
QUALIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE ANÁLISE DE ACIDENTES DE 

REATORES NUCLEARES COM CAPACIDADE INTERNA DE 

AVALIAÇÃO DE INCERTEZA 

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA 

NUCLEAR. 

Aprovada por: 

Ronaldo Célem Borges 

Prof. Francesco D'Auria, Ph.D. 

9 — 
,o.Ferreira Frutuoso e Melo, D.Sc. 

Dr. Marco Antonio Bayout Alvarenga, D.Sc. 

Dr.KQàianê Sabundjian, D.Sc. 

Dr. Paulo Augusto Berquó de Sampaio, D.Sc. 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

OUTUBRO DE 2001 

( 



BORGES, RONALDO CÉLEM 

Qualificação e Aplicação de Código de Análise 

de Acidentes de Reatores Nucleares com Capa-

cidade Interna de Avaliação de Incerteza [Rio de 

Janeiro] 2001 

XV, 145 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, D.Sc., 

Engenharia Nuclear, 2001) 

Tese - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, COPPE 

1. Avaliação Interna de Incerteza 

2. Análise de Acidentes de Reatores Nucleares 

3. Código de Análise de Acidentes Tipo Melhor 

Estimativa 

4. Código RELAP5/Mod3.2 

5. Código CIAU 

I. COPPE/UFRJ II. Título (série) 

ii 



A minha esposa e filhos. 



AGRADECIMENTO 

Expresso meu agradecimento a todas as pessoas ou instituições que, direta ou 

indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, tanto pela orientação, 

apoio, incentivo e compreensão quanto pelo suporte administrativo. 

iv 



Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 
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Esta tese apresenta a qualificação independente do código CIAU ("Code with -

the capability of - Internal Asssessment of Uncertainty"), que integra o processo de 

avaliação interna de incerteza com um código de sistema termo-hidráulico em bases 

realistas, através da combinação da metodologia de incerteza UMAE ("Uncertainty 

Methodology based on Accuracy Extrapolation") com o código Relap5/Mod3.2. Esta 

capacidade visa contemplar a associação de estimativas de bandas de incerteza aos 

resultados de código realista de análise de acidentes de usinas nucleares, atendendo 

a requisitos de licenciamento em análises de segurança. A qualificação independente 

apoiou-se em simulações, com o Relap5/Mod3.2, associadas a testes acidentais 

realizados na instalação Lobi e em evento ocorrido na usina nuclear Angra 1, na 

comparação com os resultados medidos e na geração de bandas de incerteza sobre 

as tendências temporais calculadas de parâmetros de segurança. Estas bandas 

enveloparam as tendências medidas. Com os resultados desta qualificação 

independente do CIAU verificou-se a aplicação adequada de um procedimento 

sistemático de código realista para análise de acidente com incertezas associadas, 

embora a necessidade de ampliar a base de dados de incertezas seja evidente. 

Verificou-se que o uso do CIAU é adequado em atividades de projeto e licenciamento. 
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QUALIFICATION AND APPLICATION OF NUCLEAR REACTOR ACCIDENT 
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UNCERTAINTY 
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This thesis presents an independent qualification of the CIAU code ("Code with 
- the capability of - Internal Assessment of Uncertainty") which is part of the internal 
uncertainty evaluation process with a thermal hydraulic system code on a realistic 
basis. This is done by combining the uncertainty methodology UMAE ("Uncertainty 
Methodology based on Accuracy Extrapolation") with the Relap5/Mod3.2 code. This 
allows associating uncertainty band estimates with the results obtained by the realistic 
calculation of the code, meeting licensing requirements of safety analysis. The 
independent qualification is supported by simulations with Relap5/Mod3.2 related to 
accident condition tests of Lobi experimental facility and to an event which has 
occurred in Angra 1 nuclear power plant, by comparison with measured results and by 
establishing uncertainty bands on safety parameter calculated time trends. These 
bands have indeed enveloped the measured trends. Results from this independent 
qualification of CIAU have allowed to ascertain the adequate application of a 
systematic realistic code procedure to analyse accidents with uncertainties 
incorporated in the results, although there is an evident need of extending the 
uncertainty data bases. It has been verified that use of the code with this internal 
assessment of uncertainty is feasible in the design and license stages of a NPP. 
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1# INTRODUÇÃO 

1.1 Definição do Problema 

Dentre os principais aspectos relacionados à tecnologia de reatores para o 

projeto de usinas nucleares destacam-se a demonstração da segurança da usina e as 

atividades relacionadas ao seu licenciamento. A avaliação de desempenho de Usinas 

ou Plantas Nucleares de Potência ("Nuclear Power Plant - NPP") durante condições 

acidentais, em particular os reatores refrigerados a água leve pressurizada 

("Pressurized Water Reactor - PWR"), vem sendo uma das principais questões de 

pesquisa na área nuclear nestas quatro últimas décadas. Diversos códigos 

computacionais para sistemas termo-hidráulicos complexos foram desenvolvidos para 

simular o comportamento temporal da fenomenologia que ocorre nos reatores 

nucleares, tanto em condições acidentais quanto em transientes operacionais. 

Durante o processo de avaliação de desempenho de reatores nucleares, 

ênfase é dedicada à manutenção da integridade das barreiras de proteção contra a 

liberação de materiais radioativos adotando-se, em geral, o princípio de segurança 

denominado defesa em profundidade [1]. A primeira dessas barreiras é o próprio 

combustível e seu revestimento, seguida pelo circuito primário e a contenção. O 

Sistema de Resfriamento de Emergência do Núcleo - SREN ("Emergency Core 

Cooling System - ECCS"), sistema de segurança mais importante da usina, tem a 

função principal de garantir a integridade do núcleo do reator em casos acidentais e de 

remover o calor residual após o seu desligamento. Para tal, o projeto desse sistema 

deve atender a cinco critérios de aceitação que se relacionam com: 

• o valor limite para a temperatura máxima no revestimento do combustível, 

• o valor limite para a máxima oxidação do revestimento do combustível, 

• o valor limite para a máxima geração de hidrogênio no núcleo do reator 

proveniente da reação metal-água, 

• a garantia da existência de geometria resfriável para o núcleo do reator, e 

• a garantia do resfriamento de longa duração para o núcleo do reator a fim de 

assegurar a remoção do calor residual. 

Todos estes critérios de aceitação do SREN estão propostos nas normas 

americanas [2,3], alemãs [4,5] e também são adotados em norma brasileira [6] da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, órgão licenciador, fiscalizador e 

regulamentador nacional. 
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Nas análises para avaliação do SREN, tanto do ponto de vista da segurança 

como do licenciamento, vários parâmetros da usina (p. ex., a máxima temperatura do 

revestimento do combustível, o inventário de massa do fluido primário, etc.) como do 

próprio sistema (p. ex., pontos de atuação de válvulas, taxas de injeção, etc.) são 

avaliados, modificados e alterados se necessário, no intuito de garantir a integridade 

do reator com uma geometria resfriável e, portanto, a segurança da usina. 

As análises e avaliações de segurança associadas ao licenciamento de NPPs 

foram, ao longo de vários anos, baseadas em modelos de avaliação simplificados e 

conservativos, sendo aceitos e aprovados pelos órgãos licenciadores. Os códigos de 

sistema que adotavam esses modelos foram, então, denominados de Modelos de 

Avaliação ("Evaluation Model - EM"). 

O desenvolvimento e avanço das pesquisas, através de extensivos estudos e 

experimentos [7-10], forneceram subsídios para melhorar o conhecimento dos 

fenômenos físicos envolvidos no espectro de transientes e acidentes postulados nos 

projetos de NPPs. O estado do conhecimento aperfeiçoado e o avanço das técnicas e 

recursos computacionais permitiram a obtenção de modelos mais realistas que deram 

origem aos códigos avançados para avaliação de sistemas termo-hidráulicos, 

denominados de códigos realistas ou de Melhor Estimativa ("Best Estimate - BE"). A 

análise de acidentes para fins de licenciamento com a utilização destes códigos requer 

que seus resultados, em bases realistas, sejam suplementados por bandas de 

incerteza, visto que as predições obtidas nos resultados dos mesmos não são exatas, 

porém incertas. As principais razões dessas incertezas estão associadas aos 

seguintes fatos: 

• os processos descritos para os fenômenos físicos são quase sempre medidos 

experimentalmente em instalações de testes de efeitos integrais ("ITF - Integral 

Test Facility"), em escala reduzida, e não em reatores de potência, em escala real, 

• os modelos são aproximados, bem como o processo de discretização do conjunto 

de equações associado aos métodos numéricos de solução que são usados nos 

códigos conduzem a erros. 

O estudo e o entendimento aperfeiçoados do desempenho do SREN [7] em 

vários transientes do reator permitiram que a United States Nuclear Regulatory 

Commission - USNRC revisse e alterasse os requisitos previamente estabelecidos 

Para o projeto do SREN. Como conseqüência da característica conservativa dos 
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métodos especificados até então [11], que impunham muitas restrições à operação de 

reatores, e visando atender solicitações da indústria para adoção de modelos de 

avaliação aperfeiçoados, uma nova visão foi estabelecida, opcionalmente, para 

subsidiar o processo de licenciamento de usinas nucleares tomando por base cálculos 

realistas ou de melhor estimativa para o comportamento da usina. Esta nova visão 

permitiu o uso de modelos de melhor estimativa (códigos BE) para o cálculo do 

desempenho do SREN como uma alternativa aos códigos EM que deveriam 

considerar os requisitos impostos pelo Apêndice K do 10CFR [11]. As alterações na 

regra [3] também incluíram a quantificação de incertezas associadas aos cálculos 

apoiados em modelos de melhor estimativa [2], 

Dessa forma, várias metodologias [12,13], como o caso da precursora 

denominada "Code Scaling, Applicability and Uncertainty Evaluation Methodology -

CSAU" [14,15], têm sido desenvolvidas nos últimos anos com o objetivo de avaliar as 

incertezas associadas com os cálculos dos códigos desenvolvidos em bases realistas, 

e assim, poder atender aos requisitos impostos pelos órgãos licenciadores. 

Recentemente, foi realizada uma comparação de cinco dessas metodologias [16] 

mostrando: 

• que esses métodos levam a diferentes predições das incertezas, 

• que diferentes usuários da mesma metodologia podem obter predições diferentes 

para as incertezas, e 

• que o esforço requerido para aplicar qualquer dessas metodologias é muito 

extenso. 

1.2 Estado Atual do Conhecimento 

A análise de segurança é o meio de demonstrar como as funções críticas de 

segurança, a integridade das barreiras de proteção contra a liberação de materiais 

radioativos e vários outros requisitos relacionados à segurança são atendidos em uma 

ampla faixa de condições operacionais, eventos iniciadores e outras circunstâncias. 

A análise de acidentes em termo-hidráulica de reatores PWR, utilizando código 

BE, representa uma tarefa composta de várias áreas de avaliação, que devem ser 

atendidas, envolvendo a classificação dos eventos iniciadores e os critérios de 

aceitação, a metodologia usada para a análise, os códigos computacionais usados, os 

denominados efeitos-usuário sobre os resultados da análise, etc. Recentemente, a 

International Atomic Energy Agency - IAEA [17] documentou uma síntese da prática 
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i n te rnac iona l atual além de fornecer sugestões sobre como realizar uma análise de 

ac iden tes , envolvendo as áreas atadas acima, além de outras. 

A IAEA [18] sugere que seja realizada para as NPPs uma análise de segurança 

abrangente utilizando as abordagens determinista e probabilística além de fornecer 

recomendações básicas [19] sobre a análise de segurança determinista e, em 

particular, sobre a seleção de eventos iniciadores aplicáveis a ocorrências 

operacionais postuladas, acidentes básicos de projeto ("Design Basis Accident -

DBA") e acidentes além da base de projeto ("Beyond Design Basis Accident - BDBA"). 

São também apresentados métodos, conceitos e critérios de aceitação para a análise. 

No tocante à avaliação probabilística de segurança ("Probabilistic Safety Assessment 

- PSA") são descritos requisitos, aproximações e limitações para PSAs níveis 1, 2 e 3 

e são fornecidos exemplos de critérios probabilísticos. A IAEA [20] descreve o 

processo completo de desenvolvimento de programas de gerenciamento de acidentes 

e fornece algumas recomendações sobre como realizar a análise de BDBAs. 

A avaliação da precisão (i.e., o erro entre o valor calculado pelo código e o 

valor medido para um dado parâmetro termo-hidráulico) de códigos avançados de 

sistemas termo-hidráulicos e a estimativa das margens de segurança de reatores 

refrigerados a água leve ("Light Water Reactor - LWR") estão entre os objetivos das 

recentes pesquisas em nível internacional. A solução desses problemas asseguraria a 

efetividade dos sistemas de engenharia relacionados à segurança da usina e, 

eventualmente, levaria a reduções de custos através de projetos aperfeiçoados e mais 

otimizados. 

A experiência obtida na avaliação da precisão de códigos avançados de 

sistemas termo-hidráulicos conduz à identificação de três condições básicas que 

devem ser satisfeitas para um correto uso do código: 

• o código envolvido deve ser qualificado por uma atividade de avaliação adequada, 

coordenada entre usuários do código, 

• os usuários devem ser qualificados para o uso do código, e 

• cada esquema de modelagem ou nodalização com o código, representando a usina 

ou instalação, deve ser qualificado. 

Os cálculos com códigos de sistemas termo-hidráulicos são afetados por erros 

provenientes de várias origens, incluindo aproximações nas equações constitutivas, 

aproximações na discretização das equações diferenciais e constitutivas para adequá-
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Ias aos métodos de solução numérica que também apresentam limitações, incertezas 

sobre o conhecimento detalhado das condições iniciais e de contorno do problema, 

escolhas do usuário (o chamado efeito-usuário), efeitos decorrentes das nodalizações 

ou modelagens adotadas, dentre outras [13]. 

A combinação deste conjunto extenso de fontes de incertezas que afetam a 

precisão dos resultados calculados pelos códigos conduz à necessidade da avaliação 

de incerteza, através de metodologias de incerteza, a fim de permitir quantificar as 

margens de segurança do reator na predição da evolução de cenários transientes em 

NPPs. 

A simulação de um acidente postulado para uma NPP ou realizado em uma ITF 

com um código de sistema termo-hidráulico requer, na verdade, que seja atendida a 

qualificação "código-usuário-nodalização". Em outras palavras, visando-se obter 

resultados de uma simulação tão bons quanto razoavelmente possíveis, deve-se 

verificar que o código é adequado e qualificado para simular o acidente, que o usuário 

tenha sido treinado e qualificado no uso do código, bem como que a nodalização para 

representar a NPP ou ITF tenha sido desenvolvida de modo a retratar tão próximo 

quanto possível todos os detalhes geométricos e operacionais da usina ou instalação 

levando em conta as práticas internacionais correntes, a experiência do usuário, as 

limitações do código e que a mesma seja qualificada quanto aos estados estacionário 

e transiente. 

No Apêndice A estão resumidamente descritas as principais fontes de 

incertezas associadas aos códigos [13] e considerações sobre o processo de 

qualificação "código-usuário-nodalização" apoiadas em recentes estudos [21-23] e 

também em práticas adquiridas [24-27], 

Essencialmente, duas aproximações diferentes e independentes vêm sendo 

desenvolvidas e aperfeiçoadas para as metodologias de incerteza [28]. A primeira, 

envolvendo a metodologia CSAU [14] e as metodologias de incerteza propostas por 

instituição inglesa - A EAT [29], alemã - GRS [30,31], e francesa - IPSN [32] 

consistem em tentar identificar as principais fontes de incerteza entre os dados e 

parâmetros de entrada do código e, usando julgamento de engenharia, em analisar 

seus efeitos sobre os resultados do cálculo. A outra aproximação, envolvendo a 

metodologia proposta pela Universidade de Pisa, Itália, Uncertainty Methodology 

Based on Accuracy Extrapolation - UMAE [23,33,34], não busca diretamente as fontes 
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(je incertezas nos parâmetros de entrada, mas somente seus efeitos sobre os 

resultados, tendo como hipótese que os erros do código são da mesma ordem de 

grandeza que aqueles ao prever um transiente em NPP ou experimentos em ITFs. Na 

primeira aproximação, evidencia-se a aplicação de sistemática totalmente estatística 

(metodologia do GRS) e a sistemática apoiada em procedimentos determinísticos 

(metodologia AEAT). Ao contrário, a aproximação da metodologia UMAE não permite, 

diretamente, a identificação ou a classificação da origem dos erros. Além disso, todas 

as fontes de incertezas são consideradas, não na forma de faixas de variação nos 

parâmetros de entrada, mas na forma de erros nos parâmetros de saída. A 

necessidade de experimentos na UMAE, limita seu uso aos casos onde existam dados 

experimentais disponíveis. As principais características das diversas metodologias 

acima mencionadas encontram-se descritas nas referências [16,28,29], Destaca-se 

que a metodologia UMAE será enfocada neste trabalho (Seção 2.2). 

No evento realizado em Annapolis/Mariland-USA [36], organizado pela 

OECD/CSNI (Organisation for Economic Co-operation and Development / Committee 

on the Safety of Nuclear Installation) e patrocinado pela USNRC, sobre requisitos 

necessários que os códigos avançados de sistemas termo-hidráulicos devam ter, 

foram apontados diversos tópicos para desenvolvimento e dentre estes, indicou-se a 

importância da incorporação de uma metodologia de incerteza nesses códigos de 

sistema. Esta capacidade, denominada de Avaliação Interna de Incerteza ("Internai 

Assessment of Uncertainty - IAU"), eliminaria, ou minimizaria em muito, as restrições e 

limitações anteriormente mencionadas, permitiria a simplificação da aplicação de 

qualquer metodologia de incerteza e, seguramente, reduziria os custos nas análises 

de acidentes utilizando esses códigos de melhor estimativa. 

Ao mesmo tempo, atividades de pesquisa foram iniciadas com o objetivo de 

efetuar a integração entre um código de sistema termo-hidráulico e uma metodologia 

de incerteza. Nesse contexto, o Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e 

delia Produzione (DIMNP) da Universidade de Pisa, Itália, iniciou o desenvolvimento 

deste processo IAU através de sua incorporação a um código de sistema, de tal forma 

que cada cálculo de transiente de uma NPP seja automaticamente suplementado por 

bandas de incerteza. Esta nova ferramenta, agregando o código de sistema 

RELAP5/Mod3.2 [37] e a metodologia de incerteza UMAE [23,34,35], foi denominada 

de Código com - a capacidade de - Avaliação Interna de Incerteza ("Code with - the 

capability of - Internal Assessment of Uncertainty - CIAU") [38,39]. 
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1 3 Visão Geral do Código CIAU 

Incerteza ("uncertainty") é o valor extrapolado da precisão ("accuracy"), ou do 

erro, que caracteriza um cálculo genérico ou uma medida. Com relação ao cálculo, a 

incerteza afeta os resultados da precisão obtidos por qualquer ferramenta numérica. 

Como já mencionado nas seções precedentes, as incertezas podem ter diferentes 

origens, abrangendo desde a aproximação dos modelos até a aproximação da solução 

numérica e a falta de precisão de valores adotados para condições iniciais e de 

contorno. 

A integração do processo de avaliação interna de incerteza (IAU) a um código 

de sistema, que foi requerido como um seguimento de conferência internacional [36], 

deu início ao desenvolvimento do código CIAU [38,39] com o objetivo de remover as 

limitações previamente mencionadas. 

O princípio básico do código CIAU pode ser resumido em duas partes: 

a) consideração do status da planta: cada status é caracterizado pelo valor de seis 

parâmetros (quantidades) relevantes da planta, formando um hipercubo (região 

multidimensional caracterizada por intervalos associados aos parâmetros 

selecionados para cada uma das direções coordenadas do espaço 

multidimensional), e pelo tempo desde o início do transiente, e 

b) associação de uma incerteza à cada status da planta. 

No caso de reator PWR, os seis parâmetros (quantidades) são: 

• a pressão no pleno superior do reator, 

• o inventário de massa do circuito primário incluindo o pressurizador (PZR), 

• a pressão de vapor do lado secundário do gerador de vapor (GY), 

• a temperatura da superfície do revestimento do combustível a 2/3 da altura ativa 

do núcleo (partindo da base do combustível ativo) onde é considerado o valor 

máximo que ocorre em uma seção reta horizontal do núcleo, 

• a potência do núcleo, e 

• o nível de líquido colapsado no canal anular de recirculação ("downcomer") do 

gerador de vapor (se os níveis são diferentes nos geradores de vapor, adota-se o 

valor mais alto). 

Portanto, um hipercubo e um intervalo de tempo caracterizam um status único 

da planta no contexto da avaliação de incerteza. Todos os status da planta são 
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caracterizados por uma matriz de hipercubos e por um vetor de intervalos de tempo 

[40,41]. 

Seja Y um parâmetro termo-hidráulico genérico calculado pelo código em 

função do tempo, como mostrado na Fig. 1. Cada ponto na curva apresenta um erro 

na quantidade Uq e um erro no tempo Ut. Assim, cada ponto na curva pode possuir 

um valor contido no retângulo identificado pelos erros na quantidade e no tempo. O 

valor do erro, cada extremo do retângulo, pode ser definido em termos probabilísticos, 

sendo consistente com o que é recomendado no processo de licenciamento de uma 

NPP; p. ex., a USNRC [2,3] considera aceitável as predições tipo melhor estimativa 

para transientes postulados, desde que se assegure, com um nível de confiança de 

95%, que os limites de segurança impostos pelo licenciamento não sejam excedidos. 

1.4 Objetivo da Tese 

Levando-se em consideração que esta combinação de código de análise de 

acidentes de reatores nucleares com programa para avaliação interna de incerteza 

ainda não está totalmente disponível e consolidada na literatura, e em especial aqui no 

Brasil, esta tese trata da aplicação e qualificação independente do código CIAU 

[38,39], atualmente em fase avançada de desenvolvimento na Universidade de Pisa. 

Esta ferramenta de cálculo com capacidade de avaliação interna de incerteza para 

análise de acidentes de reatores nucleares utiliza a metodologia de incerteza UMAE 

[23,34,35] e o código Relap5/Mod3.2 [37]. 

No desenvolvimento desta tese será dada ênfase à qualificação independente 

deste novo código através da aplicação do mesmo na simulação de experimentos de 

sistemas termo-hidráulicos, realizados em instalações de teste de efeitos integrais 

(ITF), que não foram considerados na base de desenvolvimento do código CIAU e 

também na simulação de transitório ocorrido na Usina Angra 1. A prova desta 

qualificação independente é obtida mostrando-se que os resultados experimentais 

estão contornados pelas bandas de incerteza calculadas [42,43]. 

Portanto, visa-se com essas aplicações verificar de forma independente a 

qualificação do código CIAU de modo a aumentar a confiabilidade de seu uso em 

aplicações relacionadas ao licenciamento, análise de projeto e otimização de 

procedimento operacional em emergência de usinas nucleares, em particular na sua 

aplicação às usinas brasileiras [44J. 
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(d) obtenção de bandas contínuas de incerteza 

Fig. 1 - Definição de erros na quantidade e no tempo a serem incluídos, 

respectivamente, em QUM e TUV 
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Dessa forma, tem-se como objetivo deste trabalho de tese, além da 

qua l i f i cação independente do código CIAU, os seguintes aspectos: 

, aplicação adequada de um procedimento sistemático de avaliação de código 

avançado de sistema termo-hidráulico, baseado em modelos realistas, com 

cálculos de incertezas associados, 

• obtenção direta e sistemática da quantificação de erros/incertezas que 

caracterizam os resultados encontrados com os cálculos dos códigos tipo melhor 

estimativa nas análises de acidentes, atendendo dessa forma os requisitos de 

licenciamento em que os resultados destas análises devam ser suplementados por 

bandas de incerteza, e 

• possibilidade de uso do código CIAU no processo de licenciamento de usina 

nuclear, estando suas aplicações relacionadas à obtenção de incertezas sobre 

parâmetros significativos para a segurança, a cálculos independentes e à 

verificação de valores associados a bases de projeto a partir dos resultados 

obtidos em condições realistas acrescidos de bandas de incerteza. 
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2. PRINCIPAIS FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DO CÓDIGO CIAU 

Considerando o objetivo deste trabalho em realizar a qualificação independente 

do código CIAU [38,39], toma-se importante descrever as principais ferramentas de 

cálculo e as metodologias que são consideradas pelo mesmo. 

O código CIAU integra em seu processo o código BE para avaliação termo-

hidráulica de transiente Relap5/Mod3.2 com a metodologia de incerteza UMAE, 

conforme anteriormente mencionado. Dessa forma, nas próximas seções estão 

descritas as principais características do código Re!ap5, da metodologia de incerteza 

UMAE e do próprio código CIAU. 

2.1 Código Relap5/Mod3.2 

Este código avançado [37] de sistema termo-hidráulico, desenvolvido em base 

realista, permite efetuar cálculos para análise transiente de eventos associados a 

reatores nucleares refrigerados a água leve, em particular os reatores PWR, ou 

circuitos experimentais. Seu desenvolvimento foi conduzido pelo Idaho National 

Engineering and Environmental Laboratory (INEEL), tendo sido requerido e 

patrocinado pela USNRC. Os códigos RELAP5, TRAC [45], CATHARE [46] e ATHLET 

[47] representam hoje os quatro códigos mais amplamente difundidos e utilizados na 

comunidade científica internacional, tanto pelos organismos licenciadores como pelas 

concessionárias, projetistas e vendedores de NPPs, organizações de pesquisa, 

companhias de consultoria e organizações de suporte técnico. 

O código Relap5/Mod3.2 resolve um conjunto de seis equações de balanço 

unidimensionais de massa, quantidade de movimento e energia para as fases líquida e 

vapor em não-equilíbrio térmico e dinâmico, podendo também considerar a presença 

de um componente não-condensável na fase vapor e um componente não-volátil na 

fase líquida. A solução das equações dentro dos volumes hidrodinâmicos conectados 

por junções de escoamento de fluido em conjunto com as equações constitutivas, é 

obtida, após a discretização das mesmas, por um esquema numérico parcialmente 

implícito. Caminhos de fluxo de calor em estruturas de calor são modeladas 

unidimensionalmente, usando uma malha deslocada ("staggered mesh") para calcular 

temperaturas e vetores de fluxo de calor. Vários modelos específicos estão inclusos 

no código para calcular componentes especiais como bombas de refrigeração, 

separadores de vapor, válvulas, etc. O código possui também a capacidade para 
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r eso l ve r o conjunto d e equações que descreve a cinética pontual para o núcleo do 

reator , permitindo realimentações, e para simular sistemas de controle. 

O código Relap5/Mod3.2 tem capacidade para modelar sistemas termo-

hidráulicos complexos incluindo o circuito primário, o circuito secundário e o balanço 

dos sistemas da usina em um reator LWR. Aplicações específicas do código incluem 

simulações de transientes em sistemas PWR e ITF tais como acidentes de perda de 

refrigerante ("loss of coolant accident - LOCA") por pequenas ("small break LOCA -

SB LOCA"), intermediárias ("intermediate break LOCA - I BLOCA") e grandes rupturas 

(large break LOCA - LBLOCA"), transientes previstos (postulados) sem desligamento 

do reator ("anticipated transient without scram - ATWS"), transientes de perda de 

vazão forçada, e transientes operacionais como perda de água de alimentação ("loss 

of feedwater- LOFW), perda de potência externa, perda da turbina, etc. 

A escolha do código Relap5/Mod3.2 para uso na base do código CIAU apóia-

se nas seguintes razões: 

• código bastante difundido e usado pela comunidade científica internacional, 

• experiência no uso do mesmo pelo DIMNP da Universidade de Pisa, incluindo 

verificações que resultaram em provas de qualidade para os resultados [27], 

• qualidade dos resultados produzidos, como demonstrado por várias organizações 

internacionais, e 

• flexibilidade no desenvolvimento de nodalizações, o que permite a transferência de 

experiência adquirida em estudos de fenômenos em ITFs para NPPs. 

