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RESUMO

São definidas a função e os objetivos gerais de um sistema

passivo de remoção de calor residual de reatores PWR de pequeno

porte. A configuração típica, os componentes e os modos de operação

desse sistema são sucintamente descritos. Uma especificação

conceituai preliminar desse sistema, para um reator PWR de pequeno

porte de 400 MW térmicos, é feita em analogia com a do reator

AP-600. É mostrado a+nvês de um modelo analítico, que esses

sistemas passivos são c jj.azes de dissipar cerca de 2% da potência

nominal, dentro dos inites térmicos permitidos aos elementos

combustíveis do reate r
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SIMPLIFIED ANALYSIS OF PASSIVE RESIDUAL HEAT

REMOVAL SYSTEMS FOR SMALL SIZE PWR'S

by

David Adjuto Botelho

ABSTRACT

The function and general objectives of a passive residual

heat removal system for small size PWR's are defined. The

characteristic configuration, the components and the operation

modes of this system are concisely described. A preliminary

conceptual specification of this system, for a small size PWR of

400 MW thermal, is made analagous to the decay heat removal system

of the AP-600 reactor. It is shown by analytic models that such

passive systems can dissipate 2% of nominal power within the

thermal limits allowed to the reactor fuel elements.

Keywords: PWR reactors, passive residual heat removal

systems, natural circulation, fuel elements, residual heat

exchanger, reactor vessel, natural convection mass flow rate,

pressure drop, friction coefficients, form loss coefficients.
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SÍMBOLOS ALGÉBRICOS

MAIÚSCULAS LATINAS

A - Área de seções transversais de escoamentos

D - Diâmetro

D^ - Diâmetro hidráulico
n

G - Vazão volumétrica do refrigerante

K - Condutividade térmica

- Coeficiente de forma de queda de pressão

L - Comprimento

L - Altura ativa do núcleo do reator
c

LHR - Altura dos tubos do trocador de calor residual

n - Vazão nominal do refrigerante

N - Número de barras combustíveis no núcleo

N - Número de tubos no trocador de calor residual

N - Número de Nusselt
u

P - Número de Prandti
r

Q - Potência térmica

Re - Número de Reynolds

T - Temperatura

W - Vazão de massa do refrigerante
MINÚSCULAS LATINAS

a - Integral do inverso da área transversal ao longo do

comprimento do circuito (eq. 5.6)

C - Calor específico do refrigerante

d - Diâmetro

d - Diâmetro hidráulico
H

f - Fator de atrito

g - Aceleração da gravidade

h - Coeficiente de transferência de calor

i - índice inteiro

j - índice inteiro



n - Vazão de circulação natural do refrigerante

p - Pressão; espaçamento das barras combustíveis

q' - Taxa linear de potência térmica

r - Raio da pastilha combustível

s - Coordenada espacial ao longo do circuito de remoção de calor

residual

t - Tempo

u - Velocidade do refrigerante

z - Coordenada vertical

GREGAS

fi - Coeficiente de expansão térmica do refrigerante

U - Viscosidade do refrigerante

p - Densidade do refrigerante

n - 3,14159...

A - Variação

Z - Soma

ITÁLICAS

í - Altura de carga equivalente de enipuxo (eq. 5.13)
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1. INTRODUÇÃO

Um dos objetivos desejados para os novos reatores PWR é o de

incorporar características inerentes e passivas de segurança, que

reduzam os riscos de um acidente severo, e atendam aos requisitos

exigidos pelas autoridades licenciadoras. Para que isso seja

possível, é necessário que esses reatores tenham características

avançadas de projeto, com os seguintes objetivos [1]:

. projetos simples com segurança incrementada;

. alta confiabilidade e desempenho eficaz.

Esses objetivos podem ser alcançados, incorporando-se ao

projeto [1]:

segurança passiva, que deve ser demonstrada no

1icenc iamento;

. desligamento automático e capacidade de resfriamento a

longo prazo;

. reduzidas probabilidades de acidentes.

Algumas características-chave de reatores avançados, para

alcançar maior segurança inerente e passiva, são [1]:

. maior dependência do coeficiente negativo de realimentação

de reatividade paira auto-desligamento;

. um dispositivo de dissipação de calor de maior capacidade

(para aumentar a constante de tempo de transientes de

temperatura)

maiores gerador de vapor, pressurizador e

acumulador;

. máximo uso da circulação natural para transferência de

calor:

. remoção de calor de decaimento do núcleo do reator

através do escoamento por circulação natural do

refrigerante,

, refrigeração da contenção pela circulação natural

de ar;



. densidade de potência e dimensões do reator reduzidas para

aumentar as margens térmicas.

Admitindo-se que os novos reatores PWR de pequeno porte

venham a possuir aigusas das características apresentadas, foi

estudado e avaliado o sistema de remoção do calor residual do

reator AP-600 da Westinghouse [2], complementando a escassez de

dados, com estimativas baseadas no reator de Angra 1. A metodologia

empregada foi também usada para avaliar um sistema análogo para um

outro reator PWR de menor porte (400 KWt), que está sendo

conceitualmente projetado em caráter preliminar.

Antes de relatar esses estudos, são apresentados alguns

exemplos de sistemas passivos de remoção de calor residual de

conceitos de reatores avançados.

2. EXEMPLOS fiE. SISTEMAS PASSIVOS DE EMERGÊNCIA PARA

REMOÇÃO DE. CALOR RESIDUAL fli

. AP-600 (PWR de processo avançado de 600 MWe)

Circulação natural do refrigerante primário do

núcleo do reator é direcionada para o tanque de

estocagem da água de recarga de combustível, onde é

instalado um trocador de calor de tubos verticais,

ligado ao circuito primário.

. PIUS (Process Inherent Ultimate Safety)

. PWR colocado em uma piscina de água borada.

. Densidade de potência e altura do núcleo reduzidos,

para aumentar a refrigeração do núcleo por

circulação natural.



. SBWR (BWR simplificado, 600 MWe)

. A baixa densidade de potência utilizada permite a

refrigeração do núcleo por circulação natural, sem

bomba de recirculação de refrigerante.

. A piscina de supressão de pressão é localizada

acima do vaso do reator, para permitir que o

escoamento do refrigerante do núcleo seja

impulsionado pela força da gravidade.

. Remoção de calor de decaimento por condensadores

imersos na piscina de supressão de pressão.

3. DESCRIÇÃO DE UM SISTEMA PASSIVO DE REMOÇÃO DE CALOR RESIDUAL

[1]

3.1. Função.

0 sistema passivo de remoção de calor residual (SPRCR) tem

como função o transporte do calor de decaimento do combustível do

reator, no caso da não-disponibilidade do sistema normal de

alimentação de água aos geradores de vapor.

[2]
3.2. Composição e_ Disposição.

Este sistema é composto de um trocador de calor residual

(RHR), de tubulações e de válvulas de um circuito de convecção

natural, que é conectado ao sistema de refrigeração do reator

(Figura 3.1). O trocador de calor RHR é colocado no interior do

tanque áe armazenamento de água de recarga de combustível (IRWST),

que fica dentro da contenção, à pressão ambiente. No AP-600, o

tanque IRWST é capaz de absorver o calor de decaimento durante

várias horas antes que sua água alcance a temperatura de saturação,

sendo necessários vários dias para evaporação de uma quantidade de

água suficiente para degradar a remoção do calor residual do

combustível.



