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SUMARIO

São estudados alguns transientes antecipados

sem

"seram" em uma central nuclear de água leve pressurizada (PKR), modelo
KWü de 1300 MWe, através do acoplamento do código CORAN ao sistema
de códigos ALMOD, sob condições aleatórias severas. Esse acoplamen
to visou a inclusão do modelo do vaso de contenção no sistema. As
condições severas incluem falha no mecanismo de "seram" e no abastecimento de energia elétrica da rede externa para a central e in
trodução de potência de emergência tanto para o "burn-up" corres pondente ao início do ciclo como para o correspondente ao fim
ciclo. Adicionalmente, para o fim do ciclo, estuda-se uma

do
falha

no fechamento da válvula de alivio do pressurizador. No caso do Início do ciclo, o vaso de contenção participa ativamente do transien
te OutròssiKi,o efeito do "burn-up" no combustível reduz a grávida
de dos transientes investigados. Ao contrário, a falha no fechamen
to da válvula de alívio do pressurizador torna mais severo

esses

transientes. Alem disso, a segurança do vaso de contenção e a segu
rança radlobiológica do público não estão comprometidas em nenhum
3os transientes estudados.

iv

ABSTRACT

This study investigates some antecipated transients
without scran (ATWS) for a pressurized water cooled reactor, model
KWU 1300 MWe, using coupling of the containment code CORAN to the
system model code ALMOD, under severe random conditions. This coupling has the objective of including containment model as part of
a unified code system. These severe conditions include
reactor scram, following a station black-out and

failure of

emergency

power

initiation for the burn-up status at the beginning and end pf the cy_
cle. Furthermore,

for the burn-up status at the end of the cycle

a failure in the closure of the pressurizer relief valve was also
investigated. For the beginning of the cycle, the containment participates actively during the transient. It is noted that

the

efect of the burn-up in the fuel is to reduce the seriousness of
these transients. On the other hand, the failure in the closure
of the pressurized relief

valve makes this transients more severe,

Moreover, the containment safety or radiological public safety
not affec£d in any of the cases.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Em virtude da complexidade de um reator nuclear e,
consequentemente, da dificuldade de formular um modelo
que o

analítico

epresente, seu comportamento pode ser estudado apenas

grandes códigos computacionais,

por

que simulam os fenômenos numérica

mente. Até o presente, foram desenvolvidos vários tipos de códigos.
Alguns tratam de componentes ou de efeitos especiais, que são

de-

senvolvidos especificamente para estudar um aspecto isolado da
gurança dos reatores. Assim,temos códigos para o estudo do

balan-

ceamento de energia do sistema durante o período "blowdown",
gos de vaso de contenção, etc. Existem também sistemas de

se

cõdi

códigos

que relacionam entre si os códigos de componentes ou de efeitos es
peciais, de tal forma a proporcionar um sistema integrado em

que

cada parte é ligada pela entrada e/ou salda de componentes individuais. Como exemplo desses sistemas podemos citar os códigos RETRMi
RELAP e TRAC Í5J .
£

dentro desse contexto que foram

desenvolvidos

pelas companhias Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit GmbH

(GRS) e

.2.

Gesellschaft fuer Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt
robH (GKSS), ambas da República Federal da Alemanha, o sistema de có
digos ALMOD e o código de vaso de contenção CORAN, respectivamente.

1.1

OBJETIVOS DO TRABALHO

O propósito deste trabalho é a análise de alguns tran
sientes antecipados sem "seram" em centrais nucleares de água

leve

pressurizada (PWR) através do acoplamento do código CORAN ao sistema de códigos ALMOD.
Com esse objetivo foi analisada uma central PWR

pa-

drão, modelo KWU de 1300 MWe, sob condições aleatórias severas,
cluindo falha no abastecimento

in

de energia elétrica da rede externa

para a central e introdução de potência de emergência tanto para

o

"burn-up status" BOC com para o EOC.
Este acoplamento visou â inclusão do modelo do

vaso

de contenção no sistema. Por esse motivo, a necessidade ou não

âa

participação ativa do vaso de contenção durante os transientes

ana

Usados para atingir os objetivos de segurança é de especial

inte-

resse nesses estudos.
O capitulo x inclui ainda uma descrição dos componen
tes básicos e alguns dados importantes de um reator PWR padrão
1300 MWe. Transientes e acidentes nas usinas nucleares e o

sistema

de segurança associado são discutidos no capitulo 2. O capitulo
apresenta os modelos e as limitações tanto do ALMOD como do

de

3

CORAN.

0 capitulo 4 descreve o acoplamento do código CORAN ao sistema

de

códigos ALMOD. A análise dos transientes antecipados sem "seram" se
lecionados é realizada no capitulo 5. Finalmente,no capitulo 6 acham-se

.3,

as conclusões.

1.2

COMPONENTES BÃSICOS DE UM REATOR PWR

A figura 1.1 mostra esquematicamente alguns dos

com-

ponentes básicos de um reator PWR. No interior do vaso de contenção
se encontra o sistema nuclear de produção de vapor, que consiste de
dois ou mais circuitos primários de refrigeração ligados ao

vaso

de pressão do reator, cada um deles incluindo tubos de conexão, bom
bas e um gerador de vapor. Os sistemas de segurança

localizam -se

também no interior do vaso de contenção. O núcleo se encontra no in

ASO DC CONTENÇXO
(valv«at)
Válvula 4a Saa aranfa «a Sacaatfrla
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Figura 1.ls Componentes do c i r c u i t o primário do PWR
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terior do vaso de pressão e inclui o combustível, as barras de con
trole, etc.
A unidade básica do núcleo é a barra de combustível.
Nos reatores PWR, o material combustível, diôxido de urânio ligeiramente enriquecido, é comprimido em pastilhas com cerca

de

meia

polegada de altura e de diâmetro. Essas pastilhas são solidifica das, ajustadas a dimensões apropriadas e então seladas, juntamente
com uma atmosfera de hélio, com um revestimento. Geralmente o
vestimento ê uma liga de zircõnio, escolhida por sua baixa

re-

seção

de choque neutronica e por suas propriedades estruturais.Essas bar
ras de combustível, cada uma com aproximadamente 3,6 m de

altura,

são reunidas em elementos de combustível de 15 x 15 a 17 x 17

bar

ras, formando a unidade operacional para manuseio, recarga, etc.
0 núcleo de um PWR possui um grande número de

ele-

mentos de combustível. Um PWR completam*.nte carregado pode

conter

perto de 200 elementos com cerca de 40 a 50 mil barras de

combus-

tível, com aproximadamente 110 toneladas de dióxido de urânio.
As barras de controle, encontradas em cerca de

30%

dos elementos de combustível, ocupam cerca de 20 posições que normalmente estariam reservadas para barras de combustível. Elas

con

têm absorvedores de neutrons do tipo Ag-In-Cd e são usadas para con
trole operacional do reator, incluindo variações de carga
ca e desligamento rápido (seram) do núcleo.

elétri-

A capacidade de

ligamento rápido é proporcionada pelo fato de que as barras

ãea
podem

simplesmente ser deixadas cair pela ação da gravidade. Pouco menos
da metade, das barras de controle são reservadas esclusivamente para
o desligamento rápido. As restantes são usadas para

controle opera

cional. Algumas das barras de controle têm absorvedores apenas
quarto inferior do seu

comprimento, e são usadas para ajustar

no
a

.5.

distribuição axial de potência visando a um consumo racional de com
bustivel 12 ' 121 .
O núcleo tem três zonas de enriquecimento.

A

zona

mais enriquecida se encontra na periferia e a menos enriquecida
centro do núcleo, com o objetivo de proporcionar uma

no

distribuição

de potência relativamente "chata". A densidade média de potência ge
rada no núcleo ê cerca de 93 KW/l. Essa

energia é transportada

pe

Ia água com uma vazão de cerca de 68 mil toneladas por hora. A temperatura nominal da água é cerca de 315 C e a temperatura do revestimento se encontra abaixo de 370°C. A tabela 1.1 apresenta
parâmetros de um reator PtfR, modelo KWü de 1300 MWe* 1 ' 2 '

12

outros

*.

O vaso de pressão é projetado para resistir a

pres-

sões até cerca de 170 bar, a temperaturas operacionais. O topo

do

vaso, que contém todos os mecanismos de movimento das barras de con
trole, é

removível para permitir a carga e a recarga. Os elementos

de combustível são suspensos a partir de cima e os intrumentos

de

medição são inseridos a partir da base do vaso.
O refrigerante entra no vaso de pressão através
bocais de entrada, localizados no seu topo e flui para a base

de
do

mesmo através da seção anular entre as paredes do vaso e o núcleo.
Mo núcleo, ele flui para cima, através dos elementos de combustível,
onde é aquecido e sai do vaso de pressão para o gerador de

vapor ,

através de bocais de saída. Daí, o refrigerante volta para o núcleo
por meio das bombas do primário.
0 gerador de vapor transfere o calor produzido

no

circuito primário para o circuito secundário. O refrigerante primário, água pressurizada, aquecido no núcleo, circula pelo gerador de
vapor através de um grande número de tubos, ordinariamente na forma
de U ou retos, e transfere calor através das paredes dos

mesmos pa
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Tabela 1.1: Características representativas de um reator PWR de
alta potência (reator do tipo KWU, RFA).