2.2 Metodologia de Incerteza UMAE 

Como já mencionado, a metodologia de incerteza UMAE ("Uncertainty 

Methodology Based on Accuracy Extrapolation") [23,34,35] é usada em conjunto com 

o código Relap5/Mod3.2 para gerar o código CIAU. Esta metodologia visa calcular a 

incerteza que caracteriza os resultados de um cálculo com código de sistema termo-

hidráulico envolvendo, entre outros itens, o atendimento a diferentes condições de 

aceitabilidade. Vários passos são introduzidos no método para evitar (ou minimizar) 

os julgamentos de especialistas em qualquer etapa do processo. Dados provenientes 

de experimentos em instalações de testes de efeitos integrais (ITF) e de efeitos 

separados ("Separated Effect Test Facility - SETF") também podem ser processados 

pela UMAE, desde que haja disponibilidade de um conjunto com um número razoável 
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de fenômenos específicos que englobem fenômenos chaves previstos em cenários 

selecionados da planta. 

A metodologia UMAE visa avaliar a incerteza na predição de cenários 

transientes em reatores nucleares quando simulados por códigos de sistemas termo-

hidráulicos, tendo como base a extrapolação da precisão resultante de uma 

comparação entre resultados do código e dados experimentais relevantes obtidos em 

instalações de teste em escala reduzida. A idéia básica é utilizar-se de uma grande 

quantidade de dados medidos e calculados para transientes realizados em ITFs. 

O desenvolvimento da metodologia de incerteza UMAE apóia-se nas seguintes 

premissas: 

• a extrapolação direta de dados experimentais em ITF para NPP não é viável, 

porém as tendências no tempo são similares [34,48,49], 

• os fenômenos e cenários transientes de grandes instalações são mais próximos às 

condições da usina que aqueles de pequenas instalações [34,48], 

• códigos qualificados são indispensáveis na representação do comportamento da 

planta, 

• a confiança na predição de um dado fenômeno por um código deve crescer, à 

medida que aumenta o número de experimentos analisados envolvendo o 

fenômeno em questão, 

• a incerteza na predição do comportamento da usina não pode ser inferior à 

precisão resultante da comparação entre tendências medida e calculada, 

• a qualificação da nodalização e o efeito-usuário devem estar incluídos na 

metodologia (ver Apêndice A). 

A Fig. 2 mostra o diagrama de fluxo simplificado da metodologia UMAE. As 

letras minúsculas representam os blocos e as maiúsculas, as conexões relevantes. 

Os principais passos a serem seguidos são: 

• Versão Congelada do Código (bloco a, na Fig. 2): uma versão do código 

reconhecida internacionalmente deve estar disponível e as conseqüências da 

instalação do código no computador devem ser verificadas; 

• Reator e Cenário de Acidente: um reator tipo PWR ou BWR ("Boiling Water 

Reactor") pode ser selecionado; a escolha do sistema do reator e do cenário de 

acidente deve ser restrita àquela para a qual a atividade de avaliação foi realizada; 
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Fig. 2 - Diagrama de fluxo simplificado da UMAE 
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Dados Experimentais Relevantes: dados experimentais devem incluir dados de 

equipamentos ("hardware") da instalação, condições iniciais e de contorno 

adequadas e tendências temporais de parâmetros (quantidades) importantes 

medidas durante os experimentos de interesse; 

Capacidade do Código e do Usuário (bloco b): o código deve ser de grande uso 

internacional; nenhuma deficiência especial do código deve ter sido detectada na 

predição do fenômeno a ser considerado. O usuário do código ou grupo de 

usuários integrantes da atividade devem ser adequadamente qualificados; 

Adequação de Projeto de Instalações de Efeitos Integrais: os fatores de escala e 

de projeto das instalações de teste devem acompanhar o estado da arte na área; 

isto inclui a análise de distorções de escala indesejáveis como a liberação de calor 

para o ambiente que deve ser cuidadosamente avaliada; 

Adequação do Projeto do Teste: uma análise de escala deve ser feita para 

estabelecer as condições iniciais e de contorno especialmente nos casos de 

"counterpart tests" (são testes similares onde as condições iniciais e de contorno 

são impostas seguindo-se uma análise de escala, sendo os mesmos realizados em 

várias instalações experimentais representativas de NPPs). Por testes similares 

definem-se os experimentos realizados em instalações experimentais de várias 

escalas e caracterizados pela ocorrência dos mesmos fenômenos termo-

hidráulicos); 

Adequação de Dados do Teste: instrumentação, sistema de aquisição de dados e 

conceitos estabelecidos para obter quantidades complexas (p. ex, massa total no 

sistema primário, perdas de calor para o ambiente, etc.) devem ser verificados; 

Desenvolvimento de Nodalizações (blocos c e i): um usuário qualificado (ou grupo 

de usuários) deve gerar os conjuntos de dados de entrada das instalações 

consideradas e da NPP; 

Dados Experimentais Genéricos e Específicos (blocos d e h): esses dados são 

obtidos das instalações consideradas. O primeiro conjunto de dados não é 

necessário no processo de extrapolação da precisão ("accuracy") e deve ser usado 

para a qualificação independente da nodalização. O segundo conjunto deve incluir 

todos os fenômenos chaves previstos no curso do transiente considerado; 

Qualificação da Nodalização (bloco g): a nodalização desenvolvida deve ser 

qualificada considerando a comparação com condições iniciais e de contorno e 

tendências temporais para parâmetros relevantes; 

Qualificação da Nodalização da Planta (bloco i): esta deve der desenvolvida 

usando os mesmos critérios utilizados para a nodalização das instalações e deve, 
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também, ser qualificada considerando-se dados de teste de partida da NPP ou de 

transientes operacionais; 

Avaliação da Base de Dados Específicos: a base de dados específica é constituída 

por sinais gravados durante os experimentos considerados e pelos resultados dos 

cálculos do código. Cada cenário do teste (medido ou calculado) deve ser dividido 

em Janelas Fenomenológicas ("Phenomenological Windows - PhW). Em cada 

PhW devem ser identificados os Fenômenos Chaves ("Key Phenomena - KPh") e 

os Aspectos Termo-hidráulicos Relevantes ("Relevant Thermalhydraulic Aspects -

RTA"). KPhs caracterizam as diferentes classes de transientes (p. ex., SBLOCA, 

LBLOCA, etc.) e os RTAs são específicos de cada uma dessas classes. KPh e 

RTA qualitativamente identificam o transiente para obtenção de informação 

quantitativa. Cada RTA deve ser caracterizado por valores específicos de 

parâmetros significativos em determinadas condições do transiente ("Single Valued 

Parameter - SVF), p. ex, nível mínimo no núcleo, por Parâmetros Não 

Dimensionais ("Non-Dimensional Parameters - NDP"), p. ex., o número de Froude 

na perna quente no início da condensação de refluxo, pelo instante de tempo em 

que ocorre um evento na seqüência de eventos ("Time Sequence of Events -

TSE"), p. ex., tempo em que ocorre a degradação da transferência de calor na 

parede aquecida em decorrência da formação de filme de vapor com conseqüente 

excursão da temperatura ("dryout"), e por Parâmetros Integrais ("Integral 

Parameters - IPA"), p. ex., valor integral ou médio da vazão mássica na ruptura 

durante a despressurização subresfriada; 

Aceitabilidade dos resultados do cálculo (bloco e;.- RTA, SVP, NDP, IPA e TSE são 

usados em cada PhW para demonstrar a precisão qualitativa do cálculo. Se esta 

não é obtida, a UMAE não pode ser usada; 

Quantificação da precisão (bloco f): se os dois passos anteriores são aceitáveis, a 

precisão dos cálculos do código pode ser quantificada utilizando procedimentos 

especiais. Isto produz um valor único no domínio de freqüência a partir de cada 

comparação entre cenário transiente medido e calculado: a Precisão Média 

("Average Accuracy") deve ser menor que um valor atribuído; 

Realimentação sobre a Nodalização da Planta (caminho GIJ; o resultado do bloco 

g é um conjunto de nodalizações qualificadas que predizem satisfatoriamente o 

transiente considerado ou o KPh, caso os "counterpart tests" não estejam 

disponíveis. A experiência obtida neste processo deve ser transferida para a 

nodalização da usina; 

Cálculo da Planta (bloco j): dois cálculos da usina devem ser realizados: (a) o 

cálculo com o fator de escala Ky da instalação, i.e., um cálculo realizado com o uso 

16 



de uma nodalização de NPP visando predizer um cenário transiente de uma ITF 

("facility Kv scaled calculation") e (b) o cálculo em condições realistas ("realistic 

conditions calculation"). No primeiro caso, as condições iniciais e de contorno 

utilizadas como dados de entrada devem ser obtidas da instalação experimental 

adotando-se o critério de escala do "counterpart test". No último caso, as 

condições nominais da usina devem ser adotadas; 

Aceitabilidade do Cálculo da Planta (bloco k): RTA, SVP, NDP, IPA e TSE são 

usados em cada PhW para demonstrar a similaridade dos cenários previstos da 

usina no caso "facility Kv scaled" com cenários medido e calculado nas instalações. 

Além disso, PhW e KPh devem ser os mesmos em ambos os casos do passo 

anterior. Para o caso (a), a qualificação dos resultados pode ser avaliada sob o 

ponto de vista quantitativo através da ferramenta Fast Fourier Transform - FFT 

(consiste na capacidade de analisar, no domínio da freqüência, qualquer relação 

entre duas quantidades obtidas no domínio do tempo sem a falta de informação). 

Se estas condições não são satisfeitas, a UMAE não pode ser usada; 

Modelo de Simulação Analítico ("Analytical Simulation Model - ASM") (bloco m): 

este passo consiste essencialmente na execução, em um código qualificado, da 

nodalização qualificada da planta por um usuário qualificado. O ASM pode ser 

usado para predizer cenários da usina caracterizados pelas mesmas PhW e KPh 

como o transiente selecionado; 

Extrapolação da Precisão ("Accuracy Extrapolation") (bloco I): as precisões dos 

SVP, NDP, IPA e TSE podem ser extrapoladas, se o conjunto dos passos abaixo 

listados for satisfeito: 

- os fatores de escala do projeto das instalações envolvidas são adequados, 

- os fatores de escala de projeto do teste dos experimentos envolvidos são 

adequados, 

- a base de dados experimental é qualificada, 

- as nodalizações e os usuários são qualificados, 

- os RTAs são os mesmos nos experimentos considerados se "counterpart tests" 

ou testes similares estão envolvidos; caso contrário, o mesmo RTA pode ser 

identificado em diferentes experimentos, 

- os RTAs são bem calculados pelo código em níveis qualitativos e quantitativos, 

- os RTAs são os mesmos no cálculo "facility Kv scaled" da usina e nos 

experimentos; as variações dos parâmetros (SVP, NDP, IPA e TSE), em 

escalas adequadas, também são as mesmas. Isto deve ser interpretado de 

diferentes modos, dependendo da disponibilidade dos "counterpart tests", 
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. no cálculo da usina em condições realistas, as Ph.W e KPh são as mesmas 

dos experimentos considerados. SVP, NDP, TSE e IPA podem ser diferentes, 

entretanto, as razões devem ser entendidas. 

A extrapolação da precisão para os parâmetros acima mencionados é obtida 

através do uso de cálculos estatísticos entre as várias precisões obtidas em vários 

cálculos realizados com os experimentos da base de dados. 

. Cálculo da incerteza (bloco n): a precisão extrapolada pode ser diretamente 

imposta sobre os resultados do cálculo do ASM. Além disso, é necessária alguma 

elaboração analítica adicional para transformar os valores pontuais em erro 

contínuo que envelope o cálculo referência do ASM. São também definidas 

incertezas no tempo, no espaço e na integral média tomando-se como referência, 

respectivamente, os valores de TSE, SVP, NDP e IPA (caminho "LN"). 

BAJS et al. [50,51] documentam a aplicação da metodologia UMAE ao cenário 

de um SBLOCA na Usina Krsko, na Eslovênia, e, similarmente BORGES et al. [52] 

apresentam um exercício de aplicação da metodologia também a um cenário de 

SBLOCA na Usina Angra 1. 

2.3 Código CIAU 

Em geral, um transiente ou evento em uma usina nuclear é descrito por uma 

série de parâmetros (pressões, níveis, temperaturas, vazões mássicas, dentre outros) 

como função do tempo, que descrevem o comportamento global da usina durante um 

acidente. O tempo de ocorrência de um evento, i.e., o tempo decorrido desde o início 

do transiente até o instante de ocorrência do mesmo, (p. ex., o início da atuação de 

um sistema, o início da ocorrência de fluxo de calor crítico, etc.), constitui a principal 

forma para caracterizar o transiente juntamente com as condições iniciais e de 

contorno. 

Uma forma diferente de observar os mesmos transientes envolve o uso do 

espaço-fásico que é uma representação gráfica na qual qualquer quantidade 

(parâmetro) pode ser usada na abscissa ou ordenada em função de uma segunda 

quantidade. Os estudos realizados nas referências [40,53,54] avaliaram regiões ou 

áreas fenomenológicas em um espaço-fásico, visualizando-se, por exemplo, a pressão 

do sistema em função do inventário de massa percentual para várias classes de 

transientes (LBLOCA, SBLOCA, LOFW). Foi possível identificar que determinadas 

áreas ou regiões desse espaço-fásico apresentavam-se de forma muito similar em 
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r e l ação a uma determinada fenomenologia, independente da classe de transiente. De 

m o d o equivalente, o estudo da referência [ 5 5 ] adotou a caraterização de status global 

da planta para execução de contramedidas em gerenciamento de acidentes. 

GROENEVELD et al. [56] apresentam a sistemática de agrupar pressão, título mássico 

e vazão mássica em uma tabela de armazenamento de valores para permitir a 

geração de um valor adequado de fluxo de calor crítico. 

Seguindo esta sistemática, a aproximação adotada no código CIAU ("Code with 

- the capability of - Internal Assessment of Uncertainty") [38,39] consiste em 

selecionar um pequeno grupo fixo de quantidades (parâmetros) para representar o 

status da planta não como uma função do tempo, mas sim, pelo grupo de valores que 

essas quantidades assumem. A esse grupo de valores das quantidades selecionadas 

é dada a denominação de hipercubo. Também são selecionados intervalos de tempo 

que representam o tempo do transiente e, portanto, associando a classe do transiente. 

Todos os diversos status são armazenados em uma matriz de hipercubos, 

relacionados às quantidades, e em um vetor de intervalos de tempo. 

Com relação a qualquer cenário transiente que ocorra na planta (LBLOCA, 

SBLOCA, transientes operacionais e outros transientes), no caso de reatores PWR, 

seis quantidades governantes representando um hipercubo são suficientes para 

caracterizar o status da planta juntamente com o intervalo de tempo do transiente. 

Tais quantidades, conforme já mencionadas na Seção 1.3, são: 

• a pressão no pleno superior do reator, 

• o inventário de massa do circuito primário incluindo o pressurizador, 

• a pressão de vapor do fado secundário do gerador de vapor, 

• a temperatura da superfície do revestimento do combustível a 2/3 da altura ativa 

do núcleo (partindo da base do combustível ativo), sendo considerado o valor 

máximo que ocorre em uma seção reta horizontal do núcleo, 

• a potência do núdeo, e 

• o nível de líquido colapsado no canal anular de recirculação ("downcomer") do 

gerador de vapor (adotando-se o nível mais alto entre os geradores de vapor). 

A determinação do número de intervalos e seus valores extremos, segundo os 

objetivos do desenvolvimento do código CIAU, relaciona-se ao projeto do sistema 

primário da planta, ao projeto e licenciamento do SREN, ao projeto e otimização de 

procedimentos operacionais em emergência, à padronização ("benchmarking") de 

modelos simplificados e à filosofia de treinamento. A identificação de um número de 
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intervalos considerado otimizado e razoável para as seis quantidades governantes 

acima mencionadas, representando as seis dimensões do hipercubo, e para os 

intervalos de tempo, contemplando os vários cenários transientes, estão mostrados, 

respectivamente, nas Tabs. 1 e 2 [38], Assim, p. ex., o hipercubo 9 3 2 4 4 2 indica 

que a pressão do sistema primário está no intervalo 9 (entre 15 e 18 MPa), o 

inventário de massa do primário está no intervalo 3 (entre 80 e 100%), e assim por 

diante para as demais quantidades. 

A incerteza na predição do código é constante dentro de cada status da planta 

e, portanto, dentro de cada hipercubo. Uma Matriz de Incerteza da Quantidade 

("Quantity Uncertainty Matrix - QUM") e um Vetor de Incerteza do Tempo (Time 

Uncertainty Vector - TUV") podem ser estruturados usando-se as definições 

apresentadas na Fig. 1. 

As seguintes considerações adicionais são também levadas em conta no 

processo CIAU: 

• o conjunto total dos status da planta engloba qualquer situação transiente para 

acidentes dentro da base de projeto e além da base de projeto, desde que antes 

da ocorrência de fusão do núcleo, 

• limites superior e inferior das quantidades governantes refletem os valores das 

quantidades fisicamente existentes ou as fronteiras resultantes da validação dos 

códigos de sistema, 

• a faixa de cada intervalo na tabela da quantidade e no vetor tempo é arbitrária. 

Uma redução na faixa significa um aumento no número de intervalos, e 

conseqüentemente no número de hipercubos. A validade na seleção dessas 

faixas pode ser verificada a posteriori, quando a matriz QUM e o vetor TUV 

estiverem preenchidos com dados, 

• aumentando-se o número de intervalos obtém-se uma melhor caracterização do 

transiente, porém, os recursos necessários para caracterizar as incertezas de cada 

hipercubo cresceriam rapidamente, 

• o número total de hipercubos considerando os intervalos caracterizados na Tab. 1 

é igual a 8100. Entretanto, nem todas as combinações de intervalos são realistas 

(p. ex , pressão muito baixa e potência no núcleo muito alta são inconsistentes). 

Em termos práticos, isto significa que alguns hipercubos nunca serão atingidos por 

qualquer transiente e, muito provavelmente, não serão preenchidos com dados de 

incertezas. Após eliminação de condições fisicamente impossíveis, o número de 

hipercubos é reduzido para cerca de 3960, 
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Tab. 1 - Subdivisão em intervalos para as quantidades relevantes 

r j Ã r z (B) (C) (D) (E) (F) 
"Opressão 
no pleno 
superior 

inventário de 
massa do circuito 

primário 

pressão no 
gerador de 

vapor 

temperatura do 
revestimento do 

combustível 

potência do 
núcleo do 

reator 

nível do 
gerador de 

vapor 
(Mpa) (%)* (Mpa) (K) (%r (%r 
18,0 120,0 9,0 1473,0 130,0 150,0 
15,0 100,0 7,0 973,0 100,0 100,0 
10,0 80,0 3,0 643,0 50,0 50,0 
9,0 40,0 0,1 573,0 6,0 0,0 
7,0 10,0 473,0 1,0 
5,0 298,0 0,5 
4,0 
2,0 
0,5 
0.1 

* percentual do valor Inicial (nominal). 

Tab. 2 - Subdivisão em intervalos do tempo do transiente {aplicável a um 

transiente genérico em ITF ou NPP). 

ri-. Duração do transiente Período Intervalo de tempo Intervalo de tempo 
(tempo físico) (para cálculo) (usado em TUV) 

(s) (s) (s) (s) 

1 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 1,0 de 1 a 100 

0 - 1 0 0 1,0 de 1 a 100 
2 0 - 1000 100-1000 2,0 de 101 a 550 

0 - 1 0 0 1,0 de 1 a 100 
3 0 - 1 0 0 0 0 100- 1000 2,0 de 101 a 550 

1000-10000 5,0 de 551 a 2350 

0 - 1 0 0 1,0 de 1 a 100 
100-1000 2,0 de 101 a 550 

4 >10000 1000-10000 5,0 de 551 a 2350 
>10000 10,0 de 2351 ao fim 

• acidentes de curta duração (poucas dezenas de segundos, LBLOCAs), de longa 

duração (várias centenas ou mesmo milhares de segundos, SBLOCAs) ou de 

muito longa duração (até dezenas de milhares de segundos, LOFWs), mesmo sem 

perda da integridade do núcleo, geram dados de incerteza que podem pertencer 

ao mesmo hipercubo. Entretanto a incerteza que caracteriza os valores de uma 

quantidade genérica, durante um transiente de curta ou longa duração, é diferente 

em virtude da mesma ser a combinação dos valores da quantidade e do tempo, 

Fig. 1. O erro correspondente a incerteza do valor no tempo nunca é uma função 

decrescente no tempo. Na base de dados assim obtida, não foram detectadas 

diferenças sistemáticas entre valores de incerteza de diferentes origens. Apesar 
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disso, dados de LBLOCAs, SBLOCAs, transientes operacionais e outros tipos de 

transientes que geraram incertezas na quantidade, adequadas para a matriz QUM 

e o vetor TUV do CIAU, são distintos, 

. dados de incerteza são continuamente obtidos e combinados, de forma análoga à 

maneira como foi construída e qualificada a tabela de armazenamento de valores 

para obtenção de fluxo de calor crítico [56], A consistência na seleção de faixa de 

hipercubo, considerando a hipótese de dados relevantes misturados de LBLOCAs, 

SBLOCAs e transientes, pode ser verificada quando um número razoável de dados 

está disponível para cada hipercubo, 

• cada cenário transiente em uma NPP é formado por uma série de status 

subsequentes. Cada vez que o evento atinge um hipercubo e um intervalo de 

tempo (i.e. um status da planta), obtêm-se valores apropriados de incerteza. 

Dessa forma, o evento completo pode ser associado com bandas de incerteza. 

Resumidamente, o desenvolvimento da capacidade de Avaliação Interna da 

Incerteza ("IAU Process", mencionado na Seção 1.2) requer um código qualificado de 

sistema termo-hidráulico e também uma metodologia adequada de quantificação de 

incertezas. Dessa forma, qualquer código de sistema e qualquer metodologia de 

incerteza, desde que preencham os requisitos necessários, podem ser combinados 

para obter um Código com - a capacidade de - Avaliação Interna de Incerteza (CIAU). 

A Fig. 3 mostra o diagrama de fluxo simplificado do código CIAU, sendo 

basicamente composto de dois blocos, o primeiro relacionado ao desenvolvimento e o 

segundo, à aplicação propriamente dita. O bloco de desenvolvimento envolve a 

seleção de variáveis onde serão aplicadas as incertezas (pressão no pleno superior, 

inventário de massa do circuito primário e temperatura do revestimento do combustível 

a 2/3 da altura ativa), e a geração da matriz QUM e do vetor TUV. Esta parte do 

código CIAU é transparente ao usuário final, que apenas fará uso do bloco de 

aplicação. 

Para a fase inicial da etapa de desenvolvimento do código são necessárias a 

disponibilidade de dados experimentais qualificados (bloco a, na Fig. 3), a 

disponibilidade de resultados de cálculos qualificados com código de sistema termo-

hidráulico também qualificado (bloco b), a disponibilidade de transientes postulados 

incluindo o status da planta (bloco c), e a seleção de variáveis em relação às quais a 

incerteza deve ser calculada (bloco e). 
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Fig. 3 - Diagrama de fluxo simplificado do código CIAU 
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Dados experimentais (bloco a) são necessários para desenvolver a 

metodologia. Resultados qualificados de código (bloco b) significam a execução de 

código qualificado em um computador e compilador qualificados, por um usuário 

qualificado usando uma nodalização também qualificada. O nível de qualificação dos 

resultados do código deve ser avaliado sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo 

(vide detalhes sobre processo de qualificação no Apêndice A). Qualquer metodologia, 

suportada por um código de sistema, pode ser usada no bloco b para produzir dados 

que estão relacionados com o bloco c. Milhares de variáveis de saída de um cálculo 

de código são utilizadas para caracterizar um cenário transiente postulado. 

Considerando-se a relevância para a segurança e a coerência com as conclusões da 

referência [16], três variáveis foram selecionadas para avaliação de incerteza: a 

pressão no pleno superior do vaso do reator, a (máxima) temperatura do revestimento 

da barra combustível a 2/3 do comprimento ativo do núcleo e o inventário de massa do 

fluido no circuito primário. Verifica-se que estas variáveis são também pertencentes 

às seis que caracterizam o status da planta. 

O desenvolvimento do CIAU levou em conta o benefício da experiência 

adquirida no desenvolvimento da metodologia de incerteza UMAE [34,35], Muitos dos 

procedimentos usados para o método de incerteza proposto são também adotados 

aqui (área contornada envolvendo os blocos d, f e g). Neste caso, são comparados os 

dados experimentais relevantes (bloco a) com os resultados do cálculo do código 

(bloco b). A precisão é avaliada qualitativa e quantitativamente (bloco d). Se a 

precisão é considerada aceitável (bloco d), são então geradas a Matriz da Precisão da 

Quantidade ("Quantity Accuracy Matrix - QAM"), bloco f, e o Vetor da Precisão do 

Tempo ("Time Accuracy Vector - TAV")> bloco g. 

Se o teste de verificação de independência do cenário for satisfeito, i.e., que o 

tipo de transiente não afeta as incertezas calculadas em cada hipercubo, valores de 

incerteza (bloco I) podem ser atribuídos satisfatoriamente a cada status da planta, e 

assim, permitindo que a matriz QUM (bloco n) e o vetor TUV (bloco m), já 

mencionados anteriormente, possam ser gerados. Caso o teste de verificação de 

independência do cenário não seja satisfeito, o programa deve desviar para o bloco i 

(saída NÃO do bloco h). Caso os dados das análises de vários SBLOCAs gerem 

valores de incerteza bem maiores que os dados de análises de um número similar de 

LBLOCAs, quando os mesmos hipercubos são identificados, então, deve-se alterar a 
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divisão das faixas de variação das quantidades governantes (e portanto o número de 

hipercubos) ou deve-se identificar o tipo de transiente dentro de cada hipercubo. 

Desde que a matriz QUM e o vetor TUV estejam definidos, o bloco de 

aplicação do código CIAU toma-se simples para ser usado, na forma de pós-

processador. O modelo de simulação analítica (ASM), i.e., uma nodalização 

qualificada da planta, na nomenclatura da UMAE, é usada para obter o cenário 

transiente. Uma vez simulado um transiente genérico (bloco p), as seis quantidades 

governantes, que caracterizam os hipercubos, são usadas para identificar a sucessão 

de hipercubos do transiente. Os intervalos de tempo também são identificados pelo 

tempo do evento predito (bloco r), conduzindo assim, aos valores da incerteza na 

quantidade (bloco s) e da incerteza no tempo (bloco t), que podem ser combinados 

para obter as bandas de incerteza pesquisadas. Observa-se que estas bandas de 

incerteza somente envelopam as três quantidades selecionadas (no bloco e). A 

ferramenta computacional UBEP [57,58] é usada para combinar a incerteza no tempo 

e na quantidade para cada tempo do transiente simulado (bloco u), gerando bandas 

de incerteza contínuas que envelopam os resultados do ASM para as três variáveis 

selecionadas (a pressão no pleno superior do vaso do reator, a (máxima) temperatura 

do revestimento da barra combustível a 2/3 do comprimento ativo do núcleo e o 

inventário de massa do fluido no circuito primário). 

Quatro espécies de QUM e TUV são consideradas no desenvolvimento do 

CIAU, a saber. 

