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ABSTRACT 

A numerical model is developed in order to understand the phenomenon, and 

to develop a capability of predicting the failure of reactor components caused by thermal 

stratification of the coolant. A period of this phenomenon in the surge line of a PWR 

reactor is simulated, in two-dimensions, using the TURBO computer program. The 

cylindrical geometry of ti.e flow is represented in 2D, by the space between two parallel 

plates, and the separation of these plates is estimated using similarity (the equivalence 

in the pressure drop). The results are compared with experimental data and with 

analogous results obtained from the COMMIX-1C code (3D). 

Keywords: Pressurized Water Reactor (PWR), Pressurlzer, Surge Line, 

Thermal Stratification, Fluid Mechanics, Bidimensional Flow, Finite Difference, Simpler 

Method. 
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RESUMO. 

Para entendimento do fenómeno e desenvolvimento de capacidade de 

previsáo de fainas em componentes nucleares causadas pela estratifjcacáo térmica do 

refrigerante, é modelado, numéricamente, em 2 dimensoes (2D), um periodo desse 

fenómeno na /úha de surto de um PWR, usando o código TURBO. A geometría 

cilindrica do escoamento é representada bidimensionalmente pelo espaco entre 2 

placas paralelas . cuja separacáo é estimada por similaridade (equivalencia na queda 

de pressáo). Os resultados sao comparados com dados experimentáis e resultados 

análogos obtidos com o código COMMIX-1C (3D). 

Palavras-chave : Reatara Agua Pressurizada (PWR), Pressurizador, Linha de 

Surto. Estratificacáo Térmica, Mecánica de Fluidos. Escoamento Bidimensional. 

Diferencas Finitas, Método Simpler. 
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NQMENCLAIUEá 

ALFABETO LATINO 

b - metade da distancia entre as placas 

c - constante do modelo de turbulencia 

d - diámetro 

i/,, - diámetro hidráulico 

/ - fator de atrito 

K - energia cinética da turbulencia 

/ - compnmento de mistura turbulenta 

P - pressáo 

R - raio do cilindro 

Re - número de Reynolds 

T - temperatura 

u - velocidade na direcáo x 

U - velocidade media do fluido na área transversal 

¡i - flutuacáo na velocidade 

u, - velocidade de entrada 

x - coordenada espacial 

ALFABETO GREGO 

E - taxa de dissipacáo de K 

u - viscosidade 

(.1,, - viscosidade da turbulencia 

p - densidade do fluido 

o, - coeficiente de difusáo turbulento 
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1.INTR0PUCÁ0 

A estratificacáo térmica de um escoamento é a separagáo do fluido em 

carnadas de temperaturas diferentes. A causa desse fenómeno é a diferenca de 

densidade entre as carnadas, que depende do coeficiente de expansáo térmica do 

fluido e da diferenca de temperatura. Para sua ocorréncia nao pode haver muito 

misturamento, ou seja, o escoamento deve ter baixa velocidade. Dependendo da 

magnitude da diferenca de temperatura, aiguns componentes nucleares podem ficar 

sujeitos a tensóes mecánicas adicionáis, existindo possibilidade de fainas, que tém sido 

relatadas [1,2]. 

Os casos mais comuns de estratificacáo térmica em componentes de PWR, 

podem ocorrer na linha de surto do pressurizador, na perna quente, no sistema de 

remocáo de calor residual, na linha e nos anéis de alimentacáo de agua dos geradores 

de vapor. 

Além de causar desligamentos desnecessários em usinas nucleares, a 

estratificacáo térmica de escoamentos pode alterar a sequéncia e as consequéncias de 

acidentes potenciáis, tendo portanto, impiieacóes importantes sobre a seguranza da 

usina 

2. PROCESSOS FÍSICOS E PROGRAMA COMPUTACIONAL 

A conveceáo da córrante quente, no sentido ascendente, e a difusáo molecular 

sao os principáis processos ,cos que atuam na estratificacáo térmica de 

escoamentos. A forca motriz aa conveceáo é a diferenca de empuxo devido á 

expansáo térmica do fluido. A forca de resistencia deve se ao transporte difusivo de 

"momenta". Esses processos estáo representados nos balancos de quantidade de 

movimento, bidimensional, do código TURBO, e tridimensional, do código COMMIX-1C, 

além da conservacáo de massa e de energía térmica. Portanto, esses códigos podem 

ser usados para modelar fenómenos de estratificacáo térmica. A qualidade da análise 

depende dos métodos numéricos, do refinamento da malha computacional, e no caso 

do código TURBO, da validade da análise bidimensional. 

