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I - INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho ê apresentar um modelo para calcular tempera

turas em função do tempo em tubulações e trccadores de calor de um proces-

so. Essas variações tonporais das temperaturas podem ocorrer em processos

contínuos durante a partida, desligamento ou ainda durante a operação nor-

mal devido as variações nos parâmetros do sistema. Um processo descontínuo

pode ter .variações de temperatura desde a partida até o término.

O modelo é obtido através do balanço de energia em estado não estacio-

nário, global (isto ê, derivadas espaciais são evitadas) aplicado aos fluí-

dos, paredes e isolamentos térmicos dos trocadores de calor e tubulações. O

resultado é um sistema de equações diferenciais ordinárias do 19 grau e de

equações algébricas, que é resolvido utilizando um programa da IBM chamado

Continuous System Modeling Program - CSMP.

O modelo é aplicado ao Loop de Água (LA) do Instituto de Pesquisas Ene£

géticas e Nucleares - LPEN, que consiste basicamente de um aquecedor elêtri

co, tubulações e trocadores de calor, sendo executada uma simulação típica

do LA.

II - MODELO BÃSICO

0 modelo consiste da equação de conservação de energia em estado não

estacionarão, aplicada aos trocadores de calor (tipo carcaça e tubos) e as

tubulações.

1 - Trocadores de Calor

Para trocadores de calor (fig. 1), usa-se as equações a seguir:
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Equações (1) a (5) são balanços de energia respectivamente para o fluí

do dos tubos, o da carcaça, parede da carcaça e o isolamento da carcaça, e

para a superfície externa da isolação da carcaça- Nas equações (1) a (5),

C , C , m e M são respectivamente calores específicos a volume e pressãov p

constantes, vazão mássica e massa, todos considerados constantes; subscri-

tos t e c ss referem ao fluido do tubo e o da carcaça respectivamente. U é

o coeficiente global de transferência de calor e A a área de transferência

de calor entre o fluido dos tubos e o fluído da carcaça. A, ê a ãrea inter-

na da carcaça e h o coeficiente de transferência de calor entre o fluído da

carcaça e a carcaça.

T,, T?, T _ e T., T3, T,. são temperaturas de entrada, de saída e tem-

peratura media do fluído da carcaça e do fluído dos tubos respectivamente.

T -,, T - © rJlyj são as temperaturas das superfícies interna e externa da car.

cõça, da superfície externa e do isolamento, T..» e TL-, as terrperaturas mé-

dias da carcaça e do isolamento. C e C. são calores específicos respectiva

mente da carcaça e do isolamento. A e h são a área da superfície externa

da isolação e o coeficiente da transferência de calor entre a superfície ex

tema do isolamento e o ar ambiente, ã temperatura T . K e K. são definidos

coro:

2 K.A

onde K, e K. são condutividsdes térmicas da carcaça e do isolamento, consî

derados constantes. D,, D? e A~ são os diâmetros interno e externo e a ãrea

externa da carcaça, e D e A diâmetro externo e a ãrea externa do isolamen

to.

Assim, os termos I<w (
T
w2~

Twl* e Ki ^Tw3~Tw2^ re'Presentam o s fluxos de

calor (em watts) respectivamente através da pr.rede da carcaça e do isolamen

to, e são obtidos resolvendo a equação de condução de calor para estado es-

tacionãrio, para a parede da carcaça e o isolamento. Essa simplificação é

necessária num modelo de parâmetros concentrados como o presente para evi-

tar equações diferenciais parciais, lambem, nota-se que acumulação de ener-

gia interna nos tubos não e considerada e condução axial não aparece em ne-

nhuma equação.
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As temperaturas madias T 1 2, T 3 4, T w l 2 e T w 2 3 são consideradas como né-

dias aritméticas das temperaturas nos extremos do trocador cano indica as

equações (6) a (9).

O modelo referente ao trocador de calor consiste então de um total de

9 equações, das quais 4 são equações diferenciais de primeiro grau (eqs. (1)

a (4) e 5 equações algébricas ( (5) a (9) ) . As nove temperaturas incõgni-

tas são T2, T3, T34, T12, T w l, T^ ^ O ^ . e T ^ . Os parâmetros do node

Io, que podem variar cem o tempo são T, , T., T , m. e m

2. Tubulações

Para as tubulações (Figura 2), usam-se as equações (3) a (5), (7) a

(9) e (10) e (11), substituindo o fluído da carcaça e a parede da carcaça

pelo fluído na tubulação e parede da tubulação. Um balanço de energia para

o fluído na tubulação resulta na equação a seguir, obtendo-se um sistema de

7 equações e 7 temperaturas incógnitas.

Cpc (12)

ft

Nota-se que a eq. (12) difere da (3) semente pela falta do termo UA

(To^-T,„), e os subscritos C, 1, 2 e 12 se referem agora ao fluído na tubu-

lação e w refere-se ã parede da tubulação.

