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RESUMO

A presente Tese teve como objetivo analisar o compor
tamento de pressão e temperatura no edifício da contenção metálica do
prédio de um reator a água leve pressurizada, sob os efeitos de um acj_
dente postulado de perda de refrigerante (LOCA), provocado por uma rug
tura total do tipo "guilhotina" na tubulação principal do circuito pri^
mario. Tal estudo foi aplicado no sentido de verificar os resultados
constantes do Relatório Final de Analise de Segurança (RFAS), no que
se refere 5 contenção metálica do prédio do reator da central Angra I.
0 acidente mais limitante para aquele tipo de projeto consta de uma ru£
tura na linha de sucção de uma das bombas do refrigerante primário do
reator.

Nosso modelo fornece resultados bastante próximos
daqueles constantes do RFAS, desde que os dados utilizados para os cã]_
culos sejam os mesmos, o que indica uma razoável equivalência entre os
modelos analíticos adotados nos dois estudos.

Entretanto, utilizando um estudo anterior de LOCA da
CNEN, que fornece condições de contorno bem mais conservativas em compa^
ração aquelas do RFAS, os valores de pico de pressão e temperatura na
contenção, determinados pelo modelo do presente estudo, são bastante SJJ
periores aqueles apresentados no referido Relatório Final de Analise de
Segurança.
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ABSTRACT

The main purpose of this work is to analyse the
pressure and temperature behaviour of the metalic containment of a PWR
building, submitted to a postulated loss-of-coolant accident (LOCA)
caused by a double-ended rupture in the main line of the primary circuit.
The scope of the study was directed to verify the Final Safety Analysis
Report (FSAR) results for the integrity of the metalic containment of
the Angra I power plant. The highest containment pressure peak for
this unit is expected for a break in the suction line of one of the main
pumps of the primary coolant.

Using the same input data, our results are very

similar to those presented in the FSAR which shows a reasonable equivalence
between the two analytical models.

Using as input data the results of a previous LOCA
study at CNEN, which yields to more conservative boundary conditions
than those presented by the FSAR, the pressure and temperature peak
values determined by our model are quite larger than those presented by
the cited Safety Report.
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I - INTRODUÇÃO

O presente trabalho consta de um estudo para ver^
ficar a integridade da contenção metálica de reatores a água pressuri/
zada, sob os efeitos de um acidente de perda do refrigerante primário
do reator, acidente considerado como básico para fins de projeto da
instalação.

A motivação para tal tipo de estudo surgiu como
conseqüência de duas situações: (a) a necessidade de se fazer cálculos
independentes para fins de licenciamento de centrais nucleares e (b)
a inexistência de trabalhos análogos realizados no país.

0 trabalho faz parte do contexto geral sobre estu
dos de verificação das barreiras de proteção fTsica de centrais nucl£
ares. Para evitar a contaminação radioativa do meio ambiente, as ceirç
trais nucleares do tipo PWR são dotadas de tris barreiras de proteção
fTsica para a retenção de materiais radioativos. A primeira barreira
é o revestimento do combustível, que confina no interior das barras os
produtos de fissão produzidos no combustível. A segunda barreira i o
circuito primário de refrigeração que, por ser fechado, mantém no seu
interior a radioatividade que possa ter escapado do combustível. A
terceira barreira e a contenção metálica do edifício do reator, que e
projetada de forma a manter sua estanqueidade, mesmo sob a ação de for
ças de pressão advindas da ocorrência de um acidente de ruptura da S£
gunda barreira.

Em operação normal, o refrigerante do circuito pr^
mãrio esta submetido a altas pressões (cerca de 2250 psia) e altas tem



peraturas (cerca de 560°F). A ocorrência de una ruptura na tubulação
provoca una despressurização do circuito primário e, como conseqüência,
toda a massa de refrigerante é jogada para o interior da contenção me
tâlica, o que provoca um grande aumento de pressão.

0 estudo sobre a integridade da terceira barreira
de proteção ê objeto da presente Tese. Isto i realizado através do cãl^
culo dos transitórios de pressão e temperatura que ocorrem no interior
da contenção metálica do edifício do reator, para verificar se os valores
de projeto não seriam ultrapassados.

A realização do presente trabalho exigiu um grani
de esforço concentrado principalmente nas seguintes etapas: informa-
ções e conhecimento sobre engenharia de contenções metálicas e siste
mas de segurança associados, busca bibliográfica sobre estudos teóri-
cos e experimentais que traduzem o estado atual da arte, seleção de hî
poteses e modelos analíticos e execução de cálculos. Neste estudo pro
curamos compatibilizar os modelos analíticos usados para descrever
os vários fenômenos físicos constantes da bibliografia pesquisada e
as imposições legais descritas nas normas de licenciamento, que foram
traduzidas através de hipóteses conservativas.

*

0 estudo foi dirigido no sentido de analisar os
efeitos sobre o comportamento de pressão e temperatura na contenção me
tãlica causados pelo tipo de acidente mais limitsnte sob o ponto de vis_
ta de projeto. Para tanto foram realizados cálculos preliminares in
dependentes para estudo de sensibilidade de parâmetros envolvidos na
analise e para identificação do tipo de acidente que conduz ao caso
mais critico. Por fim, o caso mais critico indicado foi analisado com
maiores detalhes.

0 modelo global foi utilizado para o estudo da con
tenção metálica do prédio do reator da Central Angra I. As condições
Iniciais e dados de projeto são provenientes de pesquisa a partir de documeji
tos disponíveis na Comissão Nacional de Energia Nuclear e Furnas Centrais



Elétricas S.A. e as condições de contorno traduzindo as liberações de
massa e energia para a contenção são oriundas de estudos anteriores
(6,67,69). Os cálculos aqui realizados foram feitos utilizando o pro
grama C0NTEMPT-LT(65), suplementado por parâmetros fornecidos externji
mente, mais adequados ao problema estudado, conforme mestrado em tra_
balhos técnicos e pesquisas experimentais (29,42,48,49,54,56,57,59,61,
62).

A apresentação deste trabalho consta da seguinte
distribuição:

- no capítulo II é feita uma descrição resumida das fases do
acidente e do sistema analisado e uma analise descritiva sobre os
efeitos e conseqüências na contenção metálica.

- no capítulo III é apresentada uma revisão bibliográfica quanto
ao que se tem feito até o presente sobre o assunto.

- os modelos analíticos envolvidos são descritos no capítulo
IV.

- no capítulo V são apresentadas as hipóteses de calculo.

- o capítulo VI é dedicado a apresentação e discussão de resul^
tados.

- as conclusões são objeto do capítulo Vil.



II - DESCRIÇÃO DO ACIDENTE E DO SISTEMA ANALISADO

II-l) Descrição de um Acidente de Perda de Refrigerante do Tipo Guillw
tina.

Este acidente postulado seria iniciado por uma
ruptura instantânea, em um trecho da tubulação do Circuito Primário .
Esta pode ocorrer em uma das três localizações (fig.(II.l)):

- perna fria: ruptura entre uma bomba principal de refrigerante
e a entrada do vaso de pressão.

- sucção da bomba: ruptura entre a saTda de um gerador de vapor
e uma bomba principal do refrigerante primário.

- perna quente: ruptura entre a saTda do vaso de pressão e a en
trada de um gerador de vapor.

Quando ocorre a ruptura, o refrigerante, que está
no estado subresfriado, .ofre uma rápida despressurização, ate atingir
a pressão de saturação, o que, para uma ruptura do tipo "guilhotina",
ocorre num perTodo de 0.1 a ? segundos.

A esta fase, segue-se a fase de despressurização
saturada, que dura em torno de 15 segundo, ate que as pressões da cor^
tenção e das tubulações de refrigerante se igualem.

ApÕs o desligamento t!o reator ha ainda geração de
calor no combustível devido S fissão por neutrons atrasados e ao decaj^
mento dos produtos de fissão, que constitui a fonte principal de libe
ração de energia para a contenção no decorrer do acidente.

A redução da pressão no circuito primário e o au_
mento da pressão na contenção são detectados pela instrumentação de a m



trole, que vai ativar o Sistema de Resfriamento de Emergência do Núcleo,
SREN, o qual opera em três etapas.

A etapa de injeção passiva ê iniciada com a abertt[
ra das válvulas de retenção dos acumuladores, que são dois vasos de água
borada sob pressão, ligados ãs pernas frias do sistema do refrigerante
do reator (fig.(II.I)}. As válvulas se abrem por diferença de pressão
quando a pressão do circuito primário cai abaixo de 715 psia.

Cerca de 25 segundos após o início do acidente, e
iniciada a etapa de injeção ativa do SREN, com a partida das bombas de
alta e de baixa pressão, que, nesta etapa, succionam água do tanque de
armanezamento de água de recarregamento. As bombas de alta pressão de£
carregam nas pernas frias e as bombas de baixa pressão, responsáveis pe
Ia maior parte do fluxo de injeção para grandes rupturas, injetam dire
tamenti no espaço anular do reator.

A injeção de água pelo SREN começa a encher a cama
ra plena inferior do vaso de pressão. Cerca de trinta segundos apôs o
inTcio do acidente, o nível de água atinge a parte inferior do núcleo.
Nesta fase, chamada de fase de reenchimento, a transferência de calor no
núcleo, imerso em vapor estagnado, é muito baixa e a temperatura do re_
vestimento do combustível atinge valores elevados. Nesta fase começa a
ocorrer também a transferência da encgia armazenada nas tubulações e no
vaso de pressão, para a água suprida pelo SREN.