TURBO é um programa computacional em desenvolvimento no IEN para 

análise de escoamentos e transferencia de calor [3,4,5,6]. Baseia-se na formulacáo das 

equacoes de Navier-Stokes em geometría cartesiana e cilindrica axi-simétnca, sendo 

posslvel realizar análises estacionarias, transientes, isotérmicas e náo-isotérmicas, de 

escoamentos de fluidos (monofásicos) incompresslveis. Vem sendo implementado um 

modelo do turbulencia de 2 equacoes [7], e está sendo melhorada a solucáo numérica 

das equacoes de conservacáo [8], que é baseada no método SIMPLER [9]. O 

programa TURBO foi testado na solucáo de varios problemas como: escoamento 

desenvolvido onlre duas placas, e em cilindros (que possuem solucóes analíticas 
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conhecidas) [3], escoamento com degrau na entrada (com recirculacáo) [3,4,10], 

escoamento estratificado em um "plenum" cilindrico [3,5,11], escoamento de vapor em 

urn meio poroso [6,12]. 

3. ESTRATIFICADO DO ESCOAMENTO NA LINHA DE SURTO 

Com base nos dados da referencia 2, foi feito um cálculo dependente do 

tempo, do escoamento de líquido na linha de surto do pressurizador de um PWR 

(Comanche Peak Power Station). 

Embora alguns dados (como a velocidade de entrada do fluido na linha de 

surto) tenham sido estimados de forma indireta em [2], e as condicóes iniciáis nao 

sejam realmente estacionarías, os resultados numéricos do código TURBO podem ser 

comparados com os do código COMMIX-1C, que permite verificar a aproximacáo 

tridimensional do problema tridimensional e o uso do programa TURBO para estudos 

iniciáis e avaliacóes a baixo custo. 

3.1. Similaridade do modelo numérico 

O problema de estratificacáo térmica em urna tubulacáo cilindrica horizontal, 

nao possui axi-simetria. Por isso a representacáo desse fenómeno, em 2D, só pode ser 

feita, em geometría cartesiana, supondo que nao há variacáo, nem de velocidade, nem 

de temperatura, na terceira dimensao nao representada. Isto é feito, modelando o 

escoamento como se ocorresse entre duas placas paralefas. Para se ter urna 

equivalencia ou similaridade entre o escoamento real (no cilindro, em 3D), e o do 

modelo (na placa, em 2D) é necessário que ambos satisfacam urna mesma 

equacáo. Sendo essa equacáo a equacáo estacionaria de conservacáo de quantidade 

de movimento integrada na área transversal do escoamento, resulta para o gradiente 

de pressáo de um escoamento laminar e desenvolvido, em cada caso 

dP 

dx ' 

3 u u 

8 n « 

, para a placa 

. para o cilindro 
(1) 

onde ¡7 é a velocidade media do fluido na área transversal, u é sua 

viscosidade, 2b é a separacáo entre as placas, e R é o raio do cilindro. 

A identidade dessas equacóes é obtida para 

2h = fi/2R (2) 
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Se a identidade é feita supondo que o escoamento é turbulento, e que em 

ambos os casos 

= p u (3) 
d x </,, 2 

ComoJ=f{ dh ), resulta que dh = 2R também para a placa. Como dh = 4b 

para a placa, para a similaridade do escoamento turbulento é necessário que 2b = R, 

ao invés do valor especificado na equacáo (2), que, em termos práticos, é cerca de 

20% maior que o valor indicado para escoamento turbulento. Como esse criterio de 

equivalencia é aproximado, e para nao reduzír demasiadamente a relacáo de aspecto 

2b/l, entre a separacáo e o comprimento da placa, foi usado o valor dado pela equacáo 

(2). 

3.2. Modelagem da turbulencia 

A velocidade de entrada para o transiente analisado é mostrada na Figura 1. 