[2,11]
Figura 3.1. Sistema Passivo de Remoção de Calor Residual

Para melhor favorecer a circulação natural, os tubos do

trocador de calor são verticais (no AP-600, os tubos tem LHR=6m de

comprimento) , dispostos em uma geometria apropriada para aumentar o

inisturamento do vapor gerado na superfície externa dos tubos com a

água do tanque (no AP-600, os 400 tubos do RHR são divididos em 4

conjuntos). 0 fundo do trocador de calor RHR deve situar-se a uma

distância adequada acima do circuito primário, para permitir o

estabelecimento de uma vazão de circulação natural suficiente para

refrigerar os feixes das barras combustíveis. No AP-600, a distância

(AZ ) entre as tubulações e o fundo do RHR é de 2,5 m.



3.3. Funcionamento *

0 trocador de calor RHR entra em funcionamento depois da

abertura de uma das duas válvulas que o conecta ao ramo frio das

tubulações do sistema de refrigeração do reator. Pode haver dois

modos de operação:

- Com a bomba primária ligada, o ramo frio das

tubulações do sistema primário possui maior pressão

que o ramo quente. A circulação forçada do

refrigerante é do ramo frio para o ramo quente,

passando pelo RHR.

- Com a bomba primária desligada, a circulação

natural é do ramo quente para o ramo frio (em

sentido inverso do modo anterior). Neste caso, o

refrigerante entra na parte superior do RHR.

4. ANALISE FENOMENOLOGICA DA CIRCULAÇÃO NATURAL

A circulação natural é causada pelo gradiente de densidade

gerado pelo aquecimento do refrigerante nos canais de refrigeração

do combustível do reator, e seu resfriamento no interior dos tubos

do trocador de calor RHR. 0 fluido mais quente sobe pelos canais,

passando pelo "plenum" de saída, pela tubulação quente principal,

subindo para o ramo quente do circuito do sistema passivo de

remoção de calor residual. Atingindo o topo do RHR, o fluido entra

nos tubos deste trocador de calor e começa a ser resfriado em seu

trajeto descendente. 0 fluido frio (mais denso) escoa para baixo

pelo ramo frio do circuito, passa para a tubulação fria, desce pelo

"downcomer" e entra no "plenum" inferior. Fica então estabelecida a

circulação natural do fluido refrigerante [3].

Os parâmetros relevantes para o estabelecimento da circulação

natural são:



. a geometria do circuito (canais de refrigeração

"plenum" de saída, tubulações, válvulas, tubos do

RHR, "downcomer" e "plenum" inferior);

. a pressão e a massa do refrigerante;

. a potência térmica do núcleo do reator;

. a eficiência do RHR.

Admitindo-se que seja mantida a pressão nominal do sistema

primário, o refrigerante mantém-se na fase líquida. Para a

circulação natural monofásica, o mecanismo impeiidor é a diferença

de densidade global causada pela variação de temperatura do fluido,

ou seja

p (núcleo, perna quente) < p (perna fria, "downcomer11) (4.1)

sendo p a densidade do refrigerante.

5. TRATAMENTO ANALÍTICO DA CIRCULAÇÃO NATURAL

Os modelos existentes para representar a circulação natural

em circuitos hidráulicos utilizam a aproximação unidimensional [4].

A hipótese básica de modelos unidimensionais é a de temperatura T e

velocidade u uniformes ao longo de uma seção transversal (de área

A) qualquer do circuito. Além disso, para fluidos monofásicos

incompressíveis, é usada a aproximação de Boussinesq, ou seja, a

densidade p é considerada constante (tendo um valor de referência

p ) nas equações representativas, exceto no termo da força de
O

empuxo. Este último termo impulsiona o escoamento pela sua variação

com a temperatura ao longo da coordenada s do circuito. (Em alguns

modelos numéricos a densidade e outras propriedades podem variar

com a temperatura, mas os fluidos são considerados incompressíveis

[4]). Para um fluido incompressível, a vazão m(t) = p u A é

uniforme ao longo do circuito, dependendo apenas do tempo t.



5.1. Conservação da Quantidade de Movimento.

A vazão e a quantidade de movimento do escoamento é governada

pela equação de conservação da quantidade de movimento. Para

escoamento na direção s positiva, a lei do movimento é

-W ' lit - <* ê2« ês - Fs

onde p é a pressão, g é a aceleração da gravidade, êz e ês são

vetores unitários na direção vertical (z) e na direção de s, e F é
s

a força de atrito por unidade de volume.

5.2. Conservação da Energia.

A temperatura do fluido obedece à seguinte equação de

conservação da energia:

P c A
P

dT , .. ôT
+ u-£i- - q' (5.2)at as

onde c é o calor específico, A é a área da seção transversal e q'
p

é a taxa linear de calor, que é aproximada por

q' =

Q/L , no núcleo do reator
TTDh (T-T ) , no trocador de calor RHR (5.3)

s
0 , nas tubulações

sendo Q, a potência térmica, L , o comprimento ativo do núcleo, TTD,

o perímetro aquecido total do RHR, h, o coeficiente global de troca

de calor do primário para o secundário do RHR, e T a temperatura

da água do tanque de recarga.



5.3. Equação de Estado.

Para completar o sistema de equações, a densidade do

refrigerante deve ser fornecida. Na maioria das soluções

analíticas, admite-se uma função linear de p com T, cujo

coeficiente angular é proporcional ao coeficiente de expansão

térmica £, isto é (T é uma temperatura de referência)

p = po [1 - 0(T - To)] (5.4)

Em algumas simulações numéricas, funções mais precisas, ou a

dependência 0 com T, tem sido usadas [4].

5.4. Integração da Equação da Quantidade de Movimento.

Matematicamente, a equação da continuidade deve também ser

contada para completar o sistema de quatro equações para as

incógnitas u, T, p e p. Em geral, somente soluções numéricas

detalhadas podem ser calculadas, não sendo possiveis obter soluções

analíticas desse sistema. Como para escoamentos Íncompressíveis, a

vazão é uniforme ao longo do circuito, a pressão é eliminada

através da integral em torno do circuito. Portanto, da integral

da equação do movimento e da equação de estado, obtem-se

A o
(5.5)

onde, de acordo com [3]

• f - d — (5 6)
A(s) (5'6)



Kr = I *, A - + 1 TT < 5- 7'A2 T ' D.A' T A'
' ' J

sendo f., L , D., A. e K , respectivamente, o fator de atrito, o

comprimento, o diâmetro hidráulico, a área transversal da seção i,

e o fator de forma de queda de pressão da seção j.

Para solução das equações diferenciais simultaneamente (5.2)

e (5.5) é necessário especificar condições iniciais e de contorno.

A condição de contorno para circuitos fechados é substituída pelo

requisito de continuidade da temperatura ao longo do circuito.

Várias condições iniciais foram estudadas para escoamentos

transitmtes. As de principal interesse são [4]:

. temperatura uniforme e vazão nula no momento da

ativação da fonte (ou absorvedor) de calor;

. início da circulação natural a partir do escoamento

forçado, desligando a(s) bomba(s) existente(s).

O último caso pode acontecer em circuitos de refrigeração de

reatores nucleares. 0 início da circulação natural, no primeiro

caso, começa após um período de formação do empuxo, que pode ser

interpretado através de efeitos tri-dimensiona-'s [4],

5.5. Escoamentos Estacionários.

0 escoamento estacionário por circulação natural pode ser

calculado pelas equações (5.2) e (5.5) sem os termos de inércia.

