


100 

CONCEITO DE INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL PARA SIMULAÇÃO DO COMPORTA

MENTO TERMOHIDRAULICO DE CENTRAL NUCLEAR PWR 

Elias Silva Filho 

Dept<? de Energia Nuclear da UFPE, Recife-PE 

SUMARIO 

O presente trabalho expõe considerações sobre o projeto de uma 

instalação experimental, em escala reduzida, capaz de simular una 

central nuclear com reator a água leve pressurizada, durante 

acidente coro perda de refrigerante por ruptura pequena. O códi

go computacional RELAP 5/MODI foi utilizado para simular o aci

dente e comparar os comportamentos termohidráulicos da Instala -

ção experimental e da central nuclear. Os resultados da compara

ção revelaram boa concordância dos comportamentos termohidráuli

cos dos dois sistemas. 

ABSTPACT 

This work deals with the design of a scaled test facility of a 

typical pressurized water reactor plant, to simulation of small 

break Loss-of-Coolant Accident. The computer code RELAP 5/ MODI 

hes been utilized to simulate the accident and to compare the 

test facility behaviour with the reactor plant one. The results 

dams r.s*: rats siri lar thenr.al-hidraulic behaviours of the ts*3 sietori?. 
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INTRODUÇÃO 

Os resultados dos estudos de risco publicados em 1979 (1) , 

na República Federal da Alemanha, revelaram que rupturas peque 

nas nas tubulações do circuito primário de uma central nuclear 

equipada con reator a água leve pressurizada fPWR), com falha 

simultânea dos dispositivos técnicos de segurança, contribuem 

com cerca de 67% para a freqüência de fusão de núcleo do reator. 

Naquele nesr.o ano, teve lugar, nos Estados Unidos, um acidente 

no reater N<? 2 da central nuclear de Three Mile Island,onde entre 

outros acontecimentos ocorreu um vazamento de refrigerante atra 

vês de una válvula do pressorizador, cue permaneceu aberta, sen 

retôrr.c ao fechamento, ficando, assi-, caracterizado um aciden 

te cor. perda de refrigerante. Desde er.tão, as pesquisas para os 

casos de anormalidades envolvendo perda de refrigerante por rus 

turas pequenas se intensificaram. 

As experiências termohídráuiicas com rupturas pequenas, efe 

tuadas em uma central nuclear de potência, visando a obtenção 

de informações necessárias ao projeto e aperfeiçoamento de dis 

positives técnicos de segurança, tornam-se praticamente imposs£ 

veis, por razões técnicas, econômicas e de segurança. Por isso, 

recorre-se a instalações experimentais, modelos de centrais nu 

cleares em escalas reduzidas, onde as varetas ce combustível nu 

clear do sistema original são simuladas, no sistema modelo, por 

varetas aquecidas eletricamente, evitando, dessa forma,possíveis 

acidentes, envolvendo liberação de elementos radioativos, que 

poderiam ocorrer mediante exoeriéncias com reater nuclear de po 

tência. 

O modelo deve ser capaz de reproduzir os fenômenos termohî  

dráulicos típicos da central nuclear de referência. A compara 

ção dos dois sistemas (original e modelo) é feita utilizando-se 

códigos computacionais que .simulam transitórios operacionais e 

acidentes com perda de refrigerante para ambos cs sistemas. A 

validade destes códigos é previamente investigada confrontando-

se os resultados da simulação computacional cem os resultados 

experimentais, para diversos ?asos de anormalidades. 
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DIMENSICS'AMENTO DO MODELO 

Segundo a referenda (2), ê possível conseguir uma boa repro 

dução dos fenômenos termohidrãulicos típicos de uma central nu 

clear do tipo PWR, em instalações experimentais reduzidas es» 

volume e potência por um fator igual a 100 relativamente â cen 

trai nuclear de referencia. 