A Tabela 1 mostra estimativas do número de Reynolds (Re) do escoamento 

baseado ñas velocidades de entrada (uF) 

Tabela 1 - Estimativa de Re = — -
t 

d, m 

.2842 

P. lígln? 

873.26 

ji, Kg/m.s 

0.000157 

u,,m/s 

0.002 

0.01 

Re 

3162 

15808 

Pela ordem de grandeza de Re, o regime de escoamento é turbulento na 

tubulagáo da linha de surto. Consequentemente, é necessário estimar a viscosidade da 

turbulencia, u ( , para a solucáo das equacóes de Reynolds com o código TURBO. 

Apesar desse cód'go já ter sido desenvolvido com o modelo de turbulencia de 2 

equacóes [7], a convergencia da solucáo das equacóes de transporte e dissipacáo da 

energía cinética da turbulencia tem se mostrado demasiadamente lenta em estacóes 

de trabalho tipo RISK (PC 486 com processador i860). 
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Figura 1 - Velocidade de entrada 

Por isso, consideramos o seguirte modelo algébrico [13]: 

cK-
(4) 

CT, £ M , = 0.09*1 
P e 

onde K é a energía cinética da turbulencia, u é a flutuacao na velocidade,s é 

a taxa de dissipacáo de K, c é urna constante (tomamcs c = 0.09), e / é o 

compnmento de mistura turbulenta. 

No modelo (K, F,¡, a flutuacáo turbulenta de velocidade, « , e / , sao obtidos 

pela solucáo de suas equacfes de transporte. No presente estudo, ao invés disso, 

estimamos w e / para que se obtenha urna avaliacáo de ordem de grandeza da 

estratificacáo. tomando em todo o campo do escoamento 

/ = ().0I </ 

;/ - 0 . 0 5 ii, 
(5) 
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Esses valores foram sugeridos em [13], apenas como condicóes de entrada. 

Estendemos essa estimativa, que certamente é urna aproximagáo grosseira. para todo 

o campo do escoamento. 

Combinando as equacóes (4) e (5) obtem-se 

o-, s 1.0048 xlO"4 u, (6) 

3.3. Condicóes iniciáis e de contorno 

A Figura 2 mostra urn "layout" tí? linha de surto modelada, com dimensóes em 

metros. Nas posicóes marcadas por T1, T2, T3 e T4 foram experimentalmente 

monitoradas as temperaturas [2], As condicóes iniciáis e de contorno, usadas no 

cálculo com o programa TURBO, foram estabelecidas como na referencia 2, para o 

código COMMIX-1C, baseadas em medicóes experimentáis na linha de surto. Essas 

condicóes sao: Condicóes iniciáis - As distribuicóes estacionarias de velocidade sao 

baseadas na solucáo das equacóes de conservacáo de massa. energía e quantidade 

de movirr.ento. A velocidade na entrada, no sentido da perna quente para a linha de 

surto, determinada ás 17h e 31 minutos do inicio das medicóes experimentáis é de 

0.002 m/s [2]. Nas tubulacóes horizontais as temperaturas do fluido, próximas do metal, 

sao assumidas iguais ás do metal e estratificadas. Portanto, em L2 e L3 (Figura 2), 

essas temperaturas sao baseadas nas medicóes feitas em T2 e T3, interpolando-se ao 

longo das tubulacóes. Assim, admite-se que as temperaturas do fluido nas iinhas L1 e 

L4 sejam uniformes. No instante t = 17h31min, a temperatura medida em T4 (Figura 5 

da ref. 2), ús aproximadamente 440°F (226,7°C), é assumida para o fluido da tubulado 

L4. Neste nesmo instante, a leitura T1 (Figura 2 da ref. 2) é aproximadamente 194°F 

(90°C). Ert'dtanto, para o estabelecimento de urna solucáo "estacionaria" inicial para 

os cálculos, como na referencia 2, toma-se para a temperatura do fluido da tubulacáo 

L1, o valor da perna quente (Figura 6 da ref. 2) naquele instante, que equivale a 152°F 

cu 67°C. Condicóes de contorno - Sao dadas a velocidade e a temperatura do fluido 

na fronteira entre a linha de surto do pressurizador e a perna quente, como mostrado 

nas Figuras 1 e 3. A velocidade é baseada nas leituras do nivel de agua na geometría 

do pressurizador. A temperatura é baseada na temperatura do metal medida na perna 

quente, próximo da conexáo com a linha de surto [2]. Na conexáo entre a linha de surto 

com o pressurizador, toma-se 

l ^ = | ^ = 0 (7) 
O X C X 

Fci usada condicáo de contomo natural (derivada nula) para a temperatura do 

fluido em contato com o metal. 
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Figura 2 - Llnha de surto modelada 