Nesse caso, tem-se:

m c ^ - q' (5.8)



1 K 1 m2

\ -y f = Po 9 M T dz (5.9)
A o

Esta solução estacionaria é muitas vezes adequada para um

tratamento "quasi-estático" da circulação natural, principalmente

para os casos de desenvolvimento lento do escoamento [3].

O perfil de temperatura a ser calculado utiliza ainda as

seguintes aproximações:

. fluxo de calor axialmente uniforme no núcleo do

reator,

. temperatura T do secundário do trocador de calor

RHR constante.

Com a primeira hipótese, a solução aproximada da equação

(5.8) no reator é (T é a temperatura de entrada no reator)

T(s) » Tj + Ã>
Q
C -|- , 0 s s s L. (5.10)
P c

Para um modelo simplificado de trocador de calor [5] com

temperatura do secundário T = constante, a solução da equação (5.8)

no RHR é (ver Apêndice A)

T(s) = T% + (T2 - T&) expl - J p ^ - s ] , 0 £ S s LHR (5.11)

onde LHR é o comprimento dos tubos do trocador de calor RHR.

Assim, resulta um perfil axial de temperatura, que é linear

no reator, e exponencialmente decrescente no trocador de calor RHR

10



(T é a temperatura de entrada no RHR; consequentemente, T e T

são as temperaturas no ramo frio e no ramo quente, respectivamente,

do circuito de remoção de calor residual).

Calculando a integral de T ao longo do circuito (ver o

Apêndice B), resulta

i T dz = (T2 - T,) £ = -gíL- (5.12)

onde a altura de carga equivalente de empuxo é

£ = AL + L' (5.13)

sendo AL a diferença de elevação entre a metade do núcleo e o fundo

do trocador de calor RHR (Figura 3.1) e L' o incremento aparente de

elevação do RHR, dado por

L< = L ' ^MR/L
- exp(-LHR/L)

onde

m c

Finalmente, combinando as equações (5.9) e (5.12), obtem-se

11



2 p\ g $ * Q
(5.16)

T2 " T1 = -C
,2/3 K,/A'

(5.17)

As equações (5.16) e (5.17) são usadas mais adiante neste

relatório para uma avaliação preliminar da retirada de calor

residual no AP-600 e em um reator PWR de pequeno porte.

6. TEMPERATURA DAS BARRAS COMBUSTÍVEIS

A temperatura média das N barras combustíveis do reator é

regida pela equação de condução de calor. É geralmente desprezada a

condução de calor na direção axial das barras, em relação à

condução radial. Para o caso "quasi-estacionário" da convecção

natural, é suficiente a obtenção da solução estacionaria desta

equação, isto é

• % •

(6.1)

onde p , c , K e q são, respectivamente, a densidade, o calor

específico, a condutividade térmica e a taxa de geração de calor

por unidade de volume da pastilha de combustível.

As condições de contorno aplicadas à equação (6.1) são

•ir <6-2>

12



I F Ir-r, = h9 I
T(ri> " ™ ] (6'3)

onde r, é o raio da pastilha, h é a condutância da folga entre a
" 9

pastilha e o revestimento e T é a temperatura do revestimento.

A solução analítica deste problema, em geral, só é possível

para K constante. Como K depende da temperatura, é necessário

obter soluções numéricas. Um método de solução simplificado, que é

adequado ao caso presente, é o de parâmetros concentrados [6].

Usando este método é possível derivar (ver o Apêndice C) a seguinte

expressão para a temperatura média T das pastilhas

inr (6-4)

onde K = K (T ). Uma correlação apropriada para calcular a

condutividade térmica do oxido de urânio é [7]

K (W/mK) = -.Vllt + 0,0001216 exp (0,001867T), 0sT£l650?C (6.5)

A temperatura da superfície da pastilha é dada por

Usando a correlação (6.5) é possível calcular,

iterativãmente, a temperatura média da pastilha, T . Se for de

interesse, uma indicação da temperatura máxima no centro da

pastilha (supondo que é mantida a sua integridade) pode ser obtida
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da seguinte expressão aproximada [8]

Cr,) + 464] exp (507>°8NL-) - 464

- 0,00161216 |exp (0,001867 Tf"*"]l - exp (0,001867 Tír^ll (6.7)

Finalmente, a temperatura média do revestimento pode ser

obtida do seguinte balanço de calor

" T -. - 2 n r[\ hf

onde r é o raio externo do revestimento, h é o coeficiente de

filme de transferência de calor e T é a temperatura média do

refrigerante (T = (T + TJ/2).

O coeficiente de filme de transferência de calor pode ser

calculado pela correlação de Dittus-Boelter [7]

N =0,023 Re0'8 Pr0'4 (6.9)

se o escoamento for turbulento (Re > 2000). Nesta correlação, N é

o número de Nusselt, Re 6 o número de Reynolds e Pr é o número de

Prandtl.

7. AVALIAÇÃO NUMÉRICA BA. REMOÇÃO PASSIVA 122

CALOR RESIDUAL fiQ REATOR AP-600

O modelo desenvolvido nos capítulos anteriores é utilizado

neste capítulo para uma avaliação numérica do sistema passivo de

14



remoção de calor residual do reator AP-600. Os dados para essa

avaliação foram obtidos das publicações sobre este reator

(referências [2], [9], [10] e [11]). Os valores utilizados para

alguns parâmetros não disponíveis do reator AP-600 foram obtidos de

outros reatores PWR de mesma potência térmica [12, 14].

7.1. Núcleo do Reator.

O núcleo do reator AP-600 tem 145 elementos combustíveis

17 x 17 da Westinghouse [9]. Os dados relevantes do reator AP-600,

para esta avaliação, e sua simbologia algébrica são mostradas na

tabela 7.1.

Tabela 7.1. Dados do Núcleo do Reator AP-600 [9]

Potência térmica (Q)

Vazão total do refrigerante (G)

Temperatura da perna quente (T2)

Temperatura da perna fria (T )

Tipo de elemento combustível

Diâmetro externo das barras combustíveis (d)

Espessura do revestimento

Espaçamento das barras combustíveis (p)

Altura ativa do combustível (L )

Número de barras por elemento combustível

Número de elementos combustíveis

Número total de barras combustíveis (N)

1812 MW

12,37 m3/s

612 ?F

550 ?F

17 X 17

0,36 polegadas

0,0225 polegadas

0,496 polegadas

144 polegadas

264

145

38280

Para os cálculos que são feitos neste capítulo são

necessários alguns parâmetros adicionais, como a área transversal

de escoamento no núcleo do reator, dada por

N P 2 -
n d'
4

(7.1)
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e o diâmetro hidráulico dos canais de refrigeração do núcleo, ou

D = 4 *
h N TT d

(7.2)

7.2. Trocador de Calor RHR.

O sistema passivo de remoção de calor residual do reator

AP-600 Ê capaz de dissipar 2% da potência nominal dentro dos

limites de segurança [2].

Os dados do trocador de calor residual desse sistema, que

fica localizado no tanque de água de recarga de combustível, são

mostrados na tabela 7.2.