No presente trabalho foi dimensionado um modelo, mediante um 

fator de redução igual a ICO com relação a volume e potência,con 

side^ando-se como referência uma central nuclear PWR, da firma 

alemã Kvrn, cuja potência térmica gerada no reator é de aproxima

damente 3700 MW, o que corresponde a uma potência elétrica de 

saida de cerca de 1300 MW. Os dados de projeto desta central 

nuclear encontran-se na referência ( 3 ). 

Critérios de dimensienanento foram escolhidos de maneira que 

resulte no modelo a mesma queda de pressão da central nuclear de 

referência. Os critérios consideraios levaram, todavia, ã impois 

sibilidace de se preservar no modelo o fator de escala volumétri^ 

ca igual a 100, para cs espaços anulares (downcomer's) do reator 

e dos geradores de vapor. Se a georstria anular e ••> fator 100 

fossem rantidos no dimensíonamento dos downcomer's do modelo, re 

saltaria neste ura queda de pressão muito maior que a obtida pa» 

ra o sistema original de referência. Para se contornar este im 

passe reçresentcj-se o downooner do reator, e os downcomer"s de ca 

ca um dos quatros geradores de vapor por quatro tubos cilíndri^ 

cos verticais cujos diâmetros foram calculados impondo-se o cri, 

tério de obtenção, nos tubos, das nesmas quedas de pressão nos 

correspondente downcomer's do sistena de referência. A consequên 

cia desta substituição foi a não preservação do fator de redução 

igual a 100 para os volumes dos tubos (mantendo-se a altura dos 

downcomer's do sistema original) cora respeito aos volumes dos 

downcon.sr' s do sistema original de referência. Resultou um valor 

aproximadamente igual a 60 para o fator de redução de volume de 

tubos sir.uladores de downcomer*s. 0 dimensionamento dos demais 

componentes do rodeio foi possível ser feito preservando-se a 

geometria e queda de pressão do sistema original, bem como o fa 
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cor de escala de volume igual a 100. 

Por razões de segurança o núcleo do reator do sistema modele 

conte- varetas aquecidas eletricaner.te para si-uiar as varetas 

de combustível do reator nuclear de potência. As varetas de aque 

cimento do modelo, por imposição do método volunétrlco de diner 

sionaraento, têm alturase diâmetrosexternos iguais aos das varetas 

do reator nuclear de referência. 

ESCOLHA DO CÕDIGO COMPUTACIONAL 

Um código computacional deve ser selecionado para simular,nu 

merlcamente, os sistemas original e modelo, para que assim seja 

possivel, através da confrontação de resultados, julgar a capaci^ 

dade que o modelo tem de reproduzir os fenômenos termocidrãulicos 

de sistemas de reatores de grande porte. 

O código escolhido para as análises foi o RELAP 5-MOD 1 U ) , 

cuja validade para simular transitórios operacionais e acidentes 

com perda de refrigerante por rupturas pequenas em sistemas de 

reatores nucleares ficou demonstrada através da boa concordar; 

cia dos resultados fornecidos pelo código com os resultados expe 

riaentaís para a instalação experimental LOFT (USA) , como registri 

a referência ( 5 ). 

O código RELAP 5 - MOD 1 consiste de um modelo unidimensional 

de dois fluidos (água líquida e vapor d'água), envolvendo cinco 

equações de conservação. Estas são: conservação de massa e quanti_ 

dade de movimento para cada una das fases (líquida e vapor) e 

conservação de energia para a mistura de liquido e vapor. 

O sistema de controle do reator pode ser simulado satisfato 

riamente com o código, que possui, também, modelos de componen 

tes específicos, tais como bomba, acumulador e separador de va 

por, bem como um modelo de cinética pur.tual para a geração de pc 

tência nuclear. 

SIMULAÇÃO DE ACIDENTE COM PERDA DE REFRIGERANTE 

Um acidente com perda de refrigerante por ruptura pequena 

foi escolhido para ser simulado com o código RELAP 5 - MC D 1 ta£ 
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to para o sistema node Io corno para o sistema original. A confron 

tação dos resultados permitirá concluir se o modelo dimensionado 

está apto para simular o sistema original. 