Item

Unidade

Valor nominal

1. Elementos de combustível
Geometria dos elementos
de combustível

16 x 16

Número de barras de com-236

bustível
Número de barras de con-

-20

trole
Altura das barras de com
bustlvel

m

-3,6

cm

-0,9

Diâmetro das barras de
combustível

Zircaloy-4
Revestimento
2. Núcleo do reator
Material

combustível

Massa do combustível

t

-103

Enriquecimento médio

%

-3,4

Densidade de potência

KW/l

-93

Taxa de potência média
do combustível

KW/Kg de U

-37

Diâmetro

m

-3,4

Altura ativa

m

-3,6

-

-193

Número de elemento* de
combustível
Número total de barras
de combustível

-45500

Número de elementos com
controle

-60
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Material das barras de con
trole

Ag-In-Cd

3. Sistema nuclear de produção de vapor

Potência elétrica liquida

MW

-1300

Potência térmica produzida no núcleo do reator

MWt

.3800

Potência térmica produzida nos geradores de vapor

MWt

-3800

Eficiência liquida global

%

-33

Número de circuitos refri
gerantes

-

4

Vazão do refrigerante

t/h

-68000

Velocidade média do refri
gerante

m/s

-4,5

Pressão nominal

bar

-158

Temperatura nominal

9C

-313

Temperatura do refrigerant
te na entrada do núcleo

9C

-291

Temperatura do refrigeran
te na saída do núcleo

9C

-326

bar

-170

Temperatura de projeto

9C

-350

Diâmetro

m

-4,6

Altura

m

-13

Espessura

cm

-20

4. Vaso de pressão do reator

Pressão de projeto

5. Gerador de vapor

Numero
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Tipo

—

Tubo em forma
de U invertido

Potência térmica produzida em cada gerador de vapor

MH

-950

Altura

m

-20

Diâmetro

m

-3,6

Pressão de projeto

bar

-176

Temperatura de projeto

9C

-350

Pressão nominal

bar

-158

Temperatura na entrada

9C

-326

Temperatura na saída

9C

-290

Kg/s

-4700

Pressão de projeto

bar

-88

Temperatura de projeto

9C

-350

rador de vapor

Kg/s

.512

Pressão do vapor na salda

bar

.65

Temperatura do vapor

9C

.280

9C

.218

bar

.158

bar

-170

Lado primário

Vazão em cada gerador de
vapor
Lado secundário

Vazão do vapor em cada ge

Temperatura do refrigeran
te secundário
6. Pressurizador

Pressão nominal
Pressão de abertura da
válvula de segurança n9 1
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Pressão de abertura da
válvula de segurança n9 2

bar

-176

Pressão de abertura da
válvula de alívio

bar

-167

Volume

m

-38

volume ocupado pela água

m

-23

Volume ocupado pelo ar

m

-15

Temperatura nominal

9C

-50

Pressão nominal

bar

-0,96

Pressão de ruptura do
disco

bar

-14

Diâmetro

m

-56

Espessura

cm

-3

Pressão de projeto

bar

-5,3

Pressão nominal

bar

-1

9

-35

7. Tanque de alivio do pressurizador

8. Vaso de contenção

Temperatura nominal

c

Material

WSTE 51

ra o refrigerante secundário, menos pressurizado, convertendo-o em
vapor para uso no turbogerador.
0 vapor produzido segue para a turbina, onde

sofre

uma queda de pressão e temperatura, quando parte de sua energia ter
mica é convertida

em energia mecânica. Da turbina, ele

entra

no
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condensador onde então,em um trocador de calor, perde energia para
a água que circula permanentemente e condensa. Do condensador,

a

água ê bombeada para os geradores de vapor
Desde que é crucial a manutenção do

refrigerante

primário dentro dos valores de projeto, tanto para evitar a formação de vapor no mesmo, como para evitar a ruptura do circuito
mário, o PWR também inclui um pressurizador cuja base ê ligada
perna quente de um dos circuitos primários. Em condições

pri
ã

normais

de operação, a metade inferior do volume do pressurizador ê

ocupa

da com água e a metade superior ocupada com vapor. Para manter

a

pressão dentro de limites operacionais especificados, o pressuriza
dor conta com aquecedores localizados em sua base, para aquecer

a

água, e um "spray" localizado no topo e ligado à perna fria do cir
cuito primário após a bomba, para condensar o vapor1

.

Protegendo o sistema contra variações de pressão que
estão além da capacidade do pressurizador, uma série de válvulas de
alívio e de segurança se localizam no topo do mesmo. Essas

válvu

Ias descarregam vapor no tanque de alívio do pressurizador,

preen

chido parcialmente com água,

onde o mesmo é condensado. Se a pre£

são no tanque de alívio ultrapassa o limite prefixado

de

o disco rompe-se e o vaso de contenção é pressurizado

retendo

fluido, reduzindo assim o impacto desses transientes
rança do público.

14 bar,
o

sobre a segu
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CAPITULO II

TRANSIENTES E ACIDENTES NAS USINAS NUCLEARES

Uma das mais importantes considerações no projeto de
um reator nuclear é a operação e controle do seu sistema de refrigeração. Para um reator operar no estado estacionário, isto é, com
uma distribuição de temperatura independente do tempo, o calor

ge

rado pelo sistema deve estar em equilíbrio com o calor removido.Em
reatores PWR consegue-se isso fazendo circular água através do

nu

cleo e de outras regiões do sistema onde é gerado calor.
No entanto, durante a vida útil de um reator ocorrem
desvios, de natureza e graus diversificados, nas condições normais
de sua operação, denominados de transitórios ou transientes,

que

podem levar os valores tfos parâmetros físicos além dos limites permissíveis. Durante alguns desses transientes,a temperatura
atingida pelas barras de combustível pode ultrapassar os

máxima
limites

permitidos resultando, em casos severos e com uma possibilidade ex
tremamente remota, na fusão do núcleo e, portanto, na liberação dos
produtos de fissão acunulados nessas: barras. Por esse motivo, um dos
objetivos do projeto do sistema de refrigeração e do sistema de se
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gurança de ura reator nuclear ê controlar o balanço entre as

potên

cias gerada e retirada do sistema.

2.1

TRANSIENTES E ACIDENTES

As oonsicterações anteriores tornam clara a necessidade e
a importância do estudo dos transientes, isto

é, o conhecimento do

comportamento temporal dos parâmetros físicos do sistema

coro o

jetivo de elaborar o projeto dos sistemas de controle e de

ob

seguran

ça.
Para facilitar esse objetivo, os transientes são agru
pados em famílias, conforme as causas que lhe deram origem, os

efeitos

gerais provocados nos parâmetros físicos do sistema e suas

conse -

quencias sobre a integridade do reator. Desse modo, são

estudados

os transientes operacionais, os transientes antecipados e os transi
entes não-antecipados, também denominados de acidentes, em

oposi -

ção aos incidentes corriqueiros.
Durante os transientes operacionais, o comportamento
dos parâmetros físicos do sistema se encontra dentro de limites pia
nejados. Causas diversas dão origem ao mesmo, como por exemplo,
movimento das barras de controle devido ã mudança de carga
ligamento e partida do reator; a queima de

o

ou des-

combustível; os efeitos

de realimentação através da temperatura, etc.
A motivação oara o estudo dos transientes antecipa dos decorre da constatação de que, apesar da segurança

oferecida

por cuidadoso projeto, construção, operação e manutenção de uma usJL
na nuclear, é necessário antecipar que alguns desvios ocorrerão nos
parâmetros físicos durante a operação e fornecer medidas para
pre
Í181
venir ou lutar contra os efeitos adversos de tais eventos l '. Nos
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transientes antecipados, o comportamento dos parâmetros físicos do
sistema ultrapassa

os limites nominais, embora sem exceder os

va

lores limitantes planejados. A probabilidade de ocorrência dos mes
mos ê muito baixa, podendo acontecer uma ou duas vezes

durante

vida de um reator. 0 transiente antecipado está relacionado
vários eventos que podem ocorrer durante a operação de um

a

com
reator.

Alguns são de natureza trivial e outros '•ao mais significativos em
termos das demandas impostas aos equipamentos da central nuclear .
Transientes antecipados incluem eventos tais como perda de
elétrica externa que leva ao fechamento

carga

da válvula da turbina,que

da da vazão do refrigerante primário devido ã obstrução do circuito refrigerante ou a falhas nas bombas do primário, queda da vazão
do refrigerante secundário devido a falhas nas bombas do secunda rio, etc.
Os transientes antecipados sem "seram" estão
cionados muito mais

rela-

seriamente com o sistema de seaurança do

rea

tor. Esse sistema é projetado Dará detectar condições anormais
central e instituir ações automáticas de segurança. Se as
ções na central indicam que existe

na

condi-

uma situação de perigo poten -

ciai, a reação automática do sistema de segurança é mover as

bar-

ras de controle para dentro do núcleo reduzindo a taxa de fissão.
A forma mais drástica de resposta automática do sistema de

segu-

rança, denominada "scram", consiste na inserção total das

barras

de controle no núcleo. Em alguns transientes antecipados é funda mental diminuir rapidamente o calor qerado p?lo núcleo, através da
redução da taxa de fissão, para diminuir significativamente os ris
cos de acidentes na central nuclear. Se um desses tais transientes
antecipados ocorre e se, apesar de todos os cuidados na construção
do sistema de segurança, um "scram" não acontece, está

caracteri-

zado o que se denomina transiente antecipado sem "scram" (antecipa
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ted transient without scram - ATWS).
A posição predominante atualmente entre as autorida
des de licenciamento e de outros órgãos independentes dos

países

altamente industrializados do Ocidente é considerar que a

presen-

te possibilidade de um severo ATWS em uma central nuclear refrigerada a água pressurizada ê aceitavelmente pequena, em virtude

do

ainda limitado número de centrais em operação, da integridade

dos

atuais sistemas de seguianca e da taxa de ocorrência esperada

de

transientes antecipados de potencial significância, do ponto

de

vista da segurança da central.Contudo, uma vez que mais centrais

fo

rent construídas,

crescerá a chance total de ocorrência de um ATWS

e serão necessários aperfeiçoamentos para manter e melhorar a

mar

gem de segurança proporcionada até atingir o nivel de proteção ade
quada para o público.
Nos transientes não antecipados ou acidentes, o com
portamento dos parâmetros físicos dos sistema ultrapassa os valores
críticos limitantes de projeto. Em geral, admite-se que na eventua
lidade do maior acidente concebível, as barreiras aos produtos

da

fissão não seriam capazes de evitar a liberação maciça de radioati
vidade para o meio ambiente.
O sistema de segurança do reator, em função do estu
do do acidente básico de projeto, é elaborado para garantir que

a

probabilidade de ocorrência do pior acidente concebível seja extre
mamente baixa. Nos PWRs, o acidente básico de projeto é o acidente
por perda de refrigerante (loss of coolant accident:- LOCA).

Neles,

a água a alta pressão e temperatura representa uma grande quantida
de de energia armazenada, que pode ser liberada em um período de

tem

po muito curto, no caso de ruptura do envoltório do circuito prima
rio.
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Durante o período inicial do LOCA, denominado "blow
down", o refrigerante é expulso rapidamente do circuito orimãriole
vando o

mesmo a sofrer uma forte despressurização. O esvaziamento

do circuito primário dificulta a refrigeração do núcleo e pode cau
sar a fusão das barras de combustível. A água pressurizada expulsa
do circuito primário muda de fase instantaneamente, elevando a pre^
são interna do vaso de contenção do reator.
Para evitar a fusão das barras de combustível, mes
mo na eventualidade do rompimento do tubo de refrigeração de maior
diâmetro do circuito primário, proporciona-se uma refrigeração
emergência do núcleo com água. No período inicial da

de

refrigeração

de emergência, denominado "refill"(reenchimento) a água

injetada

preenche o vaso de pressão até a base do núcleo. No período seguin
te, denominado "ref lood"

(reenchintento completo), a água injetada

cobre totalmente o núcleo. Após essa fase transitória de

inunda -

cão, o núcleo é refrigerado com água, suprida continuamente

para

o vaso de pressão.