Tabela 7.2. Dados do Trocador de Calor RHR [2]

Configuração

Número de tubos

Altura dos tubos

Elevação (AZ^ 1

(NT)

(LHR)

vertical

400

6m

2,5m

(1) ver a figura 3.1

7.3. Vaso â2 Reator [11, 12]

O vaso dos reatores AP-600 [11] e Angra 1 [12] são mostrados

nas figuras 7.1 e 7.2. Esses dois reatores tem praticamente a mesma

potência térmica. As dimensões dos vasos desses reatores são

apresentadas na tabela 7.3.
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Figura 7.1. Seção Vertical do Vaso do Reator AP-600
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Figura 7.2. Seção Vertical Esguemática do Vaso do Reator Angra l
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Tabela 7.3. Dimensões dos Vasos dos Reatores

AP-600 e Angra 1 (polegadas)

Altura total

Diâmetro interno

Distância AZ2 (ver figura 3.D

AP-600

435

157

83

[9] Angra 1

431,9

132

72,5

[12]

Os vasos dos reatores AP-600 e Angra 1 tem praticamente a

mesma altura total. Seus elementos combustíveis tem o mesmo

comprimento ativo (144 polegadas). A distância AZ entre o topo do

combustível ativo e a linha central de simetria dos bocais de

refrigeração do vaso do reator AP-600 não é fornecida expressamente

nas referências [2], [9], [10] e [11]. A figura 3.13 da referência

[11] foi usada para se fazer uma estimativa dessa distância para o

AP-600, resultando: AZ = 83 polegadas.

Assim, a diferença de altura entre o fundo do RHR e a metade

do núcleo (ver figura 3.1) para o AP-600 é estimada em

L
AL • AZ1 + AZ2 + — Y = 6,44 m (7.3)

Pode-se notar que o diâmetro do vaso do reator AP-600 foi

aumentado em relação ao de Angra 1 para poder acomodar os novos

elementos combustíveis, com barras mais espaçadas, e o novo

refletor de aço e água projetada para o AP-600 [9]

7.4. Estimativa ç|e K,iA2 para 2 AP-600.

Um outro parâmetro, fundamental para o cálculo da vazão de
circulação natural, é a soma dos fatores de atrito e queda de
pressão devido a obstáculos ao longo do circuito (ver as equações
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(5.7), (5.16) e (5.17)).

As parcelas mais difíceis de se estimar são aquelas em que os

efeitos tridimensionais do escoamento influenciam grandemente na

perda de pressão. Esses efeitos tridimensionais localizam-se

principalmente nas grandes variações de área do escoamento, como na

passagem do bocal de entrada do vaso do reator para. o "downcomer",

na saída do "downcomer11 e entrada no "plenum" inferior, na entrada

e nos canais de refrigeração dos combustíveis, na saída dos canais

e entrada no "plenum" superior, na saída desse "plenum" através dos

bocais de saída, na distribuição do escoamento entre os tubos do

trocador de calor RHR e sua posterior convergência para a tubulação

do circuito auxiliar. Também nas válvulas, nas curvas, e nas

derivações das tubulações principais do refrigerante para as

tubulações auxiliares do circuito de remoção de calor residual,

ocorrem grandes perdas de pressão.

Mesmo quando já se tem todas essas configurações definidas, é

difícil (seria requerida uma experiência em escala real) estimar o

parâmetro K/A2 (equação (5.7)). Uma alternativa é realizar uma

"experiência" numérica com um programa computacional que possa

calcular, tri-dimensionalmente, o escoamento. Esse cálculo só pode

ser realizado com um programa de fluido-dinâmica tridimensional.

Angra l. No cálculo simplificado apresentado neste relatório

são utilizados alguns dados estimados para o reator de Angra 1

[13].

Para Angra 1, a queda total de pressão no vaso do reator

(46,6 psi [12]) poáe ser calculada por [13]

1 W2

Ap = -±- K -= (7.4)
p A g 144

onde [13]
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W - 19750 lb/s

p = 44,352 ib/ft3

gc = 32,17 ft/sec
2

Substituindo os valores acima e resolvendo para K/A2, obtem-se

—*- = 4,91 x IO 2 ft'4 (7.5)
AZ

Excluindo-se os bocais, a queda de pressão estimada no vaso

do reator de Angra 1 é 42,6 psi [12], e portanto o coeficiente

equivalente de perdas de atrito é

= 4,5 X IO'2 ft"4 (7.6)
A2

Uma estimativa detalhada de K/A2 no vaso do reator de Angra 1

e suas tubulações principais é apresentada na tabela 7.4.

Portanto, de acordo com o total obtido na tabela 7.4, para r,

escoamento nominal no circuito primário do reator de Angra 1, a

soma de íf -g- + K]/A Z foi estimada em 0,144 ft'4 ou 16,684 m''4

AP-600. Para estimar o valor de K^A2 no circuito de remoção

de calor residual do reator AP-600, é admitida uma vazão de

circulação natural de 2% da vazão nominal, que se supõe suficiente

para dissipar 2% da potência nominal.
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Tabela 7.4. Estimativa dos Coeficientes de Queda de Pressão

no Vaso e nas Tubulações de um Reator PWR [13]

Região

"Plenum" Entrada

"Downcomer"

"Plenum" Inferior

Núcleo do Reator

Cobertura do Núcleo

"Plenum" Superior

Vaso do Reator

Tublllação Quente

Tubulação Fria

T O T A L

f - § - + K
h

0,06847

8,862

16,045

20,705

10,064

0,5991

-

0,75185

1,0706

A, ft**

40,88

40,88

44,56

26,4

68,15

68,15

-

4,587

4,126

(f -£- + K) /A ,
ff4

4,0971Xl05

5,3029xl0'3

8,0807xl0"3

2,97O8xlO'2

2,1669xlO'3

l,2899xlO'A

4,5428xl0'2

3,5733xl0'2

6,2888xl0'2

i,4405xl0'1

Alguns parâmetros não disponíveis do reator AP-600 foram

tomados iguais ao estimado para o Reator Ringnals 3 [14], que

possui o mesmo comprimento ativo do combustível e uma área

transversal de escoamento no núcleo de 3,8 m2, portanto maior que a

do reator Angra 1 (2,45 m ) e mais próxima da do AP-600 (3,56 m 2).

Os parâmetros calculados usando dados das referências [2],

[9], [10] e estimados das referências [11], [13] e [14] são

mostrados na tabela 7.5.

Queda £e Pressão. A queda de pressão é estimada pela equação
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Ap - ( (7.7

onde a vazão m admitida é 2% da vazão nominal. O fator de atrito <

dado pela correlação [13]:

Tabela 7.5. Estimativa de Parâmetros Geométricos do AP-600

Região

"Downcomer11

"Plenum" inferior

Núcle.-- do Reator

Cobertura do Núcleo

"Plenum" Superior

Tubulação Quente(2)

Tubulação Fria (4)

Tubulação auxiliar

do sistema passivo

de remoção de calor

residual

l tubo do trocador

de calor residual

400 tubos do RHR

Área (A)
(m)z

5,89

6,42

3,56

9,81

9,81

0,48695

0,24525

0,05067

0,00114

0,45604

Diâmetro
Hidráulico (D J

n

0,27

0,1

0,01295

0,1

0,1

0,7874

0,5588

0,254

0,0381

Comprimento
(L) m

6,0

0,84

3,66

2,44

0,13

2,4

2,4

25 (*)

6

* (14 m de comprimento radial + 11 m (2 AZ + LHR) de diferença d

altura).

f - 0,184 R -0,2 (7.É
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onde o número de Reynolds é

R =
D m
h (7.9)