0 período compreendido entre o final do reenchimen
to da câmara plena inferior e o reenchimento do núcleo 5 denominado f£
se de reinundação. Nesta fase ocorre grande geração de vapor no núcleo,
devido a alta temperatura das barras de combustível, o que dificulta a
elevação do nível de água no núcleo.



Além do decaimento dos produtos de fissão e da libe_
ração do calor armazenado nas paredes e estruturas metálicas, há ainda
a liberação da energia armazenada no fluido do lado secundário dos gera
dores de vapor, cujo escoamento foi bloqueado logo no início do aciden-
te. Esta energia ê acumulada durante a despressurização do sistema, até
que as temperaturas do lado secundário e primário se igualem. A partir
deste instante, o lado secundário passa a ceder energia para o refrige-
rante primário, que é lançado a contenção.

Com o esvaziamento do tanque de armazenamento de
água de recarregamento, cerca de uma hora afÕs o início do acidente, é
iniciada a etapa de recircuiação do SREN. As bombas de baixa pressão su£
cionam água do poço da contenção, para onde toda a água foi lançada
através da ruptura, e descarregam, através de trocadores de calor, taji
to na sucção das bombas de alta pressão, como também diretamente no eŝ
paço anular do vaso do reator.

Cerca de 24 horas após o acidente, é iniciada a re
circulação através das pernas quentes. Para a analise da contenção, a
fase de recirculação não foi -considerada. 0 estudo foi limitado ao in-
tervalo de zero a 450 - 500 segundos de acidente, no qual são esperados
os picos de pressão.

-11-2) Descrição do Sistema Analisado

II-2.1 - Edifício da Contenção

0 edifício da contenção metálica é um vaso de prejs
são cilíndrico, de aço, com uma cúpula hemisferica e um fundo elipsoidal_
esférico, apoiado numa base de concreto armado. 0 vaso da contenção



esta totalmente contido dentro do edifício de blindagem, existindo um
espaço anular entre este edifício e a contenção metálica.

A contenção metálica envolve todas as estruturas
que servem de suporte ao vaso do reator, ãs tubulações do refrigerante
do reator, aos geradores de vapor, aos acumuladores e ao Sistema de ftes
friamento e Recirculação de Ar. Acima do nível de sua base, a conteri
ção metálica e estruturalmente independente das estruturas adjacentes in̂
teriores e exteriores e existe espaço suficiente para que não haja coji
tato entre elas, sob todas as condições previstas de carga. 0 esquema
da contenção é mostrado nas figuras (II.2) a (II.5).

As principais estruturas internas da contenção são-:

- parede de proteção primária ou cavidade do reator, que e um ci-
lindro de concreto que circunda o vaso do reator, fornecendo-lhe supo£
te e proteção biológica durante os acessos de operação normal e insp£
ções de manutenção.

- parede do compartimento do circuito primário ou parede do prote
ção secundária, envolvendo os geradores de vapor, as bombas principais
de refrigerante e todo o circuito do refrigerante do reator.

- canal de recarregamento do combustível, que fornece acesso com
proteção radiologica para o transporte do combustível gasto e combustjT
vel novo e espaço para armazenamento das partes internas d-> vaso do
reator durante recarregamento ou manutenção.

- plataformas: as principais são as de base interna, que é" o apoio
dos suportes das paredes do compartimento do circuito primário e das pa_
redes de proteção primária, a de operação, localizada na elevação de
21m, que é uma plataforma de acesso e de trabalho durante operações de
recarregamento de combustível, manutenção e reparos, e plataformas iri
termediarias, para acesso, manutenção ou suporte de equipamentos.

- ponte rolante, suportada sobre um trilho circular de aço e apoia_
da no topo da parede cilíndrica da contenção.

II-2-2 - Edifício de Blindagem

0 edifício de blindagem é uma estrutura de concr£
to que envolve completamente o vaso da contenção metálica mantendo um
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espaço anular entre suas paredes e a contenção. Acima do nível das fun
dações o edifício de proteção ê estruturalmente independente tanto * da
contenção metálica quanto das estruturas vizinhas. A chaminé de venti^
lação da planta está fixada neste edifício.

0 edifício de blindagem fornece proteção biológica
quando a contenção metálica contim produtos de fissão e protege a cojn
.enç&o de efeitos ambientais, tais como ventos, mísseis gerados pela tur
bina, deterioração superficial devido a chuvas, umidade e aquecimento
pelo sol e dos efeitos de ruptura de tubulações de ãgua de alimentação
ou da linha principal de vapor, externa 5 contenção.

0 espaço anular tem um sistema de ventilação de
emergência, que é projetado para limitar os transitórios de pressão in
duzidos por temperatura devido ao calor transferido para o ar do espaço
anular após um acidente de perda de refrigerante. A atmosfera do edifí
cio de proteção passa através de um sistema de filtros antes de ser des^
carregado para a chaminé da instalação.

II-2.3 - Sistemas de Segurança da Contenção

Os Sistemas de Segurança da Contenção devem garari
tir que, sob condições de um acidente de perda de refrigerante, o pico
de pressão na contenção metálica seja inferior ã pressão de projeto da
contenção, seja qual for o tamanho e a localização da ruptura na tubula^
ção do refrigerante do reator e que a pressão na contenção metálica s£
ja reduzida a um valor aceitável um dia apôs a ocorrência do acidente,
mesmo considerando a pior falha simples afetando a operação destes siŝ
temas, durante todo o tempo em que estes sistemas devem operar.

Os Sistemas de Segurança da Contenção que visam re
moção de calor da atmosfera da contenção, em caso de acidente de perd?
de refrigerante, ruptura na linha principal de vapor ou ruptura na lj_
nha de água de alimentação do secundário, dentro da contenção,são o Si£
tema de Borrifo (Sistema "Spray") e o Sistema de Resfriamento e Recirciu
lação do Ar da Contenção.

Estes Sistemas removem da atmosfera da contenção a



energia liberada ^elo acidente» reduzindo então a pressão e a temperatura
da atmosfera da contenção. Reduzindo o diferencial de pressão entre a
contenção e o ambiente externo e portanto diminuindo o potencial de fuga
de-produtos de fissão da atmosfera da contenção, os sistemas de remoção de
calor da contenção ajudam a limitar os níveis externos de radiação. Estes
sistemas foram simulados na analise e são descritos no Apêndice A. 0 edj^
fieio da contenção metálica contém ainda outros Sistemas de Segurança, mos_
trados na figura (II.5), que, por não interferirem com o comportamento da
pressão e temperotura da contenção, não foram aqui descritos.

II-3) Efeitos do Acidente para o Edifício da Contenção Metálica do
Reator:

II-3.1 - Introdução

Quando ocorre a ruptura na tubulação do circuito prî
mãrio, a pressão na contenção vai aumentar devido a adição de mistura
ãgua-vapor de alta energia para a atmosfera da contenção através da ru£
tura. A resposta de pressão e temperatura da contenção vei ser função dos
processos de transferência de calor que ocorrem dentro da contenção.

Logo após o início do acidente, a temperatura das
paredes e das1 superfícies das estruturas internas da contenção vai ser
significativamente mais baixa do que a temperatura da atmosfera da conter^
ção, que contém vapor saturado. Normalmente os Sistemas de Segurança da
Contenção não são capazes de funcionar em um tempo suficientemente curto
para afetar o pico inicial de pressão.

Assim, durante a fase de despressurização do circui^
to primário, a transferência de calor para as paredes e estruturas inte£
nas da contenção é o principal processo de remoção de energia da atmosfe^
ra da contenção e age de modo a limitar o pico inicial de pressão.

0 mecanismo de transferencia de calor é a condensa^
ção de vapor nestas superfícies. Esta condensação se passa na presença
de um gas não condensãvel, que é o ar que preenchia a atmosfera da con
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tenção antes de ocorrer a ruptura.

As paredes e estruturas internas servem então como
uma fonte passiva de absorção de energia da atmosfera da contenção.

Após a fase de despressurização do circuito primS
rio mais vapor vai ser produzido no primário, pela adição ã água de re
frigeração de emergência, dos seguintes fluxos de calor:

- fluxo de calor do núcleo, devido principalmente a energia armaze^
nada no combustível e a potência de decaimento de produtos de fissão.

- fluxo de calor das estruturas de metal

- fluxo de calor dos geradores de vapor.

0 vapor formado e o resto da água do SREN que não
atravessa o núcleo vão também escoar pela ruptura para a contenção.

A adição contínua de massa e energia para a conteji
ção torna necessária a operação dos Sistemas de Segurança da Contenção,
para controlar as respostas de pressão e temperatura. Estes Sistemas
são o Sistemas de Resfriamento e Recirculação do Ar na Contenção e o
Sistema "Spray". A resposta de pressão e temperatura da contenção vai
então depender da transferência de calor para as estruturas mas também
da operação destes Sistemas de Segurança.

A pressão na contenção dimunui ã~ medida que a taxa
de remoção de calor pelas estruturas e pelos Sistemas de Segurança exc£
de a taxa de adição de energia pelo circuito primário.

II-3.2 - Operação dos Sistemas de Segurança da Contenção:

Estes Sistemas são acionados automaticamente quaji
do a pressão na contenção sob*» acima de um valor pre-determinado.
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Cerca de 40 segundos apus o inicio do acidente, os
Sistemas de Segurança atingem suas capacidades plenas de remoção da ca
lor.

0 Sistema de Resfriamento e Recirculação do Ar da
Contenção remove calor sensTvel a uma taxa que e função da temperatura
da atmosfera da contenção.