O acidente considerado começa con uma ruptura de 2% - relati 

va ã área da seção reta - em uma das tubulações entre a bomba e 

c vaso de pressão do reator. Quatro segundes apôs a ruptura ocor 

re desligamento de todas as bombas dos circuitos primário e se 

cundãric. A refrigeração do núcleo do reator se processa, a par 

tir desse instante, por circulação natural. Trinta segundos após 

a ruptura ê injetada água de alimentação de emergência no lado 

secundário dos geradores de vnpor a una taxa de 6% do valor nomi 

nal da vazão em massa de água de alimentação no estado estaciona 

rio. £ admitido que o sistema de injeção de água de resfriamento 

de emercê.-.cia do circuito primário bem como o sistena de inser 

ção das varetas de segurança para desligamento rápido do reator 

são inativos. Estas condições de contorno foram retiradas da re 

ferência '6)« 

Por razões evidentes de disponibilidade de espaço, os esque 

nas das rodelagens dos sistemas original e modelo para o código 

?£LAP 5 - MOD 1 não serão mostrados aqui. 

?.r-SULTADC3 

O acidente foi inicialmente sinulado con o código P.ELAP 5 

K3D 1 para o sistema original (central nuclear). A redução brus 

ca da potência térmica normalizada do reator deve-se ã queda do 

fluxo de rassa através das varetas de combustível, â perda efeti 

va da capacidade de troca de calor no gerador de vapor e â rápjL 

ca forraçio de vazios de vapor no refrigerante (água) causada pe 

Ia despressurização, que em conseqüência fazem com que seus efeî  

tos sobre a reatividade de vazios, inerente ao reator,induzam um 

desligar.er.to lento do mesmo (auto-desligamento do reator). Esta 

curva de potência normalizada versus tempo, resultado da simula 

ção do acidente para o reator nuclear, foi utilizada, como dado 

de entrada, no código RELAP 5 - MOD 1, para simulação do mesmo 

acidente r.o modelo (lembrar que as potências térmicas nominais , 
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respectivamente, 3700 HW e 37 KW), já que o núcleo de sistema r.c 

ceio não é aquecido por energia nuclear e sir., por er.ersia elé

trica que deve ser fornecida para alinenta-le. Observc--se, po

rém, que tal procedimento conduzia a grandes distorções no com -

portamento temporal dos parâmetros termohidráulicos cc modele 

frente ac sistema original. Isto se deve aos diferentes mate -

riais das varetas de aquecimento dos sistemas original e modele, 

que obviamente apresentam propriedades físicas incompatíveis, er. 

partlcular, diferentes resistências térmicas. O problem foi ecr: 

tornado con a utilização, para simulação do transitóric no mode

le, de uma curva de potência térmica normalizada versus tempo 

tal que reproduza na superfície de suas varetas de aquecimento 

praticanente o mesmo comportamento temporal da temperatura da su 

perfície externa do revestimento das varetas de combustível ca 

sistema original. Esta curva apropriada de potência para o mode

lo e a curva resultante de pot^nn» iaT-a o sistema oricinal sãc 

apresentadas na figura 1. 

As figuras 2 a 6 revelam boa concordância dos cor.pcrtamen -

tos dos parâmetros termohldráulico do modelo comparados aos cor

respondentes comportamentos des parâmetros do sistema original, 

no intervalo de tempo de 100 segundos, considerado para o aciden 

te 

CONCLUSÃO 

Os resultados comparativos demonstram que o modele apresen

tado pode simular de forma satisfatória o comportamento termohl

dráulico de uma central nuclear de grande porte, equipada com c 

reator a água leve pressurizada, durante acidente com perda de 

refrigerante através de rupturas pequenas. 
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FIGURA 4 - TEMPERATURA DA ÁGUA NA SAÍDA DO NÚCLEO 
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