•; TC>

Tw3

01-

Fig. 2 - Esquema de Tubulação

3. Junções

Nas junções das tubulações (Figura 3), ê aplicado um balanço de energia

em estado estacionãrio, dando,
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onde os subscritos 1, 2 e 3 sao definidos na Figura 3.

m2

ml I TI

Figura 3. Esquema de Junção

in - MBTODO DE

As equações apresentadas, aplicadas aos trocadores de calor, ãs tubula_.

ções e ãs juntas do circuito que está sendo modelado constituem um sistema

de equações diferenciais orúinárias de primeiro grau com valores iniciais e

de equações algébricas, que são lineares quando os coeficientes das tempera

turas constantes, e não lineares, quando eles dependem da temperatura. Foi

escolhido o "S/360 Continuous System Modeling Program-CSMP" da IBM para so-

lução numérica das equações. CSMP resolve sistemas de equações diferenciais

ordinárias de primairo grau cem valores iniciais, lineares ou não-lineares,

e permite também, que se incluam equações algébricas, lineares ou não-line-

ares, '

0 programa inclui um conjunto de 34 blocos funcionais, onde estão in-

cluídos componentes comuns em computadores analógicos, como por exemplo, in

tegradores. Funções especiais podem ser definidas através de programação

FORTRAM ou, de uma forma mais simples, através do próprio CSMP. 0 CSMP tam-

bém aceita declarações em FORTRAN, tin tradutor converte automaticamente as

declarações de estrutura usadas na programação em CSMP para a linguagem

FORTRAN - IV, nível G.

A escolha do método de integração pode ser feita entre os seguintes:

- Milne preditor-corrector (quinta ordem)
- Runge-Kutta (quarta ordem)
- Simpson
- Adam (segunda ordem) •

- Trapezoidal

- Retangular (Euler)

dos quais os dois primeiros permitem passo variável. Detalhes do CSMP são
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dados no manual de usuário /2/.

Os métodos de integração usados no CSMP estão sujeitos â limitação do

maior passo de integração At, denominado passo critico Atc, para fornece-

rem soluções estáveis. Para um sistema linear de n equações, dado por

onde X é" o vetor das incógnitas, A a matriz dos coeficientes, (n x n), e b

o vetor do lado direito, pode mostrar-se que o método de Euler (retangular)

e Runge-Kutta requerem

2 3
At = —rrr e At = • ,,. respectivamente, onde p (A) e o raio
c p (A) c p (A)

espectral da matriz A. Caio o cálculo exato de p (A) é muito trabalhoso, con

sidera-se como boa aproximação para tal a seguinte expressão:

p(A) = max |ai;L , i = l,n (15)

onde max a. . ê o maior elemento diagonal em módulo da matriz A.

Valores pequenos de At em relação a duração do transiente significa

que um número grande de passos de integração tem que ser utilizado. Para

evitar este incoveniente, as equações diferenciais com elemento diagonal pe

queno podem ser transformadas em equações algebricas, desprezando o termo

de acumulação. Por exemplo, se |a..| varia de .01 a 10 S"1, para um transi-

ente de' 1000 segundos, o sistema original terã At = .2 segundos, requeren-

do 5000 passos de integração. Desprezando as derivadas temporais nas equa-

ções com |a..|>0.1, necessita-se somente de um At de 20 segundos e 50 pas-

sos de integração (utilizando o método Euler).

Este procedimento foi utilizado na simulação do Loop de Água do IPEN.

IV - APLICAÇÃO AO LOOP DE AGU& DO IPEN

0 IA-IPEN é um simulador do sistema termo-hidrãulico de reatores nucle_

ares refrigerados a água leve, tipos PWR (Pressurized Water Reactor) e BWR

(Boiling Water Reactor), sendo que o calor, em vez de ser gerado por elemen

tos canbustíveis nucleares, ê produzido por meio de resistências elétricas.

0 IÀ foi projetado tendo por objetivo possibilitar a avaliação de para

metros termo-hidráulicos de reatores nucleares em regime de escoamentos mo-

nofãsico e bifãsico sob diversas geometrias, além de efetuar ensaios de equi_

pamentos e de possibilitar treinamento de pessoal.
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Os principais elementos constituintes do IA são:

- Seção de Tteste (Aquecedor)

- Borba Principal

- Separador de Vapor

- Pressurizador

- Condensador Resfriador

- Resfriadores Ccmplementares

- "Desionizador"

- "Desaerador"

1. Operação PWR

Para a operação PWR do IA (Vide fig. 4) a ãgua de teste sai da Bomba

Principal cem a temperatura de 195°C e seu fluxo de massa é de 4.47 Kg/s.