2.2 MODELO TERMOHIDRAÜLICO DE UM LOCA

A formulação de um modelo para o estudo do

curso

de um acidente por perda de refrigerante torna-se dificil, pelo fa
to de o sistema primário ser constituído de uma série de circuitos
interconectados, bombas, geradores de vapor, etc.
No entanto, Lewis'13' desenvolve um modelo

terroo-

hidráulico simplificado, onde alguma* das mais importantes

carac-

terísticas deste acidente podem ser ilustradas, considerando-se

o

comportamento de um simples vaso cheio de água pressurizada a alta
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temperatura, onde surge um rompimento â altura ZQ (figura 2.1).
Obtém-se um modelo analítico a partir do balanço ma
croscópico de massa e energia ãó sistema considerado, do uso

da

equação de estado, que descreve o comportamento da água na fase li
quida, em duas fases ou superaquecida,

e da determinação da ental^

pia e da vazão do liquido no rompimento.
O balanço macroscópico de massa e energia do sistema realiza-se com as seguintes simplificações:
a) não consideração dos gradientes de pressão no vaso;
b) não consideração dos termos de energia cinética e de energia po
tencial na equação da energia.

Figura 2.1: Vaso pressurizado
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Tendo em vista as simplificações acima, as equações
de conservação de massa e de energia podem ser escritas como,

ir
<2-2'

" «0*0

respectivamente, onde o lado esquerdo da equação (2.2) representa a
variação temporal de energia interna e o lado direito da mesma

re-

presenta os componentes de fonte e de retirada de energia através
do rompimento.
Desde que a equação de estado não é disponível na for
ma analítica, as propriedades do fluido são obtidas das tabelas de
vapor. Essas podem ser usadas para relacionar a entalpia com a pre£
são e a densidade, na suposição de equilíbrio termodinâmico dentro do vaso:

H'

=

H» (pm, P 1 )

(2.3)

Para a determinação da entalpia do refrigerante

na

entrada do rompimento consideram-se três situações distintas:
a) quando a pressão do vaso .decresce ao nível de saturação, surgem
bolhas de vapor no liquido. Se a fase "blowdown" i tão
que a separação entre as fases líquidas e vapor pode

rápida
ser

des -

prezada, então
Ho

»

H'

(2.4)

b) Se a fase "blowdown" ê devida a uma fuga insignificante, embora
suficiente para uma completa separação de fase, então
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Z < Z(

H 1 . (p1) , z > zf

(2.5)

onde,
z =

Pin - Pv (p1)
P£(P') - P v

(2.6)

c) medidas experimentais realizadas sob as mais diversas condições
mostraram que a duração da fase "blowdown" é da mesma

magnitu-

de de tempo que as bolhas levam para atingir a superfície liqui
da, isto é, pode-se considerar uma distribuição uniforme de

bo

lhas no liquido. Nessas condições,

, zn>z
(2.7)
[z - (1 - a)zy]

- a)zvPJl(pl) H«

H'

[z - (1 - a j z ^ p v (p«) • (1 - a) p £ (p«) z

, zn<z

onde:

dz

=

F(z 0 - z)

2

- < - V -ar

1 , zn > z
(2.9)

P <z 0 - z)

10,

zQ < z
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A vazão do refrigerante no rompimento, mQ, ê expres
sa em termos da entalpia do refrigerante no rompimento, HQt e

da

pressão do vaso, p', isto ê.

m,0

A determinação

(H0,p«)

(2.10)

da vazão é realizada

considerando

se dias situações distintas:
a) por meio de correlações serai-empíricas, quando a fase "blowdown"
ê tão rápida que é descarregado apenas líquido através do rompi
mento. Nesse caso, a água

muda de fase instantaneamente

devi

do ao efeito "flashing";
b) através do cálculo da vazão critica, quando é descarregada

uma

mistura de duas fases ou vapor saturado.
Os modelos de vazão critica e de separação de
ses discutidos anteriormente, expressam mQ em termos de L
Hn em termos ãe H', p , e p ' . Assim, é possível resolver

fa-

ep'

e

numérica

mente as equações (2.1), (2.2) e (2.3) para obter H', p e p' como
função do tempo e, portanto, descrever o transiente de despressuri
zação do vaso.
O modelo desenvolvido acima, embora simplificado ,
é capaz de descrever os fenômenos mais importantes que ocorrem

du

rante uma despressurização do circuito primário. Contudo, para s_i
mular o comportamento desse sistema durante um LOCA,

o modelo

do

vaso deve ser ampliado para cada volume de controle, fazendo-se em
cada um deles o balaço macroscópico de massa e de energia e
do-se a equação de estado do refrigerante juntamente
Io de separação de fases,* As equações são similares
(2.1), (2.2) e (2.7), com a exceção de que a

com um
âs

usanmode

equações

vazão no rompimento,
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inexistente em todos os volumes de controle considerados, ê trocada pela soma das vazões dos volumes de controle a ele conectados .
^essa forma, as equações (2.1),-(2.2) e (2.7) devem ser modifica das introduzindo-se as expressões,

mô
HomQ

F(z 0 - z)râ0

—•

E

(2.11)

mi

—+• E H ^

(2.12)

— • l F(z i - z) m±

(2.13)

respectivamente. 0 fluxo critico através do rompimento é
como antes. Considera-se o fluido

tratado

incompressivel, exceto no volu-

me de controle onde surge o rompimento.

2.3

BARREIRAS AOS PRODUTOS DE FISSÃO

Como ressaltado no início do capítulo, o

objetivo

principal do sistema de segurança das centrais nucleares é
a liberação dos produtos

de fissão para o meio ambiente. E

objetivo é realizado por uma série de barreiras aos produtos

evitar
esse
de

fi3são incorporadas aos sistema e pelo sistema de proteção do reator, necessário para reagir automaticamente na eventualidade de um
acidente, garantindo a integridade dessas defesas.
Essas barreiras,também denominadas defesas em profundidade, consistem basicamente nas barras de combustível, no en
voltório do circuito primário a nas estruturas do vaso de conten ção.
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As barras de combustível consistem de pastilhas UO,
dentro de um revestimento metálico. Isso proporciona uma

barreira

de dois estágios para os produtos de fissão que são liberados
combustível. Esses devem primeiro difundir-se na matriz da

no

pasti-

lha até a interface da pastilha/revestimento e depois devem

sair

do revestimento para alcançar o refrigerante.
A segunda defesa aos produtos de fissão ê o envolto
rio do circuito primário. No caso de um PWR, a configuração
comum é formada pelo vaso

de pressão, de aço, e pelos

mais

circuitos

refrigerantes, incluindo os geradores de vapor e as bombas.

Ainda

se inclue um pressurizador com uma serie de válvulas de alívio

e

de segurança associadas para garantir que uma pressurização aciden
tal não resultará em um rompimento do vaso

de pressão e de outros

componentes.
A última defesa, o vaso de contenção, é qualitativa
mente diferente das duas primeiras no sentido de que ela não é
componente ativo durante a operação normal do reator. As

um

funções

básicas do vaso de contenção são:
a) evitar que os produtos de fissão escapem para o meio

ambiente

se ocorrer um acidente;
b) proteger o reator de forças externas relacionadas com sua localização, tais como, temporais, impactos de misseis e

aviões ,

etc.
Para cumprir as funções para o qual foi projetado,
o vaso de contenção deve ser capaz de resistir ã maxima pressão que
pode ser gerada internamente na eventualidade do acidente
de projeto. Tal pressurização surge como resultado do

rompimento

do envoltório do circuito primário e da subsequente expulsão
refrigerante para o vaso*.

básico

do
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Embora a pressão de projeto do vaso de contenção se
ja suficientemente alta para resistir a pressurização devido a
acidente hipotético, é impossível se obter uma fuga nula de

um

mate

riais radioativos para o meio ambiente, embora possa ser obtida una
taxa de fuga bastante reduzida. No entanto, essa taxa é uma função
crescente da pressão interna do vaso e, portanto, é desejável

re-

duzir essa pressão o mais rapidamente possível. Por esta razão,nor
malmemte são introduzidos vários meios de supressão de vapor, tais
como sistemas de "spray" e outros, para refrigerar

a atmosfera do

vaso.

2.4

MODELO DA PRESSURIZAÇÃO DO VASO DE CONTENÇÃO

Para estimar a pressão alcançada no interior do
so de contenção, Lewis

va

apresenta um modelo simplificado, desen

volvido a partir do balanço macroscópico de massae de energia do si£
tema

è da equação de estado.
Esse balanço é realizado sob as seguintes hipóteses:

a) não consideração dos gradientes de temperatura e de pressão
atmosfera do vaso

na

de contenção;

b) não consideração dos termos de energia cinética e de energia po
tencial na equação de energia;
c) o ar e a água são os constituintes da atmosfera do vaso e o

ar

se comporta como um gáb perfeito;
d) a descarga de refrigerante para o vaso é um processo isentálpl
co;
e) não consideração das fugas para o meio ambiente.
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Tendo em vista as hipóteses acima, as equações

da

conservação de massa e õe energia podem ser escritas como:

V

(2

vc "It — *0

V

vc Í ^

P U +

p C T

a a vc >= H0 V ° v c

(2

onde, o lado esquerdo da equação (2.15) representa a variação temporal de energia interna no vaso de contenção e o lado d i r e i t o da mes_
ma representa os componentes de fonte e de retirada de calor pelas estruturas.
Considerando que quase imediatamente apôs um rompi mento do envoltório do c i r c u i t o primário

a atmosfera do vaso de con

tençãb se toma saturada, a equação de estado ê representada mais convenientement e em termos das propriedades do líquido e do vapor saturado, isto é,

pu = (1 - a) t?t ut + a

P;

uv

(2#16)

As equações (2.14), (2.15) e (2.16) podem ser solucionadas como uma função do tempo para obter u, p e T
Q*
*

, desde que

também possar ser estimada. A estimativa mais simples

é consi^

Vi?

derar apenas a troca de calor entre a atmosfera e

as paredes

vaso de contenção, basicamente por convecção natural. Esse

do

processo

é representado pela relação abaixo:

Q

vc

- \c

h

0 transiente de pressão no vaso de contenção I
terminado usando-se a lei das pressões parciais, isto ê,

de
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Pvc

- Pw

•

Pa

(2.18)

Em condições de saturação, a pressão parcial da água,
é função apenas da temperatura da atmosfera do vaso. A pressão par
ciai do ar pode ser determinada aplicando-se a lei dos gases
feitos para aquela parte do volume do vaso ocupada

pela

per-

mistura

ar-vapor, isto é,

(T

vc>

onde R

2.5

+

-V-

R

a T vc

é a constante dos gases, por unidade de massa, para o ar.

