (F.l) 5
constante.

Idel-chik^ •* mostrou que os coeficientes de perda por forma
4sao constantes em regime permanente para R >10 . Assume-se que:

(Sg) 0 coeficiente de perda por forma da equação (F.l) ê
constante.

A figura F.l reproduz a curva das bombas de refrigeração do
reator, fornecida na figura 5.5-3 do FSAR. A partir da curva ob
teve-se pa
a equação

p
teve-se para vazões por "loop" entre 7.0 x 10 (3W e 1.1 x 10 GPM,

- 0-00201 V2 + 0-130 y , 159 ) psi CF.4)
6 "2 f 3 "1ft6 sec"2 ftrsec"1

onde V é a vazão em ft /sec. A vazão de projeto térmico na saída
de uma das bombas, com o reator em potência nominal, é

V - 7.11 x IO7 lbm hr"1
 x 1

T 46.92 lbm ft"3 ~T

VT - 2.105 x IO2 ft3/sec . ' (F.5)
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Substituindo (F.5) em (F.4), tem-se:

= 97.3 psi (F.6)

A vazão de projeto térmico é obtida assumindo-se ser a resis
tência a vazão no circuito primário 151 superior a sua melhor est_i
inativa. Da figura 5.1-2 do FSAR tem-se:

V = 0.962 V B (F.7)

e
Apj. • 1.066 Apg, (F.8)

onde

Vfi - melhor estimativa da vazão

- "head" da bomba para Vg .

Substituindo (F.5) e (F.6) em (F.7) e (F.8) tem-se

V B - 2.188 x IO2 £t2/sec (F.9)

* 91.3 psi. (F.10)

Seja

Apx + Ap2 + Ap3 + Ap4, C

onde

Ap, - perda ao longo da região ativa do núcleo.

Ap2 - perda da saída da região ativa até a entrada (inclu
sive) dos tubos em U do gerador de vapor.
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Ap, - perda ao longo dos tubos on U excluindo as varia-
ções de pressão por expansão e contração nas suas
extremidades.

Ap. - perda da saída (inclusive) dos tubos em U até a
entrada da região do núcleo, abstraindo o ganho de
vido à bomba.

Haja vista que a entrada e a. saída dos tubos em U estão na mesma ele
vação e que o raio de curvatura mínimo do tubo de comprimento médio
ê muito maior do que o diâmetro interno, assume-se

(Sg) A perda Ap, é igual ã perda por fricção ao longo • dos
tubos em U.

assim

A p 3
£ f - S ^ Z - ± - ' (F.12)

3 D 2g cAZj«l Pj

onde

f - fator de fricção

t - comprimento médio dos tubos

D . - diâmetro interno

m . - vazão média por tubo

A - área de vazão

p. - massa específica a jL /n da entrada de um tubo de com
primento médio.

Em potência nominal e regime estacionãrio, a temperatura de
entrada do gerador de vapor, T^ , e a temperatura de saída do gera
dor, ij , são:
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T*. = 615.9°F CF.13)
e

s
549.5°F (F.14)

Pode-se definir em (F.12) uma massa específica equivalente como sen
do

Pea=n(? ̂ - ) ;

considerando (F.13) e (F.14) e, supondo que a temperatura da água
do primário varia linearmente ao longo dos tubos em U, obtem-se pa
ra p um valor praticamente igual à media aritmética das massas
especificas associadas às temperaturas dadas em (F.14). Assume-se:

(£>10) A massa específica usada em (F.l) para o cálculo de
Ap, é a média aritmética dos valores de p na entrada
e saída dos tubos em U.

Bn potência nominal a temperatura média do refrigerante no nu
cleo, T n , dada na tabela 4.4-1 do FSAR,e os valores de T*1 e T11

são 586°F, 549.5°F e 618.6°F, respectivamente. As massas específi
cas associadas a estas temperaturas são:

46.9 lbm/ft3 para 549.5°F

44.3 lbm/ft3 para 586.0°F (F.!6)

41.4 lbm/ft3 para 618.6°F

desde que a média aritmética dos valores de p para i " e i " é quase
igual a p para i , assume-se:

(SJJ) A massa específica usada em (F.l) para o cálculo de
Ap2 é a média aritmética dos valores de p na entrada
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e salda da região ativa.

