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0 acidente de queda de barras de controle foi analisado considerando-
se o efeito do posicionamento dos detectores de medida de potência nu
clear, para o 39 ciclo da Usina Angra-1.

Neste trabalho são apresentados-os resultados de cálculos do transien
te,utilizando-se o código SACI2/MOD0. Estes resultados serão utiliza-
dos para análise termohidráulica do núcleo .visando avaliar as margens
de segurança da central durante o acidente.

Foi mostrado que o pico de potência máximo alcançado durante o tran -
siente, devido ã ação do sistema de controle automático de temperatu-
ra, ultrapassa o valor previsto nos relatórios de segurança da central.
Foi verificado também que.em casos de queda de barras com valores supe
riores a 425 pcm de reatividade»haverá desligamento do reator por taxa
negativa do fluxo de neutrons. Este limite não ê tão critico nesta
analise uma vez que o valor máximo integral do banco de controle deter
mina a capacidade máxima de compensação de reativ'dade evitando, por-
tanto, que se alcancem picos de potência maiores nessa faixa de reati-
vidade. Os casos mais conservatives ocorrem para valores de queda de
reatividade no entorno desse valor do banco de controle.
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1 INTRODUÇÃO

Tendo-se em vista o problema apresentado por alquns dos reatores da
Uestinghouse, devido ao posicionamento dos detectores de medida da po
tincia nuclear, foi requerido que se fizesse, para outras centrais do
mesmo tipo, uma anllise do acidente causado pela queda de barras de
controle no núcleo, visando avaliar as margens de segurança dessas
centrais durante o acidente. Para isso, uma metodologia de cálculo ,
desenvolvida na Siemens/KWU, foi implantada e aplicada para Angra-1

[13.

Nessa metodologia, os cálculos podem ser subdividos em tris partes:

- cálculos nucleares, para determinação de parâmetros tais como coef^
cientes de reatividade, valores de barras de controle e "flux tilt";

- cálculos do transiente, para avaliação das condições de sobrepotên-
cia atingidas em conseqüência da ação do sistema de controle automata
co de temperatura; e

- cálculos termohidrãulicos, para verificação das margens de DNB.

Neste trabalho, são apre^e/tados os cálculos do transiente, obtidos
com o código SACI2/MOD0 ; J, utilizando-se os resultados dos cálculos
nucleares para o 39 cie . na Usina Angra-1.

2 DESCRIÇÃO DO ACIDEAÍE

No caso de queda de ba ras de controle no núcleo, a potência do reator
decresce no inicio do ransiente e em seguida sobe, por efeito da rea-
limentação de reativid.de e por ação do sistema de controle de barras

Se o reator estiver op, rando sob controle manual, a potência tenderá
suavemente para o nível de potência estabelecido pelas condições no Ia
do secundário da central mas, se for o caso de operação sob controle
automático, a ação do sistema de controle de barras poderá resultar n^
ma condição de sobreDotincia, com conseqüente redução nas margens de
segurança da central.

Os seguintes sinais oferecem proteção durante o transiente:
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. fluxo de niutrons alto;

. taxa de fluxo de neutrons;

. "overpower AT"; e

. "overtemperature AT".

Os dois primeiros sinais, bem como o sinal de desvio de potência en
tre os lados primário e secundário da central, utilizado pelo siste
ma de controle automático de barras, se baseiam na medida do fluxo
de neutrons pelos detectores externos ao núcleo. Foi observado con-
tudo que, devido ao posicionamento desses detectores, o erro da medi^
da poderia ser de tal ordem que comprometesse o funcionamento dos
sistemas de controle e proteção, resultando nesse caso em uma condi-
ção insegura de operação.

3. CÁLCULOS DO TRANSIENTE

0 código SACI2/MOD0 foi utilizado nos cálculos. Nesse código são si-
mulados, além do reator, pressurizador, gerador de vapor e os circui-
tos primário e secundário de refrigeração, os principais sistemas de
controle e proteção da central.

Os cálculos foram subdivididos em 2 partes. Na primeira, parte foi fe_i_
ta uma avaliação, em reatividade, do valor máximo de barras de contro
le que, caindo no núcleo, não ocasionasse um desligamento do reator
por taxa negativa de fluxo de neutrons; e, na segunda parte, foram de
terminadas as condições de pico de potência, atingidas durante o trari
siente, considerando-se a queda de barras com valores compreendidos
entre 0 e o limite estabelecido na primeira parte.

Em todos os casos, a fase de queda foi simulada por uma taxa negativa
de inserção de reatividade durante os primeiros 2,5 segundos do tran-
siente, ou seja, uma função linear do tempo de queda.