0 SISTEMA DE PROTEÇÃO DO REATOR

0 sistema de proteção do reator inclui duas classes
distintas: o sistema de desligamento do reator e os sistemas de se
gurança termohidraulicos nos circuitos de refrigeração.
O sistema de desligamento do reator deve ser
do o suficiente para proporcionar a suspensão das reações

rápi-

em

ca-

deia (Keff < 1 ) , independente da situação do núcleo em seguida

ao

inicio do acidente. Esta suspensão reduz rapidamente a potência ao
nível do calor gerado pelo decaimento dos produtos de fissão e sim
plifica enormemento o problema da remoção do calor gerado, diminuindo os ciscos de fusão

do núcleo.

Uma vez providenciado o desligamento do reator, tra
ta-se de garantir que o calor gerado pelo decaimento dos

produtos

de fissão seja removido normalmente. Caso contrário, o núcleo pode
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fundir.
O mais importante sistema de segurança termohidrãulico nos circuitos de refrigeração do reator é o sistema de refrigeração de emergência do núcleo (emergency core cooling system-ECCS).
Na eventualidade do mais severo acidente concebivel, isto é,

do

acidente básico de projeto (LOCA no PWR), ele deve ser capaz

de

proporcionar uma refrigeração contínua e segura do núcleo durante um longo
período de tempo, pois

a taxa de calor produzida pelo

decaimento

dos produtos de fissão ainda pode ser inaceitável diversos

meses

após o desligamento do reator.
Quando o LOCA ocorre devido a una ruptura severa no envolto
rio do circuito priiuãrio, o sistema de refrigeração de emergência
do núcleo atua através do sistema de injeção ã baixa pressão

(low-

pressure injection system-LPIS), bombeando para o sistema cerca de
200 l/s de refrigerante. Caso contrário,isto ê, se o LOCA ocorre devido
a uma pequena ruptura do envoltório do circuito primário, ele atua
através do sistema de injeção â alta pressão(high-pressure

injec-

tion system-HPIS), bombeando cerca de 30 l/s de refrigerante

para

o sistema.
Um dispositivo de segurança adicional é o

sistema

de geradores diesel e bancos de baterias, que tem o objetivo

de

proporcione.r um suprimento de potência múltiplo e independente, ca
paz de prover a introdução de potência de emergênica para o sistema.
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CAPITULO III

O SISTEMA DE CÓDIGOS ALMOD E O CÕDIGO CORAN

3.1

O SISTEMA DE CÓDIGOS ALMOD

O propósito especial do ALMOD é descrever o compor
tamento do sistema durante transientes e acidentes com grandes des
vios das condições normais de funcionamento nas variáveis de opera
çâo, incluindo falhas dos

componentes

. do sistema de

segurança

(por exemplo, análise de transientes antecipados sem seram, ATWS).
Condições severas na central, tais como fluxo de duas fases no

re

frigerante do circuito primário, preenchimento total do pressuriza
dor com água, etc, são simuladas com bastante precisão. No

entan-

to, ele não é destinado para simular acidentes por perda de refrigerante (LOCA) com grande

gradiente

de pressão, o qual é

terizado pelas fases "blowdown", "refill" e "reflood",

carac-

escoamento

bifásico> etc 1 7 ' 9*.
0 modelo do ALMOD simula o núcleo do reator, o sis
tema de refrigeração do primário, o pressurizador, o gerador de va
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por e o sistema de remoção de vapor, bem como componentes importan
tes do sistema de segurança (figura 1.1). O código ê formado
módulos, onde os principais são a cinêtica de neutrons, as

por

barras

de combustível, o sistema de refrigeração do primário, o pressurizador, o gerador de vapor e o sistema de controle e de segurança .
A maioria dos módulos também pode operar como programas independen
tes. Em

alguns módulos dispõe-se de duas versões com

diferentes

graus de precisão. Como exemplo, temos a cinêtica unidimensional e
a cinêtica pontuall ' .

3.1.1

A CINÊTICA DE NEüTRONS

As equações de difusão de neutrons para dois grupos
de energia e seis grupos de precursores de neutrons atrasados

são

escritas na forma abaixo:

_1
Vj

Mi
3t

,

v 2 <j»i - (-Eai • ^1^2Hl*'^Z^'
^eff
6
+ v l{2 * 2 ) + Í X. C .

Dl

onde, o lado direito representa os termos de difusão,

ÍV E

fl **

+

(3.1)

de absorção

e espalhamento e de produção de neutrons rápidos por fissão rápida
e térmica e pelos precursores de neutrons atrasados, respectivamente.
1
—

- ^

« D2V2*2

- Z a2 * 2 .+ r,^ *,

(3.2)

onde, o l*do direito representa os termos de difusão e absorção de
neutrons térmicos e de espalhamento de neutrons do grupo rápido pa
ra o grupo térmico, respectivamente.

.28.

(v r f

*, + v z £

*,) - j ^ C j

(3.3)

onde, o lado direito representa os termos de produção de precursores
pela fissão rápida e térmica e de decaimento radioativo,respectivamente.
O modelo do ALMOD inclui os efeitos de realimentação pa
ra a reatividade devido â temperatura do combustível (Doppler) e

â

densidade do moderador. O primeiro ê incluído no cálculo da seção de
choque de absorção do grupo rápido e o segundo é descrito pela depen
dência de todas as seções de choque e constantes de difussão em rela
ção a densidade. A posição das barras de controle é representada por
variações locais das seções de choque.
Além do modelo de cinética unidimensional inclui- se
[3 7 8]
também um modelo convencional de cinética pontual ' '
3.1.2 AS BARRAS DE COMBUSTÍVEL
No modulo barras de combustível, as temperaturas

do

combustível e do revestimento são simuladas por um modelo nodal

que

divide as barras em partes axiais de mesmo comprimento e a

pastilha

de combustível em anéis concentricos de volumes iguais. O transporte
de calor é considerado apenas na direção radial. A condutividade ter
mica do combustível ê função da temperatura.
A equação diferencial para a temperatura média nono i é:
dT.

-3T * Kf

(T

i-rV Xi-i " ( V W
1

s

X +S

i

(3.4)

1,2,...,n

onde, o lado direito representa as componentes de entrada e salda de
energia'e de geração de calor nesse mesmo nõ, respectivamente.

Os

coeficientes \± são. determinados supondo-se que a distribuição

de

temperatura dentro de um nõ é q-uadrStica.
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Determina-se a temperatura do revestimento a partir
de uma equação similar, sem o termo de geração de calor, usando

a

temperatura externa do revestimento como condição de contorno.

O

calor transferido do revestimento para o refrigerante é
por um coeficiente de transferência de calor * '

3.1.3

descrito

.

0 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO PRIMÃRIO

O modelo do sistema de refrigeração do primário

in

clui o vaso de pressão, o circuito principal de refrigeração,a bom
ba do primário, o gerador de vapor, etc (figura 1.1).
Para proporcionar uma representação flexível da geo
metria do sistema primário, o circuito completo pode ser

dividido

em várias seções, cada uma das quais representando uma porção

do

circuito. Na figura 1.1, a nodalização comumente usada para o ALMOD
é destacada pelos pontos 1 a 9. O refrigerante entra na seção

do

núcleo no ponto 1. A seção 1-2 representa o canal médio em que

o

refrigerante é aquecido devido a geração de calor nas barras

de

combustível. Após passar o plenum superior, o refrigerante sai do
vaso do reator no ponto 3 e entra na perna quente do circuito

(se

ção 3-4). No gerador de vapor (seção 4-5) o calor é transferido pa
ra o sistema secundário. Via perna fria do circuito (seção 5-7),in
cluindo a bonõa do primário no ponto 6, o refrigerante reentra

no

vaso de pressão (ponto 7 ) . Dentro do vaso o circuito do refrigeran
te é completada pelo espaço anular.(seção 7-8) e pelo plenum inferior (se
ção 8-9).
Para simular o refrigerante primário usa-se o modelo homogêneo. Nele, as duas fases do refrigerante são consideradas
como um único fluido, definido por parâmetros termodinâmicos

tais
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como densidade» entalpia e pressão. O modelo também considera equ:L
librio termodinâmico e diferenças nulas de velocidades e

pressões

entre as duas fases. As equações básicas são idênticas às equações
de vazão a uma sõ fase.
As equações de conservação para este modelo de mis_
tura homogênea são as seguintes:
CONSERVAÇÃO DE MASSA

-|£ *-g- = 0

(3.5)

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

+

(3 6)

£

-

onde, o lado esquerdo corresponde,respectivamente, a variação temporal e espacial da energia interna do sistema e o lado direito re
presenta as componentes de fonte de calor e do trabalho

realizado

pela pressão, respectivamente.
CONSERVAÇÃO DO MOMENTUM

onde, o lado esquerdo corresponde a variação temporal e espacial do
momentum linear e o lado direito representa as componentes das forças de pressão,
da força gravitacional e das forças de atrito, respectivamente.
Essas equações básicas contêm duas hipóteses
plificadoras: seções transversais constantes em cada seção do
culto; e nSo consideração dos termos de energia cinética,
tiva e potencial na equação de energia. A

simcir

dissipa

primeira hipótese não se

constitui em uma restrição séria desde que o percurso

total

pode

ser sub-dividido de modo a se obter esta condição. A segunda hipótese S permissive 1 uma vez que os termos não considerados são de§_
prezlveis quando comparados ãs energia gerada e removida.
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Uma característica do modelo do ALMOD é o

cálculo

da pressão local ao longo do circuito primário. Conforme a equação
abaixo, divide-se a pressão local em dois termos:

p(z,t) = p s (t) + p L (z,t)

onde Ps,
P

é

(3.8)

função apenas do tempo, é a pressão do sistema, enquanto
função do espaço e do tempo, representando a quedi. da pres

são ao longo do circuito. As propriedades do refrigerante são rela
cionadas com a pressão do sistema eliminando, portanto, os efeitos
da propagação da onda de pressão.

Esta separação é permitida

a pressão do sistema for grande comparada com a queda da

se

pressão

local. Em condições reais de operação de uma central este requerimento é satisfeito na maioria dos casos. Pode-se concluir

também

que o modelo do ALMOD não será válido para acidentes por perda
refrigerante, pois surgirão quedas de pressão localizadas
veis a pressão do sistema f 3' 71.

3.1.4

de

compara

O GERADOR DE VAPOR

O modelo básico do gerador de vapor é um modelo não
linear para transitórios em geradores de vapor do tipo em U,

com

circulação natural e com um sistema de remoção de vapor. 0 programa resultante para este modelo, denominado UTS6 (ü tube steam gene
rator) ,foi incorporado como uma das sub-rotinas do ALMOD.
As equações fundamentais são basicamente as de

con

servação de massa, de energia e de momentum e a equação de transfe
rência de calor de Fourier, todas sob a forma de equações

diferen
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ciais parciais 13 '

11]

.