Desse fluxo de massa, 3.00 Kg/s seguem para a Seção de Teste, onde o líqui-

do é aquecido até 285°C. Da Seção de Teste a ãgua vai para o resfriador C-

101, de onde sai com a temperatura de 216 C; a parte do fluxo de ãgua que

sai da barba e não segue para a Seção de Taste (1.47kg/s) vai em direção do

resfriador C-102, que exerce a função de controlador da temperatura no cir-

cuito; assim, a água que deixa o resfriador C-102 sai à temperatura de

124°C. 0 resfriador C-103 recebe a ãgua resfriada pelo resfriador C-102 e

fornece ãgua para tratamento no "Eesionizador" a uma temperatura maxima de

50°C.
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2. Os Equipamentos Modelados

0 modelo de simulação do IA, aqui desenvolvido, busca representar tran

sientes térmicos para operação PWR. Assim sendo, foram consideradas na ela

boraçao do modelo apenas os seguintes componentes do IA:

- Seção de Iteste S.T.

- Resfriador C-101

- Resfriador C-102

- Resfriador C-103

- Bomba Principal P-101

As equações do modelo básico âe. balanço de energia anteriormente apre-

sentadas, quando aplicadas aos eonponentcs do IA, resultaram em um sistema

51 equações, onde 36 equações são diferenciais e 15 são algebricas. A esse

sistema foram adicionadas mais 69 equações de médias aritméticas de pares

de temperaturas, vindo a constituir um sistema de 120 equações a 120 incog-

nitas.

Um estudo do compromisso existente entre o tempo de processamentoepr£

cisão dos resultados foi feito e, can base nesse estudo, as equações dife-

renciais com passo de integração critico (At ) menor que 16.5 segundos fo-

ram transformadas em equações algebricas. O modelo final, desta forma, fi-

cou constituído por 10 equações diferenciais, sendo solucionado pelo método

de Euler, com passo de integração de 4 segundos, onde a relação entre o tem

po de simulação e o tempo de CPU ê igual a 3600.

No modelo da Seção de Teste foram usadas as equações válidas para as

tubulações e no lado direito da eq. (12) acrescentou-se um termo referente

ã" potência do aquecedor.

O coeficiente global de transferência de calor U foi calculado utili-

zando-se o métcdo de Donohue /!/. Os coeficientes de transferência de calor

por convecção forçada, h, e por convecção natural, h , foram calculadas

através de correlações conhecidas.

3. Simulação de uma Operação Típica do IA

Nesta simulação a curva da potência da Seção de 'leste em função do tem

po foi suposta var:l.;.í>da em degraus; ao utilizar-se essa curva o objetivo Ê

aproximá-la do que ytria uma curva de potência real e construí-la de forma

a não permitir que em nenhum ponto do IA hajam variações de temperatura su-
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periores a 38 C/hora, que é o limite permitido para que nao surjam tensões

térmicas capazes de provocar danos nos equipamentos.

A figura 5 mostra a curva de temperatura da ãgua de processo em um poii

to do IA, superposta a de potência da Seção de Teste. Nota-se que as tempe-

raturas seguem a curva de potência com um atraso de aproximadamente 15 minu

tos. Pela inspeção de gráficos desse tipo, pode-se prever o tempo necessá-

rio para se atingir estado estacionario, e ainda o tempo de desligamento pa

ra que o resfriamento seja corretamente realizado, sendo estas informações

de grande utilidade no planejamento da operação do IA, bem como o fato de se

poder obter valores das temperaturas para uma dada potência através dos va-

lores do estado estacionario.
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V - CONCLUSÃO

O modelo de trocadores de calor e tubulações, consistindo basicamente

de balanços de energia globais para estado não-estacionãrio, foi aplicado

ao IA-IPEN, resultando num sistema de equações diferenciais ordinárias de

primeira ordem e de equações algébricas.

Visando â redução do tempo de processamento e, em conseqüência, os cus_

tos, algumas equações diferenciais foram transformadas em algébricase o sis_

tema resultante foi resolvido utilizando CSMP.

Foi simulado um transiente típico incluindo partida, estado estacionâ-

rio e desligamento, rrostrando a utilização do modelo na simulação do Loop

de água.

0 procedimento descrito foi aplicado ao Lcop de Hélio do IPSN, em ou-

tro trabalho de um dos autores, onde os resultados fornecidos paio CSMP fo-

ram condizentes cem dados experimentais obtidos. Urna vez que o IA encon-

tra-se em fase final de construção, apenas os dados de projeto encontram-se

disponíveis. Desta maneira, o presente modelo foi sirtplifiçado, eliminando-

~se do equacionarner.to os tenros de velocidade de acumulação de energia in-

terna, os balanços de energia nas tubulaçoas e nas ca7;caças dos equipamen-

tos, fazendo can que o irodelo se tornasse de estado estacionário.

Os valores das temperaturas do estado estacionário ao longo do IA, pa-

ra plena potência da Seção de Teste (1300 I<?.-;), foram então cempetrados con os

valores de projeto, tendo cs resultados sido concordantes, cem erro máximo

de 2.5%.
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