3.1 Desligamento do Reator

Para determinar o valor limite de reatividade de barras que, caindo
no núcleo, não levassem ao desligamento do reator, foram adotadas as
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seguintes condições de análise:

. potência» temperatura média e pressão iniciais indicadas
para análise de acidentes, conforme o Relatório Final de
Análise de Segurança da usina [3];

. coeficiente de realimentação Ooppler mínimo, em função da
temperatura efetiva do combustível;

. coeficiente de realimentação do moderador rnmino, para as
condições de final do ciclo (EOC);

. valor máximo do banco de controle, também para condições
de EOC;

. posição inicial do banco de controle em seu limite de inse£
ção no núcleo;

. controle de pressão no pressurizador através do "spray" e
das válvulas de alivio - a ação dos aquecedores não foi con_
siderada;

. funções de desligamento por fluxo de neutrons, taxa de flu-
xo de neutrons, "overpower" e "overtemperature A T " , em fun-
cionamento;

. "flux tilt" em seu limite superior (Figura 1 ) .

Os parâmetros nucleares citados acima foram obtidos para o 39 ciclo
de Angra-1 [4] e são apresentados na Figura 1 e nas Tabelas 1 e 2.

0 efeito do "flux tilt" foi considerado corrigindo-se o fluxo de neu-
trons calculado mediante sua multiplicação por um fator, antes do pro
cessamento do sinal pelo circuito de taxa de fluxo de neutrons.

Os resultados encontrados mostram que em casos de queda de barras com
valores superiores a 425 PCM haverá desligamento do reator por taxa
negativa do fluxo de neutrons. Embora tenha sido constatado que ,
adotando-se condições de realimentação máxima de reatividade, esse va
lor seria maior, não foi considerado necessário fazer-se novos cálcu-
los, uma vez que o valor do banco de controle não é suficiente para
compensar tal redução de reatividade. Por isso, como pode ser obse£
vado nos resultados da 29 parte, o pico máximo de potência ocorre an
tes de ser atingido esse limite de 425 PCM. Em condições de BOC, não
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hí nen «esmo o retorno para o nível inicial de potência.

3.2 Pico de Potência

As condições e suposições iniciais adotadas nos cálculos estão resuan
das na Tabela 3. juntamente com aquelas da 1? parte.

0 valor de pico de potência ê influenciado principalmente:

. pelas características do sistema sistema de controle de

barras;

. pelo valor das barras que caem no núcleo,

. pela realimentação de reatividade; e

. pela taxa de inserção de reatividade pelo banco de con-
trole, ou melhor, pelo valor diferencial desse banco em
função de sua posição no núcleo, a partir de seu limite
de inserção.

0 diagrama de simulação do sistema de controle de barras é mostrado
na Figura 2. Também para esse sistema, o sinal do fluxo de neutrons
calculado pelo código foi corrigido por um fator multiplicative) de
modo a levar-se em conta o "flux tilt" visto pelos detectores de me-
dida de potência. Nesse caso, considerando-se que o desvio indicado
de potência é maior para um fator de "tilt" menor, e portanto maior o
pico de potência alcançado durante o transiente, foi adotado o limite
inferior dado na Figura 1 para a obtenção desse fator.

A função de proteção por taxa de fluxo de neutrons foi desativada de
modo a impedir que houvesse o desligamento do reator por esse sinal.

Os cálculos foram feitos tanto para o começo do ciclo (BOC) quanto p£
ra o fim do ciclo (EOC). De modo a maximizar o valor do pico de potên
cia, o efeito de realimentação de reatividade foi considerado em
seus valores mínimos, ou seja:

. coeficiente Doppler mínimo, conforme a Tabela 1 , adota_

do na 19 parte dos cálculos;
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. coeficiente de realiBenta cão do moderador igual a
O.Sk/oF para BOC e - 2,8944x10"4 Sk/°F para EOC.

Por esta mesma razão, adotaram-se ainda os valores máximos para o
banco de controle em função de sua posição no núcleo (Tabela 2 ).

Os cálculos foram feitos supondo-se queda de barras com valores entre
50 pcm e 420 pcm. Em condições de BOC, os casos de queda acima de
200 pcm não foram considerados jã que, por limitação da capacidade do
banco de controle, não ocorreria nenhum pico de potência nesses casos.

Os resultados encontrados, de interesse para os cálculos termohidrãu-
licos do núcleo, são apresentados nas Tabelas 4 e 5, para BOC e EOC ,
respectivamente.

Os comportamentos da potência, da pressão no sistema e da temperatura
do refrigerante na entrada do nculeo durante o transiente, são mostra
dos na Figura 3 para o caso de queda de barras no valor de 380 pcm,
EOC.

4. CONCLUSÕES

Os resultados encontrados mostram que, devido ã ação do sistema de
controle automático de tarras de controle e a erros de medida dos de-
tectores de fluxo de neutrons, a potência do reator durante o transien^
te pode atingir valores superiores àquele previsto nos relatórios de
segurança da central, ou seja, "overshoot" máximo de 2% de potência.

0 transiente deve ser analisado na faixa de reatividade entre 50 pcm
e 425 pcm, uma vez que para valores de barras superiores a esse limi-
te haveria o desligamento do reator por taxa negativa de fluxo de nê̂ j
trons.