Para simplificar os cálculos, as propriedades térmicas da

água, como a densidade p e a viscosidade u são tomadas à pressão
o

de 2250 psia e à temperatura de 580 °F. Utiliza-se as tabelas de

propriedades da água e do vapor de Keenan et ai. [15]. As

propriedades da água necessárias para os cálculos são mostradas na

tabela 7.6

Tabela 7.6. Propriedades Térmicas do Refrigerante [15]

pressão (aproximadamente)

temperatura (í )

densidade (p )

viscosidade (n)

calor específico (C )

condutividade térmica (K)

coef. de expansão térmica (/3)

2250 psi

580 ?F

44,8 £b/ft3

9,2X10'5 Kg/m.s

5400 J/Kg ?C

0,56 W/m ?C

1,83X1C'3/?R = 3,3X1O'3/?C

Em condições nominais, a vazão no reator é

M = po G = 8881,66 Kg/s (7.10)

Como, para T1 * 287,78 -C e T = 322,22 -C, o balanço de energia no

reator AP-600 é

M S ' C dT = 1812 MW
T1 p

(7.11)
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obtem-se o seguinte "valor médio" do calor específico do

refrigerante no reator:

c ~ = —*i—W" " 5923,8 J/Kg ?C

Esse é o valor médio do calor específico do refrigprante para

condições nominais do reator. Para o caso de potência de decaimento

(2% do valor nominal), é usado o valor apresentado na tabela 7.6.

A vazão de circulação natural admitida para o caso de

potência reduzida (2% nominal) é

m = 0,02 M = 177,63 Kg/s (7.13)

Com essa suposta vazão de circulação natural, são calculados

os parâmetros f para todas as partes do circuito de remoção

de calor residual.

Os valores de K, em cada parte do circuito, foram estimados

com base em uma estimativa anteriormente feita para o reator de

Angra 1 (referência [13]).

Na tabela 7.7 são apresentados os resultados do cálculo de

f — e K/A2 para o AP-600, com os dados estimados.
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Tabela 7.7. Estimativa de f e K/A2 do Circuito de Remoção
D A*

de Calor Residual do AP-600

Região

Vaso do Reator

Bocal de entrada

"Downcomer11

"Plenum" inferior

Núcleo do reator

"Plenum"superior

Bocal de salda

Tubulação quente

Tubulação fria

Tubulação auxiliar

Tubos do RHR

Conexões entre as

tubulações princi-

pal e aux. do RHR

S O M A

R
e

8,85.10*

3,01.10*

7,02.IO3

1,97.10*

3,12.10*

4,4.10*

9,68.10*

1,61.105

-

-

f

l,886.10'2

2,34.IO2

3,13.1O"2

2,547.10'2

9,246.103

8,63.IO3

7,37.10'3

1,67.IO2

-

-

1,2.10'2

4,8.10'3

0,698

6,8.IO3

0,119

0,616

282,66

12,66

-

297,777

K

-[13]

1

8,8

16

16

10,36

0,7

-

-

8

0,1

-

K/A2

m

20,989

0,2537

0,3882

1,2625

0,1076

2,9521

-

-

38,467

38,949

103,369

O valor de K /A , estimado para o sistema de remoção de calor

residual para o AP-600, portanto, é:

K
—- = 297,777 + 103,369 = 400,15 m'* (7.14)
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7.5. Coeficiente Global de. Transferência de Calor no RHR go

AP-600.

No interior dos tubos de diâmetro interno di, do trocador de

calor RHR, é usada a correlação (6.9) para calcular o número de

Nusselt

h.d.
Nu = ——!• (7.15)

onde h é o coeficiente de transferência de calor do fluido para a
i

parede interna do tubo. 0 número de Prandtl é

P = —£— = 0,9732 (7.16)
r f\

Resulta para Re - 1,613.10 , supondo d. = 0,0381 m,

h. = 4915 W/m2 -C (7.17)

0 coeficiente de transferência de calor na superfície externa

dos tubos do RHR poderia ser calculado com a correlação de Collier

[16]. Entretanto, como não é conhecido, nem calculado, o número de

Reynolds do escoamento externo aos tubos do trocador de calor RHR,

estima-se, por baixo, esse coeficiente, tomando [17]:

h*dH
Nu - ^ - 4 (7.18)

onde h é o coeficiente de transferência de calor na superfície

extern;

tubos.

externa dos tubos, e d é o diâmetro hidráulico do canal entre os
K
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Se os tubos do RHR são colocados em um arranjo quadrangular

com a relação espaçamento/diâmetro = 1,4, o diâmetro hidráulico d

é

— d̂  = 0,01869 m (7.19)

supondo d = 0,05 m (uma espessura do tubo de 6 mm;

comparativamente, os tubos de um gerador de vapor PWR típico tem

0,02m de diâmetro externo e 1 mmm de espessura).

O tanque de armazenamento de água de recarga (onde está

imerso o trocador de calor RHR) encontra-se à pressão atmosférica.

Neste cálculo, supõe-se que sua temperatura seja 50?C. Nessa

temperatura e pressão, a condutividade térmica da água é K = 0,643

W/m2 ?C.

Portanto, pela correlação de transferência de calor acima

(Eq. 7.18), o coeficiente de transferência de calor externo aos

tubos é

h = 177,61 W/m2 ?C (7.20)

0 coeficiente de condutividade térmica do tubo (supondo que seu

material seja o Inconel 718) é dado pela correlação [18]

K = 57,78 (-1,78.IO'6 T2 + 8,91.10*4 T + 0,151) W/m -C (7.21)

(TM em ?C)

se for tomado |T. = 300?C, T = 50?C T = 175°C, obtem-se
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K * 14,23 W/m?C (7.22)

O coeficiente equivalente de transferência de calor dos tubos é

[18]

d d _
h = I -*-£- + _ 2 _ fn -,2" + T H « " 5 f 7 W/inZ °C (7.23)= [TH" + IT" * -ST + ir] '

O perímetro total dos tubos do RHR é

wD « n N d « 55,29 m (7.24)

onde d = 0 , 0 4 4 m é o diâmetro médio do tubo.

Coro a vazão m admitida, o comprimento característico L do

trocador de calor RHR é

m C
L = - — ^ = 41,58 m (7.25)

O incremento aparente de elevação do RHR é

L H R

onde LHR = 6 m é o comprimento dos tubos.

A altura de carga equivalente de empuxo é
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I = AL + L' = 6,883 m

onde AL = 6,44 m é a diferença de altura entre o RHR e o reator.

7.6. Cálculo da Vazão de Circulação Natural e Variação da

Temperatura no Refrigerante do Reator Ap-600.

Para a potência térmica de 2% do valor nominal, a vazão de

circulação natural no reator AP-600, calculada pela equação (5.16)

é

m = 156,8 Kg/S (7.27)

onde

Po

g
t

Q

K/A2

C

(3

= 718 Kg/m3

= 9,81 m/s2

= 6,883m

= 3,624 X 107

1 = 400 m *

= 5400 J/Kg?C

= 3 ,3 x 1 0 ' 3 /

W

?C

(7.28)

Essa vazão é cerca de 1,8% da vazão nominal, portanto,

próxima do valor admitido para a estimativa dcs coeficientes de

atrito e de transferência de calor.

Com essa nova vazão, o número de Reynolds do escoamento nos

canais de arrefecimento do combustível, pela equação (7.9), é

Re • 6,1998 x IO3 (7.29)

30



A variação AT na temperatura do refrigerante, calculado pela

equação (18) é

AT = 42,8 ?C (7.30)

apenas um pouco maior que o incremento nominal de temperatura no

núcleo do reator (34,44-C).