0 Sistema "Spray" da Contenção injeta água borada
fria através de bocais localizados no topo da contenção. A" medida que
esta água atravessa a contenção, vai havendo cc idensação do vapor da
atmosfera na superfície das gotículas. A água do Sistema "Spray" é" um
absorvedor efetivo de calor e contribui para equalizar a temperatura da
a* os fera contida no volume livre da contenção.

IJ-3-3 - Transferência de Calor para Estruturas

A transferência de calor ocorre principalmente co
mo resultado da condensação de vapor nas estruturas condutoras de calor
do edifício da contenção. 0 processo de transferencia de calor è* um fe
nômeno complexo, dependente do tempo.

Ambos os processos, condensação por filme ou con-
densação por gotas, são possíveis mas a condensação por filme é predonr[
nante. Neste caso, a mistura ar-vapor da contenção esta em contato com
uma camada gasosa composta de um gás não condensãvel (ar) e vapor. Esta
camada gasosa vai sendo continuamente empobrecida em vapor por condensji
ção, de modo que a camada esta em contato com um filme líquido d'?, espes^
sura variável, dependente da altura na parede.

Por causa da diferença de pressão parcial de vapor
entre a mistura ar-vapor e a interface entre filme líquido e camada gasosa,
o vapor difunde da atmosfera da contenção através da camada de gás ,



para se liqüefazer na interface can o filme liquido.

0 calor sensTvel perdido pelo vapor e o calor 1<[
tente de condensação são transferidos através do filme de condensado pa
ra a estrutura. Então, a taxa de condensação 5 uma função de:

- difusão do vapor através da camada de gas não condensãvel

- condução e convecção através do filme liquido

- condução através das superficicies

0 processo de transferência de calor da atmosfera
da contenção e, então, dependente de muitas variáveis, tais como:

- modo de condensação

- distribuição e concentração de vapor

- concentração de não condensaveis

- concentração de impurezas

- condições de superfície

- turbulência

- localização dentro da contenção

• - altura na parede

- resistência térmica do filme condensado

- tempo após o início do acidente

- etc...

Isto complica o problema físico e torna proibitiva
uma solução detalhada em função de espaço e tempo.

Uma pratica comum nos cálculos de transferência de
calor para análise de segurança de grandes contenções e o uso de coefj^
cientes médios de transferência de calor, o que permite o cálculo de va_
lores médios de pressão e temperatura dentro da contenção. Entretanto,
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uma resposta localizada pode diferir significativamente do comportamento
médio.

Por exemplo, embora o coeficiente de transferência
de calor seja alto para uma localização próxima da ruptura, o coeficieri
te médio pode ser baixo. Então, a resposta termica da atmosfera da con
tenção não deve ser usada para a previsão de cargas térmicas em estrutu
ras localizadas, porque as condições de contorno térmicas para uma estru_
tura particular podem ser bastante diferentes das condições médias.

0 coeficiente médio serve apenas para estimar o £
xo de calor total e, portanto, prever o comportamento médio de pressão
na contenção. Existem muito poucos dados experimentais diretamente apH
caveis a grandes reatores de potência e a maior parte das estimativas dos
coeficientes de transferência de calor é baseada em correlações semi-em
píricas e normalmente são usados dados de experiências realizadas em e£
cala reduzida (cap. III).

Para a analise da contenção, normalmente são ĵ
derados, apôs um acidente de perda de refrigerante, dois períodos de tem
po separados, para os quais podem ser aplicadas diferentes correlações
para o calculo dos coeficientes de transferência de calor com condensa_
ção de vapor.

0 primeiro período é caracterizado por alta turbu-
lência, causada pela despressurização do Sistema do Refrigerante Primá-
rio. Este período e normalmente chamado de período de convecção forçada,
período turbulento, período de despressurização ou estado transitório.

0 ponto final deste período não é, normalmente, de
finido especificamente, mas é próximo ao final da pressurização da con
tenção, resultante da injeção inicial do refrigerante primário.

0 segundo, período ê denominado período de convec-
çao natural, período de estado estacionãrio, período pôs- despressuriza-
ção ou período de longa duração.
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Durante o período de convecçao forçada» as taxas
de transferência de calor são altas, devido 5 turbulência ao longo das
paredes e ã resistência térmica desprezível da fina camada de condens£
do presente.

No período de convecçao natural, o coeficiente
de transferência de calor através do filme de condensado diminui bas-
tante.

Os coeficientes de transferência de calor normaV
mente utilizados para a analise da contenção são apresentados mais
adiante, no capítulo III e no Apêndice D.

II- 3.4 - Efeitos da Localização da Ruptura

Conforme ja foi dito, a ruptura pode ocorrer em
três localizações: perna fria, perna quente e sucção da bomba.

Na fase de despressurização do circuito primário,
temos as seguintes características:

- para uma ruptura na perna fria, o fluido encontra, por um dos
lados, muito baixa resistência ao escoamento para a contenção.

. - para uma ruptura na perna quente, o fluido também encontra poti
ca resistência ao escoamento mas se encontra,no início, mais aquecido
do que aquele que sai por uma ruptura na perna fria, por ja ter sido
aquecido na sua passagem através do núcleo.

- para uma ruptura na linha de sucção da bomba,parte do fluido
que escoa para a contenção Ó proveniente do topo do núcleo e parte da
base do núcleo, m3s por ambos os lados o fluido encontra resistência
ao escoamento, devido ã passagem através do gerador de vapor e da bom
ba.

Portanto, deve-se esperar que o maior picodepres^
são na contenção, para esta fase do acidente, seja causado pela
ra na perna quente.
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Na fase de reinundação, estas rupturas ten as se>
guintes diferentes características:

- para uma ruptura na perna fria, todo o fluido que sai do nú
cleo deve atravessar um gerador de vapor, recebendo um adicional de
energia do calor armazenado no lado secundário dos geradores de vapor.
Entretanto, em relação as outras rupturas, a taxa de reinuntíação,e por;
tanto a taxa de fluido que sai do núcleo, e baixa porque os caminhos
de escoamento incluem a resistência da bomba do refrigerante do rea
tor.

.- para uma ruptura na perna quente, o caminho de escoamento tem
uma resistência relativamente baixa,o que resulta em uma taxa de reî
nundação alta,mas a maior parte do fluido que sai do núcleo não passa
por um gerador de vapor no caminho para a contenção.

- a ruptura da sucção da bomba combina os efeitos de taxa de
reinundação relativamente alta,com a adição de calor pelos geradores
de vapor, como no caso da ruptura na perna fria.

Portanto, a ruptura na sucção da bomba, para o
tipo de reator estudado, e a que deve levar a uma maior taxa de libe
ração de energia para a contenção no penedo após a despressurização,
devendo ser a priori, o pior tipo de acidente, nesta fase, para a con
tenção.
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BLINDAGEM

ESPAÇO ANULAR

FIG.H-4 ESQUEMA DA DIVISÃO INTERNA DO EDIFÍCIO DA CONTENÇÃO.
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9-TANQUE DE ADITIVO QUÍMICO
IO-TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE

ÁGUA DE RECARREGAMENTO
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13-VALVULAS DO SISTEMA DE ISO-
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III - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

III-l) Modelos Analíticos

A primeira aproximação para r"-ver a pressão na
contenção apôs um acidente de perda de refrigerante consiste em coji
siderar uma liberação instantânea de todcj o refrigerante do reator
no volume da contenção, sem transferência de calor para estruturas,
supondo equilíbrio térmico entre ar, liquido saturado e vapor satura
do nas condições finais. Assim, e possível resolver por tentativas,
uma forma simples da equação de conservação de energia (64, 72).

As principais objeções a estes modelos são:

- a liberação do refrigerante do reator não é instantânea, mes_
mo para uma ruptura tipo guilhotina de uma tubulação do refrigerante
do reator.

- a transferencia rie calor para a? estruturas da contenção é im
portanto, mesmo durante o período de alguns segundos da fase de dejs
pressurização.

- as fases finais líquido e vapor não podem estar no mesmo poji
to de saturação enquanto que em equilíbrio com o ar da contenção. A
fase líquida deve estar sub- resfriada devido ã pressão parcial do
ar.

Estes métodos fornecem uma estimativa razoável do
pico de pressão da fase de despressurização. Em alguns casos, o ma^
or pico de pressão pode ocorrer no período de longa duração que se S£
gue ao acidente devido a adições de massa e energia para a contenção
provenientes da atuação do SREN, que transfere para a contenção a ene£
gia do decaimento dos produtos de fissão no combustível, o calor de
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reação metal-água e o calor transferido das estruturas do vaso do
tor e dos geradores de vapor.

Um modelo analítico mais rigoroso para o estudo
dos transitórios de pressão e temperatura na contenção deve levar em
consideração os seguintes efeitos:

- a simulação precisa da liberação de massa e energia para a con
tenção, como fenômeno não linear e dependente do tempo.

- a transferência de calor para as estruturas internas da conteji
ção.

- a simulação do acidente, também, durante a fase de longa dura_
ção bem como os efeitos da atjação dos sistemas de segurança.

Os modelos analíticos que incluem estas hi pote
ses, normalmente aceitos para fins de análise de segurançae para fins
de licenciamento de centrais nucleares, tem sido aqueles constantes dos
programas de calculo CONTEMPT-LT(65), desenvolvido pela Aerojet Nu-
clear Company para a U.S. Nuclear Regulatory Comission, Coco (10),pro
grama particular da Westinghouse Electric Corporation e CONDRU (59,
71) programa particular do GRS, Alemanha.