0 valor integral do banco de controle limita indiretamente o pico
máximo de potência, por determinar a capacidade máxima de compensação
de reatividade. Os casos mais conservatives ocorrem para valores de
queda de reatividade (barras) no entorno desse valor do banco de con-
trole.
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Potência
(X)

100

80

60

40

20

0

NlNIMO

Temperatura

(°c)

588

529

469

410

351

292

DTC
(PCM/«»C)

2.60
2.67

2.75

2.85
2.97
3.15

MAXIMO

Temperatura 0 T C

(oc)

561

507

453

399

346

292

(PCM/oc)

3.54

3.64

3.74

3.86

4.00

4.17

TABELA 1 - COEFICIENTE DE TEMPERATURA DOPPLER
CALCULADO PELO CÕDI60 MEDIUM 2 PARA O
39 CICLO DE AN6RA-1(VALORES ABSOLUTOS)

INTEGRAL

Posição HOC

-228

-225

-220

-212

-204

-185

-173

0.00

0.53

3.96
19.25
45.07

130.10
193.90

Kor

0.00

2.95

14.36
54.18

110.46

260.23

351.36

DIFERENCIAL

Posição

- 0

- 227

- 2 2 3

- 216

- 208

- 185

- 173

HOC

0.00

0.18

0.68

1.91
3.23

4.48
5.44

KOC

0.00

0.98

2.28
4.9P

7.01

7.88

7.57

TAIELA 2 - VALORES DO BANCO DE CONTROLE CALCULADOS
PELO CÕHIGO MEDIUM 2 PARA O 39 CICLO DE
ANGRA-1
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Condições e Suposições Iniciais Adotadas nos Cálculos

Potência [Fração da farinai]

Pressão [Ps ia ]

Temperatura Midia do Refrigerante [oF]

Temperatura na Entrada do Núcleo [oF]

^alimentação DOPPLER

Realimentação do Moderador

Valor Integral do Banco de Controle

Posição Inicial do Banco <!e Controle

Função de Desligamento: Fluxo de Neutrons

Função de Desligamento:"Overtemperature" AT

Função de Desligamento: "Overpower" LT

Função de Desligamento:Taxa de Fluxo de Neutrons

Aquecedores do Pressurizador

"Spray" do Pressurizador

Válvulas de Alivio e Segurança do Pressurizador

"Flux Tilt"

19 Parte

1.02

2220.

589.2

556.0

Minim

EOC

EOC

- 173.

X

X

X

X

-

X

X

Envoitória
Superior

2# Parte

1.02

2220.

589.2

556.0

Minima

BOC.EOC

BOC.EOC

- 173.

X

X

X

-

-

X

X

Envoitori a
Inferior

TABELA 3 - RESUMO DAS CONDIÇÕES E SUPOSIÇÕES ADOTADAS NOS
CÁLCULOS DO TRANSI ENTE
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REATIVIDADE
INSERIDA

[PCMJ

. 50

- 75

- 100

- 125

- 140

- 150

- i60

- 170

- 180

- 200

POTÊNCIA
NUCLEAR
M

1.0320

1.0329

1

1
1

.0414

1.0454

1.0503

1.0493

1.0473

1.0432

1.0377

1.0248

PRESSÃO NO
SISTEMA

[PSIA]

2223.2

2233.2

2234.6

2230.5

2205.7

2197.8

2195.5

2196.9

2175.0

2171.1

VAZÃO TOTAL
DE REFRIGE-
RANTE [L8/S]

19286.

19282.

19288.

19317.

19343.

19357.

19369.

19381.

19403.

19430.

TEMPERATURA
NA ENTRADA
DO NÚCLEO [°F]

554.28

554.42

554.11

553.01

552.04

551.49

550.97

550.50

549.66

548.74

TABELA 4 - RESULTADOS ENCONTRADOS NO INSTANTE DE POTÊNCIA
NUCLEAR MÁXIMA, EM CONDIÇÕES DE BOC
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REATIVIDADE
INSERIDA

[FCH]

- 50

- 100

- 150

- 200

- 250

- 300

- 350

- 380

- 400

- 420

POTÊNCIA
NUCLEAR
M

I.0273

I.0322

1.0441

1.0553

1.0632

1.0649

1.0679

1.0686

1.0675

1.0673

PRESSÃO NO 1
SISTEMA

[PSIA]

2221.2

2212.8

2216.0

2212.4

2208.1

2204.0

2195.6

2189.2

2180.5

2185.5

VAZA) TOTAL
DE REFRIGE-
RANTE [LB/S]

19277.

19290.

193C0.

19315.

19339.

19363.

19390.

19407.

19421.

13429.

TEMPERATURA
NA ENTRADA
DO NOQ EO [°F]

554.63

554.27

553.88

553.27

552.26

551 21

550.09

549.41

548.91

548.53

TABELA 5 - RESULTADOS ENCONTRADOS KO INSTANTE DE POTÊNCIA
NUCLEAR MAXIMA, EM CONDIÇÕES DE EOC
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-60
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FIGURA 1

200 400 600 800 1000
VALOR DAS BARRAS (PCM)

"TILT" DOS DETECTORES EXTERNOS EM FUNÇÃO DO ¥AL0R
DAS BARRAS DE CONTROLE QUE CAÍRAM NO NOCLEO
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FIGURA 2 - S I S T E M A DE CONTROLE DE TEMPERATURA
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