7.7. Cálculo da Temperatura do Combustível do AP-600.

A temperatura média do combustível do AP-600 a 2% da potência

nominal, e no modo de refrigeração por circulação natural, pode ser

calculada com o conhecimento da vazão, do número de Reynolds e do

coeficiente de transferência de calor do revestimento para o

refrigerante. Usando a correlação (6.9) para calcular o coeficiente

de filme de transferência de calor, obtem-se

hf = 1063,72 2
W
o (7.31)

Pela equação (6 .8) , a temperatura do revest imento é

T = 313 ,46 ?C ( 7 . 3 2 )

tomando T = 305-C.

Para uma temperatura média de 575-C, o coeficiente de

condução de calor na pastilha combustível, calculado pela equação

( 6 . 5 ) , é
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K = 0,039239 — (7.33)
f m ?c

Da equação (6.4) resulta a seguinte temperatura média para o

combustível (tomando h = 600 W/m2 -C [20] e r =0,4 cm)
9 i

.oTf = 577,46-C (7.34)

Pela equação (6.6), a temperatura na superfície da pastilha

combustível é

= 315,2 ?C (7.35)

A temperatura máxima no centro da pastilha combustível,

calculada, aproximadamente, pela equação (6.7), é

833 ?C (7.36)

Portanto, o centro da pastilha combustível média fica a uma

temperatura muito abaixo da temperatura de fusão de oxido de urânio

(2760 ? C) .

7.8. Sumário de Resultados e Comentários sobre o AP-600.

Na tabela 7.8 é apresentado um sumário dos resultados dos

cálculos dos parâmetros relevantes da circulação natural do sistema

de remoção de calor residual do AP-600.
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Tabela 7.8 - Sumário de Resultados de Cálculo da Circulação Natural

no AP-600

.Vazão nominal do refrigerante, M

.Parâmetro K^A 2 a 2% M

.Número de Prandtl, Pr

•Coeficiente global de transferência
de calor no trocador de calor RHR, h
.Perímetro total dos tubos do RHR, nD

.Comprimento característico do RHR, L

.Incremento aparente de elevação do RHR, L'

.Altura equivalente de empuxo, £

.Vazão de circulação natural, m

.Variação na temperatura do refrigerante, AT

.Coeficiente de transferência de calor do
revestimento do combustível, h

.Temperatura do revestimento, T

.Condutividade térmica média da
pastilha combustível, K

.Temperatura média da pastilha
combustível, Tf

.Temperatura na superfície da
pastilha combustível, 1(r^)

.Temperatura máxima no centro da

pastilha combustível, T*éx

8881,66 Kg/s

400,15 m'4

0,9732

145,7 W/m2 ?C
55,29 m

41,58 m

0,443 m

6,883 m

156,8 Kg/S

42,8 ?C

1063,7 W/m2 °C

313,46 ?C

0,039239 W/m ° C

577,46 ?C

315,2 ? C

833 ? C

Os resultados apresentados na tabela 7.8 são típicos, e podem

servir de orientação para cálculos futuros usando configurações e

dados mais corretos do que os admitidos neste relatório.

Apesar desta análise ter sido feita com alguns dados

estimados, ela concorda com a conclusão publicada sobre o sistema

de remoção de calor residual do AP-600 [2], de que, sem a

necessidade de nenhuma bomba de recirculação para esse sistema, a

circulação natural do refrigerante é perfeitamente capaz de

refrigerar o combustível desse reator. Isso significa que, não

33



sendo necessários corrente alternada e sistemas adicionais de

refrigeração água/ar para o funcionamento do trocador de calor

residual, o sistema proposto substitui sistemas da classe de

segurança, pois ele não é afetado por falhas na barreira de pressão

do circuito primário, como ruptura dos tubos dos geradores de

vapor, e também do sistema secundário, como falhas das linhas de

vapor, ou de água de alimentação.

8. AVALIAÇÃO NUMÉRICA PRELIMINAR DA REMOÇÃO PASSIVA DE CALOR

RESIDUAL DE UM REATOR PWR DE PEQUENO PORTE

Como uma especificação preliminar para um reator PWR de

pequeno porte, estão sendo considerados os dados apresentados na

tabela 8.1 [21].

Tabela 8.1. Dados Preliminares do PWR de Pequeno Porte [21]

.Potência térmica

.Tipo de elemento combustível

.Número de elementos combustíveis

.Espaçamento das barras combustíveis (p)

.Diâmetro equivalente do núcleo

.Altura ativa do núcleo (L )

.Temperatura média do refrigerante (f )

.Pressão de operação

.Espessura do revestimento (e)

400 MW

17 x 17

61

1,27 cm

1,94 m

2,47 m

295 ?C

2204,4 psi

0,06 cm

Na presente análise preliminar de remoção passiva de calor

residual, adicionalmente foram especificados:

. Diâmetro externo do revestimento (d) 0,9144 cm

. Diâmetro interno do revestimento 0,7944 cm

. Diâmetro da pastilha 0,778 cm
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. Número de varetas por elemento combustível 264

8.1. Estimativa de K /A2 do Reator PWR de Pequeno Porte.

Nesta fase conceituai, as dimensões do vaso de um reator PWR

de pequeno porte de 400 MW térmicos ainda não é conhecida. Para

estimar os coeficientes de perda de pressão que se terá no vaso

desse reator, é feita uma análise dos dados da tabela 7.7. Nesta

tabela, observa-se que as maiores contribuições no parâmetro de

atrito f-g—, estimado para o reator AP-600, localizam-se na
hA

tubulação auxiliar do circuito de remoção de calor residual

(282,66 m S e nos tubos do trocador de calor RHR (12,66 m"V Pela

grande variação de área, as maiores contribuições no parâmetro de

perdas devido a obstáculos K/A2, encontram-se no bocal da tubulação

fria (20,99 m ), na ramificação da seção transversal com os tubos

do trocador de calor residual (38,47 m"4), e nas conexões entire as

tubulações principal e auxiliar (38,95 m'4). A soma dessas perdas é

cerca de 393,73 m'4. Comparativamente, a soma f -=r- + Kl /A2 é

1,96 m'4 no núcleo do reator, 2,95 m"4 no bocal da tubulação quente

e 1,51 m*4 nas demais partes do circuito. A soma total K/A2 -

400 m"4 é também usada nesta avaliação preliminar do circuito de

remoção de calor residual desse reator PWR de pequeno porte (4 00 MW

térmicos), já que os detalhes do vaso e do combustível deste reator

não devem, grosseiramente, modificar os resultados desta análise.

A diferença de altura, entre os tubos do trocador de calor

residual e a metade do núcleo ativo, foi estimada com base nas

seguintes dimensões (figura 3.1): AZ1 = 2,5 m, AZ = 2,10 m, L =

2,47 m, perfazendo o total de AL = AZ1 + AZ? + Lfi/2 = 5,835 m.

Para os tubos do trocador de calor residual, toma-se as

mesmas dimensões estimadas para o AP-600: comprimento LHR = 6 m,

diâmetro externo = 0,05 m, diâmetro interno = 0,038 m, diâmetro

hidráulico externo = 0,01869 m. São arbitrados 100 tubos para o

trocador de calor RHR do PWR de pequeno porte.