A temperatura f 1 ê também função do "off-set" axial, todavia
a dependência do p associu.'j à T11 do "off-set1'axial não foi conside
rada em

A perda de pressão ao longo da região ativa 6 menor do que a
perda no núcleo. Da tabela 4.4-1 do FSAR tem-se que a perda no nu
cleo para a melhor estimativa da vazão •"* (28.2 í 5.6) psi. 0 VJI
lor de Ap, será determinado utilizando o CQBRA-IIIC, todavia assu
me-se provisoriamente que

CS12) Em potência nominal Ap, e 751 da perda de pressão no
núcleo, ou seja, Ap,= 21.2 psi.

Para o cálculo de Ap? obtem-se da tabela 5.5-3 do FSAR.

Lu « 52.6 ft (F.17)

m = 7606 lbm hr"1 (F.18)

D = 0.0553 ft CF.19)

A - 0.00240 ft2 CF.20)

O numera de Reynolds nos tubos é

Re - 8.0 x 105 CF-21)

Considerando t / e • 2 x IO"5 e CF.21) obtem-se de C.F.2).

f « 0.0120 (F.22)

Substituindo os valores calculados em (F.12), tem-se

Ap3 - 21.6 psi • (F.23)
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Da página 54 da referencia 18 temos que a perda entre a parte
central do núcleo e o trecho do circuito primário onde os tubos em
U se curvam ê de 38.7 psi. Assim tem-se

-2 + 21-6>/2 ]PSÍ

Ap2 =14.0 psi (F.24)

Ap4 = C91.3 - 21.2 - 16.4 - 21.6) psi

Ap4 • 34.5 psi (F.25)

Reescrevendo a equação (F.l) como

-2 *2
Ap = fK • £ k- ) P A V , (F.26)

De 2gc 144

onde

A - área de vazão equivalente (ft )

V - vazão Cft3/s);

pode-se definir

L A'2

C c .CK + f ye-J

Nos quatro trechos do circuito tem-se então:

APi - CÍPJV? para i - 1,2,3,4 CF.28)

A perda assumida em (S^) e as dadas por ÇF.2Z) a CF*25) são para
V»; para vazão de projeto térmico considera-se

CSJJ) As perdas nos quatro trechos do circuito primário pa
ra v*j são:
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ApiT = l.OóôApj para i = 1,2,3,4;

onde os valores Api estão especificados por (S..),(F.23)
(F.24) e (F.25).

Com (S13) temos dé (F.28)

c.T = ApiT (p. V ? ^ "
1 (F.29)

ou

ciT = ApiT p- (P4 V 4 T ) -
2 , (F.30)

onde os valores p^ são para potência nominal. Os valores de c-T
são portanto

C1T 3T 5 lM x 10"

c 2 T = 6.38 x IO"6 psi sec"2 lbm"1 ft"3 (F.31)

c 4 T = 1.77 x IO"5 psi sec"2 lbm"1 ft"3

O "head" da bomba é

ciT h

ou, considerando

f
 2 C i T + ^2T_ ¥.

 2 C3T +
 C4T ^ 2

P2+ P4 P2 P 2 + P 4 P4 4
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onde

p~ - massa específica na perna quente •

p. - massa específica na entrada da bomba

De (F.4), (F.31) e (7.33) obtem-se

,4.16 + 0.638 , 1.77 . P * 10"5
P + P P P
.16 + 0.638 , 1.77 . P4 * 10

+

p2+p4 p2 p4 sec2 lbm ft3

0.00201

A vazão efetiva de refrigeração é

m n - 0.955 m v (F.35)
ou

ihn = 0.955 V 4 p4 (F.36)

A equação (F.35) é uma hipótese baseada na afirmação do FSAR (seção
4.4.1.3) de que pelo menos 95.5% da vazão de projeto térmico con
tribui efetivamente para a refrigeração.
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E / D O

e

0.

lxlO"5

2xlO"5

3xlO~5

104

5.8%

5.8%

5.8%

5.8%

105

4.8%

4.7%

4.6%

4.5%

106

3.4%

2.9%

2.5%

2.2%

107

2.2%

0.8%

0.6%

0.4%

íh = constante

p = 2000 psi

Tabela F.l - Redução percentual do fator de fricção

devido ao aumento da temperatura da

água de 520°F para 620°F.
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0.