Os programas CONTEMPT-LT e Coco são bastante S2
mi lares, considerando a contenção como um volume contendo duaü re-
giões distintas, uma gasosa e outra liquida, enquanto c\ue o programa
CONDRU permite a divisão da contenção em duas regiões gasosas e uma
liquida.

0 programa CONTEMPT-LT e o terceiro de uma série,
CONTEMPT (51), CONTEMPT-PS (17), CONTEMPT-LT (65), sendo este a ver
são mais moderna permitindo o calculo tanto de reatores do tipo PWR
quando do tipo BWR, durante todas as fases do acidente, inclusive a
fase de recirculação. Já foi desenvolvida uma nova versão, C0NTEMPT1/
M0D2 (45) que permite a divisão da contenção em um número maior de vjo
lumes, aplicável apenas a reatores do tipo PWR. Esta nova versão aijn
da não se encontra disponível no Brasil.
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Existem referências a diversos outros modelos ou
variações sobre estes modelos propostos por diversos autores. Assim,

26por exemplo, podemos citar Frank que propõe adicionar aos modelos
que compõem o programa CONTEMPT (51), um modelo para transferência de
calor para estruturas em atmosferas superaquecidas, para estender o
uso do programa ao cálculo de acidente de ruptura de tubulação princi

30 * — ~

pai de vapor. Haii sugere uma alteração no modelo de condução de mo
do a admitir uma distribuição inicial de temperatura nas estruturas,
o que permite recomeçar os cálculos a partir de um instante qualquer
após o início do acidente.

45*Metcalfe e outros introduziram no CONTEMPT (51),
um modelo para o cálculo de condensadores de gelo e um modelo de escoji
mento entre compartimentos. A Exxon Nuclear Company (74) introduziu
no programa CONTEMPT-LT (65) entre outras variações, a possibilidade
de se optar diretamente no programa pelo uso do coeficiente de trans
ferência de calor de Tagami * . Os modelos constantes do programa
CONAL (.1,2), podem ser aplicados a estudos da contenção em condições
de superaquecimento.

Os modelos contidos nos programas LOTTIC (28) ,
ICECÒN (70) e RELAP CONTAINMENT (73) admitem a modelagem de condensado
res de gelo na contenção. 0 programa TECAR (15,16) permite a divisão
do edifício da contenção em três regiões.

Outros programas, tais como MNODE (53), DIFF (68),
COPDA (13) e ZOCO (14) foram montados de modo a permitir a divisão da
contenção em subcompartimentos mas a sua utilização 5 para o estudo do
início do acidente, para determinar os diferenciais de pressão a que
estão sujeitas as estruturas internas da contenção nos primeiros segun
dos do acidento e sua validade para todo o acidente ainda não foi co_n
firmada por dados experimentais.
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II1-2) Estudos Experimentais

Em 1957, Kolflat e Chittenden realizaram uma ex
— 3

periencia com uma estrutura oca de aço de 800 ft de volume, simulando
os primeiros segundos do acidente, para investigar o coeficiente de
transferência de calor, e concluíram que este coeficiente deveria ser
da ordem de 620 BTU/hr ft °F, todavia, trabalhos mais recentes deternv[
naram que este valor não è" conservative

Em 1959, Hubb * realizou uma experiência inje
tando vapor em um cilindro de aço de 1600 ft de volume com a finalida^
de de determinar a transferência de calor da atmosfera para as paredes
do cilindro. Foi injetado vapor a 125 psig durante 10 segundos, para
o estudo do período de convecção forçada e em seguida foram tomadas me_
didas até 50 segundos após o final da injeção para o estudo do período
de convenção natural. Foi verificado que a distância percorrida pelo
vapor atê atingir a superfície não altera significativamente a transfe
rência de calor e sugeriu uma correlção para o calculo do coeficiente
de transferência de calor no período de convecção forçada, baseada nos
números de Stanton, Reynolds e Prandtl com coeficientes médios da ordem
de 83 BTU/hr ft F, e outra correlação para o período de convecção na
tural, em função da densidade da atmosfera e das temperaturas da atmos
fera e da superfície, com coeficientes médios da ordem de 24 BTU/hr ft
°F. •

Em 1964, Uchida realizou diversas experiências
também para a avaliação do coeficiente de transferência de calorpor « m
densação de vapor na presença de gás não condensavel, tendo usado como
gás não condensavel ar, nitrogênio e argonio, em varias concentrações .
Uchida determinou que o coeficiente de transferência de calor com coji
densação não depende do tipo do gás não condensavel mas apenas da razão
em peso de gas não condensavel para vapor e que o coeficiente decresce
com o aumento da concentração de gás não condensavel na mistura. Estes
coeficientes são apresentados no Apêndice D.

Os resultados experimentais de Uchida foram modi
ficados e complementados por Tagami ' , cujas experiências foram re-n
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lizadas de acordo com o período de tempo decorrido após o início dó. aci^
dente.

Para o período transitório, no qual a condensação
nas estruturas è" caracterizada pelo regime de convecção forçada,

57Tagami determinou que o coeficiente de transferencia de calor para as
estruturas cresce com o tempo após a ruptura, até atingir um máximo poû
co antes do final da fase de despressurização do núcleo. A partir daT,
o coeficiente de transferência de calor decresce e atinge provavelmente
um valor próximo do valor do modelo de convecção natural de Uchida .

57A correlação de Tagami , apresentada no Apêndice I)
é bastante usada para o calculo do coeficiente máximo de transferência
de calor durante a fase de despressurização ou período mais turbulento
de um acidente de perda de refrigerante. Entretanto, os dados dos quais
esta correlação foi derivada foram obtidas de uma experiência em escala
reduzida e a correlação foi publicada com reservas quanto a sua aplica^
bilidade para sistemas diferentes.

Em 1969 foram feitos testes simulando um acidente
de perda de refrigerante na contenção do reator de Carolinas Virgínia
(Carolinas Virginia Tube Reactor - CVTR Containment Tests) (48,49). Os
principais objetivos dos testem foram a obtenção de dados de pressão e
temperatura para avaliar a capacidade de códigos típicos em estimar a
resposta da atmosfera da contenção sujeita ãs condições de um acidente
de perda de refrigerante, a determinação da eficiência do sistema "spray"
e a verificação dos efeitos do acidente na integridade da contenção.

A estrutura da contenção do CVTR é dividida em
volumes por unia plataforma de operação. Para efeito de analise, o
me inferior foi subdividido em 2 partes: intermediária e base. 0 volu

- - 5 3
me livre total da contenção e de 2.27 x 10 ft e os limites de projeto
são 21 psig a 215°F. A contenção é cilíndrica com uma cúpula.

Os testes foram feitos injetando-se vapor supera-
quecido a 725°F e 400 psig com uma entalpia media de 1196 BTU/lbm, a
uma taxa que variou entre 3.6 x 10J e 3.8 x 10 lbm/hr, durante 170 S£
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gundos, num total de cerca de 166Q0 lbm de vapor. A injeção foi feita
verticalmente, acima da plataforma de operação, através de um difusor,
para evitar danos ã contenção por injeção localizada. A contenção coji
tava com um Sistema "Spray" cuja vazão foi fixada em 290 e em 500 gpm
para a avaliação da remoção de calor pelo sistema e não foi feita reci£
culação nem retirada de água de dentro da contenção durante os testes.

Os parâmetros medidos foram pressão, temperatura
da atmosfera, temperatura da superfície da parede da contenção metálica,
formação de condensado, escoamento de calor na superfície da contenção
metálica, perfil de temperatura através da parede da contenção metálica,
título, quantidade de Vripor injetado, taxa de escoamento e temperatura
da água do "Spray".

Os resultados experimentais do CVTR - CT foram:

- resposta de pressão: não foi observado nenhum gradiente interno
de pressão para esta pressurização relativamente lenta nem foi verifi-
cada nenhuma diferença no pico ou no tempo de pico de pressão mesmo re

o _ ~
duzindo a area de escoamento de 78.5 para 50 in . Para uma area de es

2 ~
coamento de 3 in foi observado um atraso de 5 segundos e um decréscimo
de 1 psi no pico de pressão. Foi também verificado que o pico de
são ê aproximadamente proporcional í quantidade de energia do vapor ad_[
cionádo e ao conteúdo inicial de energia da contenção.

- resposta de temperatura: sem a atuação do Sistema "Spray", fô
ram verificados grandes gradientes verticais de temperatura durante t£
do o tempo de injeção. A operação deste Sistema tende a trazer toda a
contenção a uma temperatura uniforme. Não foi observado nenhum gradí
ente horizontal de temperatura significativo. Na região de injeção, a
temperatura da superfície da parede da contenção metálica 5 da mesma or_
dem da temperatura da atmosfera, o que indica haver uma alta taxa de
transferencia de calor nesta região. As estruturas de concreto apresen
tam comportamento similar, tendo na região superior um aumento de tempe
ratura maior do que as superfícies em contato com a região inferior. As
regiões isoladas não sofreram grandes variações de temperatura.