• QUM e TUV de primeira espécie que se originam da base de dados do próprio 

departamento DIMNP, da Universidade de Pisa, obtida da aplicação do processo 

UMAE aos cálculos com o código Relap5/Mod3.2 e que constituirá o produto final 

da atividade, 

• QUM e TUV de segunda espécie que são compostos da base de dados do DIMNP 

acima mencionada e de experimentos calculados com o código Relap5/Mod3.2 a 

partir da literatura, 

• QUM e TUV de terceira espécie que representa uma base de dados de teste 

usada para demonstrar a exeqüibilidade do método e para melhorar a estrutura do 

código, e 

• QUM e TUV de quarta espécie originária da base de dados do DIMNP obtida pela 

aplicação do processo UMAE aos cálculos com o código Relap5/Mod2. Esta base 

de dados é usada por compor uma ampla base de dados relacionada 

especialmente a análises de SBLOCA. 
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O código CIAU está sendo utilizado de modo a suprir o código Relap5/Mod3.2 

[37] com a capacidade de estimar as bandas de incerteza associadas a cálculos de 

transientes relevantes, onde a base da avaliação de incerteza é a metodologia UMAE 

[34,35]- Aplicações preliminares do código CIAU podem ser vistas nas referências 

[59-62]. 

As ferramentas computacionais usadas no processo do código CIAU, além do 

código Relap5/Mod3.2 e da metodologia de incerteza UMAE, estão citadas a seguir e 

sucintamente descritas no Apêndice B: 

. Programa FFTBM ("Fast Fourier Transform Based Method") [58,63,64] que 

destina-se a realizar uma avaliação quantitativa do cálculo da precisão ("accuracy") 

utilizando-se do método "Fast Fourier Transform - FFT", onde é possível 

representar as discrepâncias do código no domínio da freqüência, 

• Programa AFE ("Accuracy Finalized to Uncertainty Extrapolation") [58,65] calcula a 

precisão partindo de dados relacionados a uma tendência de quantidade genérica 

medida e armazenada durante qualquer experimento e os respectivos resultados 

do cálculo, preparando para, posteriormente, gerar a matriz QAM e o vetor TAV, 

• Programa COLLECT que coleciona os resultados gerados por AFE, 

• Programa DAST ("Data for Statistical Treatment") [58,66] que, essencialmente, 

realiza o processo de extrapolação dos dados da precisão, armazenada em QAM e 

TAV, para os dados de incerteza ("uncertainty") armazenando-os na matriz QUM e 

no vetor TUV, 

• Programa UBEP ("Uncertainty Bands for Extrapolation Process") [57,58] que gera 

as bandas de incerteza superior e inferior aplicadas aos resultados do cálculo para 

uma NPP. 

2.4 Avaliação da Incerteza a partir da Extrapolação da Precisão nas Metodologias 

UMAE e CIAU 

Esta seção objetiva apresentar resumidamente uma comparação entre os 

processos de extrapolação da precisão utilizados nas metodologias de incerteza 

UMAE e CIAU, discutidas nas Seções precedentes, apontando as diferenças básicas 

entre os dois processos [67]. 

Na metodologia UMAE, descrita na Seção 2.2, a incerteza é a extrapolação da 

Precisão que é obtida pela comparação das tendências calculada e medida, que são 
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r e l e v a n t e s em um dado cenário transiente. Os testes considerados nesta metodologia 

são basicamente do tipo "counterpart tests". 

Para cada "counterpart test" alguns eventos importantes (p. ex., mínimo 

i n v e n t á r i o de massa no primário, temperatura máxima da superfície da barra aquecida, 

etc.) são selecionados. A partir da comparação entre dados calculado e experimental 

a precisão é inicialmente obtida para, então, a incerteza ser extrapolada. Dados 

relevantes (resultados experimental e calculado) representando SVP, TSE, IPA e 

NDP, segundo a nomenclatura da UMAE descritos na Seção 2.2, são usados no 

processo de extrapolação da metodologia UMAE, como esquematizado na Fig. 4, 

onde: 

• YE é o valor do parâmetro medido no experimento, 

• Y c é o resultado calculado para o parâmetro na simulação 

• t* representa um tempo específico do transiente 

• k representa uma classe específica de transiente (p. ex., LBLOCA, SBLOCA, 

AT WS, etc.), 

• Kv é o fator de escala da instalação relacionado a volume, 

• Fj representa a instalação j, 

• NPP significa usina ou planta nuclear de potência, 

• Ai é a precisão do parâmetro relacionada ao teste i na instalação Fj e no tempo 

específico t* para a classe k de transientes, 

• Ã é a precisão média para o parâmetro Y no tempo específico t* para a classe k de 

transientes, 

• Ü é a incerteza média extrapolada a partir da precisão média Ã a ser aplicada 

sobre o parâmetro Y calculado para a NPP. 

Sobre o eixo vertical da Fig. 4 está a razão YE/Yc para a classe específica de 

transiente k em um tempo específico t* do transiente enquanto que no eixo horizontal 

está o logaritmo do fator de escala Kv. Para cada RTA selecionado no teste 

específico, o processo da Fig. 4 é repetido para cada teste na instalação Fj. É 

importante observar que o eixo vertical pode ser a razão entre o tempo experimental e 

calculado no caso de obtenção da precisão para um TSE de um dado parâmetro em 

um transiente específico. 
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Fig. 4 - Esquema do processo de extrapolação da precisão para obtenção da 

incerteza na metodologia UMAE 

A aplicação de um tratamento estatístico associado ao bloco I da Fig. 2 

(processo UMAE) conduz a valores de incerteza média e com um percentil de 95%. O 

último bloco na Fig. 2 (bloco n) consiste em obter valores contínuos de incerteza 

associada ao tempo, ao espaço (quantidade) e a integrais médias para, 

posteriormente, serem aplicados aos resultados do cálculo do ASM realizado em 

condições realistas. 

Dessa forma, na metodologia UMAE a precisão média representa o valor 

médio para o mesmo parâmetro (quantidade) em várias simulações de testes da 

mesma classe de transiente, na mesma instalação e/ou em testes similares 

envolvendo outras instalações. A incerteza média significa a extrapolação da precisão 

média para ser aplicada sobre o resultado obtido na simulação de uma NPP. 

No processo CIAU, como mencionado na Seção 2.3, o status da planta é 

definido por um hipercubo de quantidades (a pressão no pleno superior do reator, o 

inventário de massa do circuito primário pressurizador, a pressão de vapor do lado 
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s e c u n d á r i o do gerador de vapor, a temperatura da superfície do revestimento do 

combustível a 2/3 da altura ativa do núcleo, a potência do núcleo, e o nível de líquido 

colapsado no canal anular de recirculação ("downcomer") do gerador de vapor) e por 

um intervalo de tempo do transiente quando o hipercubo é atingido. Todas as 

espécies de testes transientes (LBLOCA, SBLOCA, ATWS, etc.) são usados na 

obtenção de dados de precisão e, então, de valores de incerteza. Esta é a razão que 

diferencia a obtenção de incerteza no processo CIAU em relação à metodologia 

UMAE. 

O esquema apresentado na Fig. 5 mostra a idéia básica para a obtenção da 

precisão média de um hipercubo H* para vários testes envolvendo todas as classes de 

transientes conduzidos em várias instalações, onde: 

• YE, YC, KV, FJ, NPP, ASM possuem suas definições apresentadas anteriormente 

nesta Seção, 

• H* representa um hipercubo específico de quantidades, 

• AI,K é a precisão do hipercubo específico H* para o experimento i na classe de 

transientes k da instalação Fj, 

• ÃH* é a precisão média do hipercubo específico H* para o parâmetro Y, 

considerando todos os testes i de todas as classes k de transientes em todas as 

instalações Fj (usando também a ferramenta AFE do código CIAU), 

• ÜH* i 6UAOR S é a incerteza extrapolada a partir da precisão média ÃH* do hipercubo 

específico H* considerando um erro associado e relacionado a um desvio padrão 

especifico (obtido com a ferramenta DAST do código CIAU), 

• o or s representa o desvio padrão para a incerteza (obtido com a ferramenta DAST 

do código CIAU), 

• ÜH* é a incerteza média do hipercubo específico de quantidades H* a ser aplicada 

sobre o resultado obtido na simulação do ASM/NPP. 

A fim de entender a idéia básica de como obter a incerteza no tempo, é 

importante saber que a mesma é estabelecida através da consideração de n 

subintervalos em janelas fenomenológicas. Nesta situação, o parâmetro principal a 

ser considerado para obter precisões, e então incertezas, é o tempo. Esta precisão 

e/ou incerteza no tempo define se o hipercubo está relacionado a um LBLOCA, ATWS 

ou outra classe de transiente. 
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Fig. 5 - Esquema do processo de extrapolação da precisão para obtenção da 

incerteza (na quantidade) na metodologia CIAU 

A Fig. 6 apresenta um esquema mostrando como a precisão no tempo e a 

incerteza no tempo são obtidas no processo CIAU. Nesta figura: 

• YE, YC possuem suas definições apresentadas anteriormente nesta Seção, 

• t é um tempo genérico do transiente 

• At é o intervalo de tempo da PhW, medida (E) ou calculada (C) 

• ôt é a diferença de tempo relacionada ao início (b) ou ao fim (e) da PhW entre 

tempos experimental e calculado 

• At é a precisão no tempo para um evento específico entre resultados medido 

experimentalmente e calculado 

• Aq é a precisão na quantidade para um parâmetro (quantidade) específico entre 

resultados medido experimentalmente e calculado 

• Atsub_n é o enésimo subintervalo para ambas as PhWs (experimental e calculada) 

Após dividir ambas as PhWs (experimental e calculada) pelo mesmo número n 

de subintervalos, pode-se obter a incerteza no tempo relacionada a parâmetros Y, 

para todos os tempos dentro do subintervalo AtsUb n. Assim, combinando, através de 

um tratamento estatístico, todas essas precisões no tempo para o subintervalo e, 
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considerando também, uma combinação das diferenças no tempo para o início e para 

0 fim das janelas fenomenológicas (5tb e ôt*), a precisão no tempo é obtida e 

considerada representativa e constante para cada subintervalo. 

Adotando a mesma idéia da precisão média para a quantidade quando i testes 

de j instalações para k classes de transientes, torna-se possível obter uma precisão 

média no tempo (ÃO para um intervalo de tempo específico e, então, extrapolada para 

uma incerteza média no tempo (Üt). Esta última será aplicada sobre o resultado obtido 

na simulação do ASM/NPP. 

t 

Fig. 6 - Esquema do processo de extrapolação da precisão para obtenção da 

incerteza (no tempo) na metodologia CIAU 
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3. QUALIFICAÇÃO INDEPENDENTE DO CÓDIGO CIAU 

Um importante aspecto de qualquer ferramenta de cálculo desenvolvida em 

sistema termo-hidráulico é a possibilidade de realizar a avaliação do desempenho da 

ferramenta e, eventualmente, mostrar o nível de qualidade utilizando base de dados 

independente daquelas utilizadas no desenvolvimento da própria ferramenta. O 

processo de Qualificação do Código CIAU está dividido em duas etapas, a 

qualificação interna, pela própria equipe de desenvolvimento, e a qualificação externa, 

de natureza independente. 

Na etapa de qualificação interna, deve-se demonstrar, em termos básicos, que 

os dados da incerteza ("uncertainty") ou da precisão ("accuracy") reunidos em cada 

hipercubo, matriz QUM ou QAM, ou em cada intervalo de tempo, vetor TUV ou TAV, 

não dependem do tempo (no transiente), do tipo de transiente (SBLOCA, LBLOCA, 

LOFW, etc.), da dimensão do hipercubo, e das características da origem da base de 

dados (se ITF, SETF, ou NPP). Além disso, uma análise estatística pode ser usada 

para verificar se grupos de dados provenientes de eventos distintos ou relacionados a 

diferentes partes do mesmo hipercubo são diferentes. Se isto ocorrer, diferentes 

matrizes de hipercubos separando os tipos de eventos devem ser construídas e/ou as 

dimensões dos hipercubos no espaço-fásico devem ser reduzidas (novas faixas de 

variação das quantidades). Esta sistemática está sendo acompanhada continuamente 

no desenvolvimento do processo, ressaltando que a experiência adquirida até então 

não requereu nenhum aumento no número de hipercubos ou na caracterização do tipo 

de evento. 

Na etapa de qualificação externa ou independente, o código CIAU deve ser 

adotado para avaliar transientes em ITF ou NPP diferentes daqueles que originaram a 

matriz QUM e o vetor TUV. A prova de sucesso é obtida pela demonstração que os 

dados experimentais sejam envelopados pelas bandas superior e inferior de incerteza 

obtidas com o código CIAU e aplicadas sobre os resultados calculados pelo código de 

sistema. Esta etapa deve ser realizada quando um número razoável de hipercubos e 

intervalos de tempo já existam preenchidos na matriz QUM e no vetor TUV. Neste 

caso o código CIAU é executado para simular transientes qualificados de ITFs que não 

tenham sido usados para obter valores de incertezas. Tal procedimento deve ser 

previsto como um processo de qualificação de referência para o código CIAU, 

juntamente com a condição de que as bandas de incerteza sejam razoavelmente 
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g r a n d e s . Esta etapa d o processo d e qualificação representa a motivação principal 

deste trabalho. 

Neste contexto, dois experimentos na instalação experimental LOBI, um 

relacionado a acidente de perda de refrigerante por pequena ruptura e o outro 

associado a perda de toda a água de alimentação dos geradores de vapor, são 

simulados neste trabalho com o código Relap5/Mod3.2 a fim de gerar resultados 

qualificados e com a conseqüente aplicação do código CIAU para obtenção das 

bandas de incerteza visando realizar a qualificação independente da metodologia 

CIAU, visto que tais experimentos não foram parte integrante da base de dados usada 

para gerar a matriz QUM e o vetor TUV. Além dessas duas simulações, também está 

apresentada, no Capítulo 4, a aplicação do CIAU sobre a simulação de um transiente 

real ocorrido na Usina Angra 1 relacionado à perda de potência externa à unidade. 

3.1 Simulação do Teste LOBI A1-93 

3.1.1 A Instalação Lobi/Mod2 

A instalação experimental Lobi/Mod2 [68], localizada no Joint Research Center 

- JRC, em Ispra, Itália, é uma ITF não-nuclear, a alta pressão, com dois circuitos de 

refrigeração, sendo especialmente projetada para investigação de LBLOCAs, 

SBLOCAs e outros transientes especiais. A influência dos componentes do circuito e 

dos sistemas que compõem o SREN é particularmente enfatizada durante o curso do 

transiente do reator, sendo que os dados medidos experimentalmente são utilizados 

para verificação e aperfeiçoamento de códigos de sistemas termo-hidráulicos. A 

instalação apresenta fatores de escala para volume e para potência do núcleo de 

1/712 em relação a um reator PWR de quatro circuitos de refrigeração de projeto 

KWU-Siemens com potência elétrica de 1300 MW (potência térmica de 3900 MW). 

Basicamente a instalação é composta pelo reator tendo o núcleo constituído de 

um conjunto de 64 barras eletricamente aquecidas em uma matriz quadrada (8x8 

barras) tendo potência nominal de 5,3 MW, por dois geradores de vapor, duas bombas 

de refrigeração do reator, pressurizador, acumuladores (ACC) com injeção nas pernas 

quente e/ou fria, sistema de injeção de alta pressão ("High Pressure Safety Injection 

System - HPIS"), sistema de remoção de calor residual a baixa pressão ("Residual 

Heat Removal System - RHR"), todos equipados com instrumentação para medição 

de parâmetros termo-hidráulicos. O vaso do reator, além do núcleo, é complementado 
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pelos plenos inferior e superior, pelo canal anular ("downcomer") e pelo simulador do 

tampo ("head") do vaso montado externamente. 

A instalação e seus componentes individuais foram escalados para preservar, 

tanto quanto possível e prático, a similaridade das condições termo-hidráulicas da 

usina de referência durante condições normais e anormais. A Fig. 7 mostra uma vista 

global dos circuitos primário e secundário da instalação. 

A configuração de dois circuitos da instalação tem sido utilizada com um dos 

circuitos, denominado circuito intacto ("intact loop - IL") representando os três circuitos 

não rompidos da planta de referência. O outro circuito, denominado circuito rompido 

("broken loop - BL") permite simular rupturas em tubo de diferentes dimensões tanto 

na perna quente quanto na perna fria, inclusive no trecho de tubulação passível de 

ocorrência de obstrução pelo vapor ("loop seal"). É também prevista a ruptura de 

vários tubos em U do gerador de vapor do circuito rompido, através de uma linha de 

quebra conectando os lados primário e secundário. 

3.1.2 Descrição do Teste Lobi A1-93 

O teste Lobi A1-93 [68,69] representa um SBLOCA originado por uma quebra, 

localizada na perna fria do circuito rompido (BL) entre a bomba de refrigeração e o 

reator, de dimensão equivalente a 2% da área da tubulação da usina de referência, 

sem a atuação do HPIS, porém com os acumuladores disponíveis e atuando após 

uma pronunciada despressurização do sistema primário provocada pela abertura 

intencional das válvulas de alívio ("Power Operated Relief Valves - PORV") e de 

segurança ("Safety Relief Valve - SRV") do pressurizador. 

O objetivo do teste, iniciado com a instalação operando em plena potência, é 

observar: 

• o término da ebulição nucleada no núcleo ("core boil-off") e a ocorrência da 

degradação da transferência de calor devido à formação de filme de vapor junto à 

parede com conseqüente excursão de temperatura ("dryout") em condição de 

pressão relativamente alta no sistema primário, 

• os fenômenos físicos que ocorrem durante a despressurização pronunciada do 

sistema primário, e 

• a efetividade da injeção dos ACCs de perna quente sobre o conjunto de barras 

parcialmente descobertas e o núcleo remolhado. 
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O cenário transiente do teste A1-93 pode ser visto nas Figs. 8 e 9, que foram 

subdivididas em quatro janelas fenomenológicas, a saber: 

, phWA: despressurização subresfriada, até o descobrimento na ruptura (0^140 

s) 

, phW B: despressurização saturada até que a pressão do sistema primário atinja 

a pressão do secundário (140 - » 800 s) 

• phWC: despressurização saturada contínua, início do "dryout" no núcleo, 

despressurização pronunciada do sistema primário, até o início da 

injeção pelos ACCs (800 - » 1393 s) 

• PhW D: redução da massa do sistema primário, início do re-enchímento ("refill"), 

remolhamento ("reflood") e fim do "dryout" no núcleo (1393 - » 1892 s). 

As condições iniciais especificadas e medidas para o teste estão listadas na 

Tab. 3. Os pontos de atuação de válvulas e sistemas impostos ao transiente e a 

seqüência de eventos resultante são listados nas Tabs. 4 e 5, respectivamente. 

3.1.3 Descrição da Nodalização Lobi/Mod2 para o Teste Lobi A1-93 

Uma nodalização detalhada reproduzindo cada zona geométrica do circuito foi 

desenvolvida de modo a tomá-la adequada para a análise de diferentes tipos de 

transientes. A metodologia geral adotada aqui para a nodalização pode ser obtida na 

referência [70], baseada no uso do código Relap5/Mod2. Também estão sendo 

consideradas as recomendações dos manuais do código Relap5/Mod3.2 [37]. 

Uma nodalização representando um sistema real (ITF ou NPP) está qualificada 

quando: possui fidelidade geométrica com os sistemas envolvidos, reproduz as 

condições nominais medidas em estado estacionário e mostra um comportamento 

satisfatório nas condições dependentes do tempo. D'Auria et al. [21] apresentam um 

procedimento padrão para obter uma nodalização qualificada. No Apêndice A também 

são apresentados comentários e recomendações a esse respeito. Este processo 

consiste de duas etapas: a qualificação em nível de estado estacionário e a 

qualificação em nível transiente. 

O esquema da nodalização Lobi/Mod2, mostrado na Fig. 10, vem sendo usado 

e qualificado nos níveis de estado estacionário e de transiente na Universidade de 

Pisa. Pequenas alterações e adaptações foram introduzidas para o presente contexto, 

incluindo as condições iniciais e de contorno do teste Lobi A1-93. 
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Fig. 8 - Tendências medidas da pressão do primário (PA38), pressão do 
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tempo (x100 s) 

Fig. 9 - Tendências medidas da massa do primário (CIPRIM) e da massa total 

injetada pelos acumuiadores (ACCs inj) 
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Tab. 3 - Condições iniciais para o teste Lobi A1-93 

Parâmetro Unidade Especificado Medido R5M3.2" 

Sistema Primário 
'Pressão no pleno superior bar 158,0 158,0 157,91 
inventário de massa do primário 430,5 435,71 

Vaso de pressão do reator 
Potência do núcleo MW 5,28 5,17 5,17 

"vãzão mássica no núcleo kg/s(%) 26,684(95,3) 26,407(95,37) 
Vazão mássica de desvio no núcleo kg/s 1,316(4,7) 1,280(4,62) 
Temperatura no pleno superior °C 300,82 300,82 
Circuito intacto(IL) / rompido(BL) 

Vazão mássica kg/s 21,0/7,0 20,6/7,1 20,591/7,096 
Temperatura na entrada do vaso °C 294,0/294,0 295,0/295,0 293,87/293,78 
Temperatura na saída do vaso °C 326,0/326,0 327,0/326,0 325,64/325,51 
Velocidade da bomba rad/s 499,92/408,44 

Pressurizador 
Nível de água m 4,8 4,9 4,90 
Temperatura °C 346,0 346,0 346,01 

Acumulador do circuito intacto 
Volume de água m 0,224 0,247 0,247 
Volume de gás m 0,056 0,033 0,0329 
Temperatura do líquido °C 30,0 113,4 113,4 
Pressão do gás bar 27,0 27,0 27,0 
Acumulador do circuito rompido 

Volume de água mJ 0,0723 0,082 0,082 
Volume de gás mJ 0,0217 0,012 0,0123 
Temperatura do líquido °C 30,0 58,1 58,1 
Pressão do gás bar 27,0 27,0 27,0 

Injeção da água de selo da BRR 
Vazão mássica na BRR/IL kg/s - 0,00913 0,00913 
Vazão mássica na BRR/BL kg/s - 0,00913 0,00913 
Temperatura °C - 30,0° 30,0 

Sistema Secundário 
Gerador de vapor (IL) 

Pressão no domo de vapor bar 64,5 65,5 65,50 
Vazão mássica kg/s 2,0 1,98 1,980 
Temperatura de entrada / saída °C 210,0/280,0 211,0/281,0 211,0/281,33 
Nível de líquido no "downcomer" m 8,0 8,15 8,07 
Razão de recirculação - - 4,6° 3,95 

Gerador de vapor (BL) 
Pressão no domo de vapor bar 64,5 65,5 65,50 
Vazão mássica kg/s 0,67 0,68 0,680 
Temperatura de entrada / saída °C 210,0/280,0 211,0/281,0 211,0/281,33 
Nível de líquido no "downcomer* m 8,4 8,5 8,44 
Razão de recirculação - - 4,6° 4,56 

Perda de Calor 
Vaso de pressão do reator kW 19,4 18,82 
Circuito intacto kW 42,0 41,95 
Circuito rompido kW 30,0 29,80 
Secundário gerador de vapor (IL) kW 7,2 6,72 
Secundário gerador de vapor (BL) kW 5,0 4,95 

(a) R5M3.2 = Relap5/Mod3.2 (b) aproximado 
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Tab. 4 - Seqüência imposta de atuações no teste Lobi A1-93 (dados reais) 

— Evento Tempo e/ou condição de atuação 

•pngtura Os 
"Conexão entre as linhas do secundário, 
Fechamento das válvulas das linhas de 
alimentação e vapor, Resfriamento à 
-100K/h via válvula de alívio 

Pressão no pleno superior <132 bar (13 s) 

Desligamento do reator Pressão no pleno superior < 1 3 2 bar (13 s) mais 
atraso de 0,5 s 

Início da parada das bombas 23 s 
Xgua de alimentação auxiliar do 
gerador de vapor do IL e BL 

Nível do gerador de vapor no IL < 5 m ou 701 s e no 
BL < 5 m ou 1007 s 

Início da atuação dos acumuladores Pressão no pleno superior < 27 bar (1393 s) 
Fim do transiente 1982s 

Tab. 5 - Seqüência de eventos para o teste Lobi A1-93 

EVENTO TEW PO (s) EVENTO 
Teste Relap5/Mod3.2 

Estado estacionário -200 0 -100 ->0 
Início do transiente de despressurização (ruptura)3 

0,0 0,0 
Conexão entre as linhas do secundário® 0,0 12,5 
Pressão no sistema primário atinge 132 bar3,0 13,0 12,5 
Resfriamento à -100K/h ativo no secundário via vlv. de alívio3 13,0 12,5 
Fechamento das válvulas das linhas de alimentação e vapor* 13,0 12,5 
Início do decaimento da potência de aquecimento (pressão no 
pleno superior <132 bar mais atraso de 0,5 s)a 

13,5 13,05 

Início da parada das bombas (IL&BL) (23 s após o início do 
transiente, pressão no pleno superior =110 bar)a,b 

23,0 23,0 

Pressurizador vazio 29,7 
Vazio na linha de surto do pressurizador 26,0 30,5 
Saturação no pleno superior e nas pernas quentes 34,0 39,7 
Saturação nas pernas frias 80,0 216,5 
Saturação no pleno inferior 91,0 132,1 
Parada completa das bombas (IL&BL) 93,0 93,0 
Inserção do simulador de resistência para travamento de rotor 
da bomba do BL 

97,0 97,0 

Descobrimento na região do orifício da ruptura 140,0 198,0 
Início da abertura (6s) da válvula da água de alimentação 
auxiliar do gerador de vapor IL, permanecendo aberta3 

701,0 701,13 

Desobstrução do loop seal BL/IL 780,0/- 784,0/925,0 
Pressão do sistema primário menor que a do secundário 800,0 628,7 
Início de "dryout" no núcleo 1000,0 1259,9 
Início da abertura (6s) da válvula da água de alimentação 
auxiliar do gerador de vapor BL, permanecendo aberta3 

1007,0 1007,123 

Abertura da válvula de alívio (PORV) do pressurizador* 1151,0 1151,13 
Início da injeção dos acumuladores nas pernas quentes do 
IL&BL (pressão no pleno superior < 27 bar)3 

1393,0 1378,69 

Abertura de válvula de alívio (SRV) do pressurizador3 1492,0 1545,50 
Mínimo inventário de massa do sistema primário (valor, kg) 1589,0(73) 1389,9 (94) 
Temperatura do revestimento da barra aquecida no nível 8 
excede 650°Ca 

1646,0 -

Máxima temperatura do revestimento da barra aquecida no 
nível 8m (valor, K) 

1640,2 (630,4) 

.Desíigamento da potência3 (*1) 1646,0 1646,0 

.Fim do teste(*1) 1982,0 1970,0 
(a) condição do teste (b) aproximado 
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3.1.4 Análise dos Resultados da Simulação do Teste Lobi A1-93 com o Código 

Relap5/Mod3.2 

Esta análise está dividida em duas partes. A primeira consiste na execução de 

um transiente nulo (cálculo do estado estacionário) para verificar a adequação das 

condições iniciais aos valores nominais bem como a reprodutibilidade dos resultados 

ao longo do tempo. Na segunda parte, os resultados do cálculo do código 

dependentes do tempo são comparados com as tendências temporais medidas 

experimentalmente. Se necessário, pode ser realizada análise de sensibilidade 

apropriada variando-se as condições iniciais e de contorno e/ou dados de parâmetros 

específicos dentro de suas próprias faixas de incertezas. Para cada caso da análise 

de sensibilidade os usuários devem repetir o processo de qualificação. Tais casos são 

úteis para demonstrar a potencialidade do cálculo, para caracterizar as razões de 

possíveis discrepâncias entre tendências medidas e calculadas, para otimizar os 

resultados do código e as opções escolhidas pelo usuário, e para melhorar o 

conhecimento do código pelo usuário. 