2xlO" 5

Re

104

2.6%

5.1%

7.4%

2.6%

5.1%

7.4%

105

2.2%

4.2%

6.1%

2.1%

4.0%

5.8%

106

1.6%

3.0%

4.4%

1.2%

2.2%

3.2%

107

1.0%

1.9%

2.7%

0.3%

0.5%

0.7%

1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

râf/

Tabela F.2 - Redução percentual do fator de fricção
devido ao aumento da vazão.
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500 —

- 400 —

300 —

200 —

IQO

40 5 0 60 70 80 90 100 110

VAZÃO (IO3 golo»*/min )

Figura F.l - Curva estimada das bombas de refrigeração do reator,
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APÊNDICE G

FORMAS DE POTÊNCIA

A forma axial de potência usada nos cálculos de DNBR para An
gra 1 êumco-seno cortado com a razão entre o valor de pico e o va
lor médio igual a 1.55.

A figura D.2 esboça uma barra de combustível. A tabela G.l
contém o fluxo axial relativo, <$., para dezoito valores de z/L. In
tegrando de z/L = 0.0 a 1.0 a linha quebrada obtida ligando os val£
res <{> da tabela por segmentos de reta, obteve-se 1.001. 0 valor
de pico da linha quebrada é 1.55 do valor médio entre z/L = 0.004 e
0.954. Esta foi a forma axial adotada.

A figura G.l mostra as formas axiais típicas*1 ' para começo,
meio e fim de vida de carga (BOL, MOL e EOL, respectivamente). A
curva trcejada é a forma usada pela Westinghouse para cálculo de
DNBR.

A figura G.2 reproduz a figura 4.3-7 do FSAR. Ela contém as
potências relativas típicas dos elementos combustíveis com o "burnup"
próximo ao do começo de vida da carga, sem barras de controle no nú-
cleo, com o xenônio em equilíbrio e em potência nominal.

As distribuições das figuras G.3, G.4 e G.5 são também do
FSAR. Os elementos combustíveis nestas figuras que geram mais po-
tências do que quando estão nas condições especificadas para a dis_
tribuição da figura G.2 foram hachuriados.

Notar que ã medida que o "burnup" aumenta, a potência do ele>
mento combustível de maior potência relativa também se eleva e o
F\L calculado diminui.AH

As posições dos elementos combustíveis de maior potência e a
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dos que possuem a barra de maior potência, estão dados para vários
valores de lIburnup" na tabela G.2; o reator ê considerado em potên
cia nominal, sem barras de controle inseridas e com o xenônio em
equilíbrio. Estes dados foram extraídos da referência 21.

As figuras G.2 a G.5 e a tabela G.2 sugerem que a distribui-
ção radial mais conservadora para calculo de DNBR está em MOL. To
davia formas radiais derivadas de G.2 foram usadas para este tipo
de cálculo.

O emprego de distribuições de potência extraídas do FSAR ou
de modificações arbitradas dessas distribuições constitui uma lind
tação importante nesta análise.
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z/L

0.0

0.004

0.099

0.194

0.289

0.336

0.384

0.431

0.479

0.526

0.574

0.621

0.669

0.764
0.859

0.954
0.958

1.0

0.0001

0.034

0.540

0.986

1.339

1.459

1.554

1.612

1.632

1.612

1.554

1.459

1.339

0.986

0.540

0.034

0.0001

0.0001

Tabela G.l - Fluxo axial na barra de combustível.
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BURNUP
(MWD/MIU)

150
1000

2000
4000
6000
8000
10000
12000
13000

POSIÇÃO DO E.C.
DE MAIOR POTÊNCIA

POSIÇÃO DO E.C. ONDE ESTÁ
A BARRA DE MAIOR POTÊNCIA

Informação de Propriedade
da Westinghouse

Sem sobrcscrito: primeira carga
* segunda carga
• terceira carga

Sem barras de controle

Xe em equilíbrio

Potência nominal

Tabela G.2 - Variação de posições com o "burnup"
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N

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

in

2 60

40

20

C0-SEN0 CORTADO

1 r 1

O 20 AO 60 80 100

PERCENTAGEM DA ALTERA ATIVA

Figura G.l - Formas axiais típicas extraídas do FSAR - para cálculo de BNBR
a curva tracejada foi usada.
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- 1 .