- Sistemas de Segurança: o Sistema de Recirculação de Ar mostrou
ter efeito pronunciado na temperatura da atmosfera mas não foi tão efo
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tivo quanto ao Sistema "Spray". A operação do Sistema "Spray" tende a
trazer toda a contenção a uma temperatura uniforme. A velocidade com
que a temperatura tende ã uniformidade depende diretamente da taxa de es
coamento do "Spray". Quanto maior a taxa de escoai»jnto, mais rápido é
o decréscimo da pressão. Foi verificado que a água do "Spray" atinge
equilíbrio térmico com a atmosfera da contenção a uma distancia de ceir
ca de 31 ft do ponto de injeção. Quanto maior a taxa do "spray", menor
a diferença de temperatura entre as duas regiões* portanto, além de d^
minuir a temperatura da atmosfera da contenção, o"Spray" tende a equally
zar a temperatura por todo o volume da contenção. A eficiência foi de
terminada como sendo muito alta no início (cerca de 100%) embora ela
provavelmente decresça em função do tempo* devido ã redução da temperai
ra da contenção, sendo recomendado usar o valor 90%. Como a taxa de fu
ga da contenção é função da pressão, o uso do Sistema "Spray" reduz o
potencial para a liberação de produtos radioativos para a atmosfera e£
terna.

- integridade da contenção: não foi comprometida pelos testes.

- transferência de calor: o comportamento de transferência de ca
lor varia de ponto para ponto através da contenção, aparentemente, mos
mo em volumes relativamente abertos, relacionado com a distribuição de
vapor, e obstruções ao escoamento. A utilização dos coeficientes de
transferência de calor normalmente aceitos levaria a resultsJos de p^
cos de pressão menores do que aqueles medidos no CRTR durante a fase de
despressurização e resultados maiores de pressão no período de decaimeri
to que se segue â parada de injeção do vapor. 0 uso de um mesmo coefi^
ciente em todas as estruturas levaria a um erro por causada menor trans^
ferência de calor observada nas regiões inferiores. Valores máximos pa[
ra o coeficiente de transferência de calor com condensação de vapor fo
ram determinados pelos testes como sendo de 3 a 5 vezes maiores do que
aqueles previstos por TagamiJ e, após o final da injeção de vapor, o
coeficiente diminui para valores menores do que aqueles previstos por
Uchida61.

0 comportamento geral foi consistente com hipõte
ses normalmente consideradas pelos fabricantes, isto é, o coeficiente
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de transferência de calor c pequeno no início, cresce rapidamente para
um valor máximo durante a despressurização, ã medida que mistura e tur
bulência se desenvolvem, seguido de uma rápida diminuição para baixos
valores após o final da despressurização. Comportamentos de transfe-
rencia de calor diferentes daqueles do CVTR podem ser encontrados para
condições de rápida despressurização, tais que uma extrapolação dos d£
nos do CVTR para a análise da resposta da contenção para uma grande
ruptura seja difícil.

- estratificação: foi observada grande estratificação no volune
da contenção e fenômeno similar deve ser esperado em maior ou menor
grau no caso de um acidente, dependendo da geometria, tipo de compart^
mentação e localização da ruptura do sistema primário. Pela inter -re
lação entre temperatura e transferência de calor, parece que uma repre
serítação em multi-compartimentos seria necessária para melhor represer^
tar e prever a resposta da contenção e a margem de segurança do projfí
to, mas muitos volumes podem tornar o programa indesejavelmente complç?
xo.

- resposta dos modelos analíticos: os resultados previstos pelo
CONDRU I, programa que considera a contenção como sendo um só volume ho
mogêneo, não foram bons em relação aos valores medidos. 0 programa CON
TEMPT (51) previu razoavelmente bem as respostas de pressão e tempera-
tura.da contenção. Sendo um programa de um só volume, prevê uma res-
posta media, sendo seu resultado de temperatura, uma média ponderada
em valores das temperaturas dos compartimentos. 0 CONDRU II, programa
de 2 volumes, obteve muito boa coincidência de resultados na região de
operação mas não para as regiões inferiores, indicando a necessidade
de usar um modelo de mais compartimentos.

A injeção de vapor superaquecido durante 170 se-
gundos representa razoavelmente uma ruptura de tamanho médio mas não
necessariamente grandes rupturas e despressurizações subfri geradas
ou saturadas. Para grandes rupturas, a duração da fase de despressur[
zação é de cerca de 15 segundos, com entalpia media do fluido da ordem
de 550 BTU/lbm.

Em 1976 foi construído pelo programa experimental
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alemão (34,35) um modelo construído de um circuito de refrigerante prj^

mârio e uma contenção de concreto com um volume livre total de aproxi
nadamente 2 x 10 ft e uma area de superfície interna de 1.35x10 ft
com uma pressão de projeto de 88 psia. 0 interior da contenção foi dî
vidido por paredes de concreto e partes removíveis interconectadas por
aberturas de seção ajustãvel. 0 modelo padrão e uma cópia aproximada
em escala 1:64 da planta 1200 F4W - PWR DIBLIS A, com nove compartimen^
tos. Foram realizados testes simulando a ruptura simples ou guilhoti
na de uma tubulação no compartimento de vapor. As condições do circui^
to primário serão 2060 psia, 554 °F, com um volume de 248 ft . A fase
de despressurização teve durações de 20 a 40 segundos.

A pressão máxima medida se manteve bem abaixo dos
limites de projeto e foi verificado que a mistura ãgua-vapor que sai
da ruptura causa uma certa sobre-pressão no compartimento onde ocorre
a ruptura. Diferenças significativas de pressão entre compartimentos
foram encontradas até cerca de 2 segundos após o início do acidente sj^
muiado e a pressão diferencial máxima entre compartimentos ocorre de
0.15 a 0.5 segundos após a ruptura. Os resultados coincidem com os
resultados previstos quando é utilizado um coeficiente de transferên-
cia de calor da ordem de 230 BTU/hr ft °F, sendo que a utilização do
coeficiente de Tagami prevê uma pressão maior do que aquela observada
na experiência.

A pressão final deste modelo deve ser menor, e a
diminuição de pressão por condensação deve ser mais rápida do que em uma
contenção em escala normal devido ã maior relação de área de superfície
interna para volume no modelo utilizado. A comparação entre experiên-
cia e calculo indicou que os resultados de calculo soo normalmente coji
servativos para análise de segurança da contenção.
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III-3) Estudos Paramétricos

Os estudos paramétricos foram realizados utilizai)
do programas de computador para simular o acidente e assim verificar a
sensibilidade das respostas de pressão e temperatura ãs variações nos
diversos parâmetros considerados nas analises.

Durante a fase de despressurização, os sistemas
de segurança ainda não entraram em funcionamento e as estruturas inter-
nas da contenção funcionam como absorvedores de energia. Parâmetros im
cortantes nesta fase do acidente são aqueles relacionados ã ruptura ,
tais como tamanho e localização, e a transferência de calor para as es
truturas internas e para as paredes da contenção. Apôs a fase de des-
pressurização, parâmetros importantes são ainda a transferência de ca_
lor para as estruturas e também a atuação dos sistemas de segurança. As
principais considerações sobre estudos paramétricos são descritos a S£
guir:

a) área das estruturas: na fase de despressurização, uma varia-
ção de 20% na ãrea da superfície da contenção provoca uma alteração de
0,3% no pico de pressão e uma variação de 100% na ãrea das superfícies
internas causa uma variação de cerca de 2,8» (56). A relativamente baixa
sensibilidade da pressão e devido ao pequeno intervalo de tempo dispení
vel para a transferência de calor da atmosfera da contenção para as eŝ
truturas. Portanto, pequenos erros na estimativa das areas das superfí
cies não vãj afetar significativamente a pressão máxima durante a fase
de despressurização.

b) tamanho da ruptura: para uma ruptura na perna quente, a
sa e a energia liberadas para a contenção aumentam com o tamanho da rup
tura e portanto dimunui o tempo de despressurização, diminuindo conse-
quentemente o tempo disponível para a transferência de calor da conter^
ção(5G). Estes efeitos levam a uma maior pressão na contenção para rup
turas maiores, na fase de despressurização. Deve ser esperado um com-
portamento semelhante para as rupturas na perna fria e na sucção da bom
ba.
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c) período de despressurização: para uma mesma massa total, ô,uan
to maior o período de despressurização, menor o pico de pressão estima-
do (62).

d) volume livre da contenção: uma variação de 10% no volume livre
•causa uma variação de 8% na pressão (62).

e) massa de água no circuito primário: uma variação de 10%narnajs
sa de água no circuito primário causa uma variação de 6% no pico de
pressão (62).

f) transferência de calor para estrutura: devido ã importância
deste parâmetro na analise da contenção, os estudos realizados sobre sua
avaliação são descritos no sub-item II1-4.

g) sistemas de segurança: com a adição de energia pos-despressur^
zação, a pressão tende a aumentar, mais tarde no transitório. A pres^
são na contenção cresce a medida que o núcleo começa a ser inundado (5,
62,56). Na ausência de Sistemas de Segurança da Contenção, é desejável
ter um reinundamento atrasado, se a integridade do núcleo puder ser maji
tida. Slaughterbeck analisou parâmetros típicos de Sistemas de Venti
lação e de "Spray" e concluiu que algum defeito ou atraso no funciona-
mento de sistemas típicos podem ser tolerados sem exceder a pressão má
xima de projeto.

JII-4) Transferência de Calor para Estruturas

Uma pesquisa na literatura disponível sobre proces
sos de absorção de energia por condensação de vapor na presença de gás
não condensãvel revelou muito pouca informação com aplicação direta a
analise da contenção de grandes plantas nucleares apôs um acidente de
perda de refrigerante. A analise clássica de Nuçselt, com modificações,
para condensação por filme (57) não c adequada para prever a transfe-
rência de calor em análise de segurança de grandes contenções pois ha* in
certezasnaturbulência da atmosfera e nas características de superfície
das estruturas e também porque os coeficientes derivados nestas analises
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São apenas coeficientes locais, geralmente não aplicáveis a todo ura edi

fício de contenção.