Relativamente ao cálculo do estado estacionário, a última coluna da Tab. 3 

mostra os resultados obtidos pelo código Relap5/Mod3.2, para o teste Lobi A1-93, ao 

final do transiente nulo (-100 -> 0 s). Estes valores podem ser comparados com os 

dados reais do teste na mesma tabela. Para ilustrar a reprodutibilidade dos dados, as 

Figs. 11 a 15 mostram parâmetros relevantes calculados para o teste em questão e os 

correspondentes valores medidos experimentalmente, quando houver (obs.: os 

parâmetros nos gráficos aparecem aos pares, i.e. calculado e experimental). 

A Fig. 11 mostra os perfis temporais da pressão do sistema primário e do 

secundário comparadas com os respectivos resultados experimentais. As tendência 

no tempo, calculada e experimental, para a potência no núcleo podem ser vista na Fig. 

12. A comparação entre os valores calculado e experimental dos níveis de líquido 

colapsado para o pressurizador e para os geradores de vapor dos circuitos intacto (IL) 

e rompido (BL) está mostrada na Fig. 13. As tendências no estado estacionário para 

as temperaturas do fluido na entrada e saída do vaso do reator são mostradas na Fig. 

14. 
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Fig. 11 - Pressão do sistema primário e do secundário (teste Lobi A1-93) 
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Fig. 13 - Nível de líquido colapsado no pressurizador e nos geradores de vapor 

do circuito intacto e rompido (teste Lobi A1-93) 
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A temperatura da superfície do revestimento para a barra aquecida em posição 

axial intermediária está apresentada na Fiig. 15, novamente relacionada ao período de 

estado estacionário. De forma similar, diversos outros parâmetros apresentaram 

comportamento, para o período de estado estacionário, de boa reprodutibilidade no 

tempo, bem como mostraram-se adequados em relação aos valores nominais. 

tempo (s) 

Fig. 15 - Temperatura na superfície do revestimento da barra aquecida - posição 

axial intermediária (teste Lobi A1-93) 

A partir desses resultados, as seguintes observações gerais podem ser 

mencionadas: 

• o processo de qualificação da nodalização em nível de estado estacionário foi 

seguido e os critérios de aceitabilidade [23] foram verificados, 

• os valores calculados são estáveis e adequados, e 

• algumas discrepâncias nas temperaturas da superfície do revestimento das barras 

aquecidas podem ser explicadas considerando a localização dos termopares de 

medida (a temperatura calculada refere-se à superfície externa do revestimento ao 

passo que o valor experimental é medido em uma posição próxima à superfície). 
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Quanto à análise transiente, a Tab. 5 apresenta a seqüência de eventos obtida 

pelos cálculos juntamente com os valores verificados durante a evolução do teste. 

Através das Figs. 16 e 17 identificam-se as mesmas quatro janelas fenomenológicas 

mencionadas na Seção 3.1.2 (Figs. 8 e 9) para o teste em questão, podendo-se 

concluir que os principais fenômenos ocorridos durante o teste também foram 

reproduzidos, qualitativamente, pelos cálculos com o código Relap5/Mod3.2. As Figs. 

18 a 25 mostram a comparação entre o perfil temporal calculado e experimental para 

vários parâmetros relevantes. 

A Fig. 18 mostra as tendências das pressões dos lados primário e secundário, 

podendo-se observar uma concordância muito boa com os resultados medidos em 

todas as fases do transiente. Verifica-se na Tab. 5 que a pressão calculada do 

primário atinge a do secundário num instante de tempo anterior aquele do teste. Esta 

diferença está relacionada ao fato da pressão do lado primário ter sido levemente 

subestimada em relação à pressão medida, estando tal situação associada à descarga 

na ruptura em condições de saturação, como mostrado na Fig. 19 (primeiros dois 

parâmetros no eixo da esquerda). Entretanto, esta diferença pode ser considerada 

dentro das inevitáveis incertezas que afetam o respectivo cálculo de sistema. A 

massa integrada perdida pela ruptura é similar àquela experimental (últimos dois 

parâmetros no eixo da direita). 

A Fig. 20 mostra, respectivamente, o inventário de massa do sistema primário 

(primeiros dois parâmetros no eixo da esquerda) e o nível de líquido no vaso de 

pressão do reator (últimos dois parâmetros no eixo da direita). O maior inventário de 

massa calculado para o primário deve-se ao fato da reduzida massa integrada perdida 

pela ruptura. As discrepâncias na predição do nível de líquido no vaso de pressão do 

reator são decorrentes de erros na predição das distribuições de pressão e vazões 

dentro do vaso do reator e da transferência de calor dentro do núcleo. Incertezas 

experimentais existentes que caracterizam as medidas de queda de pressão (portanto, 

medidas de nível) são também contribuições para explicar as discrepâncias 

detectadas. 
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tempo (x100 s) 

Fig. 18 - Perfil temporal da pressão do primário e secundário (teste Lobi A1-93) 

Fig. 19 - Perfil temporal da vazão mássica na ruptura e da massa integrada 

perdida na mesma (teste Lobi A1-93) 
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tempo (x100 s) 

Fig. 20 - Perfil temporal da massa total do primário e do nível de líquido no vaso 

de pressão do reator (teste Lobi A1-93) 

As tendências das temperaturas do fluido na entrada e saída do núcleo são 

mostradas na Fig. 21. A diferença observada na temperatura de saída do núcleo está 

relacionada com o instante de tempo do início do "dryout" no núcleo (1000 s, medido 

no teste, e 1200 s, calculado pelo código, como listado na Tab. 5). Após a injeção do 

acumulador (Fig. 22) a ebulição é reduzida e assim, a temperatura do fluido continua a 

diminuir. O acumulador mostra-se mais eficiente no caso calculado. 

Após a atuação dos acumuladores, veja Fig. 22, a massa integrada injetada no 

sistema primário é um pouco superior ao valor medido. Como conseqüência, o nível 

de líquido no vaso de pressão do reator e o inventário de massa no lado primário (Fig. 

20) iniciam, antecipadamente, o recobrimento do núcleo. A atuação dos 

acumuladores elimina o "dryout" gerando assim, a diminuição das temperaturas das 

barras aquecedoras, como mostrado nas Figs. 23, 24 e 25, respectivamente para os 

níveis axiais inferior, intermediário e superior. 
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Fig. 21 - Perfil temporal das temperaturas do fluido na entrada e saída do núcleo 

(teste Lobi A1-93) 

tempo (x100 s) 

Fig. 22 - Perfil temporal da massa integrada injetada pelo acumulador conectado 

a perna quente dos circuitos intacto e rompido (teste Lobi A1-93) 
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tempo (x100 s) 

Fig. 23 - Perfil temporal da temperatura na superfície do revestimento da barra 

aquecida - posição axial inferior (teste Lobi A1-93) 

tempo (x100 s) 

Fig. 24 - Perfil temporal da temperatura na superfície do revestimento da barra 

aquecida - posição axial intsrmediária (teste Lobi A1-93) 
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tempo (x100 s) 

Fig. 25 - Perfil temporal da temperatura na superfície do revestimento da barra 

aquecida - posição axial superior (teste Lobi A1-93) 

Os seguintes comentários podem ser elaborados a partir desses resultados: 

a nodalização qualificada para a instalação Lobi/Mod2 com o código 

Relap5/Mod3.2 permitiu obter boa concordância entre os resultados preditos pelo 

código e aqueles medidos experimentalmente, 

os fenômenos ocorridos em todas as janelas fenomenológicas foram também 

identificados nos resultados do código, permitindo inferir que o código é capaz de 

predizer satisfatoriamente todos os aspectos termo-hidráulicos relevantes do 

transiente, 

da mesma forma que no teste, apenas uma situação de "dryout" foi observada, 

sendo remolhado e eliminado ("quenched") pela intervenção dos acumuladores 

conectados às pernas quentes dos circuitos intacto e rompido, 

as pequenas discrepâncias observadas entre tendências calculadas e medidas 

foram julgadas razoáveis e aceitáveis, visto que as mesmas podem ser 

consideradas dentro das faixas de incerteza. 
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3.1.5 Avaliação Qualitativa e Quantitativa da Precisão do Código no Teste Lobi A1-93 

A avaliação qualitativa da precisão dos resultados do código, apresentada nas 

Tabs. 6 e 7, está baseada em um procedimento sistemático [71] consistindo na 

identificação de fenômenos (lista CSNI) e de RTA's. Em ambos os casos, são 

adotados cinco níveis de julgamento de engenharia (E = excelente, R= razoável, M = 

mínimo, U = inadequado e"—" = não aplicável) [23], assim caracterizados: 

• Excelente - os resultados do código predizem qualitativa e quantitativamente bem 

o parâmetro medido (o cálculo encontra-se dentro da faixa de incerteza 

experimental), 

• Razoável - os resultados do código predizem qualitativamente bem, mas não 

quantitativamente, o parâmetro medido (o cálculo apresenta somente 

comportamento e tendências corretas), 

• Mínimo - os resultados do código não predizem adequadamente o parâmetro, mas 

a razão é compreendida e/ou prevista (o cálculo não encontra-se dentro da faixa 

de incerteza experimental, podendo até não ter tendências corretas), e 

• Inadequado - os resultados do código não predizem adequadamente o parâmetro 

e a razão não é compreendida (o cálculo não mostra tendência e comportamento 

corretos, as razões são desconhecidas e não previstas). 

Um julgamento qualitativo global positivo é obtido se não existe um fenômeno 

ou RTA qualificado como "U = inadequado". Pode-se também ter uma idéia da 

extensão da discrepância através dos parâmetros que caracterizam os RTAs (i.e. 

SVPs, TSEs, IPAs e NDPs, todos anteriormente definidos). 

A partir dos resultados apresentados nas Tabs. 6 e 7 para o presente caso, 

pode-se concluir que: 

• não houve a ocorrência de nenhum resultado qualificado como inadequado, 

• alguns RTAs não foram contemplados em virtude dos mesmos não terem feito 

parte do objetivo do teste experimental, como o caso da injeção pelo sistema de 

baixa pressão para remoção de calor residual, 

• a avaliação da precisão, adotando-se RTAs e KPh, permite caracterizar que a 

avaliação mostrou-se qualitativamente adequada e satisfatória. 

O ponto de vista positivo do julgamento qualitativo da avaliação da precisão 

permite proceder a avaliação quantitativa. Neste contexto, utiliza-se uma metodologia 

5 2 



especial (ferramenta computacional FFTBM), desenvolvida pelo DIMNP da 

Universidade de Pisa, baseada no método "Fast Fourier Transform", já mencionado 

anteriormente na Seção 2.3 e sucintamente descrito no Apêndice B. A Tab. 8 

apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação FFTBM acima citada estando a 

sua interpretação apoiada na discussão apresentada a seguir. 

Tab. 6 - Julgamento do desempenho do cálculo do código com base nos 

fenômenos incluídos na matriz definida pela CSNI [71] - teste Lobi A1-93 

Fenômeno 
Instalação Teste Julgamento 

do Cálculo Fenômeno 
LOBI/Mod2 A1-93 Relap5/Mod3.2 

Circulação natural em escoamento monofásico 0 + R 
Circulação natural em escoamento bifásico 0 + R 
Modo de condensação de refluxo e CCFL + — — 

Comportamento de circuito assimétrico + + M 
Vazão através da ruptura 0 0 E 
Separação de fase sem formação de nível de mistura 0 — — 

Nível de mistura e "entrainment" no lado secundário 
do gerador de vapor 

+ 
— — 

Nível de mistura e "entrainment" no núcleo + + R 
Estratificação em tubulações horizontais + + M 
Condensação e mistura em resfriamento de 
emergência do núcleo 

+ + R 

Desobstrução de "loop seal" 0 0 E 
Formação de piscina no pleno superior - CCFL — — — 

Distribuição de vazão e de vazios em núcleo grande — — — 

Transferência de calor em núcleo coberto 0 0 E 
Transferência de calor em núcleo parcialmente 
descoberto 

+ 0 R 

Transferência de calor no lado primário do gerador de 
vapor 

0 0 R 

Transferência de calor no lado secundário do gerador 
de vapor 

0 + R 

Termo-hidráulica do pressurizador + + E 
Hidráulica da linha de surto (CCFL, chocking) + — — 

Comportamento monofásico e bifásico de bomba 0 — — 

Calor estrutural e perdas de calor + + E 
Efeito de gás não-condensável sobre a vazão através 
da ruptura 

0 — — 

Separação de fase em junções tipo T + + M 
Comportamento de separador — — — 

Realimentação nuclear devido à termo-hidráulica — — — 

Mistura e transporte de boro — — — 

Para a instalação de teste 
versus fenômeno: 
o adequado para avaliação de 

código 

+ adequabilidade limitada 

— inadequada 

Para fenômeno versus teste Para fenômeno versus 
cálculo 
E = excelente 
R = razoável 
M = mínimo 
U = não-qualificado 
— = não aplicável 

o bem definido 
experimentalmente 

+ ocorrência, porém não bem 
caracterizado 

— não ocorrência ou não medido 
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Tab- 7 - Julgamento do cálculo do código com base nos Aspectos Termo-

hidráulicos Relevantes - teste Lobi A1-93 

Unidade Teste 
A1-93 

Calculado 
Relap/Mod3.2 

Julgamento 

RTA: Esvaziamento do pressurizador 
TSE Instante do esvaziamento s 26 30,5 E 
TSE Instante do desligamento da 

potência do núcleo 
s 13,5 13,1 E 

IPA Vazão mássica integrada através 
da linha de vapor (de zero até o 
esvaziamento) 

kg — — --

RTA: Comportamento de lado secund ário dos geradores de vapor 
TSE Fechamento da válvula da linha 

de vapor principal 
s 13 12,5 E 

SVP Diferença entre as pressões do 
primário e secundário em 100 s 

MPa 0,44 0,47 E 

SVP Nível no gerador de vapor 
(IL&BL) 
• ao fim da despressurização 

subresfriada 

m 

6,3 - 6,5 7,1 - 7 , 7 M 

• quando as pressões do 
primário e secundário se 
igualam 

• quando inicia a injeção dos 
acumuladores 

5 ,5 -5 ,4 

7 ,2 -6 ,4 

6 , 8 - 7 , 0 

7 ,1 -7 ,1 

M 

R 

• quando inicia a injeção do 
sistema de remoção de calor 
residual 

SVP Pressão no gerador de vapor 
• ao fim da despressurização 

subresfriada 

MPa 
8,1 8,3 E 

• quando as pressões do 
primário e secundário se 
igualam 

• quando inicia a injeção dos 
acumuladores 

6,0 

4,6 

6.5 

4.6 

R 

E 

• quando inicia a injeção do 
sistema de remoção de calor 
residual 

RTA: Despressurização subresfriada ("blowdown") 
TSE Condições de saturação no 

pleno superior 
s 34 39,7 R 

TSE Escoamento brfásico na ruptura s 140 198,0 R 
IPA Massa integrada através da 

ruptura até 30 s 
kg 34,2 32,6 E 
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Tab. 7 - Julgamento do cálculo do código com base nos Aspectos Termo-

hidráulicos Relevantes - teste Lobi A1-93 (cont.) 

Unidade Teste Calculado 
Relap/Mod3.2 

Julgamento 

RTA: Ocorrência do primeiro "dryout" 
TSE Instante do "dryout" s 1000 1260 R 
TSE Período de ocorrência do 

"dryout" envolvendo os vários 
níveis no núcleo 

s - 8 5 0 - 7 5 0 R 

SVP Pico de temperatura no 
revestimento ("peak cladding 
temperature - PCT) 

K 625 630,5 E 

SVP Potência linear média kW/m 0,505 0,505 E 
SVP Potência no núcleo / massa do 

primário 
kW/kg 1,01 1,18 R 

IPA Integral do "dryout" a 2/3 da 
altura ativa do núcleo 

°Cs 268979 190642 R 

NDP Massa do primário / massa inicial % 29,7 25,3 E 
RTA: Remolhamento pela desobstrução do "loop seal" 

TSE Instante de desobstrução do 
"loop seal* 

s IL — 
BL 780 

IL 925 
BL 784 E 

TSE Período de ocorrência do 
remolhamento 

s — — — 

TSE Instante em que o remolhamento 
é completado 

s — — — 

RTA: Despressurização saturac a 
TSE Instante em que as pressões do 

primário e secundário se igualam 
s 800 629 M 

SVP Vazão mássica na ruptura em 
200 s 
Vazão mássica na ruptura em 
1000s 

kg/s 0,36 
0,12 

0,32 
0,12 

U
J 

U
J 

IPA Massa integrada através da 
ruptura de 200 a 1000 s 

k g 172,5 164,1 R 

RTA: Massa no sistema primário 
TSE Instante de ocorrência do mínimo 

inventário de massa 
s 1589 1390 R 

SVP Mínimo inventário de massa kg 73 94 R 
SVP Potência linear média no instante 

de massa mínima 
kW/m 0,24 0,16 R 

SVP Massa mínima / volume da ITF kg/nrr3 112,6 144,9 M 
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Tab. 7 - Julgamento do cálculo do código com base nos Aspectos Termo-

hidráulicos Relevantes - teste Lobi A1-93 (cont.) 

Unidade Teste Calculado 
Reiap/Mod3.2 

Julgamento 

RTA: Ocorrência do seç |undo "dryout" 
TSE Instante do "dryout" s — — — 

TSE Período de ocorrência do 
"dryout" envolvendo os vários 
níveis no núcleo 

s 

SVP Pico de temperatura no 
revestimento ("peak cladding 
temperature - PCT) 

K — _ 

SVP Potência linear média kW/m — — — 

SVP Potência no núcleo / massa do 
primário 

kW/kg — — — 

IPA Integral do "dryout" a 2/3 da 
altura ativa do núcleo 

— — — 

NDP Massa do primário / massa inicial % — — — 

RTA: Comportamento dos acumuladores 
TSE início da injeção dos 

acumuladores 
s 1393 1379 E 

TSE Final da injeção dos 
acumuladores 

s — — — 

IPA Massa total injetada pelos 
acumuladores (até 1970 s) 

kg 87,2 77,4 R 

NDP Massa mínima / massa inicial % — — — 

Massa do primário / massa inicial % 19,1 21,6 E 
RTA: Ocorri meia do último "dryout" 

TSE Instante do "dryout" s — — — 

TSE Período de ocorrência do 
"dryout" envolvendo os vários 
níveis no núcleo 

s 

SVP Pico de temperatura no 
revestimento ("peak cladding 
temperature - PCT) 

K 

SVP Potência linear média kW/m — — — 

SVP Taxa de aumento da temperatura 
da barra 

K/s — — — 

SVP Potência no núcleo / massa do 
primário 

kW/kg — — — 

IPA Integral do "dryout" a 2/3 da 
altura ativa do núcleo 

°Cs — — — 

NDP Massa do primário / massa inicial % — — — 

RTA: Intervenção do RHR ("LPIS intervention") 
TSE Início da injeção de baixa 

pressão pelo RHR 
s — — — 

TSE Período de ocorrência do 
remolhamento 

s — — — 

TSE Remolhamento final s — — — 

Jf?A Vazão mássica integrada do 
início ao fim do remolhamento 

kg — — — 

NDP Massa do primário / massa inicial % — — — 
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Tab. 8 - Sumário dos resultados obtidos pela aplicação do método FFT aos 

parâmetros selecionados - teste Lobi A1-93 

PARÂMETRO (exp/calc) WF AA 
1) Pressão noj)leno superior 0,07 0,06 
2) Pressão no secundário do gerador de vapor 0,08 0,10 
3) Temperatura do fluido na entrada do núcleo 0,04 0,05 
4) Temperatura do fluido na saída do núcleo 0,06 0,53 
5) Temperatura do fluido na região do tampo do vaso ("upper head") 0,06 0,47 
6) Integral da vazão mássica através da ruptura 0,04 0,03 
7) Vazão mássica através da ruptura 0,17 0,62 
8) Temperatura na superfície da barra - posição axial inferior 0,05 0,11 
9) Temperatura na superfície da barra - posição axal intermediária 0,02 0,30 
10) Temperatura na superfície da barra - posição axial superior 0,06 0,63 
11) Inventário de massa do primário 0,05 0,23 
12) Nível de líquido no vaso do reator 0,03 0,23 
13) Nível de líquido no "downcomer" do gerador de vapor 0,04 0,34 
14) Temperatura do fluido na parte inferior do "downcomer* do 
gerador de vapor 

0,08 0,05 

15) Integral da massa injetada pelo ACC na perna quente do IL 0,04 0,13 
16) Integral da massa total injetada pelos ACCs 0,04 0,13 
17) Potência do núcleo 0,12 0,13 
18) Perda de pressão entre a entrada e a saída do gerador de vapor 
(IL) 

0,08 0,72 

19) Perda de pressão no "loop seal" (lado ascendente, BL) 0,04 0,51 
20) Perda de pressão no "loop seal* (lado descendente) 0,04 0,35 
21) Perda de pressão entre o pleno de entrada e o topo dos tubos em 
U do gerador de vapor, IL 

0,07 0,46 

22) Perda de pressão através do desvio "downcomer - upper head" 0,05 0,17 
23) Nível de líquido do pressurizador 0,05 0,22 

WFtot AAtot 
0,06 0,26 

A quantidade mais adequada para avaliar este nível quantitativo nesta 

metodologia é o fator de amplitude média ("Average Amplitude - AA"), que representa 

a grandeza relativa da discrepância obtida pela comparação entre as tendências 

calculada e medida para um dado parâmetro, e pelo qual um critério de aceitabilidade 

é definido (AA = 1 significa um cálculo comprometido por um erro de 100%). Após 

calcular a amplitude média para um conjunto com mais de vinte parâmetros 

selecionados e a amplitude média total (Total Average Amplitude - AAtot"), a precisão 

global do cálculo do código pode ser caracterizada por meio do critério AAtot < K, onde 

K representa um fator de aceitabilidade válido para todo o transiente. Quão mais 

baixo for o valor de AAtot, tão melhor será a precisão global do cálculo do código (isto 

significa maior capacidade de predição e aceitabilidade do código). 

A partir da experiência adquirida ern muitas aplicações do método FFT (mais 

de 200 cálculos de código analisados para cerca de 10 experimentos), foi escolhido 
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um fator de aceitabilidade K = 0,4 (vide Apêndice B) como um valor limiar de 

referência, identificando boa precisão para um cálculo do código. 

O fator freqüência ponderada ("Weigthed Frequency - WF") caracteriza a 

espécie do erro visto que seu valor enfatiza se o erro tem mais relevância em baixa ou 

alta freqüência. Dependendo do transiente, erros de alta freqüência podem ser mais 

aceitáveis do que aqueles de baixa freqüência. Em outras palavras, melhor precisão é 

obtida por valores baixos de AA e altos de WF. A freqüência ponderada total está 

associada a um determinado grupo de parâmetros, combinados através de uma 

determinada sistemática. 

Considerando também o objetivo de definir limites superiores para valores de 

AA relacionados aos parâmetros relevantes de segurança (p. ex., temperatura do 

revestimento da barra, pressão do sistema primário, inventário de massa residual), um 

requisito adicional a ser atendido relaciona-se à AA avaliada para a pressão do 

sistema primário. A precisão desse parâmetro termo-hidráulico, nas várias fases do 

transiente, deve satisfazer o critério AAp, <0,1 (vide Apêndice B). Em outras palavras, 

um erro médio de 10% pode ser tolerado na predição da pressão do sistema primário 

durante! o transiente. O principal objetivo da avaliação quantitativa da precisão é 

atender ambos os critérios de aceitabilidade do método. 

Nesta análise, considerando tendências de 23 parâmetros calculados e 

medidos, obteve-se (ver Tab. 8) os valores de AAtot igual a 0,26 (bem abaixo do limite 

de aceitabilidade de 0,4) e de AApr igual a 0,06 (também inferior ao limite de 0,1). Isto 

caracteriza uma boa avaliação quantitativa da precisão, mostrando assim que o código 

está positivamente avaliado em relação às suas capacidades para predizer este tipo 

de transiente. 

3.1.6 Aplicação do Código CIAU ao Teste Lobi A1-93 

Esta aplicação do CIAU tem o principal objetivo de realizar uma qualificação 

independente deste código visto que o teste Lobi A1-93 não é parte da base de dados 

das matrizes e vetores associados as precisões e incertezas. Em outras palavras, 

este teste não foi usado para preencher hipercubos com incertezas na matriz de 

incerteza na quantidade (QUM) e no vetor de incerteza no tempo (TUV), como já 

explicado anteriormente. 
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As principais considerações adotadas para esta aplicação do código CIAU, 

como parte da qualificação independente, são: 

• o processo de qualificação da nodalização em nível de estado estacionário e de 

transiente usando o código Relap5/Mod3.2 foi considerado adequado, como 

apresentado nas seções precedentes e também na referência [42], 

• o processo de avaliação qualitativa e quantitativa da precisão do código 

Relap5/Mod3.2 também foi satisfatoriamente completado, como mostrado na 

Seção 3.1.5 e documentado na referência [42], 

• a nodalização com o código Relap5/Mod3.2 aplicada para a análise do teste Lobi 

A1-93 pode ser considerada como um Modelo de Simulação Analítico, ASM na 

nomenclatura da metodologia UMAE, para que os resultados possam ser usados 

pelo código CIAU. 

O processo considerado para obtenção das bandas de incerteza pelo código 

CIAU pode ser resumido da seguinte forma: 

• execução de um cálculo com um ASM, 

• identificação da seqüência de tempo dos hipercubos considerando as seis 

variáveis da base de dados calculada, 

• verificação de que cada hipercubo do passo acima inclui valores de incerteza 

representativos (incerteza para a pressão no pleno superior, o inventário de massa 

do primário e a temperatura da superfície do revestimento da barra a 2/3 da altura 

ativa, as três variáveis selecionadas no bloco e do diagrama do código CIAU 

apresentado na Fig. 3 da Seção 2.3). Este passo não é necessário no contexto do 

uso padrão do código CIAU; sendo necessário enquanto um número reduzido de 

experimentos que tenham sido usados para constituir a matriz QUM e o vetor TUV, 

• obtenção de valores relevantes de incerteza a partir dos hipercubos e dos 

intervalos de tempo, 

• combinação dos valores lidos no passo anterior para obtenção das bandas 

contínuas superior e inferior de incerteza. 