—1

144- •

1.058

1.125

1.077

1.133

1.059

0.753

— I —

1.131

1.075 1.144

1.077

0.616

1.140 1.133 1.103

1.111 1.087 1.038 0.686

0.946 0.624

Proximo a BOL
Sem barras de contr.
X_ em equilíbrio
Potência nominal

Figura G.2 - Potência relativa dos elementos combustíveis (figura 4.3-7 do

FSAR).
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1.164

1.074'

7////
1.135

1.067

1.075

1.036

0.745

1.066

0.611

1.148;

- • / / < •

1.086
/'

1.155

1.139 I.I42'

/ / /

Í .115'

1.097 1.091
... VA
1.049

/ . ' • •

0.630

0.948 0.630

/ / • Próximo a BOL
Grupo D inserido 241
Xa em equilíbrio
Potência nominal

Figura G.3 - Potência relativa dos elementos combustíveis (figura 4.3-8 do
FSAR).
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;i.

/ - '
1.

/

4:/
1.

1.

0.

202-
// '

165

• ' , • / .

/

184

119

024

699

1.198
''/ '

1.204
••/A
1.179

/ • • /

1.166
/ - / ,

1.182/

1.000

0.572

0.802

1.068

' / • • • •

,1.136 1.038 0.989

0.586

0.652

Proximo a M)L

Sem barras de controle

X^ em equilíbrio
e
Potência nominal

Figura G.4 - Potência relativa dos elementos combustíveis (figura 4.3-10 do

FSAR).
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VI
X1.145
V/SS,

1.138

'i /

1.162
/ •

1.205

1.107

1.036

0.718

0.990

0.594

1.147 ,
// /

1.186

0.858

.// .
1 . 1 5 7.' / '" ,' /' .'' . . /

•

• . / ,

1.214 1.155

1.058

1.147 1.028 1.002

0.609

0.677

4= 1.28
Proximo a EOL
Sem barras de controle
X em equilíbrio
Potência nominal

Figura G.5 - Potência relativa dos elementos combustíveis (figura 4.3-11 do
FSAR).
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APÊNDICE H

SOBRE OS FATORES. DE CANAL QUENTE

Seja

FQ

onde

FQ - fator de fluxo térmico do canal quente

FÍL - razão entre a densidade de potência no ponto quente do
núcleo e a densidade média de potência no plano hoid
zontal que passa pelo ponto quente.

vi - razão entre a potência por unidade de comprimento no
plano horizontal que passa pelo ponto quente e o valor
médio no núcleo da potência por unidade de comprimento.

Kj - considera a incerteza na distribuição de potência no nu
cleo obtida com os detetores móveis.

- considera os efeitos das tolerâncias exigidas para a
manufatura.

Os valores dados no FSAR para F» e K são 1.05 e 1.03, res_
pectivamente.

0 fator FvL de projeto inclui 8% de incerteza que considera a
imprecisão no mapeamento da potência integrada de cada barra com d£
tetores moveis (3.65%) e a assimetria na forma radial de potência .
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Seções 4.3.2.2.6 e 4.4.2.4 do FSAR.

Para potência nominal, a razão doFvV, de projeto por 1.08, que
é 1.44, está bastante razoável em comparação com os valores entre
1.33 e 1.37, que são normalmente obtidos para FvL.

A hipótese (H.) implica que E ™ = FVu* fazendo F~ igual a
razão entre o valor de pico e o valor médio da forma de potência
usada no calculo de DNBR (seção 4.4.3.2.2 do FSAR) e F*L= 1.35, tem
se para potência nominal.

FQ = CL35 x Cl-08/1.0365)) x 1.55 x 1.05 x 1.03= 2.36

(H.2)

No capítulo 4 o valor de FQ usado foi 2.40. O valor de proj£
to de FQ não considerado a densificaçao é 2.34; considerando-a o fa
tor torna-se 2.43.

0 FSAR não fornece o fator de aumento de entalpia no canal
quente. 0 PSAR informa que o fator de engenharia para o aumento de
entalpia ê 1.01.
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