Condensação por gotas, embora provavelmente não SÇÍ
ja característica de toda a contenção, pode ocorrer em superfícies loca
lizadas, no início do acidente (49,57). 0 alto fluxo de calor caracte-
rístico deste tipo de condensação pode causar cargas térmicas nestas eŝ
truturas, mas o efeito da condensação por gotas na resposta de pressão
da contenção é mínimo, porque este tipo de condensação e difícil de ser
conseguido e não é típico para períodos prolongados de condensação. Mes_
mo se ocorrer alguma condensação por gotas imediatamente apôs a ruptura,
a duração deve ser muito pequena por causa da provável formação de um
filme de água nas paredes das estruturas ("49,57).

A maior parte das estimativas de coeficientes de
transferência de calor para uso em analise de acidentes são baseadas em
correlações semi-empíricas em que os procedimentos usam condições simu_
ladas de acidente e modelos em pequena escala, normalmente apenas um ta£
que cilíndrico. Os coeficientes assim obtidos normalmente são quantida^
des médias, independentes de temperatura e geometria das superfícies,
existindo portanto um certo grau de incerteza quanto ao valor e aplica,
bilidade desses resultados â" contenção de reatores nucleares.

62Voigt observou que quanto maior o coeficienteco£
siderado, menor o pico de pressão e que este coeficiente deve ser menor
do que 400 BTU/hr ft °F. Slaughterbech verificou que,o coeficiente
de Kolflat não reflete bem o comportamento no início do acidente e
que variações na faixa de 0 a 300 BTU/hr ft °F pode levar a diferenças
de até 7 psi na resposta de pressão.

34Kanzleiter constatou que o melhor coeficiente de
transferencia de calor, de acordo com dados experimentais, deve ser da
ordem de 230 BTU/hr ft2 °F.

Os resultados japoneses, jã citados (61,57,31) não
são confirmados para grandes contenções mas são preferidos pelos fabri-
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cantes de reatores, devido a seu aparente conservatismo. Na tabela
(III.1) são apresentados alguns coeficientes usados por fabricantes
nos relatórios de segurança de diversas centrais nucleares.

Na análise de segurança da "Yankee Nuclear Power
Station" (29) foram utilizadas variações da correlação de Tagami
para a fase transitória e dos resultados de Uchida para a fase de
longa duração e estes coeficientes foram aplicados a todas as estrut£
ras de aço ou de concreto, pintadas ou não.

Existem também propostos dois modelos analíticos
para a determinação do coeficiente de transferência de calor, basea-
dos nos testes do CVTR (48,49).

Slaughterbeck (67) concluiu que o coeficiente me
dio de transferência de calor deve começar em valores da ordem de 5
BTU/hr ft °F e aumentar durante a fase de despressurização. 0 aumeji
to deve depender da concentração de vapor e do nTvel de turbulência
causado pela descompressão do sistema primário. 0 coeficiente deve
atingir um valor máximo proximo ao final da despressurização porque
aT tanto a concentração de vapor quanto a turbulência estão no máximo.
A magnitude do máximo vai depender fortemente da turbulência, da cojri
centração de vapor e, possivelmente, da configuração da contenção.

Valores máximos de 200 a 600 BTU/hr ft2 °F pare_
cem ser prováveis. 0 coeficiente médio deve cair rapidamente com a
diminuição da turbulência. Para o período transitório, no qual a
condensação nas estruturas é caracterizada por convecção forçada, é

57mais utilizada a correlação de Tagami para a avaliação do coeficieri
te máximo, porque fornece resultados mais conservatives, is_
to e, prevê pressões maiores, em relação aos valores medidos no teste
do CVTR (49).

Ayyaswamy e outros observam que o coeficiente
de Tagami é subestimado em relação a teoria de condensação e o
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posterior decaimento exponencia.1 supõe parada completa da adição de
massa c energia pela ruptura, o que não é o caso real, onde massa e
energia continuam sendo liberadas para a contenção mesmo após o final
da despressurização, devido ã operação do SREW, podendo ate resultar
em um segundo pico, maior do que aquele da fase de despressurização.

Para a transição até o máximo normalmente e uti^
lizada uma variação linear, ou uma variação quadrática (58,59).

Para o período de convecção natural, quando a
condensação nas estruturas não é influenciada pela descompressão tur
bulenta do sistema primário, Slaughterbeck recomenda usa1* os dâ
dos de Uchida . Nos testes do CVTR (48,49), os coeficientes de trans
ferencia de calor medidos para o período de convecção natural foram
menores do que aqueles previstos por Uchida , indicando que o uso dos
resultados da Uchida nesta fase do acidente provavelmente não cons_
titui uma hipótese pessimista para a analise da contenção. A correi a_

ção mais ulilizada atualmente para a fase de convecção natural é a
59de Uchida/kolflat , apresentada no Apêndice D.

Poucas experiências foram realizadas para o ^
culo de transferência de calor para estruturas de concreto. Medwell

57

e Nicol recomendam usar para o concreto um coeficiente de transfe-
rência de calor igual a 40% do valor determinado para o aço. Superfí
cies pintadas tendem a promover condensação por gotas, o que aumenta-
ria a transferencia de calor no início da fase de despressurização ,
resultando num menor pico de pressão.

A presença de tinta nas superfícies de concreto
pode ser significativa, embora não seja normalmente considerada nos
relatórios de analise ÓP segurança. Uma superfície de concreto pinta
da pode permitir condensação por gotas, tendo então um coeficiente de
transferência de calor comparável ao do aço.

No calculo de perdas de calor para a atmosfera
externa, o coeficiente de transferencia de calor tem dois componente?
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(29), um devido 5 concecção natural e outro devido 5 radiação. Na aná
lise da contenção do CVTR (49), foram feitos cálculos considerando a
transferência de calor para a atmosfera com coeficientes variando de
0 a 290 BTU/hr ft F. A resposta da contenção com transferência de
calor para o exterior, quando comparada com a pressurização adiabatica,
sofre variações de até 15% no pico de pressão. A transferência de ca
lor para a atmosfera externa está, então, relacionada com limites de.
projeto, custos de construção e considerações de margem de segurança.



TASELA III.I - COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
PARA AS ESTRUTURAS, UTILIZADOS PELOS FABRICANTES PAR/> A ANALISE DE SEGURANÇA DE DIVERSAS

CENTRAIS NUCLEARES

FABRICANTE

REATOR

MATERIAL

AÇO

CONCRETO

PERÍODO
DE

TEMPO
DESPRESSURI
ZAÇAO

APÔS DESPRES
SURIZAÇAO
DESPRESSURI-
ZAÇÃO

APUS DESPRES
SURIZAÇSO

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION

DIABLO
CANYON 1

TASAMI

UCHIDA
NAO TEM
INFORMAÇÃO

NAO TEM
INFORMAÇÃO

DIABLO
CANYON 2

TAGAMI

UCHIDA/
KOLFLAT
40% DO COE
FICIENTE"
DO AÇO

40% DO COE
FICIENTE
DO AÇO

INDIAN
POINT 2

COMEÇA
EM 620
E VARIA
LINEAR-
MENTE ATE
40

40

COMEÇA EM
240 e VA
RIALINP
ARMENTE
ATE 40

40

ANGRA I

TAGAMI

UCHIDA/
KOLFLAT
40% DO
COEFICIEN
TE DO AÇÜ

NAO TEM
INFORMAÇÃO

BABCOCK E WILCOX

DAVIS
BESSE

TAGAMI

•

UCHIDA

NAO TEM INFOR
MACAO

NAO TEM INFOR
MACAO

RANCHO
SECO

620 ATE RE
MOVER Z
HOBTU/fr
E DEPOIS,
40

40

40

40

COMBUSTION ENGINEERING

CALVERT
CLIFT

TAGAMI

UCHIDA/
KOLFLAT

40

40

cr»

* unidade: BTU/hr ft °F
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IV - MODELOS ANALÍTICOS

IV-1) Introdução

Neste capitulo são apresentados os modelos analíticos
propostos para traduzir o histórico de pressão e temperatura no interior da
contenção como conseqüência da liberação de refrigerante primário e água do
SREN e da intervenção dos diversos mecanismos de absorção de calor descritos
no capítulo II.

Os modelos analíticos representam compartimentos, confoj^
me a figura (IV.l), que podem conter, cada um, uma região líquida (piscina)
e uma região vapor ou gasosa. Como hipóteses básicas admite-se que:

- o vapor segue a lei de Gibbs - Dalton
- ar ê gás perfeito
- não existe vapor dissolvido no líquido da piscina
- todos os componentes de uma mesma região estão em equilíbrio térnv^

co.

IV-2) Inicialização das Condições de um Compartimento

As condições de estado estacionãrio para cada coir,partj_
mento são determinadas a partir dos dados de entrada, propriedades termodin£
micas e equações de estado.

A pressão parcial do vapor d'Sgua na região gasosa de um
compartimento 5 determinada por:

Pvg = Ps HUM (IV.l)

onde:

ps = pressão de saturação na região gasosa
HUM = umidade relativa inicial do compartimento.

A massa inicial de vapor na reg.ião gasosa de um comparti.
mento e determinada por:

Mvg = Vg "UM / \9 (IV.2)
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A massa inicial de ar em um compartimento ê calculada por:

Mar " Vg C " « W ' Tg "ar <1V-3»

A energia inicial associada ao ar e dada por:

Var ' Mar » » • Tg ( n M >

A massa e a energia da região liquida ou piscina são detejr
minadas a partir dos dados iniciais de volume de liquido e de propriedades
termodinâmicas.