Os resultados da aplicação do código CIAU para o caso da simulação do teste 

Lobi A1-93, adotando a matriz QUM e o vetor TUV de primeira espécie [38], são dados 

nas Fieis. 26 a 28, mostrando, respectivamente, os valores calculado e medido no 

teste da pressão no pleno superior, do inventário de massa do primário e da 

temperatura da superfície do revestimento da barra aquecida a 2/3 da altura ativa, 

juntamente com as curvas contínuas calculadas das bandas superior e inferior de 
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incerteza, também documentados na referência [43] como parte deste trabalho. As 

tendências medidas experimentalmente são usadas para mostrar o sucesso da 

avaliação de incerteza e, eventualmente, qualificar a metodologia de incerteza. 

tempo (x100 s) 

Fig. 26 - Pressão no pleno superior calculada, experimental e as bandas de 

incerteza (teste Lobi A1 -93) 

A partir desses resultados, pode-se inferir que: 

• as bandas de incerteza entre 37 e 431 s não estavam completas visto que os 

hipercubos caracterizando o status da planta não continham valores ou esses 

hipercubos ainda não tinham sido preenchidos com dados de incerteza que 

satisfizessem os requisitos estatísticos, 

• a queda do inventário de massa experimental (Figs. 20 e 27) durante a parte inicial 

do transiente (poucos segundos após o tempo zero) é relatado [68,69] pelos 

experimentalistas como um resultado não qualificado. Portanto, esta quantidade 

nesía faixa do teste deve ser desconsiderada no presente contexto, 

• as bandas de incerteza apresentadas, impostas sobre a tendência calculada, 

envelopam os dados experimentais, 
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Fig. 27 - Inventário de massa do sistema primário: calculado, experimental e as 

bandas de incerteza (teste Lobi A1-93) 
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experimental e as bandas de incerteza (teste Lobi A1-93) 
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,, os recursos necessários para aplicações do código CIAU são basicamente aqueles 

requeridos para executar o cálculo do código de sistema, 

„ as variações bruscas nas curvas representando os limites superior e inferior das 

bandas de incerteza são típicas, originando-se de variações no status da planta, e 

portanto dos hipercubos correspondentes, durante o transiente. Espera-se que 

essas variações bruscas sejam bem mais suaves quando um número razoável de 

testes estiver disponível para gerar as incertezas para a matriz QUM e o vetor 

TUV, 

i» o valor da incerteza da quantidade em um hipercubo, especialmente se a incerteza 

no tempo é grande, pode sombrear ou mascarar valores pequenos relacionados 

com os hipercubos vizinhos, 

* o erro no tempo (TUV) para qualquer variável é o mesmo ou aumenta durante o 

transiente. Isto não é o caso para o erro associado à quantidade (QUM), que pode 

diminuir no tempo durante o transiente. O significado físico da compensação de 

erro foi explicada na referência [23], 

« o efeito-usuário considerado na metodologia de incerteza é evitado na aplicação 

do código CIAU. Todos os julgamentos de engenharia, requerendo avaliações 

subjetivas, estão embutidos no método e não são necessários para a aplicação 

direta do método. 

A restrição descrita na primeira observação não está relacionada aos 

procedimentos do método, mas sim, com a necessidade de ampliação da base de 

ciados de incertezas que compõem a matriz QUM e o vetor TUV, como já mencionado. 

Deve-se, entretanto, enfatizar que isto é um processo contínuo para o CIAU. 

Os resultados obtidos por esta aplicação para a qualificação independente do 

código CIAU mostram que a ferramenta é adequada para uso, embora a necessidade 

de ampliar a base de dados de incertezas seja evidente. 

Diante dos resultados aqui apresentados para o teste Lobi A1-93 com o uso do 

código de sistema Relap5/Mod3.2, tanto do ponto de vista qualitativo como 

quantitativo, os mesmos podem ser adotados para obter novos dados relacionados à 

precisão (QAM e TAV) e extrapolados para incertezas (QUM e TUV) de modo a 

ampliar a base de dados do CIAU. 

As peculiaridades do procedimento CIAU e sua aplicabilidade foram 

satisfatoriamente atingidas. Além disso, foi possível verificar a validade do conceito 
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usado para Avaliação Interna de Incerteza ("Internai Assessment of Uncertainty -

IAU"). 

3.2 Simulação do Teste LOBI BT-02 

3.2.1 Descrição do Teste Lobi BT-02 

Considerando a mesma instalação Lobi/Mod2 apresentada na Seção 3.1.1, o 

teste BT-02 [72,73] representa um transiente especial de PWR originado por uma 

perda completa de água de alimentação (principal e auxiliar) dos geradores de vapor 

através do isolamento de todas as linhas de água de alimentação. Uma rápida perda 

da ebulição ocorre no secundário dos geradores de vapor. A pressão do primário é 

controlada pela operação do aquecedor e da válvula de alívio do pressurizador. Na 

segunda fase do teste é executado um procedimento de recuperação do resfriamento 

da instalação através do processo de alimentação e extração ("feed and bleed") pelo 

sistema primário, usando a injeção do Sistema de Injeção de Segurança de Alta 

Pressão ("High Pressure Safety Injection System - HPIS") nas pernas frias dos 

circuitos intacto e rompido (IL & BL). 

Os objetivos específicos do teste, iniciado com a instalação operando em plena 

potência, são: 

• fornecer dados para a avaliação de modelos de troca de calor nos geradores de 

vapor durante a ocorrência de "dryout" no lado secundário, e 

• avaliar a eficiência da técnica de "feed and bleed" para recuperação e resfriamento 

das condições do sistema primário. 

O cenário transiente do teste BT-02 pode ser visto nas Figs. 29 e 30, que foram 

subdivididas em quatro janelas fenomenológicas, a saber 

• PhW A: circulação forçada, desligamento da potência do núcleo (0-»580 s), 

• PhW B: circulação natural (580 3000 s), 

• PhW C: diminuição do inventário de massa (3000 4993 s), e 

• PhW D: recuperação (4993 -» 10000 s). 

As condições iniciais especificadas e medidas para o teste estão listadas na 

Tab. 9. Os pontos de atuação de sistemas e válvulas impostos ao transiente e a 

seqüência de eventos resultante são apresentados na Tab. 10. 
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Fig. 29 - Tendências medidas da pressão do primário (PA38), pressão do 

secundário (PA87S) e temperatura da superfície da barra (TH38F311) (teste Lobi 

BT-02) 

tempo (x1000 s) 

Fig. 30 - Tendências medidas da massa do sistema primário (CIPRIM) e da vazão 

mássica total injetada pelo HPIS (QM50HPI) (teste Lobi BT-02) 
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Tab. 9 - Condições iniciais para o teste Lobi BT-02 

Parâmetro Unidade Especificado Medido R5M3.2" 

Sistema Primário 
"pressão no pleno superior MPa 15,8 16,0 16,00 
Inventário de massa do primário Kg 434,18 437,41 

Vaso de pressão do reator 
"potência do núcleo MW 5,28 5,22 5,22 
Vazão mássica no núcleo Kg/s(%) 26,684 (95,3) 26,06 (94,35) 
Vazão mássica de desvio no núcleo Kg/s(%) 1,316(4,7) 1,56(5,65) 
Temperatura no pleno superior °C 300,82 299,59 
Circuito intacto(IL) / rompido(BL) 

Vazão mássica kg/s 21,0/7,0 20,5/7,2 20,44/7,174 
Temperatura na entrada do vaso °C 294,0/294,0 292,0/294,0 292,4/292,3 
Temperatura na saída do vaso °C 326,0/326,0 324,0/326,0 325,1/325,0 
Velocidade da bomba rad/s 512,4/413,6 489,6/404,7 

Pressurizador 
Nível de água m 4,8 4,9 5,01 
Temperatura °C 346,0 347,0 347,06 

Sistema de injeção de alta 
pressão (HPIS): 

Temperatura do líquido °c 30,0 30,0° 30,0 
Agua de selagem da bomba de 

refrigeração 
Vazão mássica (IL & BL) kg/s - 0,0111/0,0126° 0,0111/0,0126 
Temperatura °C - 30,0° 30,0 

Sistema Secundário 
Gerador de vapor (IL) 

Pressão no domo de vapor MPa 6,45 6.4 6,40 
Vazão mássica kg/s 2,0 2,02 2,02 
Temperatura de entrada / saída °c 210,0/280,0 215,0/280,0 215,0/279,80 
Nível de líquido no "downcomer" m 8,0 8,1 7.21 
Inventário de massa kg 253,908 252,766 
Razão de recirculação 5,6 6,4b 5,29 

Gerador de vapor (BL) 
Pressão no domo de vapor MPa 6,45 6,4 6,40 
Vazão mássica kg/s 0,67 0,72 0,72 
Temperatura de entrada / saída °C 210,0/280,0 215,0/280,0 215,0/279,80 
Nível de líquido no "downcomer" m 8,4 8,5 8,05 
Inventário de massa kg 87,123 88,28 
Fíazão de recirculação 4,1 4.3° 4,10 

Perdas d e Calor 
Vaso de pressão do reator kW 19,4 18,73 
Pressurizador kW 6,6 6,60 
Circuito intacto / rompido kW 42,0/30,0 41,75/29,67 
Lado secundário do gerador de 
vapor (IL/BL) 

kW 24,0/18,0 5,01/6,67 

(a) R5M3.2 = Relap5/Mod3.2 (b) aproximado 
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Tab. 10 - Seqüência de eventos para o teste Lobi BT-02 

EVENTOS TEMPO (s) EVENTOS 
Teste R5M32 

- Início do estado estacionário -291,0 -100,0 
- Término do estado estacionário3 0,0 0,0 
- Início da fase 1 (perda da água de alimentação)3 

0,0 0,0 
- Isolamento das linhas de água de alimentação e de 
vapor dos geradores de vapor. Tempo de fechamento - 1 
s8 

0,0 0,0 

- Habilitação das válvulas de alívio do secundário dos 
geradores de vapor em 6,45 MPa (nominal)3 

0,0 0,0 

- Manutenção da regulagem nominal do aquecedor do 
pressurizador* 

0,0 0.0 

- Habilitação da válvula de controle e da PORV na pressão 
da válvula de controle de 16,2 MPa3 

0,0 0,0 

- Habilitado o controle normal do aquecedor do 
pressurizador para manter a pressão do prânário acima de 
15,4 MPa mais a compensação das perdas de calor do 
pressurizador3 

22,0 22,0 

- Alteração do ponto de atuação da válvula de alívio do 
secundário para 7,93 MPaa 

37,0 37,0 

- Início do desligamento da potência do núcleo3 41,2 41,2 
- Fim do transiente inicial 288,0 300,0 
- Início da diminuição da velocidade das bombas3 580,0 580,0 
- Parada de ambas as bombas3 779,0 792,5/782,5 
- Simulador de resistência de rotor travado na bomba do 
BL posicionado no modo "resistência*3 

782,0 782,0 

- Início da degradação da taxa de remoção de calor do 
lado secundário 

1100,0 1265,6 

- Redução do escoamento no tubo em U instrumentado do 
gerador de vapor do BL 

1400,0 D na 

- "Dryout* do lado secundário do gerador de vapor do IL 2700,0 2394,0 
- "Dryout" do lado secundário do gerador de vapor do BL 3700,0 3065,0 
- Condição de pressão do sistema em 16,2 MPa e 
subresfriamento de 1,4 K11 

4993,0 4993,0 

- Término da fase 1 4993,0 4993,0 
- Início da Fase 2 ("feed and bleed" no sistema 
primário) 

4993,0 4993,0 

- Abertura da PORV3 4993,0 4993,0 
- Início da injeção do HPIS na pema fria do IL & BL3 4993,0 4993,0 
- Alterado o ponto de atuação da válvula de alívio do 
secundário para 8,1 MPa3 

4993,0 4993,0 

- Potência do aquecedor do pressurizador em 6,6 kW® 4993,0 4993,0 
- Formação de vazio na pema quente do BL 5000,0 -5034,0 
- Descarga de vazão bifásica através da PORV 5100,0 5070,0 
- Formação de vazio na pema quente do IL 6100,0 -5034,0 
- Descarga de vazão monofásica através da PORV 6600,0 5840,0 
- Vazão do HPIS superior a vazão através da PORV 7200,0 7330,0 
- Descarga de vazão bifásica através da PORV 8000,0 7410,0 
- Término do teste 10016,0 10000,0 
- Eventos adicionais calculados 
- Nível mínimo no pressurizador (valor, m) 586,2 (3,43) 605,0 (3,37) 
- Máxima temperatura na superfície da barra no nível 8 
(valor, °C) 

4980,0 (349,0) 4993,0(343,6) 

- Mínimo inventário de massa do primário (valor, kg) 7014,0(201,0) 7399,7 (191,58) 
(a) condição do teste (b) na - não aplicável (c) aproximado 
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3.2.2 Descrição da Nodalização Lobi/Mod2 para o Teste Lobi BT-02 

A descrição e o esquema da nodalização Lobi/Mod2, mostrado na Fig. 10, 

Seção 3.1.3 para o teste A1-93, também é utilizada aqui, obviamente efetuando 

pequenas alterações e adaptações pertinentes ao presente caso, que inclui as 

condições iniciais e de contorno deste teste. 

3.2.3 Análise dos Resultados da Simulação do Teste Lobi BT-02 com o Código 

Relap5/Mod3.2 

Como no caso anterior, esta análise consta de duas partes. A primeira 

consiste na simulação de 100 s de um transiente nulo para verificar a adequação e 

reprodutibilidade das condições iniciais. Na segunda parte, os resultados 

dependentes do tempo, obtidos com o código, são comparados com as tendências 

temporais experimentais medidas durante a realização do teste. Se necessário, 

podem ser feitas análises de sensibilidade apropriadas variando-se as condições 

iniciais e de contorno e/ou dados de parâmetros específicos dentro de suas próprias 

faixas de incertezas, devendo-se repetir o processo de qualificação para cada caso da 

análise de sensibilidade. Estes casos são úteis para demonstrar a robusteza do 

cálculo, para caracterizar as razões de possíveis discrepâncias entre tendências 

medidas e calculadas, para otimizar os resultados do código e as opções escolhidas 

pelo usuário, e para melhorar o conhecimento do código pelo usuário. 

Isto foi exatamente a situação ocorrida na simulação do teste Lobi BT-02 com o 

código Relap5/Mod3.2, também documentada na referência [74] como parte deste 

trabalho. Quando a simulação foi realizada com os dados de entrada para o caso 

referência, os resultados do código apresentaram algumas discrepâncias observadas 

na comparação com os resultados experimentais. As principais razões identificadas 

para esta situação foram associadas à taxa de escoamento muito baixa no período de 

circulação natural e à elevada perda de calor para o ambiente no lado secundário dos 

geradores de vapor. A referência [75] apresenta um estudo detalhado sobre esses 

fenômenos e também sobre as instabilidades ocorridas no interior dos tubos em U dos 

geradores de vapor (alguns deles podem não apresentar escoamento do fluido 

durante o transiente afetando, portanto, a transferência de calor). 
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Dessa forma, no contexto desta tese, a análise aqui apresentada está 

associada aos resultados obtidos para um caso de sensibilidade, onde somente a 

perda de calor para o ambiente no lado secundário dos geradores de vapor (IL & BL) 

foi reduzida (5 & 7 kW) em relação ao caso referência (18 & 24 kW). Na realidade, 

devido ao detalhamento considerado para a nodalização dos tubos em U dos 

geradores de vapor não ter sido adequado para representar a transferência de calor 

degradada (provocada pela baixa taxa de escoamento em circulação natural, inclusive 

não ocorrendo, no teste, escoamento de fluido em alguns dos tubos em U) a redução 

da perda de calor para o ambiente indiretamente compensa este efeito, uma vez que 

mais calor é retido nos geradores de vapor. 

Relativamente ao cálculo do estado estacionário, a última coluna da Tab. 9 

mostra os resultados obtidos pelo código Relap5/Mod3.2, para o teste Lobi BT-02, ao 

final do transiente nulo (-100 -» 0 s). Estes valores podem ser comparados com os 

dados reais do teste na mesma tabela. Para ilustrar a reprodutibilidade dos dados, as 

Figs. 31 a 36 mostram parâmetros relevantes calculados para o teste em questão e os 

correspondentes valores medidos experimentalmente (obs.: os parâmetros nos 

gráficos aparecem aos pares, i.e. calculado e experimental). 

A Fig. 31 mostra a evolução temporal da pressão do sistema primário e do 

secundário comparada com os respectivos resultados experimentais. O 

comportamento calculado e experimental, no estado estacionário, para a potência no 

núcleo pode ser vista na Fig. 32. A comparação entre os valores calculado e 

experimental do inventário de massa do sistema primário e do secundário dos 

geradores de vapor dos circuitos intacto (IL) e rompido (BL) está mostrada na Fig. 33. 

A Fig. 34 mostra boa reprodutibilidade e adequação aos valores nominais para a 

vazão mássica no circuito intacto e rompido durante o transiente nulo do estado 

estacionário. O valor do estado estacionário do nível de líquido no pressurizador pode 

ser visto na Fig. 35. A tendência no tempo para a temperatura da superfície do 

revestimento na posição axial intermediária está mostrada na Fig. 36, também 

associada ao período de estado estacionário. 
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Fig. 33 - Inventário de massa do sistema primário e do secundário dos 

geradores de vapor (teste Lobi BT-02) 
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As mesmas conclusões obtidas para o comportamento global da instalação no 

estado estacionário para o teste Lobi A1-93, apresentadas na Seção 3.1.4, também 

são verificadas neste teste Lobi BT-02, a saber 

• o processo de qualificação da nodalização em nível de estado estacionário foi 

seguido e os critérios de aceitabilidade [23] foram verificados, 

• os valores calculados são estáveis e adequados, e 

• pequenas discrepâncias nas temperaturas da superfície do revestimento das barras 

aquecidas podem ser explicadas considerando a localização dos termopares de 

medida (a temperatura calculada refere-se à superfície externa do revestimento ao 

passo que o valor experimental é medido em uma posição próxima à superfície). 

Relativamente à análise transiente, os resultados obtidos para a seqüência de 

eventos estão apresentados na Tab. 10 em conjunto com os valores medidos durante 

a realização do teste. 

As quatro janelas fenomenológicas para o teste Lobi BT-02, descritas na Seção 

3.2.1 (Figs. 29 e 30), foram também identificadas nesta simulação (Figs. 37 e 38). 

Qualitativamente, pode-se afirmar que os principais fenômenos físicos ocorridos no 

teste também foram reproduzidos neste cálculo de sensibilidade com o código 

Relap5/Mod3.2. 

As Figs. 39 a 46 mostram a comparação entre as tendências no tempo 

calculada e experimental para vários parâmetros relevantes do teste (na legenda das 

figuras, os parâmetros são mostrados aos pares: calculado e experimental). 

A Fig. 39 apresenta a evolução temporal das pressões do primário e do lado 

secundário do gerador de vapor do circuito rompido (BL), podendo-se observar uma 

boa concordância da pressão do primário calculada e medida em todas nas duas 

fases do transiente envolvendo as quatro janelas fenomenológicas. Entretanto, para a 

pressão do lado secundário do gerador de vapor, a concordância foi satisfatória até 

cerca de 3000 s do transiente. Após este tempo, os resultados calculados não 

acompanharam as medidas experimentais, cujas razões estão relacionadas à: 

• taxa de escoamento muito baixa, Fig. 40, associada a instabilidades durante o 

período de circulação natural bifásica, 

72 



I I | I I I I | I 1 11 | I I I I | r I I I j ! i I I | I I I I | I I I ! | M I I | I I u | I I I I 

— A — P430010000 

— B — p820010000 

— e — httemp999100115 " 

420 

3 9 0 

3 6 0 . 

3 3 0 

Ü O 

2 3 
13 

2 7 0 

Q I I I I I 1 I I M I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I M I M I I I I I I I I I I I I 1 M I I I I I I I I 2 4 0 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tempo (x1000 s) 

Fig. 37 - Tendências calculadas da pressão do primário (p43001), pressão do 
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Fig. 38 - Tendências calculadas da massa do sistema primário (cntrivar77) e da 

vazão mássica total injetada pelo HPIS (cntrivar188) (teste Lobi BT-02) 
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• transferência de calor degradada como conseqüência do inventário de massa 

muito baixo no secundário do gerador de vapor, Fig. 41, 

• modelagem dos tubos em U do gerador de vapor (com um único tubo equivalente 

para representar o conjunto de tubos) que não se mostrou capaz de predizer o 

comportamento observado para o escoamento de fluido nos mesmos, onde alguns 

tubos em U não tiveram escoamento nesta fase do experimento. 

Apesar desses fetos, todos os eventos e os outros parâmetros mostraram boa 

concordância com o comportamento medido experimentalmente, como pode ser visto 

nos próximos gráficos e também na seqüência de eventos (Tab. 10). 

A Fig. 40 mostra os valores calculado e experimental da vazão mássica na 

perna quente do circuito intacto (IL) e rompido (BL), podendo-se observar patamares 

bem reduzidos no regime de circulação natural (aproximadamente 0,9 e 0,3 kg/s para 

os circuitos intacto e rompido, respectivamente). Os níveis de líquido colapsado no 

pressurizador e no secundário dos geradores de vapor (IL & BL) estão mostrados na 

Fig. 41 comparativamente com os respectivos valores medidos. 

tempo (x1000 s) 

Fig. 41 - Perfil temporal do nível de líquido no pressurizador e nos geradores de 

vapor (IL & BL) (teste Lobi BT-02) 
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O sistema primário não apresentou qualquer distúrbio relevante até o 

isolamento da turbina aos 37 s, que resultou num pequeno pico na pressão do 

primário devido ao conseqüente aumento da temperatura do fluido primário. Após o 

desligamento da potência do reator, em 41,2 s, a potência é reduzida ao patamar de 

calor residual e o aumento da pressão do primário é interrompido. O desligamento da 

potência também provoca um esfriamento e contração do fluido primário. A pressão 

do primário diminui e se estabiliza em cerca de 15,4 MPa devido à potência imposta 

aos aquecedores do pressurizador. Esses comportamentos podem ser observados, 

indiretamente, pela evolução do nível de líquido no pressurizador, Fig. 41. 

Em 580 s as bombas de refrigeração são desligadas e assim, estabelece-se 

uma circulação natural monofásica nos circuitos, Fig. 40. A degradação da 

transferência de calor do lado secundário do gerador de vapor (veja Tab. 10), causada 

pela redução do inventário do secundário (Fig. 41), provoca um aumento da 

temperatura do fluido no lado primário. A pressão do primário, então, atinge o ponto 

de atuação da válvula de controle do pressurizador que se abre para manter a pressão 

do sistema inferior a 16,2 MPa, como estabelecido pelas condições impostas ao teste 

(veja Tab. 10). 

Quando as condições termodinâmicas no pleno superior do reator 

aproximavam-se das condições de saturação (com baixo grau de subresfriamento), a 

válvula de alívio do pressurizador (PORV) foi aberta, em 4993 s, e mantida nessa 

condição até o fim do transiente. Este evento caracterizou o final da primeira fase do 

teste e o início da fase de "feed and bleed" para recuperação das condições para 

resfriamento do sistema através da injeção de água pelo HPIS e extração de vapor ou 

líquido pela válvula PORV do pressurizador, Fig. 42. A pressão do primário se reduz a 

baixos valores, porém, permanecendo sempre acima da pressão do secundário. O 

núcleo não foi descoberto. 

Até o final da primeira fase do transiente, o sistema primário perdia somente 

uma pequena quantidade de massa (através da válvula de controle do pressurizador a 

fim de manter a pressão inferior a 16,2 MPa) e assim, o inventário de massa do 

sistema primário praticamente não se alterava. Quando a PORV foi mantida aberta na 

segunda fase (fase de "feed and bleed"), o inventário de massa do sistema primário 

começa a diminuir, devido à massa perdida através da PORV durante a 

despressurização do sistema no processo "bleed", como mostrado na Fig. 43. 
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Fig. 42 - Perfil temporal da vazão mássica através da PORV do pressurizador e 

injetada pelo HPIS (teste Lobi BT-02) 

tempo (x1000 s) 

Fig. 43 - Perfil temporal do inventário de massa do sistema primário (teste Lobi 

BT-02) 
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Esta situação é revertida quando a massa injetada pelo HPIS se torna superior 

à massa perdida através da PORV (vide Fig. 42) em cerca de 7400 s. A injeção pelo 

HPIS também remolha e elimina ("quenched") o "dryout" que estava ocorrendo nas 

barras aquecidas do núcleo (com potência gerada equivalente ao calor de decaimento 

do núcleo), como mostrado na Fig. 44 apresentando a temperatura da superfície do 

revestimento da barra aquecida na posição axial intermediária. 

tempo (x1000 s) 

Fig. 44 - Perfil temporal da temperatura da superfície da barra aquecida -

posição axial intermediária (teste Lobi BT-02) 

As Figs. 45 e 46 mostram a vazão mássica total nas pernas frias injetada pelo 

HPIS e a vazão mássica perdida através da PORV do pressurizador como função da 

pressão, respectivamente, para os resultados calculados e os valores experimentais. 

Pode-se observar um processo estável de "feed and bleed" no final do transiente onde 

o sistema primário é reinundado e despressurizado. 
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Diante dos resultados obtidos na análise deste cálculo de sensibilidade, as 

seguintes conclusões podem ser estabelecidas: 

• a nodalização qualificada para a instalação Lobi com o código Relap5/Mod3.2 

permitiu obter, numa visão global, uma concordância satisfatória entre os resultados 

preditos pelo código e aqueles medidos no teste em todas as fases do transiente, 

envolvendo as quatro janelas fenomenológicas. Ressalta-se, entretanto, como 

mencionado anteriormente, que a nodalização necessita ser aprimorada no tocante 

à modelagem para o conjunto de tubos em U dos geradores de vapor no sentido de 

permitir representar o fenômeno de não ocorrência de escoamento em alguns 

desses tubos, de modo a melhor integrar o caso referência, 

• os fenômenos experimentais ocorridos em todas as janelas fenomenológicas 

selecionadas foram também identificados nos resultados calculados, 

• essas observações permitem dizer que o código é capaz de predizer 

siatisfatoriamente todos os aspectos significantes do transiente, e 

• pequenas discrepâncias observadas entre tendências calculada e medida foram 

étvaliadas como razoáveis e aceitáveis, visto que as mesmas podem ser 

consideradas dentro das incertezas associadas. 

Como esses resultados referem-se à simulação de um caso de sensibilidade 

para o teste Lobi BT-02 usando o código Relap5/Mod3.2, é sugerido que um estudo de 

sen sibilidade mais detalhado seja feito a fim de aperfeiçoar o caso referência. Neste 

contexto, é recomendado que seja adotada uma nova nodalização para o gerador de 

vapor considerando dois ou três componentes do código para modelar grupos de 

tubos em U em paralelo. Isto visa representar melhor as instabilidades de escoamento 

durante as condições de circulação natural bifásica. Outra tentativa é refinar os nodos 

inferiores da modelagem do gerador de vapor no sentido de buscar uma transferência 

de calor mais efetiva nesta região. 

Como os resultados obtidos com a simulação deste caso de sensibilidade 

apresentaram um comportamento fenomenológico global satisfatório, entende-se 

então, que os mesmos podem ser utilizados no contexto da qualificação independente 

para o código CIAU. 

3.2.4 Avaliação Qualitativa e Quantitativa da Precisão do Código no Teste Lobi BT-02 

A exemplo da discussão apresentada na Seção 3.1.5 para o caso do teste Lobi 

A1-S3, a avaliação qualitativa da precisão dos resultados do código para o teste Lobi 

80 



BT-02 está apresentada nas Tabs. 11 e 12, seguindo os mesmos procedimentos 

anteriormente descritos, podendo-se concluir que: 

• não houve a ocorrência de nenhum resultado qualificado como inadequado, 

• alguns RTAs não foram contemplados em virtude dos mesmos não terem feito 

parte do objetivo do teste experimental, como o caso da injeção pelo sistema de 

baixa pressão para remoção de calor residual, 

• <3 avaliação da precisão, adotando-se RTAs e KPh, permite caracterizar que a 

avaliação mostrou-se qualitativamente adequada e satisfatória. 

O julgamento qualitativo da avaliação da precisão sendo positivo, permite 

realizar a avaliação quantitativa da precisão do código através da ferramenta FFTBM. 

A Tab. 13 apresenta os resultados obtidos com a aplicação desta ferramenta. 