O gerador de vapor do tipo tubo em U com circulação
natural consiste de uma seção de troca de calor, um plenum superior, um espaço anular e um sistema de remoção de calor com uma
rie de válvulas de alivio e de segurança (governadas pela

sé-

pressão

do refrigerante secundário), de isolamento, de desvio, de desligamento da turbina, de controle de vapor pela turbina e a

própria

turbina de vapor.
A seção de troca de calor possui milhares de

tubos

verticias em U equivalentes. A água sub-resfriada do primário flui
por esses tubos para cima e depois para baixo, tranferindo
através

calor

das paredes para o fluido secundário, até que em uma

de-

terminada seção do tubo a ebulição ocorra.
No plenum superior a mistura de duas fases que
do lado

secundário da seção de troca de calor,

gerando

um volu-

me, com fração de vazio e nível de água determinados, será
da pelos secadores nas fases liquida e de vapor. O vapor irá
o sistema de

sai

remoção e a fase liquida descerá pelo espaço

separa
para
anular

para se misturar com a água de alimentação.
A quantidade de vapor

que sai do plenum superior se

rá governada pelo sistema de remoção de vapor * '

3.1.5

'

'.

A BOMBA DO CIRCUITO PRIMÁRIO

0 comportamento transitório da bomba do primário

é

determinado por três variáveis, relacionadas por uma função. Dessa
forma, s e n é o número de rotações por minuto, m, é a vazão da bom
ba e H^ sua

altura dinâmica, então:
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n

n

A

Cada bomba possui uma família de curvas característi
cas que representa esta função. Assim sendo, as curvas característi
cas são usadas a cada intervalo de tempo para determinar a

altura

dinâmica que contribuirá para o somatório das pressões do circuito.
O modelo da bomba não é capaz de simular o efeito da
cavitação*1'

3.1.6

31

O PRESSÜRIZADOR

O modelo do pressurizador foi desenvolvido para simu
lar grandes e persistentes vazões nos dois sentidos através da "sur
geline", que conduzem o mesmo a condições extremas, tais como completamente cheio de água e/ou descarga de refrigerante pelas válvu
Ias de alívio e/ou de segurança. Essas condições surgem devido
grandes pertuzbaçoes

no balanço de energia do sistema capazes

a
de

causar fortes variações na densidade do refrigerante primário.
Com esse objetivo, o modelo do pressurizador

inclui

as seguintes características:
a) um modelo nodal com três regiões de fronteiras móveis:

região

de vapor, região de água e uma região "buffer" para evitar instabilidade s numéricas no código;
b) condições de equilíbrio termodinâmico em todos os nós;
c) processo de trocas entre as regiões de vapor e de água: vaporização devido ao aquecimento e "flashing";condensação tanto na su
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perflcie livre da água como devido as gotas de spray;
d) simulação dos aquecedores, do sistema de "spray" e das válvulas
do pressurizador.
As equações de conservação de massa e de energia pa
ra a região de vapor 5 , para a região de ãgua W e para a
"buffer" B,, são apresentadas abaixo

' '

região

:

a) Região de vapor

-arfc " M C D
Sir «>sus VS H sus ) "VS - d V - -MCDHsus
-*C «sus
onde, o lado esquerdo da equação (3.11) corresponde a variação tem
poral da energia interna do sistema e ao trabalho realizado

pela

pressão e o lado direito representa as componentes de condensação
devido ao "spray", de evaporação,de condensação e de fuga através das
válvulas do pressurizador, respectivamente.
b) Região de ãgua

^jf <1 - « , • « , V «i+ *Spr+ «CD + "c " V a
•&

(p

s» \ "su^1 " VK "I? '

(1

(3

" EB + •••E B'"' "• + "o "sus
<M_
N
Spr + W_JH
CD saw -M_
E,a Hsas +
(1

" e H ) "ei " °V

<3

onde, o lado direito da equação (3.13) representa as componentes de
"insurge/outsurge", de condensação, de entrada e condensação atra vês das válvulas de "spray", de evaporação, do aquecedor e das per
das térmicas, respectivamente, comi
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S

, se

Mj >

0

Hsuw,se

MJL <

0

0 , se

M. >

0

1 , se

Mx <

0

l e

VB <

VB
min

c) região "buffer*

dM

B
dt

(3.14)

!,b

d
dt

Cl - I»)

£

H

E

H

sas

+

(3.15)

B

Onde, o lado direito da equação (3.15) representa as componentes de
"insurge", de evaporação e do aquecedor, respectivamente, com:
H|

, se Mi >

0

H B , se Mj <

o

Um rearranjo das equações (3.-10) a (3-15) incluindo ao mesmo tempo as propriedades da água e do vapor levará a seis
equações diferenciais das entalpias, volumes e pressão no pressuri
zador [14]
As trocas de massa e de energia entre as regiões são
expressas pelas seguintes equações:
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a) condensação do vapor com a água do spray

"saw " H Spr
M

CD

=

M

Spr

H

(3.16)

H

sus " saw

b) condensação do vapor na superfície da água

M

C

= C

H saw — Hsuw
0

H

(3.17)

H

sus " saw

c) evaporação da água
região de água

M

E,<
sas

saw

P

'"

at

saw

- Q v • d - eH)

"

e

B)

(H

1 " Hsawn

onde,
1.

'

região buffer

se

se

Hsuw

H

suw

=

Hgaw

'< «saw

í3

'18)
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b -

[

—

e

- psaw V B

(

—

"saw

BMl

onde,

H
§

=H

B

saw

E,b
'

A vazão

se

H

B

K

"saw

do "spray" é uma função discreta da que-

da de pressão entre a perna fria

e o pressurizador, com coeficien

tes ajustados para produzir valores que concordem com os

medidos

em centrais KWU.
A potência dos aquecedores é calculada como fun cão discreta da pressão, de acordo com a curva de controle da

po-

tência dos aquecedores.
0 modelo inclui ainda válvulas de alivio, controladas pela pressão do sistema, e válvulas de segurança,
das pela pressão no pressurizador' '

3.1.7

'

controla

.

0 SISTEMA DE CONTROLE TERMODINÂMICO

No ALMOD, dois sistemas de controle são simulados
o rjsterna de controle da vazão da água de alimentação do secunda rio do gerador de vapor e o sistema de controle da temperatura
dia do refrigerante no núcleo do reator.

me

.38.

O controle da vazão da água de alimentação do secun
dârio é realizado através de três variáveis: a vazão do vapor

na

salda do gerador de vapor, a vazão da água de alimentação e o

ní-

vel de água no secundário do gerador de vapor. O nível de água

de

ve ser mantido constante e as duas outras variáveis contribuem

pa

ra tornar mais rápida a atuação do controle.
A simulação do sistema de controle da

temperatura

média do refrigerante no núcleo do reator é realizada comparando-se as tenpera
turas de entrada e de salda do gerador de vapor e produzindo uma rea
tividade externa proporcional ao sinal resultante da comparação.E£
ta reatividade é somada as reatividades já existentes no modelo de
cinética pontual do núcleo

3.1.8

.

LIMITAÇÕES DO MODELO DO ALMOD

0 modelo do ALMOD apresenta limitações de

nature-

za diversas. Algumas são inerentes ao modelo e outras resultam

de

partes do código ainda não aperfeiçoadas ou ainda em desenvolvimen
to' '

. A s principais são apresentadas a seguir:

a) por causa dos grandes gradientes de pressão, não é capaz de
mular LOCA

si

ou mesmo pequenas fugas de refrigerante, exceto aque

Ias através das válvulas do pressurizador;
b) não simula rupturas nas linhas de vapor;
c) o

cálculo do coeficiente de transmissão de calor no núcleo não

permite um retorno â condição sub-resfriada depois de haver atin
gido a condição de ebulição nucleada;
d) devido as dúvidas no cálculo da queda de pressão na entrada
pressurizador (surgeline), a mesma é ignorada;

do
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e) o modelo do pressurizador inclui algumas variáveis empíricas pa
ra reproduzir resultados experimentais da KWU;
f) o modelo da bomba do primário não permite a simulação de transi
tórios onde haja vazão no sentido inverso. O modelo não ê capaz
de simular as condições de cavitação na bomba.

3.2

O CÕDIGO CORAN

0 código CORAN (Containment Response ANalysis) descreve o comportamento termodinâmico e a transferência de calor
vaso de contenção sujeito a pressurizaçao devido a pequenas

no

fugas

de refrigerante, como aquelas através das válvulas do pressuriza dor, LOCA, etc, considerando a absorção de calor pelas estruturas.

3.2.1

O MODELO DO CORAN

0 modelo do CORAN permite a sub-divísao dos compartimentos do vaso de contenção em volumes de controle (figura 3.1),
onde cada um deles está em equilíbrio térmico, cujo estado termodi
nâmico é caracterizado pelas respectivas pressões e temperaturas.
Por sua vez, a pressão e a temperatura em cada volume de

controle

são função do volume, da massa e da energia interna do mesmo, isto
é,
Pj , Tj * f (Vj , m^ , Uj)

(3.20)

Em geral, além dos materiais estruturais, se encontra no vaso de contenção ar, água e vapor. O inventário de energia
interna de um volume de controle, que contém os componentes

cita-
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tos acima, é:

Ü

S

+ Ü

W

+ ü

a

+

Q

(3.21)

Figura 3.1: Esquema de nodalização do CORAN

Devido ã suposição de equilíbrio térmico em cada vo
lume de controle, as fases liquida e gasosa da água podem ser consideradas como uma única fase, e a equação (3.21) torna-se:

ü

= üp + üa + Q

(3.22)

onde,

Ü

P '

Ü

S

+ Ü

W

(3.23)

Na eventualidade de descarga de refrigerante do cir
cuito primário e conseqüente pressurização do vaso de contenção, o
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balanço de massa e de energia em cada volume de controle é

dü
-2ÍL

dü

dü

P
"*
L.
+
dt

=

dt

dt

onde,

dü

-7T-

.
= Z (m

.

H

s s

+

z

" <\ s + \ Vout

™w V i n

H

(3 25)

"

dt.
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•^T-

f

"

il

(m

a Vin "

= E <mg • m w ) l n

Z (m

a

T

«W

- E (ms+

> cPà

(3 26)

'

(3.27)

%)out

at

dm
- A -

=

•
(E m a ) l n

-

•
(I m a ) o u t

(3.28)

A integração simultânea das equações acima

permite

a obtenção da energia interna e da massa no volume de controle con
siderado e, consequentemente, das grandezas de estado mais caracte
rísticas, isto é, a pressão e a temperatura*

'

.