35



Como a temperatura média nominal do PWR de pequeno porte (295

°C) é próxima da temperatura média considerada para o fluido

refrigerante do AP-600 em circulação natural (305 °C) , é usada esta

última temperatura também para o cálculo das propriedades térmicas

do refrigerante no circuito de remoção de calor residual do PWR de

pequeno porte. Para a pressão de 2204 psia, as propriedades

térmicas do refrigerante são muito próximas das apresentadas na

tabela 7.6 (à pressão de aproximadamente 2250 psia). Os dados da

tabela 7.6 são usados nos cálculos aproximados apresentados.

8.2 Estimativa do Coeficiente Global de Transferência de

Calor no RHR do Reator PWR de Pequeno Porte.

Para fazer uma estimativa do coeficiente de transferência de

calor no trocador de calor RHR proposto para o reator PWR de

pequeno porte, é necessário conhecer a vazão do escoamento por

circulação natural no reator, e sua relação com a vazão nominal. A

vazão nominal ainda não foi estabelecida. Pode-se estimá-la com

base de uma velocidade típica do refrigerante nos canais de

refrigeração do combustível desse reator.

No AP-600, a velocidade nominal média do refrigerante nos

canais do combustível é

u = 6 m 12,37 m3/s .
A 3,66 iri

A área transversal de escoamento no núcleo do reator PWR de

pequeno porte está sendo preliminarmente estabelecida em

A = 264 X 61 X !"(1,27)2 - -J- (0, 9144)2j cm2 = 1,54 m2 (8.2)

e a vazão nominal total no núcleo pode ser especificada como sendo
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M = p u A = (7I8 -̂ 2-1 (3,38 -2-1 (1,54 m2) = 3737,3 Kg/s (8.3)
in '

Com essa vazão, o incremento de temperatura do refrigerante

no núcleo é

A T = ^ _ = ^O_MW = 19Q2 oc
M C (3737,3^9-) (5400

S Kg?C

Como estimativa inicial, supõe-se que a vazão de convecção natural

seja 2% da vazão nominal, ou

m = 0,02 M = 74,75 Kg/s (8.5)

0 diâmetro hidráulico equivalente nos canais de refrigeração

desse reator é

dH = N n d = °'01331 m

onde N = 264 x 61 = 16104 é o número total de barras combustíveis

existentes.

No interior dos tubos do trocador de calor residual, o número

de Reynolds médio é

Re = w I7 ir = 2'7155 x



onde admite-se, como anteriormente, que o diâmetro interno dos

tubos é d. = 0,0381 m, e portanto, a área da seção transversal de

cada um dos 100 tubos é A? = 0,00114 m .

Portanto, o coeficiente interno médio de transferência de

calor nos tubos do trocador de calor RHR é

h. = - | - 0,023 (Re)0'8 (Pr)0>* = 7436,6 W/m2 ?C (8 .8 )
i

onde, como anteriormente, Pr = 0,9732.

0 coeficiente externo de transferência de calor dos tubos do

trocador de calor RHR é igual ao anteriormente estimado para o

AP-600, ou seja

177,61 ^ (8.9)
m -C

Portanto, o coeficiente global de transferência de calor do

trocador de calor RHR para o PWR de pequeno porte é

d d d' - • - ^ v 1 - . . . . .h = I T-H- + IT" * T" + "EH - 1 4 9 ' 3 3 - T T - ( 8 ' 1 0 )

i i M i e J r

0 perímetro total dos tubos desse trocador de calor, sendo d=0,044m

o diâmetro médio da parede dos tubos, é

TTD = 100 X 71 X 0,044 = 13,82 D (8.11)
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Portanto, o comprimento característico L, nesse caso, é

m C
L = -jpJ2- = 195,59 m (8.12)

h

O incremento aparente de elevação desse trocador de calor RHR é

L' = LHR ( LHfn^/L " 1) = °'090 m (8.13)

A altura de carga equivalente de empuxo é

i = AL + L' = 5,835 + 0,090 = 5,925 m (8.14)

8.3. Cálculo da Vazão de Circulação Natural e Variação de

Temperatura no Refrigerante do Reator PWR de Pequeno Porte.

Para 2% da potência nominal, a vazão de circulação natural,

calculada pela equação (5.16) é

onde

r 2 p
2 g £ I Q s i/3

m = ° . p = 90,14 Kg/s (8.15)
1 K /A2 Cp >
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po = 7 1 8 Kg/m3

g = 9,81 m/s 2

t = 5,925m

Q = 8 X 106 W ( 8 i l 6 )

K^A = 400 m *

C = 5400 -
p Kg ?C
fi = 3,3 X 1 0 3 / ? C

Esta vazão é 2,4% da vazão nominal, um pouco acima do valor

admitido para estimar o coeficiente global de transferência de

calor nos tubos do trocador de calor RHR.

Pela equação (5.7), a variação de temperatura no refrigerante

é

K 1 / A 2 .
A T - I -=5S— I I z1 - 16,44 ?C (8.17)

Esta variação é um pouco menor que a variação de temperatura

do refrigerante à potência nominal do reator (19,82 -C).

8.4. Volume Mínimo do Tanque de Ãaua de Recarga.

Para que se tenha uma estimativa da massa de água necessária

para absorver a energia térmica de 8 MW (2% da potência nominal),

supõe-se que a água do tanque alcance 100 °C apôs 6 horas de

operação contínua do sistema ds remoção de calor residual.

Considerando que, inicialmente, a temperatura da água do

tanque é de 50 °-c, a massa de água necessária para absorver a

energia térmica é
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x A t = 858,6 x 103 Kg (8 .18)
C AT

p

onde C = 4025 J/Kg ?C , At = 6 horas , AT = 50 ?C. Para a
P

finalidade de remoção de calor residual, o tanque de armazenamento

de água de recarga deve possuir um volume mínimo de cerca de

86C 000 litros.

8.5. Temperatura do Combustível do PWR de Pequeno Porte.

Com a vazão calculada, o número de Reynolds nos canais de

refrigeração do reator é

R e m V ^ m 0,01331 X 90,14 m

W 9,2X10 X 1,54

O coeficiente de transferência de calor da vareta de

revestimento do combustível é

h = -5- x 0,023 (Re)0'8 (Pr)0'4 = 1328,15 - — £ — (8.20)
f Q 2 o_

H m -C

A t e m p e r a t u r a do r e v e s t i m e n t o (equação ( 6 . 8 ) ) é

T - 295 + 8 X 106/16104 = - o
Tw 2 9 5 + 77 X 0,009144 X 2,47 X 1328,15 300,27 -C (8.21)

Estimando-se uma temperatura T = 490 -C para o combustível,

K = 0,042652 W/m °C, pela equação (6.5). A temperatura do

combustível, pela equação (6.4), é
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- 3 0 0 ' 2 7 +[^TK;+ n x O>Ío778 hg ) l e i L V ^ v - 4 8 9 ' 2 6

(8.22)

para h = 6000 W/m2 -C [20].
9

A temperatura na superfície da pastilha combustível é

= Tf " Siffi L * 301'64 ?C <8'23>

A temperatura máxima no centro da pastilha combustível é

estimada pela equação (6.7), resultando

C - <301'64 + 464> eXP ( 507,68 X íeÍM X 2/47 ) "
 464

OU

673,82 -C (8.25)

Esta temperatura máxima do combustível é muito menor que a

temperatura de fusão do oxido de urânio sinterizado (2760 °C) ,

estando também bem abaixo da temperatura máxima na qual esse

material mantém sua estrutura cerâmica (1650 -C) .