Tab. 11 - Julgamento do desempenho do cálculo do código com base nos 

fenômenos incluídos na matriz definida pela CSNI [71] - teste Lobi BT-02 

Fenômeno 
Instalação Teste Julgamento 

do Cálculo Fenômeno 
LOB!/Mod2 BT-02 Relap5/Mod3.2 

Circulação natural em escoamento monofásico 0 + R 
Circulação natural em escoamento bifásico 0 + R 
Termo-hidráulica do núcleo 0 0 E 
Terrno-hidráulica no lado primário do gerador de 
vapor 

0 0 M 

Terrno-hidráulica no lado secundário do gerador de 
vapor 

0 0 M 

Terrno-hidráulica do pressurizador + 0 E 
Hidráulica da linha de surto (CCFL, chocking) + 0 E 
Escoamento na válvula de ruptura + — — 

Comportamento monofásico e bifásico da bomba 0 0 E 
Rea imentação nuclear devido à termo-hidráulica — — — 

Calor estrutural e perdas de calor + + R 
Mistura e transporte de boro — — — 

Comportamento de separador — — — 

Pare a instalação de teste 
versus fenômeno: 
o adequado para avaliação de 

código 

+ adequabilidade limitada 

— inadequada 

Para fenômeno versus teste Para fenômeno versus 
cálculo 
E = excelente 
R = razoável 
M = mínimo 
U = não-qualificado 
— = não aplicável 

o bem definido 
experimentalmente 

+ ocorrência, porém não bem 
caracterizado 

— não ocorrência ou não medido 
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Tab. 12 - Julgamento do cálculo do código com base nos Aspectos Termo-

hidráulicos Relevantes - teste Lobi BT-02 

Unidade Teste 
BT-02 

Calculado 
Relap/Mod3.2 

Julgamento 

RTA: Comportamento do primário no transiente inicial 
TSE Instante em que a pressão do 

primário atinge 15,4 MPa 
s 56,2 48,5 R 

TSE Instante de término do 
transiente inicial 

s 288,0 300,0 R 

SVP Nível de líquido do 
pressurizador em 200 s 

m 3,76 3,55 E 

IPA Massa integrada do secundário 
dos geradores de vapor(IL&BL) 

kg 120,4/39,5 132,9/47,2 M/M 

RTA: Comportamento do pressurizador 
TSE Instante da ocorrência do nível 

de líquido mínimo 
s 586,2 605 R 

SVP Nível de líquido mínimo m 3,43 3,37 E 
TSE: Instante da ocorrência do nível 

de líquido máximo 
s 3550,0 4526,0 M 

SVP Nível de líquido máximo m 7,76 7,50 R 
SVP Nível de líquido no instante da 

abertura da PORV 
M 7,59 7,49 E 

IPA Integral do nível de líquido m.s 59458 56131 E 
SVP Nível de líquido em 7000 s m 5,43 5,32 E 

RTA: Comportamento do lado secundário dos geradores de vapor 
SVP Nível no gerador de vapor 

(IL&BL) ao final: 
• do transiente inicial 
• da PhW de circulação 

forçada 
• da PhW de circulação 

natural 

M 

2,77/2,88 
2,03/2,27 

0,03/0,23 

3,26/3,67 
2,65/2,92 

0,035/0,157 

M 
M 

E/R 

SVP Pressão no gerador de vapor 
(IL&BL) ao final: 
• do transiente inicial 
• da PhW de circulação 

forçada 
• da PhW de circulação 

natural 

MPa 

7,91/7,85 
7,91/7,85 

7,89/7,82 

7,89/7,93 
7,89/7,91 

7,88/7,88 

E/E 
E/E 

E/E 

RTA: Comportamento em regime de circulação forçada do escoamento 
TSE Duração do decaimento de 

vazão da bomba (IL & BL) 
s 34 39,7 R 

TSE Instante das bombas paradas s 140 198,0 R 
SVP Vazão mássica de circulação 

forçada em 550 s (IL & BL) 
kg/s 34,2 32,6 E 

SVP Temperatura da barra aquecida 
no instante de desligamento 
das bombas 

°C 298,8 297,7 E 

SVP Nível de líquido no 
pressurizador no instante de 
desligamento das bombas 

m 3,43 3,38 E 

IPA Massa de líquido no secundário 
dos geradores de vapor no 
instante de desligamento das 
bombas (IL & BL) 

kg 91,3/32,0 105,6/37,9 M/M 

NDP Massa do primário / massa 
inicial, em 550 s 

% 99,79 99,89 E 
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Tab. 12 - Julgamento do cálculo do código com base nos Aspectos Termo-

hidráulicos Relevantes - teste Lobi BT-02 (cont.) 

Unidade Teste 
BT-02 

Calculado 
Relap/Mod3.2 

Julgamento 

RTA: Circulação natural do escoamento 
TSE: Início da degradação da taxa 

de remoção de calor do lado 
secundário 

s 1100,0 1265,6 M 

TSE! Instante da redução de vazão 
no tubo instrumentado do 
gerador de vapor do BL 

s 1400,0 

SVP Vazão mássica na pema 
quente em 1000 s (IL & BL) 

kg/s 0,99/0,36 1,13/0,35 R/E 

SVP Massa do primário no início da 
circulação natural 

kg 405,9 436,9 R 

SVP Potência no núcleo / massa do 
primário no início da circulação 
natural 

kW/kg 0,61 0,58 R 

NDP Massa do primário / massa 
inicial em 1000 s 

% 98,07 99,89 R 

IPA Massa do secundário dos 
geradores de vapor em 1000 s 
(IL & BL) 

kg 71,4/28,2 83,7/30,9 M/R 

IPA Massa do secundário dos 
geradores de vapor em 2000 s 
(IL & BL) 

kg 40,5/18,2 43,0/19,8 R/R 

TSE Instante do "dryout* no lado 
secundário dos geradores de 
vapor (IL & BL) 

s 2700/3700 2394/3065 R/M 

TSE Instante da ocorrência do nível 
mínimo no pressurizador 

s 586,2 605 R 

SVP Nível mínimo no pressurizador m 3,43 3,37 E 
SVP Massa do primário no instante 

da ocorrência do nível mínimo 
no pressurizador 

kg 368,8 436,9 M 

NDP Massa do primário / massa 
inicial no instante da ocorrência 
do nível mínimo no 
pressurizador 

% 85,25 99,89 M 

RTA: Diminuição do inventár' o de massa no primário 
SVP Pressão no primário em 4000 s MPa 16,4 16,2 E 
SVP Pressão no lado secundário 

dos geradores de vapor em 
4000 s (IL & BL) 

MPa 7,8/7,3 7,9/7,9 E/R 

SVP Máxima temperatura atingida 
pela barra aquecida na posição 
axial superior em 4993 s 

°C 349,0 344,5 E 

SVP Vazão mássica em 4993 s (IL & 
BL) 

kg/s 0,84/0,32 0,96/0,30 M/R 

NDP Massa do primário / massa 
inicial, em 4993 s 

% 90,24 94,59 R 
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Tab. 12 - Julgamento do cálculo do código com base nos Aspectos Termo-

hidráulicos Relevantes - teste Lobi BT-02 (cont.) 

Unidade Teste 
BT-02 

Calculado 
Relap/Mod3.2 

Julgamento 

RTA: Intervenção d o HPIS (fase de "feed and bleed") 
TSE Instante de formação de vazio 

na pema quente do BL 
s 5000,0 5034,0 E 

TSE Início de escoamento bifásico 
através da PORV 

s 5100,0 5070,0 E 

TSE Instante de formação de vazio 
na pema quente do IL 

s 6100,0 5034,0 M 

TSE Instante do equilíbrio entre a 
vazão mássica injetada pelo 
HPIS e perdida através da 
PORV 

s 7135,0 7430,0 R 

SVP Pressão do primário no instante 
do equilíbrio entre a vazão 
mássica injetada pelo HPIS e 
perdida através da PORV 

MPa 8,71 8,92 E 

SVP Massa do primário no instante 
do equilíbrio entre a vazão 
mássica injetada pelo HPIS e 
perdida através da PORV 

kg 201,4 191,6 R 

NDP Massa do primário / massa 
inicial no instante do equilíbrio 
entre a vazão mássica injetada 
pelo HPIS e perdida através da 
PORV 

% 46,56 43,80 R 

TSE: Instante de ocorrência de 
vazão monofásica pela PORV 

s 6600,0 5840,0 M 

RTA: Massa no sist ema primári o 
TSE Instante da ocorrência de 

massa mínima no primário 
s 7014,0 7400,0 M 

SVP Massa mínima no primário kg 201,0 191,6 R 
SVP Pressão do primário no instante 

de ocorrência de massa 
mínima no primário 

MPa 9,0 9,02 R 

NDP Inventário de massa do 
primário / massa inicial no 
instante de ocorrência de 
massa mínima no primário 

% 46,46 43,80 R 

IPA Massa total perdida pela PORV 
e SRV rio instante de 
ocorrência de massa mínima 
no primário 

kg 294,1 374,8 M 

SVP Massa do secundário do 
gerador de vapor do IL no 
instante de ocorrência de 
massa mínima no primário 

kg 23,2 27,5 R 

SVP Massa do secundário do 
gerador de vapor do BL no 
instante de ocorrência de 
massa mínima no primário 

kg 8,0 9,6 R 

SVP Potência linear média no 
instante de massa mínima 

kW/m 4 7 , 6 7 4 8 , 4 6 R 

SVP Massa mínima / volume da ITF kg/mJ 335,0 319,3 M 
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Tab. 13 - Sumário dos resultados obtidos pela aplicação do método FFT aos 

parâmetros selecionados (teste Lobi BT-02) 

PARÂMETRO (exp/calc) WF AA 
1) Pressão no jaleno superior 0,01 0,07 
2) Pressão no lado secundário do gerador de vapor do IL 0,03 0,61 
3) Pressão no lado secundário do gerador de vapor do BL 0,02 0,32 
4) Temperatura do fluido na entrada do núcleo 0,02 0,11 
5) Temperatura do fluido na saída do núcleo 0,03 0,12 
6) Temperatura do fluido no "upper head" 0,01 0,09 
7) Temperatura na superfície da barra - posição axial inferior 0,02 0,07 
8) Temperatura na superfície da barra - posição axial intermediária 0,03 0,06 
9) Temperatura na superfície da barra - posição axial superior 0,02 0,06 
10) Inventário de massa do primário 0,02 0,15 
11) Nível de líquido no vaso do reator 0,02 0,40 
12) Nível de líquido do pressurizador 0,02 0,37 
13) Nível de líquido no "downcomer" do gerador de vapor do IL 0,03 0,11 
14) Temperatura do fluido na parte inferior do "downcomer" do gerador 
de vapor do IL 

0,03 0,23 

15) Temperatura do fluido na parte inferior do "downcomer" do gerador 
de vapor do BL 

0,03 0,16 

16) Integral da massa perdida através da SRV e PORV do 
pressurizador 

0,02 0,13 

17) Vazão mássica total injetada pelos HPISs 0,03 0,08 
18) Potência do núcleo 0,05 0,11 
19) Integral da massa do secundário do gerador de vapor do IL 0,02 0,08 
2C) Perda de pressão entre a entrada e a saída do gerador de vapor do 
IL 

0,03 0,73 

21) Perda de pressão no "loop seal" (lado ascendente do IL) 0,02 0,26 
22) Perda de pressão no "loop seal" (lado descendente do IL) 0,02 0,45 
23) Perda de pressão entre o pleno de entrada do gerador de vapor e o 
topo dos tubos em U do IL 

0,03 0,40 

24) perda de pressão através do desvio "downcomer - upper head" 0,02 0,23 
WFtot AAtot 

0,02 0,17 

Nesta análise, considerando tendências de 24 parâmetros calculados e 

medidos, obteve-se (vide Tab. 13) os valores de AAto» igual a 0,17 (bem abaixo do 

limite de aceitabilidade de 0,4) e de AA,* igual a 0,07 (também inferior ao limite de 0,1). 

Isto caracteriza uma boa avaliação quantitativa da precisão, mostrando assim que o 

código está positivamente avaliado em relação as suas capacidades para predizer 

este tipo de transiente. 

3.2.5 Aplicação do Código CIAU ao Teste Lobi BT-02 

Novamente, esta aplicação do CIAU tem o principal objetivo de realizar uma 

qualificação independente deste código visto que o teste Lobi BT-02 não é parte da 

base: de dados de precisões e incertezas. Em outras palavras, este teste não foi 
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usado para preencher hipercubos com valores de incerteza na matriz de incerteza na 

quantidade (QUM) e no vetor de incerteza no tempo (TUV), como já explicado 

anteriormente. 

As principais considerações adotadas para esta aplicação do código CIAU, 

como parte da qualificação independente, são: 

• o processo de qualificação da nodalização em nível de estado estacionário e de 

transiente usando o código Relap5/Mod3.2 foi considerado adequado, como 

apresentado nas seções precedentes e também na referência [74], 

• o processo de avaliação qualitativa e quantitativa da precisão do código 

Relap5/Mod3.2 também foi satisfatoriamente completado, como mostrado na 

Seção 3.1.5 e documentado na referência [74], 

• a nodalização com o código Relap5/Mod3.2 aplicada para a análise do teste Lobi 

BT-02 pode ser considerada como um Modelo de Simulação Analítico, ASM na 

nomenclatura da metodologia UMAE, para que os resultados deste caso de 

sensibilidade possam ser usados pelo código CIAU. 

O processo considerado para obtenção das bandas de incerteza pelo código 

CIAU pode ser resumido da seguinte forma: 

• execução de um cálculo com um ASM, 

• identificação da seqüência de tempo dos hipercubos considerando as seis 

variáveis da base de dados calculada, 

• verificação de que cada hipercubo do passo acima inclui valores de incerteza 

representativos (incerteza para a pressão no pleno superior, o inventário de massa 

do primário e a temperatura da superfície do revestimento da barra a 2/3 da altura 

ativa, as três variáveis selecionadas no bloco e do diagrama do código CIAU 

apresentado na Fig. 3 da Seção 2.3). Este passo não é necessário no contexto do 

uso padrão do código CIAU; sendo necessário enquanto um número reduzido de 

experimentos que tenham sido usados para constituir a matriz QUM e o vetor TUV, 

• obtenção de valores relevantes de incerteza a partir dos hipercubos e dos 

i ntervalos de tempo, 

• combinação dos valores lidos no passo anterior para obtenção das bandas 

contínuas superior e inferior de incerteza. 

Os resultados da aplicação do código CIAU para o caso da simulação do teste 

Lobi BT-02, adotando a matriz QUM e o vetor TUV de primeira espécie [38], são dados 
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nas Figs. 47 a 49, mostrando, respectivamente, os valores calculados e medidos para 

a pressão no pleno superior, o inventário de massa do primário e a temperatura da 

superfície do revestimento da barra a 2/3 da altura ativa, juntamente com as curvas 

contínuas calculadas da banda superior e inferior de incerteza. As tendências 

medidas experimentalmente são usadas para mostrar o sucesso da avaliação de 

incerteza e, eventualmente, qualificar a metodologia de incerteza. 

tempo (x1000 s) 

Fig. 47 - Pressão no pleno superior, calculada, experimental e as bandas de 

incerteza (teste Lobi BT-02) 
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tempo (x1000 s) 

Fig. 48 - Inventário de massa do sistema primário: calculado, experimental e as 

bandas de incerteza (teste Lobi BT-02) 
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Fig. 49 - Temperatura do revestimento da barra aquecida: calculada, 

experimental e as bandas de incerteza (teste Lobi BT-02) 

12 
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A partir dos resultados apresentados nas Figs. 47 a 49, pode-se inferir que: 

• as bandas de incerteza ao redor dos 40 s, entre 1 1 0 e 2 1 0 s e após 5500 s não 

foram completadas visto que os hipercubos caracterizando o status da planta não 

continham valores ou esses hipercubos ainda não tinham sido preenchidos com 

dados de incerteza que satisfizessem os requisitos estatísticos, 

• as bandas de incerteza apresentadas, impostas sobre a tendência calculada para 

a pressão e inventário de massa do primário quanto para a temperatura da 

superfície do revestimento da barra aquecida, envelopam os dados experimentais, 

• os recursos necessários para aplicações do código CIAU são basicamente aqueles 

requeridos para executar o cálculo do código de sistema Relap5/Mod3.2, 

• as variações bruscas nas curvas das bandas de incerteza superior e inferior são 

típicas durante o transiente, originando-se de variações no status da planta, e 

portanto, dos hipercubos correspondentes,. Espera-se que essas variações 

bruscas sejam bem mais suaves, quando um número razoável de testes estiver 

disponível para gerar as incertezas para a matriz QUM e o vetor TUV, 

• o valor da incerteza na quantidade em um hipercubo, especialmente se a incerteza 

no tempo é grande, pode sombrear ou mascarar valores pequenos relacionados 

com os hipercubos vizinhos, 

• o erro no tempo (TUV) para qualquer variável é o mesmo ou aumenta durante o 

transiente. Isto não é o caso para o erro associado à quantidade (QUM), que pode 

diminuir no tempo durante o transiente. O significado físico da compensação de 

erro foi explicada na referência [23], 

• o efeito-usuário considerado na metodologia de incerteza é evitado na aplicação 

do código CIAU. Todos os julgamentos de engenharia, requerendo avaliações 

subjetivas, estão embutidos no método e não são necessários para a aplicação 

direta do método. 

A restrição descrita na primeira observação dos resultados presentes, também 

verificada na aplicação do código CIAU aos resultados obtidos na simulação do teste 

Lobi A1-93 (veja Seção 3.1.6), não está relacionada aos procedimentos do método, 

mas sim, com a importante necessidade de ampliação da base de dados de incertezas 

que compõem a matriz QUM e o vetor TUV, como já mencionado. Deve-se, 

entretanto, enfatizar que isto é um processo contínuo para o CIAU. 

Ressalta-se que os resultados obtidos para o caso de sensibilidade da 

simulação do teste Lobi BT-02 é perfeitamente válido no contexto da qualificação 

89 



independente do código CIAU, mostrando que a ferramenta é adequada para uso, 

embora a necessidade de ampliar a base de dados de incertezas seja evidente. 

Como estes resultados, embora qualitativa e quantitativamente satisfatórios, 

estão associados a simulação de um caso de sensibilidade, não se recomenda que os 

mesmos façam parte da base de dados de primeira espécie relacionada à precisão 

(QAM e TAV) e extrapolados para incerteza (QUM e TUV) com vistas a sua expansão. 

Para a base de dados de segunda espécie, os mesmos poderiam ser considerados, 

porém, com restrições. 

A exemplo da aplicação do código CIAU ao teste Lobi A1-93, pode-se verificar 

nesta aplicação relacionada ao teste Lobi BT-02 que as peculiaridades do 

procedimento CIAU e sua aplicabilidade foram satisfatoriamente atingidas. A validade 

do conceito usado para Avaliação Interna de Incerteza ("Internal Assessment of 

Uncertainty - IAU") também foi possível ser verificada. 
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4. APLICAÇÃO DO CIAU A UM TRANSIENTE NA USINA ANGRA 1 

Com o intuito de apresentar uma aplicação prática do código CIAU 

especificamente à uma usina nuclear de potência, o transiente de perda de potência 

externa ocorrido na usina Angra 1 está sendo simulado neste trabalho. 

É importante ressaltar que por ser a usina Angra 1 uma planta nuclear de 

potência (e não uma instalação experimental) e devido à indisponibilidade de obtenção 

de relatório técnico com elevado grau de detalhamento, a simulação adiante 

apresentada não está adotando as mesmas considerações apresentadas nas análises 

das simulações dos testes experimentais realizados na instalação Lobi como descritas 

no capítulo precedente. Entretanto, destaca-se que no contexto da qualificação 

independente do código CIAU, estes resultados também são considerados válidos em 

virtude da existência de uma seqüência de identificação de hipercubos na evolução do 

transiente diferente das anteriores, não só pela natureza do transiente como também 

por associar-se diretamente a uma NPP. 

4.1 A Usina Nuclear Angra 1 

A usina Angra 1 está situada a 150 km de distância da cidade do Rio de 

Janeiro, com projeto de reator PWR Westinghouse, de dois circuitos de refrigeração à 

água pressurizada, gerando 1876 MW de potência térmica à pressão nominal de 15,5 

MPa. A usina encontra-se em operação desde 1987. 

Os principais sistemas de controle da usina responsáveis pela operação 

automática da planta [76] são: sistema de controle de temperatura média do primário 

(através do controle de movimentação de barra), sistemas de controle de pressão e 

nível do pressurizador (através dos aquecedores proporcional e de retaguarda e da 

válvula do aspergidor ("spray") do pressurizador, e das vazões de carregamento 

("charging") e extração ("letdown")), sistema de controle de nível do gerador de vapor 

(através da válvula de controle de desvio da água de alimentação) e do sistema de 

controle de desvio de vapor para modos de rejeição de carga e de isolamento da 

turbina. Tais sistemas são projetados para automaticamente controlar a usina sem 

desligamento do reator, na faixa de potência de 15 a 100 % da potência nominal, para 

os seguintes transientes: ±10 % de variação de carga em degrau, rejeição e aumento 

de carga seguindo uma rampa de 5 %/min e rejeição total de carga com o auxílio do 

sistema de desvio de vapor iniciado e controlado automaticamente. 



Visando controlar a reatividade do núcleo, o sistema de controle de 

movimentação de barra é projetado para manter a temperatura média do refrigerante, 

como função da carga na turbina, dentro de uma faixa da temperatura programada. O 

sistema de controle de pressão do pressurizador visa manter a pressão do sistema em 

um dado valor estabelecido. O sistema de controle de nível de água possui a função 

de manter o inventário de água do sistema de refrigeração do reator através das 

válvulas de controle de carregamento do sistema de controle químico e volumétrico. O 

sistema de controle do nível de água do gerador de vapor continuamente compara a 

vazão medida da água de alimentação com a vazão de vapor e um sinal compensado 

do nível de água no "downcomer" do gerador de vapor com um valor estabelecido do 

nível de água para regular a abertura da válvula de controle da água de alimentação 

principal. A principal função do sistema de controle de desvio de vapor é acomodar 

rejeições bruscas de carga na turbina, sem que haja o desligamento do reator, através 

do desvio da vazão de vapor diretamente para o condensador. Entretanto, se o 

desligamento do reator não for evitado, o sistema de controle de desvio de vapor 

removerá o calor residual e a energia armazenada nas estruturas de calor sem a 

atuação das válvulas de alívio do gerador de vapor. 

O sistema de proteção do reator [76] é basicamente composto pelos seguintes 

sinais para desligamento do reator sobretemperatura, sobrepotência, baixa pressão 

no pressurizador, alta pressão no pressurizador, alto nível de água no pressurizador, 

baixa vazão de refrigerante no sistema primário e nível de água muito baixo no 

gerador de vapor. 

As funções do sistema de proteção do reator visam assegurar o desligamento 

automático do reator quando as condições monitoradas pela instrumentação nuclear 

e/ou de processo se aproximam dos limites de segurança. Os critérios gerais de 

segurança associados às funções de desligamento do reator são a prevenção de alta 

potência, a excessiva temperatura do fluido refrigerante do reator, a baixa pressão do 

sistema primário ou combinação dessas, que possam levar ao início da ebulição 

nucleada ("departure from nucleate boiling - DNB") no núcleo do reator durante um 

transiente anormal previsto. 

4.2 Descrição do Transiente de Perda de Potência Externa à Usina Angra 1 

De acordo com o relatório de eventos significantes [77], às 12:24 h do dia 

21/03/1999 ocorreu o desarme da usina devido à rejeição de carga da mesma, com 
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exceção dos auxiliares (alimentados pelo transformador elétrico T1A1), provocada por 

falha humana na execução do teste de geração do sinal de desbloqueio ("unblock") da 

linha de transmissão (LT) Angra-São José. Este teste foi executado indevidamente 

para a linha de transmissão Angra-Grajaú, causando, então, a abertura dos disjuntores 

9114 e 9134. Tal fato provocou a perda das linhas de transmissão de Angra para 

Grajaú e Cachoeira Paulista. 

No instante de ocorrência do evento, transiente RES-11.99, a usina operava 

com 99% de potência gerada no reator correspondendo a 617 MW de potência elétrica 

no gerador elétrico. A linha de transmissão (LT) Angra-São José encontrava-se fora 

de operação de acordo com a Instrução de Serviço IS-551 para testes da proteção 

elétrica. 

A Tab. 14 apresenta as condições da usina Angra 1 no início do transiente. A 

seqüência dos principais eventos e ações tomadas encontram-se descritas na Tab. 15. 

4.3 Descrição da Nodalização da Usina Angra 1 

A nodalização detalhada de Angra 1 [78-80] para o código Relap5/Mod3.2, 

mostrada na Fig. 50, é composta de 253 volumes de controle, 277 junções de 

escoamento, 302 estruturas de calor com 1290 nodos. 

As características principais do modelo do vaso do reator são: núcleo ativo 

representado por canais quente e médio com interconexões de escoamento, desvios 

internos de escoamento, plenos superior e inferior, regiões da tampa do vaso e do 

canal anular. O modelo do gerador de vapor inclui as câmaras de entrada e saída do 

primário e os tubos em U, pré-aquecedores, região de ebulição, canal anular de 

recirculação, separador de vapor e seu retomo de líquido, região do domo de vapor, 

linhas de vapor até o equalizador de pressão do vapor, água de alimentação principal 

e auxiliar e válvulas de alivio. Outros componentes e regiões modeladas são: 

pressurizador com válvulas, aquecedores, aspergidor e linha de surto, bombas de 

refrigeração, tubulação do primário e estruturas de calor das partes metálicas. O 

sistema de refrigeração de emergência do núcleo bem como os principais sistemas de 

controle e proteção da usina também estão simulados. 
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Tab. 14 - Condições iniciais da usina Angra 1 para o transiente RES-11.99 

Parâmetro Unidade Medido R5M3.2" 

Reator 
Potência do reator MW 1856,9 1857,7 
Temperatura na entrada do vaso °C 285,0 287,1 
Temperatura na saída do vaso °C 319,4 323,6 
Temperatura média °C 302,2 305,4 
Vazão mássica no núcleo Kg/s - 8603,5 

Pressurizador 
Pressão do sistema bar 155,6 155,3 
Nível de líquido % 58,13 59,65 

Gerador de Vapor 
Pressão do secundário bar 63,3 63,4 
Vazão mássica de vapor kg/s 507,0 507,4 
Nível de líquido % 60,4 59,7 
Temperatura da água de alimentação °C 218,3 221,1 

Circuito Primário 
Vazão mássica kg/s 4500,4 4480,6 
Perda de pressão bar - 6,16 
(a) R5M3.2 = Relap5/Mod3.2 

Tab. 15 - Seqüência de eventos e ações no transiente Angra 1 - RES-11.99 

Eventos e Ações Tempo (s) Eventos e Ações 
Medido R5M3.23 

- Início do transiente 
- Atuação indevida da proteção elétrica da LT Angra-São josé; abertura 

dos disjuntores (n08 9914 e 9134) de 500 kV 
- Tendência de elevação na rotação do grupo turbo-gerador 
- Atuação da proteção elétrica de sobrevelocidade da turbina 
- Fechamento instantâneo das válvulas governadoras, bloqueio do 

reaquecido e interceptadoras da turbina 

0,0 0,0 

- Abertura de uma das válvulas de alívio do pressurizador (PCV 431), em 
virtude da interrupção do fluxo de vapor através dos geradores de vapor 

- Aumento brusco da temperatura e pressão do sistema primário 

-8 ,5 7,0 

- Atuação do sistema de desvio de vapor para o condensador devido ao 
desvio entre a temperatura média e a temperatura de referência 

- 8 , 0 7,96 

- Desarme da turbina 
- Desarme do reator pelo sinal de proteção de sobretemperatura 

10,0 7,96 

- Abertura manual da chave de abertura em carga e do disjuntor de 
campo do gerador elétrico, provocando perda de tensão para os 
barramentos de serviço e perda de todos os equipamentos de 4,16 kV e 
480V associados 

- Início imediato da transferência lenta da alimentação dos barramentos 
1A1/1A2 do transformador T1A1 para o T1A2 

19,0 

- Desarme das bombas de água de alimentação principal dos geradores 
de vapor 

- Início da partida automática das bombas de alimentação auxiliar AF1A 
/1B (obs. O sinal de partida da turbo bomba de água de alimentação 
auxiliar não foi gerado devido à recuperação de tensão para os 
barramentos 1A1/1A2 em 11 ciclos e o temporizador de partida da 
referida bomba ser de 0,18 s sem tensão nos barramentos 1A1/1A2 

44,0 38,0 

- Fim da simulação - 180,0 
- Implementados pela Equipe de Operação os procedimentos PO-E 0 e 

PO-ES 01 e declaração de evento não usual para a unidade 
< 240,0 -

(a) R5M3.2 = Relap5/Mod3.2 
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Fig. 50 - Esquema da nodalização da usina Angra 1 com o código Relap5/Mod3.2 



No contexto de avaliar a evolução e o adequado desenvolvimento da 

nodalização da usina Angra 1 para o código Relap5/Mod3.2 foram realizadas 

simulações de vários transientes, relatados nas referências [52,81-86], envolvendo 

rejeições de carga em rampa e em degrau sem desligamento do reator, rejeição total 

de carga na turbina com desligamento do reator, desligamento das bombas de 

refrigeração do reator e da influência exercida pela atuação dos sistemas de controle 

em acidentes de perda de refrigerante por pequena ruptura. 