A descarga de refrigerante para o vaso de contenção
acarreta o surgimento de vazão entre os volumes de controle. 0 modelo do CORAN determina a vazão pela relação abaixo:
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/

V

X-l

Vi

pi

A taxa de transferência de calor por convecção natu
ral
de

da atmosfera para as paredes do vaso de contenção e o

campo

temperatura nas estruturas que compõem a parede desse vaso são

obtidos, respectivamente, pelas equações:

Q =

3t

h A v c (Tp - T w )

(3.20)

Cp1

P

onde,
0 , para uma geometria plana
a =

1 , para uma geometria cilidrica
2 , para uma geometria esférica

Determina-se o

coeficiente de transferência

de

calor entre o refrigerante e as paredes do vaso, h, em uma subroti
na especial para a configuração termodinâmica apropriada.
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3.2.2

LIMITAÇÕES DO MODELO DO CORAN

O uso do código CORAN é limitado pelas

restrições

do seu modelo e pelos valores alcançados pelas grandezas de estado
da água, calculados durante o transiente. Esses valores tem a

sua

validade limitada pelas seguintes condições de temperatura a pressão

273,16 °K

£

T

0,006 bar. ^ p «

*
187

633°K
bar
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CAPITULO IV

O ACOPLAMENTO DO CÓDIGO CORAN AO SISTEMA DE CÕDIGOS ALMOD

O acoplamento visou à inclusão do modelo do vaso de
contenção entre os módulos principais do ALMOD-Versão 3.4 (denominada simplesmente como ALMOD neste trabalho). Ele foi
transferindo-se

realizado

a vazão e a correspondente entalpia especifica do

refrigerante no pressurizador para o tanque de alivio e deste,

se

for o caso, para o vaso de contenção através da ruptura do seu dis
co.
Em virtude das limitações e simplificações no

mode

Io do pressurizador do ALMOD, isto é, devido a presença de uma

re

gião de vapor localizada na parte superior do tanoue do pressuriza
dor separada da região de água localizada na parte inferior

desse

mesmo tanque, não foi necessário usar nenhum modelo especial de va
zão a duas fases para determinar a vazão e a entalpia

especifica

do refrigerante, pois o citado modelo não considera descarga

bifa

sica pelas válvulas do pressurizador. A vazão e a entalpia do

re-

frigerante descarregado pelas válvulas inicialmente coincidem

com

as do vapor. Depois, se o tanque do pressurizador for

totalmente
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ocupado pelo liquido, essas grandezas

coincidem com as da água.

Outrossim, o acoplamento do código CORAN ao sistema
de códigos ALMOD não elimina as limitações e restrições

relativas

à faixa de validade do último descritas anteriormente. Assim

sen-

do, o sistema de códigos ALMOD/CORAN não é capaz de simular LOCA ,
etc* 4 '.

4.1

O SISTEMA DE CÓDIGOS ALMOD/CORAN

A figura 4.1 mostra um fluxograma parcial do sistema de códigos resultante do acoplamento do CORAN ao ALMOD, denomina
do de ALMOD/CORAN. As linhas tracejadas na figura representam

as

ligações especialmente criadas para viabilizar o acoplamento.
Para realizar o acoplamento, o programa

principal

do código CORAN foi seccionado em duas sub-rotinas, uma delas para
determinar a solução estacionaria, denominada aqui de CORAN, e

a

outra, denominada de CORAN 1, para determinar a solução transito ria.
A sub-rotina CORAN é chamada após a sub-rotina STEUSTY,
que determina a solução estacionaria do ALMOD.
A sub-rotina CORAN 1 é incluida na solução transito
ria do ALMOD. O programa principal chama a sub-rotina STEUDY, responsável pela determinação da solução transitória do ALMOD, e esta,
por sua vez, chama a sub-rotina PRESMI. Nesta sub-rotina, responsa
vel pela determinação do comportamento global do pressurizador, en
contra-se disponível na lista de blocos COMMON, para cada intervalo de tempo, a vazão e a entalpia especifica do refrigerante
carregado pelas válvulas do pressurizador. Ela chama a

des-

sub-rotina

CORAN 1 e transfere essas grandezas para a mesma, via sua lista

de
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parâmetros.
As condições iniciais para a determinação da solução transitória efetuada na sub-rotiiia CORAN 1 são obtidas através
da solução estacionaria determinada pela sub-rotina CORAN, via blo
cos COMMON

OâOOS Ot
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p
R

DO ALMOO

R
A
M
A

INCOR

CORAN 1

DADOS DC

TO TRANSITÓRIO DO
SISTEMA

ENTRADAOO

P
R
1
N
C
1
P
A
L

CORAN

STEUSTY

souiçio
ESTACIONARIA
0OALW0O

0
0

*
A
L

M
0
D

CORAN
COMPORTA*
MENTOESTA.
CIONÁRIODO
SISTEMA
CONTENÇÍO

STEUOY
SOLUÇÃO
TRANSITÓRIA
00
ALMOO

CONTENÇÃO

DADOS DC
SAIO* DA
SOLUÇÃO,
ESTACIONê
RIA DO
ALMO».
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DAOOSOC

^Sc£
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OL0HL
DO
PRESSUKZAOOR

ESTACIONARIA
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SISTEMA
CONTENÇÃO
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TRANSI _
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TRANSITÓRIA
DOS MÓDULOS
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Figura 4.1: Fluxograma parcial do sistema de códigos
ALMOD/CORAN

DADOS DC
SAÍDA DA Oft
LUCAOTMUJ
SITÓRIA DO
SISTEMA DC
CONTEMCW
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4.1.1

DADOS DE ENTRADA E SAÍDA

A leitura dos dados de entrada no ALMOD/CORAN

foi

formulada conforme a seguinte descrição: em primeiro lugar são li.
dos os dados de entrada do ALMOD, conforme o seu manual1
guida são lidos os dados de entrada do código CORAN na

.Em

sub-rotina

INCOR, criada especialmente durante o acoplamento para reunir
uma única sub-rotina todos esses dados

'

se

em

.

A saída dos resultados no ALMOD/CORAN obedece ã

se

guinte disposição: obtém-se em primeiro lugar a solução estacionaria do ALMOD seguida da solução estacionaria do CORAN. Durante
da intervalo de tempo, a solução transitória do CORAN é
simultaneamente com a solução transitória do comportamento
do pressurizador

.

ca

impressa
global
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CAPITULO V

OS TRANSIENTES ANTECIPADOS ANALISADOS

O sistema analisado é uma central nuclear de

água

leve pressurizada, modelo KWU de 1300 MWe, cujos parâmetros

mais

relevantes se

encontram na tabela 1.1.
Os transientes antecipados analisados são do

tipo

"caso de início de potência de emergência sem scram" ( antecipated
transient without scram - emergency power case, ATWS - EPC), isto
é, falha no mecanismo de "scram" combinada com a mais severa perda
de capacidade de remoção de calor do sistema: interrupção do supri,
mento de energia elétrica da rede externa para a central ( station
black-out), tendo como conseqüência o desligamento da turbina, que
da na vazão do refrigerante, tanto no primário como no

secundário

devido ao desligamento das bombas,e introdução de potência de emer
gência.
Para estudar esses transienteg foram escolhidas
seguintes condições aleatórias limitantes da central nuclear:
a) Caso 1

: Inicio do ciclo (Begin-of-cycle-BOC)
burn-up status : Of

as
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b) Caso 2.a

: Fim do ciclo (End-of-cycle-EOC)
burn-up status: 100%

c) Caso 2.b

: Caso 2.a com fa-lha adicional na válvula de alivio
do pressurizador (a mencionada válvula não

fecha

após ter sido devidamente aberta)

A tabela 5.1 apresenta as informações fundamentais
referentes âs condições iniciais e ã evolução do sistema, e ã escolha das opções sobre a configuração do ALMOD, para

os três

casos

cons iderados.
A tabela 5.2 mostra a pressão para a abertura e pa
ra o fechamento das válvulas do pressurizador e do gerador de

va

por (casos 1 e 2.a) e a pressão de ruptura do disco do tanque

de

alivio do pressurizador.
Em virtude de um erro nos dados de entrada, a pres_
são para o fechamento da válvula de alívio do gerador de vapor foi
considerada como 10 bar em vez de 81 bar. Devido a esse
válvula de alívio permanece aberta

erro,

a

até o fim do período investiga

do, atenuando a perda de capacidade de remoção de calor do sistema
via descarga de refrigerante secundário.
No caso 2.b, a falha adicional na válvula

de ali-

vio do pressurizador é simulada fazendo-se a pressão para o fechamento da mesma igual a um valor muito inferior ao atingido

pela

pressão do sistema durante o período investigado.
A figura 5.1 representa a dependência da reativida
de de vazio em relação â densidade do refrigerante primário, tanto
para o "burn-up status" BOC como para o EOC*

.

0 comportamento da temperatura e da vazão do refri
gerante secundário e o desligamento da bomba do primário estão re-
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Tabela 5.1: Configuração do ALMOD, condições iniciais e evolução do
sistema.

Configuração do ALMOD
a)
b)
c)
d)
e)

Cinética pontual
Sem regulagem da temperatura do refrigerante primário
Cálculo com o gerador de vapor UTSG sem controle do nível
da
água
Simulação da vazão e da temperatura do refrigerante secundário
baseada em uma função apropriada
Simulação do desligamento da bomba do primário baseada em
uma
função apropriada

Condições iniciais do sistema
a)

100% de potência

b)

100% de vazão

c)

Sistema de segurança operando normalmente, exceto o
de "scram"

mecanismo

Evolução do sistema
a)
b)
c)

d)

Interrupção do suprimento de energia elétrica da rede
externa
para a central em t=0 s.
Desligamento da bomba do secundário em t=8 s.
Desligamento da válvula da turbina. Sinal em t=0,l s. Intervalo
de tempo para a atuação do sinal: 0,1 s. Tempo para
fechar a
válvula: 0,05 s.
Desligamento da bomba do primário em t=0,l s.
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Tabela 5.2:

Limites de pressão

Pressão de

Pressão

de

Pressurizador
abertura (bar)

fechamento (bar)

Válvula de alívio

167

164

Válvula de segurança n<? 1

170

161

Válvula de segurança n9 2

176

167

Gerador de vapor

Pressão de
abertura (bar)

Pressão
de
fechamento (bar)

Válvula de alívio

86

81

Válvula de segurança

88, 3

83,8

Tanque de alívio do pressurizador

Disco de ruptura

Pressão de ruptura (bar)

14

representados na figura 5.2*

'.