IV.3) Modelo de Regiões

No modelo mais geral estudado, a massa e a energia de uma
região de um compartimento podem variar, em uni intervalo de tempo, devido a:

- interações com a outra região do compartimento (ebulição, evaporação
ou condensarão).

- interações com outro1- compartimentos (transferência de calor através
das paredes).

- transferência de calor para estruturas internas.
- operação de sistemas de segurança.
. - .adições externas de massa e energia.

Para a região gasosa, o balanço de massa e energia 5 feito
considerando-se condições de estagnação para uma mistura bifãsica de dois
componentes, composta de água lTquida, vapor e ar. As equações para a deter;
minação das condições da região gasosa são:

Vg " Mag vag (»•*>

Ug ' % ua <Tg • "ag > + Mar C V Tg <1V-6>

P " Pag <Tg • V + V Rar Tg ' * % V <Tg> <lv-7'
vag = í1""' vls 'Tg» + x V <Tg' (IV'8'

As equações (IV.5) a (IV.8) são resolvidas iterativãmente

conforme o método descrito no Apêndice B. Para cada intervalo de tempo, são
dados V , U , M e M e são então determinados T , p e x. A partir dai"„ g g ag ar ,. g „
sao calculadas as massas de vapor e água liquida na região gasosa.
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Mvg " x M a g

Mlg = (1-x) Hag (IV.10)

Não é obrigatória a existência da região liquida mas, se
existir, £ considerada como líquido unifasico. A energia específica para o
liquido na piscina é calculada por:

u l p = ü l / % < IV-">

A temperatura, o volume especifico e :outras propriedades
da região liquida sao determinados a partir de equações de estado e o volume
da região é determinado por:

\ ' Mapvlp <IV-12>

IV.4) Interações entre Regiões

Cada compartimento pode ter ti ansferência de massa e ener
gia entre a piscina e a região gasosa pelos seguintes modelos.

- ebulição do liquido
- evaporação do liquido
- condensação do vapor
- transferência de calor sensTvel atreves da interface lTquido - VJJ

por.

Ocorre ebulição apenas se a energia especifica da região I_T
quida for maior do que a energia especifica do líquido saturado na pressão
total do compartimento, isto é:

Se ocorrer ebulição, a massa de água que se transforma em

vapor 5 imediatamente transferida para a região gasosa:

Meb " í Up ' M a P «15<P> 3 / í uv s(P) - Ü U ( P ) ] ( IV .14)

As massas de água são reajustadas para cada região e o ajus

te de energia e fei to por:

Ug - Ug + I Iv
Up - u l s(p) a p

u . üg + up (iv.r/j
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Se ocorrer ebulição, não ocorre evaporação nem condensação
no mesmo intervalo de tempo. As equações analíticas para evaporação e cqn
densação, são idênticas, mudando apenas a direção do movimento de massa e
energia.

A figura (IV.2) mostra uma representação simplificada de um
compartimento contendo uma região liquida e uma região vapor. Considera-se
que a temperatura da interface seja igual a temperatura da piscina. A trans^
ferência de calor através da superfície pode ser dividida em duas partes:

- transferência de calor sensível, devido ao gradiente de temperatura
entre as duas regiões.

- transferência de calor latente devido ã massa transferida pelo gra
diente de concentração molar.

A equação utilizada para a avaliação do fluxo superficial
de calor através da interface é:

< s hi <Tg " V + Ki Pa <elv + ef> <mg " mi>/niar,m <IV-18>
onde:

h.. = coeficiente de transferência de calor sensTvel na interface
e-, = calor latente de vaporização
e f = entalpia específica do fluTdo transferido
m = fração molar média logantmica de ar

' A dedução desta equação, bem como as observações relativas
a seu .uso e a avaliação dos parâmetros envolvidos, é descrita no Apêndice C.

IV.5) Modelos dos Sistemas de Segurança

0 controle da operação do Sistema "Spray" pode ser feito
por uma tabela variável com o tempo, com ou sem controle por ponto de opê
ração de pressão da atmosfera do compartimento. 0 sistema analisado não ê
equipado com trocadores de calor para a fase de recirculação. As frações de
fontes de suprimento de água para o "Spray", distribuição de escoamento, va
zão total o eficiência são fornecidos como dados de entrada, em função do
tempo. A eficiência é definida como:

ns = <Gsf " cs>/(elg " es> <IV-19>
onde:

esf = e n t a^ a final das gotTculas de "Spray" apôs trocar energia com
a região gasosa.
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Os inventários de massa e energia são recalculados de mo

do a considerar as variações ocorridas dentro do compartimento:

AM$ = At Ws (IV.20)
$

(e l g - e$)

< I V '2 2>

M a P = % ' ̂ Ws S p + AMS (1-x) (IV.23)

Mag = Mag + A M s x <IV'24>

U
P = üp - At Ws SP

 e l P
 + AEsg + ̂ s es

(IV.25)

onde:

S = fração da água do spray proveniente da piscina do compartimento

AE = variação de entalpia da região gasosa devido ã atuação do
Sistema "Spray".

0 modelo de resfriamento do compartimento é controlado por
uma tabela de taxa de remoção de energia da atmosfera da contenção, em fim
ção da temperatura daquela atmosfera. Devem também ser definidos os tempos
de inicio e final de operação do sistema. A energia total da região gasosa
do compjrtimento e ajustada por:

Ug = Ug + At "r {IV<26)

onde:

li - taxa de remoção de calor pelo Sistema de Resfriamento.
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IV.6) Modelos de Adição de Massa e Energia

As adições de massa e energia provenientes da ^
pressurização do circuito primário são fornecidas como uma tabela de ta
xa de adição de massa e de entalpia da água, em função do tempo. Estas
adições são consideradas como sendo feitas a região gasosa do comparti-
mento. 0 ajuste de massa e energia da região c feito pelas equações:

Mag = M a g + A t W a d < I V' 2 7)

Ug = U g + A t W a d e a d <IV'28>

São também admitidas adições diretas de água a qual^
quer das regiões de um compartimento, fornecidas ao programa por tabe-
las de taxas de adição de massa e energia em função do tempo. Os aju£
tes das condições da região são feitos pelas seguintes equações:

- adição de Sgua a região líquida:

H a p = M a p + AtW a (IV.29)

Up = U p + A t Úa m (IV.30)

Esta tabela pode ser usada para considerar a rer.io
ção de massa e energia da região liquida para o Sistema "Spray" e SREN
durante a fase de recirculação.

- adição a região gasosa

Mag - M a g + At Wa

U = U + At Úa (IV.32)
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Esta tabela pode ser usada para a adição de massa e
energia através da ruptura durante as fases de reenchimento, reinundação
e pos-reinundação do núcleo.

IV-7) Modelos das Estruturas Condutoras de Calor

As estruturas podem transferir calor entre dois com
partimentos, internamente a um compartimento ou entre um compartimento e o
ar externo. Devem ser especificadas as conexões físicas e as condições
de contorno, que consistem no coeficiente de transferência de calor e na
temperatura de referência para a transferencia de calor.

A distribuição de temperatura através de cada estru^
tura ê determinada pela resolução da equação de condução de calor unidimeri
sional para multi-regiões.

c(y) 3T(y,t)/3t= A k(y) AT(y.t) + S(y,t) (IV.33)

A equação diferencial para o n-ésimo ponto da malha

(fig. (IV
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S = termo de fonte por unidade de volume
Pf= fator de potência

X = dependência temporal de fonte
Q = dependência espacial de fonte
d,e = direita e esquerda respectivamente

0 índice m se refere a tempo e n a pontos de malha. Os
pontos de malha, nos quais è" calculada a temperatura, devem ser distribuí-
dos de acordo com a figura (IV.4), de modo a haver um ponto em cada fron-
teira ou interface, e em intervalos iguais entre duas fronteiras ou interfa
ces. Uma região é definida como sendo um segmento da estrutura composta de
um mesmo material e com espaçamento constante entre pontos de malha. E n<?
cessario definir uma nova região cada vez que existir na estrutura uma i£
terface de material ou for desejado um espaçamento diferente entre pontos de
malha.

As condições de contorno são normalmente da forma:

- k 3T/8n = h(T,t) [u - Ug(t)] (IV.41)

sendo a equação numérica para o ponto x :

t m+1 m
cd0 \ <To - T o ' / i T • kd0 ' . '"o TB " "o V / k o •

onde:

Tp = temperatura de referência para a transferência de calor.

ri = vetor apontado para fora da estrutura condutora.

Os valores de h e TB devem ser fornecidos para cada
fronteira, como dados de entrada. Para o coeficiente de transferência de
calor, h(T,t), foram utilizadas as seguintes opções:
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- condição de simetria ou isolamento
- coeficiente de Uchida
- um valor dependente do tempo
- um valor dependente da temperatura
- uma combinação de correlações de convecção natural e radiação.