8.6. Sumário âê Resultados dê Cálculo de Remoção de Calor

Residual do Reator PWR dg Pequeno Porte.

Finalmente, é apresentado na tabela 8.2, um sumário dos

resultados de cálculo dos parâmetros importantes sobre a circulação
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natural no sistema de remoção de calor residual proposto para um

reator PWR de pequeno porte de 400 MW térmicos.

Tabela 8.2. Sumário de Resultados de Cálculo de Circulação Natural

no Reator PWR de Pequeno Porte

.Área transversal do escoamento, A

.Vazão nominal do refrigerante, M

.Variação nominal de temperatura
do refrigerante, AT

.Parâmetro K^A 2 (arbitrado)

.Coeficiente global de transferência
de calor no trocador de calor RHR, h
.Perímetro total dos tubos do RHR, TID

.Comprimento característico do RHR, L

.Incremento aparente de elevação do RHR, L'

.Altura equivalente de empuxo, X

.Vazão de circulação natural, m

.Variação na temperatura do refrigerante, AT

.Coeficiente de transferência de calor do
revestimento do combustível, h

.Temperatura do revestimento, T

.Condutividade térmica média da
pastilha combustível, Kf
.Temperatura média da pastilha
combustível, Tf

.Temperatura na superfície da
pastilha combustível, T(r )

.Temperatura máxima no centro da

pastilha combustível, T*áx

1,54 m2

3737,3 Kg/S

19,82 °C

400 m *

149,33 W/m2 ?C
13,82 m

195,59 m

0,090 m

5,925 m

90,14 Kg/S

16,44 ?C

1328,15 W/m2 ?C

300,27 °C

0,042652 W/m ? C

489,26 ?C

301,64 ? C

673,82 ? C

9. CONCLUSÃO

Apesar dos cálculos feitos neste estudo terem utilizado

muitos dados ainda estimativos de um reator PWR de 400 MW térmicos,

seus resultados mostram que é possível projetar um sistema passivo

de remoção de calor residual, cujo principal componente é um
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trocador de calor de tubo reto colocado no tanque de armazenamento

de água de recarga. Esse sistema passivo é capaz de remover

continuamente, por circulação natural, cerca de 2% da potência

térmica nominal do reator. Dependendo do volume do tanque, isso dá

uma margem de algumas horas para que sejam tomadas ações e

restabelecer a operação da fonte fria regular do reator. Como foi

demonstrado, a circulação do refrigerante é totalmente passiva,

não necessitando de bombas ou motores para sua operação.
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APÊNDICE A.

MODELO DE UM TROCADOR DE CALOR DE TUBO RETO

O trocador de calor residual RHR é representado por um tubo

médio de comprimento LHR, cujo coeficiente equivalente de

transferência de calor do lado primário (interior do tubo) para o

lado secundário (exterior dos tubos) é h.

No comprimento dx dos N tubos, o calor transferido do

primário para o secundário do trocador de calor é

dQ « N n dh [T(x) - T ] dx (A.l)

onde d é o diâmetro médio dos tubos, T(x) e T são as temperaturas

do fluido no lado primário e secundário, respectivamente.

Em termos da redução de temperatura dT(x) no lado primário, o

calor transferido é

dQ = - m C dT (A. 2)
p

onde m é a vazão total e C é o calor específico do fluido

primário. Supondo que o fluido é Íncompressível e C é
p

aproximadamente constante, da integral

f W " -/""-TTT6-*' < A - 3 >
2

resulta
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T(s) = Ts + (T2 - Ts) exp f- % çi) , 0 s s s LHR (A.4)

onde T é a temperatura de entrada do fluido primário nos tubos do

trocador de calor e D = Nd.
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APÊNDICE B

INTEGRAL DA TEMPERATURA DO REFRIGERANTE AO

LONGO DO CIRCUITO DE REMOÇÃO DE CALOR RESIDUAL

A integral da distribuição de temperatura estacionaria

estabelecida para o circuito da figura 1 é calculada neste Apêndice

B. A distribuição de temperatura admitida para o circuito é:

Ramo esquerdo:

T = Tf (Z)
- T1> Z í Lc

(B.l)

Lc £ Z £ -Í + AL + LHR

Ramo direito;

T = TD(Z) =

1 + ( T 2 ~ T s ) e X p

, 0 £ Z £ -^- +

(B.2)

onde os comprimentos L , AL e LHR são mostrados na figura 1, e o

comprimento característico do trocador de calor RHR é

m C
(B.3)
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Calculando-se as integrais

L L
-^- +AL+LHR ,. -^A- +AL ,0

f Tdz = J c TE(Z) dz + T£ (Z)dz + TD(Z)dz +
0
 JT JT J

L
~ +AL+LHR -£- +AL

(B.4)

usando a seguinte relação para a temperatura T de saída do RHR

T - T
Ts + Í

(que pode ser derivada usando os resultados do Apêndice A),

obtem-se:

f T(Z)dz = £ (T2 - T^ (B.6)

onde

£ = AL + L' (B.7)

Pelo balanço estacionário de energia no trocador de calor
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Q = mC (T - T ) (B.9)
p 2 l

escreve-se finalmente a equação (5.12), já apresentada:

f T(Z)dz = J£ ^ v
c (B.10)
p
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APÊNDICE Ç

SOLUÇÃO APROXIMADA DA EQUAÇÃO DE

CONDUÇÃO DE CALOR NO COMBUSTÍVEL

A equação estacionaria da condução de calor na pastilha

combustível é

-L <L í r K « 1 + 'q' = o
r dr dr

* ' ' '

onde T e a temperatura, K é a condutividade térmica, q a

densidade de energia na pastilha combustível média e r é a

coordenada radial.

As condições de contorno impostas a esta equação diferencial

são

d T ' = o (C.2)
dr '

r = o

K I F I _ = hg [T(r,) " V
 (C>3)

onde r é o raio da pastilha, h é a condutância da folga entre a
1 9

pastilha e o revestimento metálico (a folga acumula os gases de

fissão) e T é a temperatura do revestimento.

Para obter uma solução aproximada da equação diferencial por
/ / /

integração, já que q é geralmente uma função de r, define-se

,ri

q1 = | q(r) 2~ r dr (C.4)

resultando, aproximadamente
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/ 'q'(r) 2Tirdr = q'(-f-) (C5)

A integral do primeiro termo de difusão da equação

diferencial é exata, isto é

(c-6)

onde foi utilizada a primeira condição de contorno para eliminar o

termo limite inferior.

Portanto, combinando-se os dois últimos resultados, obtem-se

K(T) dT = - -§1 -f- dr (C.7)

A integral desta última equação dá

T 2
f K(T) dT = -fl íl - -£-J T ( r ) l rJ

(C.8)

Como K(T) é uma função geralmente complexa da temperatura, toma-se
a aproximação

f K(T)dT * K [T - T ( r )1 (C.9)
J T ( r i , fL J
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onde K é calculada a uma temperatura média T dada por

n r* "o f L "o _1

ou

f - T(ri>

Pode-se concluir que o método proposto é essencialmente

iterativo, uma vez que K é função de T .

A segunda condição de contorno fornece:

resultando

TW + 2TT Í h
1 9

Em termos da potência térmica Q/N de cada barra, escreve-se

as equações anteriores na forma:

T « + -mr

que é a equação (6.4) anteriormente apresentada.
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