0 código CORflN simula o sistema de contenção da central
nuclear através de três volumes de controle (figura 1.1):
a) a conexão entre o pressurizador e o tanque de alívio;
b) o tanque de alívio do pressurizador;
c) o vaso de contenção.
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IOC
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Figura 5.1: Reatividade de vazio em função

da

densidade do refigerante primário

A influência da absorção de calor

pelas estruturas

do vaso de contenção no comportamento da pressão e da

temperatura

do mesmo foi desprezada em virtude das grandes proporções do vaso,
do relativamente curto período de investigação do transiente (100 s)
e do modesto coeficiente de troca de calor por convecção entre
atmosfera e as paredes do vaso. No entanto,

a

apesar do caráter des

prezível do efeito da absorção de calor pelas estruturas do tanque
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Figura 5.2: Temperatura e vazão do refrigerante secundário;
freqüência relativa da bomba do primário
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de

alívio, é possível incluir o mesmo, sem

aumentar o

tempo

de

computação excess ivamente.
A tabela 5.3

mostra as condições iniciais nos

três

volumes de controle simulados pelo código CORAN e a tabela 5.4 apre
senta os dados relativos â
aço do tanque

absorção de calor pelas estruturas

de

de alívio do pressurizador.
Todos os outros dados foram preparados de acordo com

um típica central nuclear de água leve pressurizada modelo KWU

de

1300 MWe 1 1 1 .
Para o estudo do comportamento do sistema durante os
transientes, foram selecionados parâmetros físicos significativos,
entre os quais a potência gerada no núcleo, a potência removida no
gerador de vapor, a qualidade de vapor na saída do núcleo, a pressão do sistema primário, a pressão e o nível de água no pressuriza
dor, a pressão e a temperatura no vaso de contenção.

Tabela 5.3: Condições iniciais nos volumes de controle

Volume de controle

Pressão (bar)

Temperatura (°C)

Volume (m )

1

0,96

50 ,0

1 ,9

2

0,96

50 ,0

38 ,0

3

1,00

50

70 .000 ,0
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Tabela 5.4: Detalhes do tanque de alivio do pressurizador

Item

Unidade

Valor

Densidade

Kg/m3

8.000,00

Condutividade térmica

H/m 9K

17,30

Calor especifica.

J/Kg 9K

502,40

Espessura da parede

m

0,03

Superfície interna

m2

38,30

Superfície externa

m2

39,00

Altura

m

3,65

5.1

CASO 1; INÍCIO DO CICLO

A seqüência de eventos relevantes e a representação
dos parâmetros físicos referentes ao caso 1 se encontra na

tabela

5.5 e nas figuras 5.3 e 5.4 respectivamente.
A queda da potência gerada no núcleo (figura 5.3.a)
se deve basicamente ao efeito da reatividade de vazio sobre a reatividade

total do reator, como conseqüência do decréscimo da den-

sidade do refrigerante primário.
O fechamento da válvula da turbina combinada com

a

queda da vazão do refrigerante secundário resulta na queda da

po-

tência removida no gerador de vapor (figura 5.3.a). A queda da

va

zão reduz o nível de água no gerador de vapor e conduz a um

aumen

to da pressão no secundário. Nessas condições, a válvula de alivio
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Tabela 5.5: Eventos significativos do caso 1-BOC.

Eventos

Tempo(s)

Abre-se a válvula de alívio do
pressurizador

5,3

Abre-se a válvula de alivio do
gerador de vapor

12,3

Abre-se a válvula de segurança
n<? 1 do pressurizador

17r3

Abre-se a válvula de segurança
do gerador de vapor

35,0

O tanque do pressurizador ê ocu
pado totalmente com água

35,5

Fecha-se a válvula de segurança
do gerador de vapor

38,0

Abre-se a válvula de segurança
n9 2 do pressurizador

42,0

Quebra-se o disco de ruptura do
tanque de alivio

51,5

Fecha-se a válvula de segurança
n9 2 do pressurizador

85,8

Ponto de Identifi^
(Fig>53
5.4)

B

H

(ponto B) e a válvula de segurança (ponto D) do gerador de vapor são
abertas, atenuando a redução da potência removida via descarga

de

vapor para o secundário. Com isso, o aumento da pressão no secundário é atenuado parcialmente e a válvula de segurança ê fechada (pon
to F ) .
A queda da vazão (figura 5.3.b) se deve ao desliga mento da bomba do primário.
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Figura 5.3: Potência, temperatura, densidade, qualidade de vapor,
vazão e pressão durante o transiente no caso BOC
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A temperatura do refrigerante na salda do núcleo (fi
gura 5.3.b) cresce durante os primeiros 30 segundos como conseqüência da queda da vazão e do âesbálanceamento entre as potências gera
da e removida do sistema. Após esse intervalo é atingida a temperatura de saturação do refrigerante (ver curva da qualidade de

vapor

na figura 5.3.b).
A densidade do refrigerante na salda do núcleo (figu
ra 5.3.b) descresce rapidamente durante os primeiros 30
devido ao

segundos

crescimento da temperatura. Entre os 30 e os 80

segun-

dos, apesar de já ter sido alcançada a temperatura de saturação,ela
continua a cair em virtude da crescente presença de vapor no refrigerante (ver curva da qualidade de vapor). Apôs os 80 segundos

ela

se estabiliza, pois a qualidade de vapor se tornou quase estável.
A qualidade de vapor do refrigerante na salda do

nu

cleo (figura 5.3.b) cresce acentuadamente durante os primeiros

30

segundos em razão da queda da vazão e do desbalancemento de potên cia do sistema. Contudo, após os 30 segundos esse

desbalanceamen-

to se reduz mais significativamente até se inverter após os 72
gundos. Como conseqüência, a qualidade de vapor cresce mais

se-

lenta-

mente e então, após a inversão do desbalanceamento de potência,

se

torna quase estável.
A pressão do sistema (figura 5.3.c) aumenta

rapida-

mente durante os primeiros 10 segundos, como conseqüência do desbalanceamento de potência nesse intervalo. Decorrido esse período,iní
cialmente o seu crescimento é fortemente atenuado, em virtude tanto
da Influência da vazão na "surgeline" como da redução e posterior
versão do desbalanceamento de potência do sistema e, em torno
40 segundos, ela passa a cair continuamente. Depois dos 80

in
dos

segun-

dos ela cai mais lentamente como conseqüência da inversão no senti-
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do da vazão na surgeline (outsurge).
A pressão no pressurizador (figura 5.3.c)

aumenta

rapidamente nos primeiros 15 segundos devido ao aparecimento da va
zão na surgeline, no sentido da perna quente do circuito

primário

para o pressurizador (insurge). Coro a abertura da válvula de

segu

rança n9 1 do pressurizador (ponto C) ela se estabiliza até que

o

ligeiro pico da vazão na "surgeline"entre os 25 e os 30 segundos a
faz crescer novamente. O aumento acentuado entre os pontos E e

G

se deve a compressão do vapor ã medida que a água vai ocupando

to

talmente o tanque do pressurizador. Entre os 42 e os

80

segundos

ela cai devido ã abertura da válvula de segurança n9 2 do pressuri
zador (ponto G) e ã queda da vazão na surgeline nesse mesmo

perIo

do. A partir do ponto I a queda é mais lenta como conseqüência
inversão da vazão na surgeline (outsurge), do fechamento da
Ia de segurança n9 2 do pressurizador (ponto I) e da

da

válvu

produção

de

vapor por efeito "flashing" (ver curva da vazão de interfase na fi
gura 5.4.a).
0 comportamento da vazão na surgeline (figura 5.3.c)
é função do desequilíbrio entre a pressão do sistema e a pressão no
pressurizador. Durante cerca dos primeiros 83 segundos a pressão do
sistema é maior do que pressão no pressurizador, e, portanto,o sen
tido da vazão é da perna quente do circuito primário para o pressu
rizador.
O comportamento da vazão total através das

válvu-

las do pressurizador é influenciado pela abertura e pelo fechamento
das válvulas do mesmo (pontos A, C, G e I na figura 5.4.a). No pon
to E o nível de água

no pressurizador assinala que o tanque do

ferido está completamente cheio de água. Pode-se notar que

a

re
par

tir desse instante o crescimento da vazão total é mais alto,pois as
válvulas do pressurizador passam

a descarregar água em vez de vapoc
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Figura 5.4: Vazão e nível da água no pressurlzador; pressão
temperatura nos volumes de controle no caso BOC
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Entre o ponto G e os 80 segundos ela cai lentamente devido a queda
de pressão no pressurizador nesse mesmo período.
O surgimento da vazão de interfase (figura 5.4.a )
ao redor dos 80 segundos assinala o efeito"flashing". Ele

aparece

quando a pressão no pressurizador, decrescente entre o ponto G

e

os 80 segundos, alcança a pressão de saturação do refrigerante.
O comportamento da pressão e da temperatura no tan
que de alivio do pressurizador (figuras 5.4.b e 5.4.C, respectivamente) é dependente da descarga de refrigerante através das válvulas do pressurizador, isto é, depende da abertura e do

fechamento

das válvulas de alívio e de segurança do mesmo. Quando a

pressão

no tanque de alívio do pressurizador ultrapassa o limite de 14 bar
(ponto H ) , quebra-se o disco de ruptura e o vaso de contenção

é

pressurizado, participando ativamente do transiente a partir desse
instante. No

entanto, a pressão e a temperatura no vaso de conten

ção crescem em pequenas proporções graças ao grande volume do roes
mo. Assim sendo, não são atingidos os limites de segurança radiolo
gica e a saúde do público não está comprometida.

5.2.

CASO 2.a; FIM DO CICLO

A seqüência de eventos importantes e a representação dos parâmetros físicos selecionados para o caso 2.a se

encon-

tram na tabela 5.6 e nas figuras 5.5 e 5.6, respectivamente.
A potência gerada no núcleo e a potência

removida

no gerador de vapor (figura 5.5.a) caem mais intensamente do

que

no caso BOC devido a influência do "burn-up-status" sobre o transiente.
Além disso,o grau de desbalanceamento de potência é inferior ao ca
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Tabela 5.6: Eventos significativos

Eventos

do caso 2.a-E0C,

Tempo (s)
r

Ponto de identificação
...
_c
_ ,.
(figura 5.5 ou 5.6)

Abro-se a válvula de alívio do
pressurizador

7,8

A

Abre-se a válvula de alivio do
gerador de vapor

12,0

B

Fecha-se a válvula de alívio
do pressurizador

29,8

C

so anterior e

já se inverte mais cedo, ao redor dos 22 segundos.
A temperatura do refrigerant

na saída do

núcleo

(figura 5.5.b) cresce menos do que no caso BOC, alcançando a tempe
ratura de saturação do refrigerante em torno dos 70 segundos.
A queda da densidade do refrigerante na saída do nú
cleo (figura 5.5.b) é muito mais lenta do que no caso BOC,pois tan
to a temperatura cresce mais suavemente como a qualidade de

vapor

passa a ser positiva apenas ao redor dos 70 segundos.
A qualidade de vapor do refrigerante na saída do nú
cleo (figura 5.5.b) também cresce durante os primeiros 30 segundos
embora menos acentuadamente do que no caso BOC. Apôs esse período,
ela passa a crescer lentamente, pois tanto a queda da vazão ê mais
suave como o desbalanceamento de potência já se inverteu em
dos 22 segundos.