4.4 Resultados da Simulação do Transiente RES-11.99 em Angra 1 com o Código 

Relap5/Mod3.2 

A simulação deste transiente compreende duas partes. A primeira, obtida 

através de um transiente de variação de carga na turbina a partir das condições 

nominais da unidade para a condição de 99% de carga na turbina e mantida na 

mesma durante 100 s, a fim de permitir que os sistemas de controle programados nos 

dados de entrada (para o código Relap5/Mod3.2) alcançem uma condição de equilíbrio 

em estado estacionário. Esta condição estabelece, então, as condições iniciais para o 

transiente RES-11.99 propriamente dito. A última coluna da Tab. 14 apresenta os 

resultados obtidos pelo código ao final do estado estacionário. A segunda parte 

representa o transiente RES-11.99, isto é, a perda completa de carga da unidade 

devido à atuação indevida da proteção elétrica da LT Angra-São José; abertura dos 

disjuntores de 500 kV, que provocou o desarme da turbina e do reator. 

As Figs. 51 a 58 mostram a evolução temporal de alguns dos parâmetros 

relevantes calculados pelo código na simulação para o transiente em questão e os 

correspondentes valores medidos pela instrumentação de processo da usina, que 

foram registrados pelo sistema de armazenamento de dados. A seqüência de eventos 

obtida nesta simulação está apresentada na Tab. 15 em comparação com a seqüência 

de real eventos. É importante destacar aqui, a indisponibilidade de informações 

detalhadas sobre os parâmetros medidos, seus valores e incertezas de medida, tanto 

antes como após a ocorrência deste evento operacional. Entretanto, no presente 

contexto, as informações aqui apresentadas são interpretadas como satisfatórias. 

Nos gráficos destes resultados são apresentados o comportamento em estado 

estacionário (-60 0 s) bem como o perfil temporal dos parâmetros no transiente 

propriamente dito. Os parâmetros nos gráficos aparecem aos pares, i.e. valores 

calculado e medido, quando disponíveis. 
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Quanto aos resultados do estado estacionário, observa-se na Tab. 14 que as 

condições iniciais atingidas pelo código mostram-se adequadas quando comparadas 

aos valores registrados antes da ocorrência do evento. A reprodutibilidade dos valores 

calculados pelo código no regime de estado estacionário (-60 -> 0 s) mostrou-se 

bastante satisfatória, como pode ser visto nas Figs. 50 a 58. 

Do ponto de vista do transiente, a rejeição total de carga da turbina, devido à 

abertura dos disjuntores de 500kV, resultou no aumento da velocidade da turbina e na 

conseqüente atuação da proteção elétrica, gerando o fechamento instantâneo das 

válvulas governadoras de admissão de vapor da turbina, Fig. 51. Isto, por sua vez, 

tomou deficiente o resfriamento do sistema primário, provocando a elevação da 

temperatura média e pressão no sistema, respectivamente, Figs. 52 e 53. O aumento 

da pressão do primário atinge o ponto de atuação da válvula de alívio do 

pressurizador, mantendo-a aberta por alguns segundos, tanto nos resultados da 

simulação quanto no evento ocorrido na usina. 

Com a elevação da temperatura média do fluido primário ocorre a 

realimentação de reatividade devido à diminuição da densidade do moderador 

provocando uma brusca redução da potência nuclear. Logo em seguida, a 

temperatura do combustível tende a se reduzir, devido à redução da potência, fazendo 

com que a cinética do reator reaja, de maneira muito mais acentuada e no sentido 

inverso através da realimentação de reatividade pelo efeito Doppler no combustível, e 

produza uma certa excursão da potência nuclear, Fig. 54, até que o reator seja 

desligado (tais efeitos não chegaram a ser observados nas medições devido ao 

extenso intervalo de tempo de gravação dos dados). Mantendo-se a tendência de 

elevação da temperatura, o reator é desligado pelo sistema de proteção do mesmo 

através do sinal, antecipatório, de sobretemperatura aos 8 s (desligamento real aos 10 

s). 

A perda do suprimento de energia elétrica também ocasionou o desligamento 

das bombas de refrigeração do reator. 
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Fig. 51 - Evolução temporal da vazão mássica de vapor na admissão da turbina 

(Angral -RES11.99) 

tempo (s) 

Fig. 52 - Evolução temporal da temperatura média do sistema primário (Angral -

RES11.99) 
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Fig. 53 - Evolução temporal da pressão do sistema primário (Angral - RES11.99) 
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Fig. 54 - Evolução temporal da potência nuclear (Angral - RES11.99) 
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Do lado secundário dos geradores de vapor, a rejeição de carga faz com que a 

pressão suba imediatamente, Fig. 55, chegando a atingir, aos 17 s, o ponto de 

atuação da válvula de alívio dos geradores de vapor por cerca de 2 s (novamente, não 

é possível afirmar se ocorreu ou não a atuação da válvula no evento, devido ao 

extenso intervalo de gravação dos dados medidos). Houve também, na simulação, 

uma segunda atuação aos 137 s da válvula de alívio, em decorrência de flutuações 

nos sistemas de controle associados aos geradores de vapor. Com a rejeição total de 

carga, a pressão do secundário dos geradores de vapor tende a se estabilizar no valor 

de referência para carga zero (~76 bar). 

Nos instantes iniciais, com o fechamento das válvulas governadoras de 

admissão de vapor da turbina, o vapor produzido no secundário dos geradores de 

vapor é desviado diretamente para o condensador, através do sistema de desvio de 

vapor no modo de rejeição de carga. A partir do desligamento do reator, o vapor 

gerado continua a ser transferido para o condensador, com o sistema de desvio de 

vapor operando no modo de reator desligado, como mostrado na Fig. 56. 

O comportamento do nível de líquido no pressurizador e no gerador de vapor 

são mostrados, respectivamente, nas Figs. 57 e 58. A variação brusca na tendência 

do nível calculado no gerador de vapor em cerca de 140 s é devido à atuação da 

válvula de alívio do mesmo (veja Fig. 55). 

Considerando o objetivo da simulação no presente contexto e a 

indisponibilidade de informações detalhadas sobre o evento (p. ex as condições em 

que se encontravam as vazões de carregamento e purga no sistema primário, a 

potência dos aquecedores proporcionais do pressurizador, as incertezas de medida, 

etc.), pode-se concluir que os resultados apresentados nesta simulação são 

satisfatórios pois de uma forma geral reproduziram a fenomenologia ocorrida no 

evento. 

4.5 Aplicação do Código CIAU ao Transiente RES-11.99 em Angra 1 

Como objetivo desta aplicação do código CIAU pode-se mencionar não só o de 

realizar mais um teste no processo de qualificação independente do código, como 

também de realizar uma aplicação prática a uma situação real em uma usina nuciear. 
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Fig. 55 - Evolução temporal da pressão do secundário do gerador de vapor 

(Angral - RES11.99) 
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Fig. 56 - Evolução temporal da vazão mássica de vapor através do sistema de 

desvio de vapor (Angral - RES11.99) 
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Fig. 57 - Evolução temporal do nível de líquido no pressurizador (Angral -

RES11.99) 
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Fig 58 - Evolução temporal do nível de líquido no gerador de vapor (Angral -

RES11.99) 
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No contexto do processo de qualificação independente do código CIAU, apesar 

da ausência de informações detalhadas sobre o evento real RES-11.99 ocorrido na 

usina Angra 1, esta simulação mostrou-se bastante útil visto ter permitido identificar 

três problemas associados ao desenvolvimento do código CIAU, conforme descritos 

no Apêndice C e que após relatados aos autores do código foram adequadamente 

corrigidos. 

Relativamente ao emprego do código CIAU nesta aplicação prática a um 

evento real em uma usina nuclear, caso deste transiente operacional RES-11.99 

ocorrido em Angra 1, esta simulação apresenta-se como um exercício efetivo do uso 

do código CIAU a uma situação real, isto é, gerar bandas de incerteza para 

suplementar resultados calculados por simulações efetuadas com códigos de sistema, 

tipo melhor estimativa, no presente caso o Relap5/Mod3.2, como descrito no Capítulo 

1 deste trabalho. 

É importante ressaltar, novamente, que devido à ausência de informações 

detalhadas sobre o transiente real RES-11.99 ocorrido na usina Angra 1 esta 

aplicação do código CIAU não efetuou todas as etapas realizadas quando da 

simulação dos testes experimentais realizados na Instalação Lobi descritos no 

Capitulo 3. Entretanto, para efeito deste trabalho, a presente simulação de Angra 1 

com o código Relap5/Mod3.2 está sendo considerada como um ASM para fins de 

aplicação do CIAU. 

Dessa forma, os resultados da aplicação do código CIAU para esta simulação 

do transiente RES-11.99 em Angra 1 são mostrados nas Figs. 59 a 61, adotando-se os 

valores de incertezas na quantidade e no tempo inclusos, respectivamente, na matriz 

QUM e no vetor TUV de primeira espécie [38]. Estas figuras apresentam os valores 

calculado e medido no evento (se houver a disponibilidade do mesmo) para a pressão 

do sistema, o inventário de massa do primário e a temperatura da superfície do 

revestimento da barra combustível a 2/3 da altura ativa do núcleo, juntamente com as 

curvas contínuas calculadas das bandas superior e inferior de incerteza. As 

tendências temporais medidas, se houver, são usadas para mostrar o sucesso da 

avaliação de incerteza, onde as mesmas devem situar-se entre as bandas de 

incerteza superior e inferior. 
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Fig. 59 - Pressão do sistema: calculada, medida e as bandas de incerteza 

(Angra 1 -RES-11.99) 
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Fig. 60 - Inventário de massa do sistema primário: calculado e as bandas de 

incerteza (Angra 1 - RES-11.99) 
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Fig. 61 - Temperatura do revestimento da barra combustível: calculada e as 

bandas de incerteza (Angra 1 - RES-11.99) 

A partir desses resultados, pode-se inferir que: 

as bandas de incerteza a partir de aproximadamente 50 s do transiente não foram 

geradas em virtude dos hipercubos caracterizando o status da planta não 

possuírem valores ou desses hipercubos ainda não terem sido preenchidos com 

dados de incerteza que satisfizessem os requisitos estatísticos, 

somente a pressão do sistema possui tendência temporal medida e a mesma está 

contida nas bandas de incerteza, pelo menos onde as mesmas foram calculadas, 

mostrando que estas bandas envelopam o resultado medido, 

os recursos necessários para aplicações do código CIAU são basicamente aqueles 

requeridos para executar o cálculo da simulação pelo código de sistema, 

novamente, as variações bruscas nas curvas, representando os limites superior e 

inferior das bandas de incerteza, são típicas (como pode ser observada para o 

inventário de massa do primário), originando-se de variações no status da planta, e 

portanto dos hipercubos correspondentes, durante o transiente. Espera-se que 

essas variações bruscas sejam bem mais suaves quando um número razoável de 

testes estiver disponível para gerar incertezas para a matriz QUM e o vetor TUV. 
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A restrição descrita na primeira observação destes resultados, similar aos 

casos analisados anteriormente, não está relacionada aos procedimentos do método, 

mas sim, com a importante necessidade de ampliação da base de dados de incertezas 

que compõem a matriz QUM e o vetor TUV, como já mencionado. 

O uso dos resultados do cálculo da simulação relacionados as seis 

quantidades (A) até (F) da Tab. 1, permite a identificação dos hipercubos através dos 

quais o transiente considerado está desenvolvido. Assim, a terceira coluna da Tab. 16 

mostra, para o presente caso do evento RES-11.99 em Angra 1, a relação dos 

hipercubos identificados e requeridos pelo código CIAU para o cálculo das bandas de 

incerteza. O tempo do transiente para o qual os hipercubos requeridos são 

identificados está mostrado na segunda coluna da Tab. 16. A seqüência de dígitos de 

identificação dos hipercubos corresponde à seqüência dos intervalos das quantidades, 

(A) até (F) da Tab. 1, onde cada dígito representa o número do intervalo da quantidade 

considerada. Como exemplo, o dígito "9" para a quantidade "(A)" (pressão relacionada 

ao sistema primário) corresponde ao intervalo de pressão de 15 a 18 MPa. 

Tab. 16 - Lista de hipercubos relevantes na aplicação do CIAU para o cálculo do 

evento RES-11.99 em Angra 1 

N° do 
hipercubo 

Tempo 
(s) 

Hipercubo 
requerido 

Hipercubo 
adotado 

Observação 

1 0 9 3 2 3 4 3 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
2 1 - 2 9 3 2 3 4 2 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
3 3 - 8 9 4 3 3 4 2 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
4 9 - 1 1 9 3 3 3 5 2 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
5 12-13 9 3 3 3 4 2 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
6 14-18 9 3 3 3 3 2 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
7 19-47 8 3 3 3 3 2 o mesmo preenchido com dado próprio da base CIAU 
8 48-180 8 3 3 3 2 2 8 3 3 3 2 1 uso de dado do hipercubo vizinho 

Visto que até o momento nem todos os hipercubos passíveis de ocorrerem em 

transientes e acidentes em usinas com reatores PWR estão preenchidos com dados 

de incertezas na base do código CIAU, como também observado em cada uma das 

simulações efetuadas neste trabalho, e a fim de produzir resultados com bandas de 

incerteza contínuas para todo o transiente, está sendo adotada a aproximação de se 

considerar o conceito de obtenção de valores de incertezas a partir de hipercubo 

vizinho [87], i.e., para os hipercubos requeridos pelo cálculo que não contenham 
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daaos de incertezas associadas na base do CIAU, adotam-se, como aproximação, os 

valores de incerteza do hipercubo vizinho, como mostrado na quarta coluna da Tab. 

16, onde para o hipercubo requerido n° 9 (8 3 3 3 2 2) adotou-se o hipercubo vizinho 

(8 3 3 3 2 1). A escolha deste hipercubo vizinho deve considerar, se possível, a 

vizinhança associada à quantidade de menor relevância para a fenomenologia relativa 

ao tipo de transiente considerado, preservando as quantidades de maior importância. 

Assim, no presente caso foi avaliado que as quantidades de menor relevância para 

este tipo de transiente, i.e., com menor impacto nos principais resultados, estão 

associadas às quantidades "(D)", "(E)" ou "(F)" da Tab. 1. 

É importante ter em mente que este procedimento não é a maneira adequada, 

mas apenas uma aproximação que deve ser cuidadosamente usada e, além disso, 

não representa, até o momento, uma opção disponível ao usuário final do código 

CIAU. 

Dessa forma, as Figs. 62 a 64 mostram os mesmos resultados anteriores, 

porém, com as bandas de incerteza contínuas em toda a extensão do transiente. 

Pode-se observar a partir destes resultados, ainda que por aproximação, o 

código CIAU é capaz de gerar bandas contínuas de incerteza envolvendo todo o 

transiente. Esta observação permite inferir que quando um conjunto significativo de 

hipercubos estiver preenchido com valores de incerteza, a possibilidade de êxito na 

geração das bandas contínuas de incerteza toma-se bem maior. 

Verifica-se na Fig. 62 que as bandas de incerteza geradas para a pressão do 

sistema primário envelopam completamente a tendência temporal medida durante o 

evento ocorrido na usina Angra 1, permitindo inferir mais uma vez o atendimento do 

sucesso esperado pela qualificação independente do código CIAU. 

Ressalta-se que o código CIAU mostra-se adequado para aplicações 

associadas a projeto e licenciamento de NPPs, embora seja recomendável a 

realização de um conjunto maior de simulações desta natureza envolvendo também 

outras classes de acidentes. 
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Fig. 62 - Pressão do sistema: calculada, medida e as bandas de incerteza 

considerando o hipercubo vizinho (Angra 1 - RES-11.99) 
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Fig. 63 - Inventário de massa do sistema primário: calculado e as bandas de 

incerteza considerando o hipercubo vizinho (Angra 1 - RES-11.99) 
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Fig. 64 - Temperatura do revestimento da barra combustível: calculada e as 

bandas de incerteza considerando o hipercubo vizinho (Angra 1 - RES-11.99) 

250 

109 



5. CONCLUSÕES 

Este trabalho realizou a qualificação independente do código CIAU ("Code with 

- the capability of - Internal Asssessment of Uncertainty") representando a integração 

do processo de avaliação interna de incerteza com um código de sistema termo-

hidráulico em bases realistas, através da combinação de uma metodologia de 

incerteza qualificada, Metodologia UMAE ("Uncertainty Methodology based on 

Accuracy Extrapolation"), com o código de sistema também qualificado, 

Relap5/Mod3.2. Esta capacidade de avaliação interna de incerteza foi requerida pela 

comunidade científica internacional [36] a fim de contemplar a associação de 

estimativas de bandas de incerteza aos resultados de códigos tipo melhor estimativa 

para análise de acidentes de usinas nucleares, atendendo assim, a um requisito de 

licenciamento quando do uso de tais códigos para análise de segurança. 

Associado a esta qualificação independente, o presente trabalho também 

efetuou a aplicação do código CIAU aos resultados de evento real ocorrido na usina 

nuclear Angra 1. 

No curso de realização deste trabalho foram descritas a metodologia de 

incerteza UMAE, o próprio código CIAU, considerações sobre o processo de 

qualificação código-usuário-nodalização e uma descrição sucinta das principais 

ferramentas utilizadas pelo código CIAU de modo a obter o conhecimento de todo o 

processo de avaliação interna de incerteza para permitir então, a qualificação 

independente do código CIAU. 

Para o processo desta qualificação independente do código CIAU foram 

simulados dois experimentos na Instalação LOBI/Mod2, os teste A1-93 e BT-02, 

respectivamente associados a acidente de perda de refrigerante primário por pequena 

ruptura na perna fria e ao acidente de perda completa de água de alimentação dos 

geradores de vapor com procedimento de recuperação do resfriamento da instalação 

através do processo de "feed and bleed". Além desses dois casos, a aplicação do 

código CIAU ao evento real, RES-11.99, de desarme da usina nuclear Angra 1 devido 

à rejeição de carga na mesma, também permitiu que o mesmo fosse usado neste 

processo de qualificação independente do CIAU. 

Basicamente, com relação aos resultados associados aos experimentos LOBI 

A1-93 e BT-02, as seguintes conclusões podem ser listadas: 
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• foi atendido o principal critério de aceitação do processo de qualificação do código 

CIAU, i.e., que as bandas de incerteza obtidas pelo CIAU, impostas sobre a 

tendência calculada, envelopem os dados experimentais, 

• os recursos necessários para aplicações do código CIAU são basicamente aqueles 

requeridos para executar o cálculo do código de sistema em simular um evento, 

• as variações bruscas nas curvas dos limites superior e inferior das bandas de 

incerteza são típicas durante o transiente, originando-se de variações no status da 

planta, e portanto dos hipercubos correspondentes. Espera-se que essas 

variações bruscas sejam bem mais suaves quando um número razoável de testes 

esteiver disponível para gerar as incertezas para a matriz QUM e o vetor TUV, 

• o valor dai incerteza da quantidade em um hipercubo, especialmente se a incerteza 

no tempo é grande, pode sombrear ou mascarar valores pequenos relacionados 

com os hipercubos vizinhos, 

• o erro no tempo (TUV) para qualquer variável é o mesmo ou aumenta durante o 

transiente. Isto não é o caso para o erro associado à quantidade (QUM), que pode 

diminuir no tempo durante o transiente. O significado físico da compensação de 

erro foi explicada na referência [23], 

• o efeito-usuário considerado na metodologia de incerteza é evitado na aplicação 

do código CIAU. Todos os julgamentos de engenharia, requerendo avaliações 

subjetivas, estão embutidos no método e não são necessários para a aplicação 

direta do método. 

Os resultados obtidos para o teste Lobi A1-93 com o uso do código de sistema 

Relap5/Mod3.2, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, permitem que os 

mesmos possam ser adotados na obtenção de novos dados relacionados á precisão 

(QAM e TAV) e extrapolados para incertezas (QUM e TUV) de modo a ampliar a base 

de dados do CIAU. 

Como os resultados dos cálculos associados ao teste Lobi BT-02, embora 

qualitativa e quantitativamente satisfatórios, são referentes a simulação de um caso de 

sensibilidade, não se recomenda que os mesmos façam parte da base de dados de 

primeira espécie (vide Seção 2.3) relacionada a precisão (QAM e TAV) e extrapolados 

para incerteza (QUM e TUV). Entretanto, para a base de dados de segunda espécie, 

os mesmos poderiam ser considerados, porém, com restrições. 

Em decorrência da aplicação do código CIAU sobre os resultados obtidos na 

simulação do evento real RES-11.99 ocorrido na usina nuclear Angra 1, no tocante ao 
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aspecto da qualificação independente do CIAU, foi possível detectar três problemas 

associados ao seu desenvolvimento que, após relatados aos autores do código, foram 

solucionados de modo satisfatório. 

A aplicação propriamente dita do código CIAU sobre resultados obtidos na 

simulação do evento ocorrido na usina Angra 1 permitiu, também, mostrar a 

aproximação de se considerar o conceito de obtenção de valores de incertezas a partir 

de hipercubo vizinho para os hipercubos requeridos pelo cálculo que não contenham 

dados de incertezas associadas na base do CIAU. Neste caso, adotando-se, como 

aproximação, os valores de incerteza do hiperbubo vizinho, a fim de permitir a 

obtenção das bandas de incerteza contínuas para todo o transiente. Ressalta-se, 

entretanto, que este procedimento não é a maneira adequada, mas apenas uma 

aproximação que deve ser cuidadosamente usada e, além disso, não representa, até o 

momento, uma opção disponível para o usuário final do código CIAU. 

Os resultados obtidos por estas aplicações para a qualificação independente 

do código CIAU mostram que a ferramenta é adequada para uso, embora a 

necessidade de ampliar a base de dados de incertezas seja evidente. 

Foi possível constatar através deste estudo que, pela natureza do 

desenvolvimento do código CIAU, o mesmo faz uso de uma extensa base de dados 

experimentais para obtenção de erros do código de sistema que são extrapolados 

para as incertezas. Estas são, então, aplicadas sobre os resultados do cálculo com o 

código de sistema termo-hidráulico, obtendo-se assim, as bandas de incerteza. 

Destaca-se que qualquer código de sistema termo-hidráulico qualificado e qualquer 

metodologia de incerteza, também qualificada, podem ser combinadas para obtenção 

do código CIAU. 

Pode-se inferir, com os resultados obtidos neste trabalho, que o código CIAU 

constitui um método completamente independente para resolver a questão da 

incerteza associada a cálculos de código de sistema termo-hidráulico, em bases 

realistas, podendo também ser adotado para validar outras metodologias de 

incertezas. 

Esta qualificação independente do código CIAU atendeu a necessidade de 

assegurar que uma determinada ferramenta computacional tenha seus resultados 

validados com uso de dados experimentais diferentes daqueles empregados durante o 
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seu próprio desenvolvimento. As peculiaridades do procedimento CIAU e sua 

aplicabilidade foram satisfatoriamente atingidas. A validade do conceito usado para 

Avaliação Interna de Incerteza ("Internal Assessment of Uncertainty - IAU") também foi 

verificada. 

Finalmente, este trabalho permitiu verificar a aplicação adequada de um 

procedimento sistemático de avaliação de código avançado de sistema termo-

hidráulico baseado em modelos realistas com cálculos associados de incertezas. Tal 

situação é requisito de licenciamento na avaliação de segurança quando a análise de 

acidentes é realizada com este tipo de código de sistema. 

Diante das conclusões acima mencionadas, a aplicação do processo IAU 

através do uso do código CIAU (representando a integração de um código de sistema 

com a avaliação interna de incerteza) toma-se perfeitamente possível em atividades 

de projeto e licenciamento, tais como aquelas relacionadas às seguintes áreas: 

• estabelecimento de requisitos de licenciamento quando do uso de códigos de 

sistema tipo melhor estimativa em análise de acidentes para avaliação de 

segurança de NPPs, 

• análise de segurança independente, 

• problemas de bifurcação, tanto devido à atuação ou falta de atuação de um 

sistema (p. ex., a atuação ou não de uma válvula de alívio) como também em 

função da ocorrência de um fenômeno físico limitante (p. ex., a ocorrência de 

"dryout'), 

• otimização de projeto, p. ex., número de tubos em U dos geradores de vapor, 

volume do pressurizador, etc., 

• otimização de procedimentos operacionais em emergência e gerenciamento de 

acidentes, 

• flexibilidade em requisitos de segurança vigentes (p. ex., uso de somente uma ao 

invés de duas bombas de injeção de segurança a bab<a pressão), 

• possibilidade de aumento de potência nominal de NPP's, 

• uso de um único código para projeto, manutenção e licenciamento, 

• treinamento de operadores e/ou técnicos e qualificação de simuladores ou 

analisadores de planta, etc. 
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APÊNDICE A 

Processo de Qualificação: Código-Usuário-Nodalização 

O objetivo deste Apêndice é apresentar uma síntese de considerações relativas 

ao assunto título, compiladas da literatura mencionada ao longo do texto, no intuito de 

alertar o leitor/usuário para a importância, complexidade e abrangência do tema. 

Um código de sistema termo-hidráulico é uma ferramenta capaz de calcular as 

tendências temporais de parâmetros (ou quantidades) de interesse representativos do 

sistema simulado durante o curso de transientes com condições iniciais e de contorno 

atribuídas. Esses códigos de sistemas termo-hidráulicos lidam com a solução das 

equações de balanço, que são baseadas nos princípios básicos da física, e são 

suplementados por equações constitutivas. A solução desse conjunto de equações é 

obtida através da discretização das mesmas para serem resolvidas por um método 

numérico adequado utilizando-se, também, as condições iniciais e de contorno que 

são supridas pelos usuários do código. Tais códigos possuem, em geral, mais de cem 

mil linhas de programação e o conjunto de dados de entrada chega a atingir cerca de 

dez mil linhas de dados, ou até mais do que isso. 

As principais fontes de incertezas relacionadas ao código de sistema 

enquadram-se nos itens abaixo listados [13]: 

• as equações de balanço (ou de conservação) são aproximadas. Nem todos os 

fenômenos que ocorrem quando líquido e vapor interagem são diretamente 

considerados pela equações de conservação, 

• presença de diferentes campos da mesma fase não são reconhecidos 

separadamente, p. ex., gotículas e filme de líquido são considerados pelo código 

com somente uma velocidade, 

• a escala de seção reta é ponderada pela geometria. Os perfis de velocidade são 

diferentes na realidade, enquanto que os códigos consideram valores médios, 

• a escala de volume é ponderada pela geometria. Somente um vetor velocidade 

(em cada fase) está associado com a malha hidráulica ao longo do eixo. 