Figura 3 - Temperatura de entrada na llnha de surto 

3.4. Consideracóes adicionáis 

As tubulacóes L? e L3 sao assumidas horizontals. As tubulacóes L1 e L4 sao 

assumidas verticals. O cálculo transiente é iniciado a 17 h, 31 min. e 10 segundos a 

partir do inicio dos registros experimentáis. A conducao de calor no metal é 

desprezada. 
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4. RESULTADOS DO CÓDIGO TURBO 

Os perfis típicos de velocidade e temperatura do fluido, na tubulacáo L3, 10 

minutos após de iniciado os cálculos, sao mostrados ñas Figuras 4 e 5. Nota-se a 

ocorréncia da estratificacáo térmica do fluido. 

4: 

Figura 4 - Perfis de velocidade em L3 

Uáí ' 90.0°C m 226°C 

Figura 5 - Distribuicáo da temperatura em L3 
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Finalmente, as temperaturas, ñas posipoes T1. T2I. T2S. T3I. T3S e T4 da 

linha de surto (Figura 2). sao comparadas com os resultados teóricos e expenmentais 

da ref 2. mostradas ñas Figuras 6. 7. 8 e 9. 
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5. COMENTARIOS E CONCLUSOES 

Há urna grande discrepancia entre os resultados numéricos tanto em 2D como 

em 3D, da temperatura do fluido na posigáo T1, como pode ser visto na Figura 6. 

Mesrno para o cálculo em 3D [2], essa diferenga chega até a 50°F (10°C) quando há 

vanacáo experimental também de 50°F (10°C). Apesar dessa diferenca, em cerca de 

15 minutos os modelos numéricos estabilizam próximo do valor experimental (cerca de 

150°Fou65.6°C). 

Na posicáo T2 das tubulagóes horizontals (Figura 7), apesar dos resultados 

numéricos da ref. [2] em 3D apresentarem urna concordancia excelente com os 

resultados experimentáis, os resultados numéricos em 2D apresentam um erro de 37% 

na diferenga de temperatura entre a parte superior e a parte inferior. 

Na Figura 8, os resultados pioram um pouco, mesmo em 3D. Casualmente, 

em 2D, a discrepancia na diferenca de temperatura é cerca de 40%. 

Até onde foi calculado em 2D, a temperatura na salda (Figura 9 ) manteve-se 

próxima do resultado experimental. 

Dada a natureza do cálculo e para aplicagáo em urna avaliagáo estrutural (que 

deve ser feita com urna certa margem de seguranga) acreditamos que os resultados 

sejarrt úteis aos projetistas, especialmente quando sabemos que até recentemente, na 

maioria dos casos, eles nao dispunham de nenhuma informacáo a respeito. 

Apesar dessas diferencas, o modelo bidimensional foi capaz de simular a 

estratificacáo térmica ñas tubulacóes horizontals L2 e L3, como é mostrado 

visualmente ñas Figuras 4 e 5. 

Cualitativamente, as Figuras 7 e 8 mostram que o modelo bidimensional do 

escoamento (TURBO) pode representar razoavelmente a estratificagáo térmica ñas 

tubulacóes L2 e L3, com determinado erro numérico, cuja ordem de grandeza foi 

possivel estimar. Desde que esse erro seja aceitável para ser usado como fator de 

seguranga ñas avaliagóes estruturais, concluimos que os modelos bidimensionais 

podem ser bastante úteis na modelagem de escoamentos estratificados em tubulagóes 

como a da linha de surto de um PWR. 

Apesar das aproximagóes feitas de escoamento desenvolvido, para definigáo 

do dominio bi-dimensional do escoamento, e do imperfeito modelo de turbulencia, foi 

possivel obter resultados úteis, mesmo depois que o fluido movimenta-se livremente 

sob condigóes adiabáticas na fronteira com o metal. É possivel que os resultados 

possam ser melhorados com um modelo mais completo da turbulencia, e um maior 

refinamento da malha computacional. 
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