torno
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Figura 5.5: Potência, temperatura, densidade, qualidade de vapor, va
zão e pressão durante o transiente no caso EOC
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A pressão do sistema (figura 5.5.c) cresce

durante

os primeiros 7 segundos embora esse crescimento seja atenuado mais
rapidamente do que no caso BOC. Após os 12 segundos ela passa
cair, estabilizando-se em torno de 163 bar depois dos 30

a

segundos

como conseqüência do desaparecimento da vazão na "surgeline".
A pressão no pressurizador (figura 5.5.c)

aumenta

durante os primeiros 20 segundos embora esse aumento também

seja

atenuado mais rapidamente do que no caso BOC. Após os 30 segundos,
a vazão na surgeline praticamente se anula e, ao mesmo tempo,

fe-

cha-se a válvula de alívio do pressurizador (ponto C ) . Como conseqüência, a pressão no pressurizador também se estabiliza em

cerca

de 163 bar.
O crescimento da vazão "surgeline" (figura 5.5.c) é
menos acentuado do que no caso BOC. Ao redor dos 30 segundos,a pres
são do sistema torna-se quase idêntica â pressão no pressurizador e,
por esse motivo, a vazão praticamente se anula.
A vazão total através das válvulas do pressurizador
(figura 5.6.a) alcança pequenas proporções e tem uma duração

bem

mais modesta do que no caso BOC. Ela surge com a abertura da válvu
Ia de

alívio do pressurizador (ponto A) e se extlnge em torno dos

30 segundos como conseqüência do fechamento da mesma (ponto C ) .
O nível de água no pressurizador para de crescer guan
do se extingue a vazão na "surgeline". Assim sendo, ao contrário do
caso 2.a,

o tanque do pressurizador não é completamente preenchi-

do pelo líquido.
Durante o período Investigado não surge vazão de in
terfase.
0 crescimento da pressão e da temperatura no tanque
de alívio do pressurizador (figuras 5.6.b e 5.6.c, respectivamente)
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ê menos intenso do que no caso BOC. A pressão máxima alcançada nes>
se tanque ê insuficiente para quebrar o disco de ruptura e, portan
to, o vaso de contenção não ê pressurizado e não participa

ativa-

mente do transiente.

5.3.

CASO 2.b; CASO 2.a COM FALHA ADICIONAL NA VÃLVULA DE ALÍVIO
DO PRESSURIZADOR

A seqüência dos eventos importantes e a representa
ção dos parâmetros físicos selecionados para o caso 2.b se

encon-

tra na tabela 5.7 e nas figuras 5.7 e 5.8, respectivamente.

Tabela 5.7: Eventos significativos do caso 2.b-EOC

Eventos

Tempo (s)

Abre-se a válvula de alívio do
pressurizador

7,8

Abre-se a válvula de alívio do
gerador de vapor

12,0

(Deveria fechar-se a válvula
de alívio do pressurizador)

29,8

O tanque do pressurizador é to
talmente ocupado com água

82,0

Ponto de Identificação
(figura 5.7 ou 5.8)

B
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A,té os 30 segundos a situação ê idêntica â do caso
2.a (item 5.2). Descreveremos abaixo o comportamento

dos

parâme

tros físicos selecionados, apôs.esse intervalo, em razão da

falha

adicional na válvula de alívio do pressurizador.
0 comportamento da potência gerada no nücleo e

da

potência removida no gerador de vapor Cfigura 5.7.a) é praticamente idêntico nos casos 2.a e 2.b. Apenas apôs os

50 segundos

pode

ser observada uma ligeira discrepância entre os casos 2.a e 2.b na
potência removida no gerador de vapor. Esse fato revela uma

influ

incia desprezível da falha da válvula de alivio do pressurizador no
comportamento dessas grandezas.
A temperatura do refrigerante na salda

do

nücleo

(figura 5.7.b) atinge a saturação ao redor dos 45 segundos,mais ce
do do que no caso 2.a, e depois passa a decrescer lentamente

como

conseqüência da queda da pressão do sistema.
A densidade do refrigerante na salda do núcleo (fi^
gura 5.7.b) cai mais acentuadamente do que no caso 2.a, embora
sa queda seja mais

e£

intensa no período entre os 45 e os 80 segundos.

Apesar do crescimento da qualidade de vapor do
frigerante na saída do núcleo (figura 5.7.b) ser também

re

atenuado

após os 30 segundos, ainda assim é mais intenso do que no caso 2.a.
Ao contrário do caso 2.a, a pressão no pressurizador (figura 5.7.c) cai acentuadamente depois dos

30 segundos,

em

conseqüência da descarga initerrupta de refrigerante primário devi^
do a falha na válvula de alivio do pressurizador.

Devido a essa descarga initerrupta de refrigerantes primário, a pressão do sistema (figura 5,7,c} também cai conti.
nuamente depoi» do» 30 segundos,em vez de se estabilizar cano no caso 2.a.
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O crescimento da vazão na "surgeline" (figura 5.7.c)
entre os 30 e os 80 segundos se deve ao desequilíbrio de

pressão

entre o sistema e o pressurizador. Após os 80 segundos esse desequi
librio praticamente se anula e a vazão na "surgeline" se reduz

ã

vazão descarregada pela válvula de alívio do pressurizador,pois essa.penna
nece aberta durante todo o período investigado.
Em contraste com o caso 2.a, em conseqüência da

fa-

lha na válvula de alívio, a vazão total através das válvulas do pres
surizador (figura 5.8.a) se mantém initerruptamente durante todo

o

período investigado. No ponto D, o nível de água assinala a completa ocupação do tanque do pressurizador com líquido e, em conseqüência, ela aumenta bruscamente.
Durante o intervalo investigado surge o efeito "fias
hing",assinalado pela vazão de interfase (figura 5.8.a).
Em virtude da falha na válvula de alívio do pressuri.
zador, a pressão e a temperatura no tanque de alívio (figuras 5.8.b
e 5.8.c, respectivamente) não se estabilizam após os 30 segundos,co
mo no caso 2.a. Durante o período investigado de 100 segundos,

a

pressão máxima no tanque de alívio do pressurizador, também como no
caso 2.a, é insuficiente para quebrar o disco de ruptura . Como con
seqüência, o vaso de contenção não é pressurizado e não

participa

ativamente do transiente durante esse período. No entanto, pela

ex

trapolação linear do comportamento da pressão no tanque de alívio ,
talvez o faça após os 300 segundos.
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5.4

COMPARAÇÕES ENTRE OS CASOS ESTUDADOS

Com o objetivo de destacar a influência do "burn up-status" e da falha adicional na válvula de alívio do pressuriza
dor nos transientes estudados, a tabela 5.8 compara os

resultados

obtidos para os parâmetros físicos mais importantes, nos três

ca-

sos considerados.
A tabela 5.8 permite concluir que o caso BOC é
mais severo entre os três considerados. Assim sendo, o

efeito

o
do

"burn-up" no combustível reduz a gravidade dos transientes investi,
gados. Por outro lado, a falha adicional na válvula de alívio
pressurizador torna mais severo esses transientes.

do
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Tabela 5.8: Comparação entre os casos estudados.

Parâmetros

Diferença máxima entre a po+ \,*ia do
núcleo (P) e a potência de gerador
de vapor (P*)

Caso 1

Caso 2.a Caso 2.b

900 MW

400 MW

400 MW

0 - 72s

0 - 21s

0 - 21s

Período em que P é maior do que P 1
Qualidade de vapor máxima atingida
pelo refrigerante na salda do núcleo
Inicio de duas fases no refrigerante
primário
Pressão máxima atingida no sistema

11 %

1 %

4,5 %

27 s

64 s

45 s

Pressão máxima atingida no pressuri
zador

181 bar

Inicio da abertura da válvula de segurança n9 1 do pressurizador

176 bar 164,5 bar 164,5 bar

Inicio de abertura da válvula de segurança n<? 2 do pressurizador

17,3 s não abre

não abre

42 s não abre

não abre

Vazão máxima atingida na "surgeline"

167,5 bar

167,7 bar

Duração do "insurge"

625Kg/s 462,5Kg/s

462,5Kg/s

Vazão total maxima atingida pelas vájL
vulas do pressurizador

(0-80s)

(0-30s)

(0 s -?)

Período de duração da vazão total através das válvulas do pressurizador

415Kg/s

37,5Kg/s

65 Kg/s

Instante de quebra do disco de ruptura do tanque de alivio

(5,3s-?)

(7,5-308) (7,5s-?)

Participação ativa do vaso de contenção no transiente

51 8

sim

não há
quebra
não

não há
quebra
talvez
apôs 300s.
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

O acoplamento do código CORAN ao sistema de
gos ALMOD permite obter o desempenho do sistema através de um
culo "on-line", incluindo o comportamento do vaso de contenção.
0 êxito desse acoplamento é confirmado pela análi
se de transientes antecipados do tipo "caso de inicio de

potência

de emergência sem seram" (station black-out without scram- emergen
cy power case, ATWS-EPC), desenvolvida para três diferentes combinações de condições iniciais, pois em todos os transientes estudados o comportamento dos parâmetros físicos é como era

qualitativa

e quantitativamente esperado. Outrossim,o acoplamento do código GORAN
ao sistema de códigos ALMOD não elimina as limitações e restrições
relativas ã

faixa de validade do citado sistema de códigos. Assim

sendo, o sistema de códigos ALMOD/CORAN não é capaz de simular LOCA, etc.
Resultados relevantes obtidos da análise dos tran
sientes considerados são:

,74.

- O caso BOC é o mais severo entre os três considerados.

Nele, o

vaso de contenção é pressurizado e participa ativamente do tran
siente em virtude da grande- quantidade de refrigerante primário
descarregado através das válvulas do pressurizador para o
que

de alívio. Essa quantidade é

suficiente para quebrar

disco de ruptura desse tanque, culminando na participação

tano
do

mesmo. Apesar da pressurizaçao do vaso de contenção, o valor má
ximo alcançado pela pressão no mesmo é bem inferior ao seu limi
te suportável.
- No caso 2.a (EOC), o vaso de contenção não participa do

transi,

ente em virtude da relativamente pequena descarga de refrigerar»
te primário através das válvulas do pressurizador.
- 0

caso 2.b (EOC com falha adicional no fechamento da válvulade

alívio do pressurizador) ê mais severo do que o caso 2.a. Nele,
pode-se prever, através de uma extrapolação linear do comportamento da pressão no tanque de alívio do pressurizador, que o va
so de contenção deverá ser ligeiramente pressurizado apenas

a-

pós 5 minutos de período investigado.
Assim sendo, o efeito do "burn-up" no combustível
reduz a gravidade dos transientes investigados. Ao contrário,

a

falha adicional no fechamento da válvula de alívio do pressurizador torna .mais severo esses transientes. Outrossim, a
do vaso não está

comprometida em nenhum dos casos estudados

portanto, em nenhum deles está afetada a segurança
ca do público.

segurança
e ,

radiobiologi-
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