Diferentes vetores velocidade podem ocorrer na realidade, p. ex., na região do 

pleno inferior, na conexão perna fria - "downcomer", etc., 

• presença de pequenos e grandes vórtices. Dissipação de energia e de quantidade 

de movimento não são diretamente consideradas, 
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• o segundo princípio da termodinâmica não é necessariamente atendido pelos 

códigos, 

• a solução numérica é aproximada. As equações, após serem discretizadas, são 

resolvidas por métodos numéricos que também são aproximados, 

• uso extensivo de correlações empíricas: as faixas de validade das mesmas não 

são totalmente especificadas, uso (inevitável) das mesmas fora de sua faixa de 

validade, são aproximadamente incorporadas nos códigos, 

• aproximações de escoamento em estado estacionário e totalmente desenvolvido. 

Todas as correlações usadas deveriam ser qualificadas e desenvolvidas em 

condições de estado estacionário e de regime totalmente desenvolvido. Em quase 

todas as regiões do circuito primário da planta ou instalação experimental o regime 

de escoamento não é totalmente desenvolvido, 

• propriedades de estado termodinâmico e de materiais são aproximadas, 

principalmente para suas derivadas, 

• efeitos associados aos usuários. Dois ou mais grupos de usuários tendo o mesmo 

código e as mesmas informações para desenvolver um conjunto de dados de 

entrada deveriam obter os mesmos resultados, mas isso, em geral, não é 

verdadeiro, 

• efeitos associados ao computador/compilador, 

• efeitos associados à nodalização, 

• conhecimento impreciso das condições iniciais e de contorno, 

• deficiências ou inadequações nos modelos do código. 

O usuário do código pode interagir em diferentes níveis com os resultados. Em 

princípio, dois ou mais grupos de usuários e o mesmo conjunto de informações para 

desenvolver uma nodalização deveriam obter o mesmo resultado, porém, isto nem 

sempre é verdade e as diferenças, então, podem ser atribuídas ao denominado efeito-

usuário. As principais fontes desses efeitos-usuário podem estar relacionadas com 

um ou mais itens abaixo descritos [22]: 

• a forma com que o sistema foi nodalizado, 

• a escolha de opções e parâmetros de modelos físicos do código (p. ex., 

multiplicadores de vazão), 

• os parâmetros de entrada relacionados a características específicas de sistemas 

(p. ex , representação de perda de calor para o ambiente), 

• a parâmetros de entrada relacionados a componentes específicos de sistemas (p. 

ex., bombas, válvulas, separadores de vapor, etc.), 
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• especificação de condições iniciais e de contorno, 

• especificação de propriedades de estado e de transporte (p. ex., dados de 

propriedades físicas de material do combustível, revestimento, "gap"), 

• seleção do tamanho do intervalo de tempo para a solução numérica, 

• seleção de método de solução numérica, 

• erros de entrada de dados, etc. 

No intuito de minimizar o efeito-usuário [24], os seguintes tópicos relativos aos 

códigos devem ser aperfeiçoados: 

• melhoramento das instruções e orientações fornecidas aos usuários ("code user 

guidelines"), de modo a tomá-lo mais detalhado e compreensivo, 

• desenvolvimento e utilização de pré-processadores para preparação dos dados de 

entrada, 

• programa ("software") que permita a visualização da geometria do sistema, 

• verificação de inconsistências nas escolhas do usuário a partir de possíveis opções 

do código, 

• geração e visualização de gráficos em pós-processamento, 

• desenvolvimento e utilização de analisadores de planta ("plant analysers"). 

Visando, também, reduzir o efeito-usuário, algumas práticas [26,88] adicionais 

devem ser adotadas no tocante aos usuários, tais como: 

• qualificação do usuário e da nodalização, 

• organização adequada e disciplina do usuário, 

• garantia de qualidade ("quality assurance") 

• revisão independente, 

• treinamento para qualificação de usuários (2-5 anos) 

• participação do usuário em problemas-padrão nacionais e internacionais, 

• simulação pelo usuário de experimentos de efeitos separados e integrais. 

Uma nodalização qualificada [21] de um sistema termo-hidráulico, desenvolvida 

por um usuário e a ser utilizada pelo código de sistema, deve possuir as seguintes 

características: 

• apresentar fidelidade geométrica com o sistema, 

• reproduzir as medidas nominais das condições de estado estacionário, 

• mostrar comportamento adequado para as condições dependentes do tempo. 
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Dessa forma, o processo de qualificação deve envolver tanto a qualificação do 

código como também a qualificação do usuário e da nodalização. Considerando a 

integração de todos esses itens, o processo de qualificação da nodalização deve ser 

aplicado tanto para a qualificação em nível de condições de estado estacionário como 

de condições transientes. 

Com relação à qualificação da nodalização [27] em nível de estado 

estacionário, deve-se buscar que os resultados do código reproduzam as condições 

nominais da usina nuclear ou da instalação experimental e que tais resultados 

apresentem uma boa reprodutibilidade quando da simulação de um transiente nulo. 

Neste contexto, os tópicos e itens abaixo listados devem ser seguidos e avaliados: 

a) Conhecimento da instalação ou da planta: 

• dados geométricos, de estruturas de calor, de materiais, de condições 

operacionais (iniciais e de contorno), 

• condições de geração, remoção e perda de calor, 

• caminhos de escoamento de fluido e de perda de massa, 

• características de componentes (p. ex, bombas, válvulas), 

• identificação de pontos de atuação ("setpoints"). 

b) Definição da nodalização: 

• uso de julgamento de engenharia e avaliação do grau de detalhamento, 

• requisitos do código (p. ex., razão comprimento-diâmetro, limite de Courant, etc.), 

• tipos de transientes a serem analisados e precisão requerida das tendências 

calculadas, 

• restrições de tempo de processamento e memória computacional. 

c) Fidelidade da nodalização: 

• não necessariamente um elevado número de volumes de controle garante a 

fidelidade da nodalização com a instalação ou a planta, mas o usuário deve 

esforçar-se para obtê-la, 

• atenção deve ser dada à interface entre a hidráulica e a geometria (p. ex, 

coeficiente de perda de pressão (forma e atrito) apresenta elevadas incertezas). 

d) Aceitabilidade da comparação entre os dados da instalação e os dados de entrada: 

• erro no volume total inferior a 1% do volume de referência, 

117 



erro na superfície total de transferência de calor inferior a 10% dos valores de 

referência (excluindo núcleo do reator e tubos de geradores de vapor), 

erro na área de transferência de calor do núcleo do reator e de tubos de geradores 

de vapor inferior a 0,1% dos valores de referência, 

todos os caminhos (relevantes) de escoamento de fluido devem estar 

representados. 

Definição das condições operacionais iniciais e de contorno: 

jma vez verificados e atendidos todos os itens acima mencionados, toma-se 

possível obter o conjunto de dados de entrada para ser simulado pelo código, 

é fortemente recomendável que seja feita uma revisão de digitação, 

neste ponto deve-se selecionar os parâmetros relevantes a serem monitorados 

para a avaliação do comportamento em estado estacionário. 

Obtenção do estado estacionário: 

execução de cerca de 100 s de transiente nulo, 

reprodutibilidade de resultados, 

concordância com valores de referência, 

ajustes sobre: 

- coeficientes de perda de pressão por forma 

perdas de calor para o ambiente 

- melhoramento da nodalização 

• variação no detalhamento de regiões críticas. 

Aceitabilidade da qualificação da nodalização em nível de condições de estado 

estacionário: 

realimentações convergentes, 

reprodutibilidade dos valores calculados dos parâmetros relevantes selecionados e 

em boa concordância com os valores de referência, 

critérios de aceitação [23]: 

- erro no balanço total de potência: < 2% 

erro na pressão do sistema: < 0.1 % 

erro na temperatura: < 0,5% 

erro na vazão mássica: < 10% 

erro na velocidade da bomba: < 1 % 

erro na perda de calor: < 10% 
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- erro na massa total: < 2% 

- erro na perda de pressão: < 10%, etc. 

De modo análogo, na qualificação da nodalização [27] em nível de transiente 

deve-se demonstrar a capacidade da nodalização em predizer corretamente (com um 

erro aceitável e com razões compreendidas) os fenômenos físicos e cenários 

transientes relevantes. Neste contexto, os tópicos e itens abaixo listados devem ser 

seguidos e avaliados: 

a) Razões para a qualificação em condições transientes: 

• deve-se demonstrar que as condições típicas medidas no transiente estão 

corretamente reproduzidas pelos cálculos, 

• detecção de eventuais erros quando da preparação do conjunto de dados de 

entrada: 

- erros em dados geométricos (p. ex., volume maior ou menor que a zona 

correspondente, valores errados para a espessura do material em estruturas de 

calor), 

- erros nas tabelas de propriedades dos materiais, 

- erros em dados específicos do transiente (p. ex , curvas de decaimento de 

vazão fcoastdown") de bomba, características do sistema de resfriamento de 

emergência do núcleo (SREN), tabela de desligamento ("scram") do reator, 

etc.), 

• avaliação das escolhas/opções do usuário: 

- verificação em lógicas de atuação ("trips") para componentes ou sistemas, 

- variações nas condições de contorno (p. ex, distribuição e valor das perdas de 

calor), 

- modificação na nodalização, 

- ajustes de parâmetros que reconhecidamente apresentam incerteza elevada 

em seus valores (p. ex , coeficiente de perda de pressão por forma em sentido 

reverso, multiplicadores de escoamento crítico). 

b) Ações preliminares: 

• escolha do teste experimental a ser usado como transiente de referência: 

- os fenômenos observados durante o teste devem ser reconhecidos como 

aqueles que são tomados como referência no projeto da instalação, 

- condições iniciais e de contorno devem ser simples e claras, 
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os dados experimentais gravados durante o teste devem ser exaustivos e 

confiáveis 

• escolha das variáveis para comparação: 

- interesse físico (medida direta - cálculo direto), 

- interesse fenomenológico (nível de líquido, perda de calor) 

- interesse relacionado à nodalização (curva de decaimento de potência, vazão 

de fuga) 

• identificação do período de tempo de ocorrência de fenômenos (janelas 

fenomenológicas), 

• seleção de parâmetros termo-hidráulicos relevantes em cada periodo de tempo. 

c) Aceitabilidade da qualificação em condições transientes: 

• ajuste dos dados de entrada ao teste de referência através das condições iniciais e 

de contorno 

• execução dos cálculos, 

• análise qualitativa e quantitativa dos resultados, 

• identificação e justificativa de possíveis discrepâncias: 

- limitações dos modelos físicos e/ou numéricos, 

- inadequação da nodalização (também o efeito-usuário), 

- erro na interpretação das condições de contorno pelo usuário, 

limitações nas informações supridas sobre as condições de contorno. 

d) Ações corretivas, quando necessárias para quaisquer dos itens acima. 
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APÊNDICE B 

Ferramentas Computacionais Associadas ao Código CIAU 

O objetivo deste Apêndice é apresentar sucintamente os principais objetivos, 

características e documentação de suporte das ferramentas computacionais 

associadas ao processo do código CIAU [38,39], tanto da etapa de desenvolvimento 

do código (fase transparente ao usuário final) como da etapa de aplicação 

propriamente dita, conforme descrito na Seção 2.3 e Fig. 3 deste trabalho. 

B.1 Programa FFTBM ("Fast Fourier Transform Based Method") 

Este programa [49,58,63,64,89,90] executa uma avaliação quantitativa para o 

cálculo da precisão ("accuracy") utilizando o método "Fast Fourier Transform - FFT , 

onde é possível representar as discrepâncias do código pela transformação para o 

domínio da freqüência das tendências temporais medida e calculada de um grupo de 

variáveis significativas (em geral mais de 20 parâmetros). Também são estabelecidos 

critérios de aceitabilidade. 

A avaliação quantitativa da precisão deve ser feita somente após a realização 

de uma avaliação qualitativa e considerada positiva ou satisfatória (veja Seção 3.1.5 e 

3.2.5 deste trabalho). 

A propriedade fundamental da transformada de Fourier é caracterizada pela 

capacidade de analisar qualquer relação entre duas quantidades obtidas no domínio 

do tempo sem a falta de informação, fazendo-se uso da transformação dessas 

quantidades para o domínio da freqüência. O método FFT é empregado quando se 

tem funções na forma de pontos digitais usando-se um algoritmo que calcula mais 

rapidamente a transformada de Fourier discreta. 

Para aplicação deste algoritmo, as funções devem ser identificadas por um 

número de pontos que seja uma potência de 2. Então, se o número de pontos (N) 

definindo a função no domínio de tempo é N = 2(m+1) a FFT fornece as freqüências 

fn = n/T, onde (n = 0, 1, 2,..., 2m) e T é a duração de tempo do sinal amostrado. 
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A quantificação da precisão de um cálculo do código, F ^ t ) , considera a 

amplitude, no domínio da freqüência, do sinal experimental, Fexp(t), e a função erro 

(AF) dada por: 

AF = Fcafc(t) - Fexp(t) (B1) 

Em particular, o método caracteriza cada cálculo através de dois valores: 

• um fator de amplitude média (AA) adimensional 

I l A F ( f n ) [ 
AA = -ps (B2) 

11=0 

um fator de freqüência ponderada (WF) 

Z l A F ( f J | . f n 
=0 

S l F c x p O 

WF = (B3) 

n=0 

onde o superescritorepresenta a transformada de Fourier. 

A informação mais significativa é dada por AA, que representa a grandeza 

relativa da discrepância proveniente da comparação entre o cálculo realizado e a 

correspondente tendência experimental. AA = 1 significa um cálculo afetado por um 

erro de 100%. 

O fator WF caracteriza a espécie de erro, visto que seu valor indica se o erro 

apresenta mais relevância em baixa ou alta freqüência, e dependendo do transiente, 

erros de alta freqüência podem ser mais aceitáveis do que os de baixa freqüência. 

Analisando transientes termo-hidráulicos, a melhor precisão é geralmente obtida por 

baixos valores de AA em valores altos de WF [89], 

Na tentativa de apresentar uma visão global da precisão de um dado cálculo, 

índices médios de desempenho são obtidos pelas definições da amplitude média total 
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ou global AAtot e do fator de freqüência ponderada total WFtot, como abaixo 

representadas: 

(AA)ht = £ [ ( A A ) l . ( w f ) i ] (B4) 
i—i 

(WF)fct = 2;[(WF)1 .(w f) i] (B5) 
i=l 

sendo: 

] • > , ) , =1 (B6) 
i=l 

onde Nya, é o número de parâmetros analisados e (wf)i são os fatores de ponderação 

introduzidos para levar em consideração a importância diferente de cada parâmetro 

sob o ponto de vista da análise de segurança. 

O fator amplitude média (AA) é o fator mais adequado para definição de 

critérios de aceitabilidade válidos para todo o transiente analisado, devendo ser menor 

que um determinado fator de aceitabilidade K. 

A partir da experiência adquirida, pelo DIMNP da Universidade de Pisa, em 

muitas aplicações do método, foi possível constatar que: 

• AAtot ̂  0,3 caracteriza predições do código muito boas, 

• 0,3 < AAtot ̂  0,5 caracteriza boas predições do código, 

• 0,5 < AAtot £ 0,7 caracteriza predições do código ruins, 

• AAtot > 0,7 caracteriza predições do código muito ruins. 

Dessa forma, o valor de K = 0,4 foi escolhido como um limite para identificar 

uma boa precisão de um cálculo do código. 

Adicionalmente, adota-se também um fator de aceitabilidade, relacionado a 

algum ou alguns parâmetros significativos para a segurança, tais como a pressão do 

sistema primário, a temperatura do revestimento da barra aquecedora e a massa 

residual do sistema primário. Assim, está sendo considerado como critério adicional 
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de aceitabilidade que o fator de amplitude média da pressão do sistema primário (AApr) 

seja inferior a 0,1. 

B.2 Programa AFE ("Accuracy Finalized to Uncertainty Extrapolation") 

Este programa [58,65] calcula a precisão de um cálculo genérico de modo a 

permitir a posterior extrapolação para a incerteza. Os cálculos das precisões 

relacionadas ao tempo e à quantidade podem e são obtidas separadamente, sendo 

posteriormente combinadas para fornecer a precisão total. 

Para efetuar a avaliação da precisão, é necessário identificar ocorrências de 

tempo para eventos selecionados do transiente, onde o instante de ocorrência desses 

eventos permite dividir as tendências das quantidades (calculada e medida) em 

intervalos de tempo (janelas fenomenológicas - PhW). A avaliação da precisão 

somente é representativa para a extrapolação em incerteza se as mesmas janelas 

fenomenológicas são identificadas nos resultados do cálculo e do experimento. 

As janelas fenomenológicas necessárias para realizar um cálculo da precisão 

são identificadas a partir da seleção dos seguintes eventos (no caso de ATWS, 

eventos adicionais podem ser necessários): 

• início do transiente (teste) 

• atuação (fechamento, abertura) da operação da válvula da linha de vapor 

• operação (fechamento, abertura) da água de alimentação principal 

• desligamento da bomba de refrigeração e limites do decaimento ("coastdown") de 

vazão 

• despressurização ("blowdown") em condição de saturação 

• atuação (início e fim do ciclo) da válvula de alívio do pressurizador operada por 

motor ("PORV valve") 

• operação (início e fim do ciclo) da válvula de alívio de vapor ("steam relief valve -

S R V ) do gerador de vapor 

• início e fim da descarga de líquido proveniente do SREN (acumuladores, injeção 

de alta e baixa pressão) 

• ocorrência de "dryout" (em 2/3 da altura ativa da barra combustível ou aquecida) 

• evento de pico de temperatura do revestimento ("peak clad temperature - PCT") da 

barra combustível ou aquecida (em 2/3 da altura ativa da barra combustível ou 

aquecida) 
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• ocorrência de remolhamento (em 2/3 da altura ativa da barra combustível ou 

aquecida) 

• atuação de sistemas de engenharia relacionados à segurança ("engineered safety 

features - ESF"), tais como aquecedores do pressurizador, sistema de controle 

químico e volumétrico, sistema de remoção de calor residual, etc. 

• pico de potência neutrônica, no caso de ATWS 

• fim do teste. 

A Fig. B1 mostra o fluxograma esquemático do programa AFE, onde o 

significado de cada bloco é dado abaixo: 

• bloco a: identificação dos instantes de tempo experimental e calculado usados 

para subdividir as tendências das quantidades em janelas fenomenológicas 

• bloco b: dados de entrada experimental e calculado são acumulados 

• bloco c: fixação dos intervalos das PhW e dos instantes de tempo dentro de cada 

PhW 

• bloco d: precisão no tempo é avaliada dentro de cada PhW 

• bloco e: precisão da quantidade é avaliada dentro de cada PhW 

• bloco f: a precisão da quantidade é suavizada para reduzir a dispersão de dados 

de precisão 

• bloco g: obtenção da precisão no tempo para a PhW processada 

• bloco h: obtenção da precisão da quantidade para a PhW processada 

• bloco i: verificação se todas as PhW foram processadas 

• bloco j: para os objetivos do CIAU, a precisão no tempo é armazenada em blocos 

de tempo usados para definir um transiente geral 

• bloco k: para os objetivos do CIAU, a precisão da quantidade é armazenada em 

blocos de tempo usados para definir um transiente geral 

• bloco I: obtenção de um vetor, definido por intervalos de tempo, incluindo as 

precisões no tempo do teste considerado (resultado do AFE) 

• bloco m: obtenção de uma matriz, definida por hipercubos, incluindo as precisões 

quantitativas do teste considerado para as quantidades pressão do sistema 

primário, inventário de massa do sistema primário e temperatura do revestimento 

(resultado do AFE) 

• bloco n: dados de precisão para o teste é armazenado em arquivos, para 

subsequente uso no processo do CIAU. 
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Fig. B1 - Fluxograma do programa AFE 
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B.3 Programa COLLECT 

Este programa apenas armazena os dados da matriz e vetor de precisões 

gerados por AFE em cada um dos casos executados. Neste estágio é, então, criada a 

matriz QAM e o vetor TAV para serem posteriormente repassados ao programa DAST 

descrito a seguir. 

B.4 Programa DAST ("Data for Statistical Treatment") 

Este programa [58,66] basicamente efetua o processo de extrapolação dos 

dados de precisão, obtidos em AFE e armazenados na matriz QAM e no vetor TAV, 

para dados de incerteza que serão armazenados na matriz QUM e no vetor TUV, que 

possuem a mesma estrutura de QAM e TAV. Este processo está baseado em bases 

estatísticas [91], 

O procedimento DAST realiza o cálculo de ponderações adequadas que levem 

em conta as bandas de dispersão intrínsecas e as diferentes importâncias das várias 

instalações para o processo de extrapolação. Dessa forma, a incerteza final (U) 

obtida, caracterizando cada hipercubo ou intervalo de tempo e representando a 

metade da largura da banda, é dada por 

U = [A . (1 + Ev) + Es + E«j]. |R| (B7) 

onde: 

A é a precisão, resultante de AFE, 

Ev é um erro extra em decorrência dos volumes médios das instalações que são 

usadas para a obtenção da base de dados, sendo função do fator de escala em 

volume Kv da instalação. Em outras palavras, está associado a distorções 

geométricas relacionadas as instalações, 

Es é um erro adicional representando o espalhamento médio dos dados de 

precisão em cada hipercubo, sendo função da dispersão de cada hipercubo. 

Para o caso de incerteza no tempo este erro é nulo, 

E,, é um erro adicional que leva em consideração a dispersão dentro de cada 

hipercubo ou intervalo de tempo, sendo proveniente da combinação das bases 

de dados de diferentes origens (i.e., medidas experimentais e cálculos 

associados ao código). É considerado como duas vezes o desvio padrão da 

distribuição dentro de cada hipercubo ou intervalo de tempo. 
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É importante comentar que esta formulação está associada com os processos 

de combinação de dados e de identificação de incertezas. Em relação ao primeiro 

processo, os fatores de ponderação são usados para diminuir ou aumentar a 

importância de um único dado dependendo do erro ou precisão que caracteriza este 

dado. No segundo processo, fatores de ponderação são usados para aumentar a 

incerteza final dependendo do erro total que caracteriza a base de dados. 

A confiança nos resultados de incerteza, i.e., na abrangência das bandas de 

erro envolvendo as tendências temporais calculadas pelo código, relaciona-se com os 

termos Ev, Es e Eo anteriormente mencionados. Deve-se tentar atingir o objetivo de 

obter um nível de confiança de 95%, compatível com os critérios regulatórios 

baseados no risco. Este objetivo ainda não foi demonstrado. 

B.5 Programa UBEP ("Uncertainty Bands for Extrapolation Process") 

O programa UBEP [57,58], pós-processador final do processo CIAU a ser 

efetivamente utilizado pelo usuário na etapa de aplicação do código, gera as bandas 

de incerteza superior e inferior aplicada sobre os resultados do cálculo obtido para um 

ASM associado a um experimento ou a uma NPP. 

Este programa lê os resultados calculados pelo código das seis variáveis 

definidas no CIAU (que caracterizam o hipercubo da quantidade, veja Tab. 1 na Seção 

2.3 deste trabalho) e os dados de incerteza originários do processo de extrapolação da 

precisão (procedimento AFE/DAST), identifica as seqüências dos intervalos de tempo 

e dos hipercubos existentes nos resultados do código pela combinação das seis 

variáveis governantes e, finalmente, após a montagem dos retângulos construídos 

para cada tempo do transiente, produz as bandas contínuas de incerteza (superior e 

inferior) que envelopam as tendências temporais da pressão do sistema primário, da 

temperatura da superfície do revestimento da barra combustível ou aquecida a 2/3 da 

altura ativa do núcleo e do inventário de massa do circuito primário. 
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APÊNDICE C 

Problemas Associados ao Desenvolvimento do Código CIAU Verificados na 

Aplicação ao Transiente RES-11.99 em Angra 1 

Como mencionado no Capítulo 4 deste trabalho, apesar da indisponibilidade de 

dados e informações detalhadas sobre resultados medidos e armazenados durante a 

ocorrência do evento de desarme da usina Angra 1 devido à rejeição de carga da 

mesma provocada pela atuação indevida da proteção elétrica quando da realização de 

teste de geração de sinal de desbloqueio para linha de transmissão, a simulação deste 

transiente foi bastante útil no contexto da qualificação independente do código CIAU, 

pois permitiu identificar três problemas associados ao seu desenvolvimento. 

Estes problemas foram relatados aos autores do código que identificaram e 

efetuaram as correções necessárias, de modo a solucioná-los. 

O primeiro problema encontrado relacionou-se ao fato da banda superior de 

incerteza gerada nos instantes iniciais do transiente estar posicionada abaixo da curva 

calculada pelo código de sistema para a temperatura do revestimento da barra 

combustível, como mostrado no detalhe da Fig. C1. 

Este problema foi identificado pelos autores do CIAU como estando associado 

a um teste de consistência de temperatura versus pressão, i.e., quando a potência é 

alta (como na parte inicial do transiente), o programa UBEP limitava a temperatura 

superior ao valor da temperatura de saturação. Entretanto, neste período a 

temperatura do revestimento não é a mesma da temperatura do fluido refrigerante 

gerando, assim, um resultado incorreto quando as bandas de incerteza eram 

calculadas. A Fig. C2 mostra o resultado corrigido, inclusive com valor de incerteza ao 

redor dos 10 e 40 a 50 s de transiente, antes inexistente. 

Com esta versão do CIAU, dois novos problemas apareceram, conforme 

mostrado nos detalhes das Figs. C3 e C4. No caso das bandas de incerteza para a 

quantidade inventário de massa do primário, Fig. C3, a partir de 160 s as bandas 

superior e inferior se opuseram, inclusive numa região onde não havia hipercubo 

preenchido com valor de incerteza. No caso da temperatura do revestimento da barra 

combustível, Fig. C4, também a partir de 160 s a banda inferior de incerteza se tomou 

superior a tendência calculada. 
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tempo (s) 

Fig. C1 - Temperatura do revestimento da barra combustível: calculada e as 

bandas de incerteza (Angra 1 - Res11.99) 

tempo (s) 

Fig. C2 - Temperatura do revestimento da barra combustível: calculada e as 

bandas de incerteza (Angra 1 - RES11.99) 
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tempo (s) 

Fig. C3 - Inventário de massa do primário: calculada e as bandas de incerteza 

(Angra 1 -RES11 .99 ) 

tempo (s) 

Fig. C4 - Temperatura do revestimento da barra combustível: calculada e as 

bandas de incerteza (Angra 1 - Res11.99) 
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Como no caso anterior, estes problemas foram relatados aos autores do CIAU, 

que os identificaram e solucionaram. As seguintes explicações foram apresentadas: 

• um hipercubo vazio produz incerteza quantitativa nula mas, em geral, a 

correspondente incerteza no tempo é diferente de zero, 

• pontos da tendência temporal onde o hipercubo está vazio são cobertos com áreas 

de incerteza dos pontos próximos onde a incerteza é diferente de zero e estas 

áreas vão além do próprio tempo (veja Fig. 1), 

• o limite superior da temperatura é corrigido com a temperatura de saturação, em 

caso de não ocorrência de "dryout", obtida a partir da pressão da banda superior 

associada à pressão do sistema, 

• existem também situações onde a precisão para o hipercubo está vazia somente 

para massa e temperatura, mas não para a quantidade pressão. 

Assim, houve a necessidade de correção no programa UBEP, porque se a 

incerteza no tempo é diferente de zero, um ponto com incerteza nula para a 

quantidade pode gerar banda de incerteza não nula em situações especiais, i.e., onde 

ocorre derivadas significativas de uma variável. As Figs. C5 e C6 mostram os 

resultados corrigidos. 
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Fig. C5 - Inventário de massa do primário: calculada e as bandas de incerteza 

(Angra 1 -RES11.99) 
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tempo (s) 

Fig. C6 - Temperatura do revestimento da barra combustível: calculada e as 
bandas de incerteza (Angra 1 - Res11.99) 
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