Para a temperatura de referência foram usados:

- um valor constante
- temperatura da região vapor de um compartimento

A taxa de transferência de calor entre uma superfície
de uma estrutura condutora de calor e um meio adjacente, Q e calculada
por:

V A h (Tsc" TB} {IV'43)

Devem ser definidos o compartimento e a região para
onde o calor e transferido. 0 calor transferido e calculado como um valor
médio de taxa de transferência de calor:

Qsc+ Qsc(ant.)
Q = _ S Ç — ¥ (IV.44)
se 2

onde Q (ant.) é o valor de Q no intervalo de tempo anterior. 0 escoamento
de energia para uma região a partir de uma estrutura e dado por:

ü - At Q
SC SC

Os valores de U o l̂ . são determinados para cada
estrutura e somados para se obter o escoamento total de energia para cada
compartimento:
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"li " "li * j "*c . ( I V- 4 6>

"«1 + J

Uti * üti + * <Usc + "se 1
J li gi

onde o somatório em j indica a contribuição de todas as estruturas j trocain
do calor com a região apropriada do compartimento i.

Os modelos analíticos descritos neste capTtulo foram
aplicados ao esquema de contenção apresentado na figura (IV.5).
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V - HIPÓTESES DE CALCULO

Para fins de estudos sobre a modelagem de problemas de
engenharia ligados a analise de acidentes em centrais nucleares, devem ser,
normalmente, formuladas várias hipóteses, de acordo com o objetivo do estu
do em questão. No presente trabalho, por exigência de critérios de liceri
ciamento, todas as hipóteses adotadas devem envolver um certo grau de pe£
simismo, de tal forma que a solução final seja conservativa. A filosofia
básica é que as hipóteses formuladas devem representar um conjunto de condi^
ções desfavoráveis tal que a probabilidade de ocorrência de situações mais
críticas do que aquelas representadas no modelo é aceitável mente baixa.

A seguir faremos uma descrição das hipóteses adotadas
para este estudo, comentando cada uma delas.

J a contenção deve ser considerada como sendo termicamente isolada ,
não perdendo calor para o exterior. Para o tipo de contenção em estudo, p£
dem ser aplicados dois modelos. No primeiro, mnis conservative e adotado
pelo RFAS(G9), as paredes e a cúpula da contenção metálica foram consider^
das com uma condição de contorno de isolamento térmico em suas superfícies
externas, nãc perdendo calor para o espaço anular. No segundo modelo consi_
dera-se que o edifício de blindagem é isolado, externamente, havendo trans^
ferencia de calor para o espaço anular através das paredes da contenção me
tãlica. Esta transferência de calor 5 composta de dois mecanismos, conve£
çao natural o radiação, descritos no apêndice E. A diferença nos resulta-
dos de pressão para estes dois modelos é apresentada no capítulo VI.

- não devem ser consideradas perdas de massa.e energia através de fu
gas do edifício da contenção.
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- devem ser utilizados coeficientes de transferencia de calor da a_t
mosfera da contenção para as estruturas internas absorvedoras de calor, que
sejam baixos, de modo a minimizar a remoção de energia. Foram realizados
diversos estudos de sensibilidade para a determinação do coeficiente a ser
utilizado na analise do caso mais crítico. Os coeficientes de transfere^
cia de calor foram calculados para estruturas de aço e estruturas de concre_
to, embora todas as estruturas sejam recobertas por uma fina camada de tir̂
ta. Esta camada foi levada em conta apenas no cálculo da condução de calor
através das estruturas.

- a area total de troca de calor das estruturas internas da contenção
deve ser considerada menor do que aquela prevista em projeto, para levar em
conta alterações na fase de construção. Todas as estruturas internas foram
consideradas trocando calor com a atmosfera ar-vapor da contenção, a partir
de uma condição inicial de equilíbrio térmico em toda a contenção no instan-
te da ruptura.

- deve ser considerada a ocorrência de falha simples afetando o fun-
cionamento dos sistemas de segurança de modo que, no caso de um acidente ,
apenas a metade da capacidade instalada dos sistemas de segurança entra em
funcionamento. Os sistemas de segurança considerados no modelo foram apc_
nas aqueles que visam a remoção de energia da atmosfera da contenção e quo,
portanto, podem afetar o comportamento de pressEc e temperatur?. durante o
transitório. Foram considerados como entrando em funcionamento apenas uma
das duas linhas independentes de suprimento de água do Sistema "Spray" e
apenas duas das quatro unidades de Resfriamento e Circulação de Ar insta la_
das.

- o volume livre total da contenção deve ser considerado como 1 a 2%
menor do que o valor previsto cm projeto, para levar em conta possíveis ai
teraçõos nos arranjos do equipamentos e estruturas internas na fase de conr,
trução.

- devem ser consideradas taxas conservatives de liberação de massa e
energia para a contenção, provenientes do circuito primário e da operação
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do sistema de resfriamento de emergência do núcleo. Estas condições de cori
torno conservativas foram obtidas a partir de estudos anteriores (6,67). Es_
tes estudos levaram em consideração as seguintes hipóteses:

a) foi considerada uma ruptura localizada a meia distância entre um ge_
rador de vapor e uma bomba principal de refrigeração.

b) o reator operava a 102% de sua potência nominal antes do inicio do
acidente.

c) a curva de decaimento dos produtos de fissão utilizada é aquela
necida pela ANS (5), acrescido de 20%,mais as contribuições do decaimento dos
actinídeos.

d) foi utilizado um fator de correção de entalpia na curva de libera-
ção de massa e energia para a contenção durante.a fase de despressurização,
utilizando-se resultados do estudo da barra quente, de modo a considerar c<3
mo se todo o núcleo fosse constituído de barras quentes. Este ajuste 5
apresentado no apêndice E.

e) foi considerado que a reinundação do núcleo e iniciada imediatamen-
te após o final da fase de despressurização, adimitindo ser desprezível o
tempo de reenchimento da câmara plena inferior, quando o escoamento para a
contenção é muito baixo.

f) do ponto de. vista da integridade da contenção, a analise da fase de
reinundação é mais pessimista quanto maior for a velocidade de reinundação
pois maior sera a retirada de calor do núcleo e maior a liberação de energia
para a contenção em um determinado intervalo de tempo. Foi então considera
do para esta análise que o SRF.N esta operando com toda a sua capacidade e
também que a bomba principal de refrigerante da malha intacta, embora desl^
gada, gira livremente, reduzindo a resistência ao escoamento e, com isto, au_
mentando a velocidade de reinundação do núcleo.

- não foi considerado, nas fases de reinundação e põs-reinundaçao, o es_
coamento direto da água fria do SRE.N, através da perna quebrada, para a coji
tenção.
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VI - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A apresentação dos resultados consta de quatro par-
tes: (1) estudo de verificação quanto ao local de ruptura que conduz ao
maior pico de pressão na contenção (Caso Básico 1); (2) verificação sobre
o efeito do coeficiente de descarga aplicado a equação de escoamento na
ruptura (Caso Básico 2 ) ; (3) estudos de sensibilidade sobre a influência
de diversos fatores na variação de pressão, principalmente dos meios de
remoção de energia da atmosfera da contenção e (4) estudo do caso mais
critico sob o ponto de vista da integridade do edifTcio da contenção.

VI.1) Caso Básico 1

Os três tipos de acidente analisados para a verifica
ção da localização de ruptura que conduz ao maior valor de pressão na coji
tenção correspondem a rupturas na perna quente, perna fria e na linha
de sucção da bomba. Para tal foram usadas tabelas de adição de massa e
energia para a contenção obtidas a partir de um valor de coeficiente de
descarga CD= 1.0.

As respostas de pressão e temperatura na contenção
correspondentes as três situações estudadas, para a fase de.despres-.uriza
çao do circuito primário, constam das figuras (VI.l) e (VI.2). Como p£
de ser observado, durante esta fase, o maior pico de pressão ocorre para
uma ruptura na perna quente. Isto 5 justificado pelo fato de que para uma
ruptura na perna quente corresponde uma maior liberação de energia no tem
po para a contenção, conforme 5 evidenciado pela figura (VI.3). Como a
absorção de energia pelas paredes e estruturas internas e o único meio
efetivo de remoção de energia nesta fase, a uma despressurização mais rã_
pida corresponde um menor tempo disponível para esta remoção de energia e
por conseguinte, um maior pico de pressão.

0 histórico de pressões o temperaturas posterior a
fase de despressurização,extendendo-sc ntc '150 segundos de acidente, e



apresentado nas figuras (VI.4) c (VI.5). Durante este período, ocorre um
segundo pico de pressão na contenção e o caso mais crítico é proveniente
de uma ruptura localizada na linha de sucção da bomba.

Como pode ser visto na figura (VI.4), o segundo pico
correspondente a ruptura na linha de sucção da bomba è* mais crítico do que
o maior pico da fase de despressurização correspondente a ruptura na perna
quente.

0 caso mais crítico, em termos de localização de ru£
tura, è* portanto representado pela ruptura tipo guilhotina localizada e£
tre urn gerador de vapor e uma bomba principal.

VI.2) Caso Básico 2

0 tipo de acidente analisado consta de uma ruptura }o
calizada na linha de sucção da bomba e as tabelas de liberação de massa e
energia usadas são provenientes de analises com coeficientes de descarga
0.6 e 1.0. Os históricos de pressão e temperatura, nas fases que se se-
guem a despressurização, praticamente não sofreram alterações para os val<)
res de coeficiente de descarga utilizados. A diferença maxima de pressão
observada entre estes dois casos foi de 0.5% para maior, no caso de CD=1.0.

0 caso de uma ruptura na linha de sucção da bomba com
Cp- 0.6 foi considerado, no RFAS de Angra I (69) como sendo o caso mais
crítico sob o ponto de vista de integridade da contenção. Este foi por-
tanto o caso estudado com maior atenção no presente trabalho, por motivos
de verificação de resultados.

VI.3) Estudos de Sensibilidade

VI.3-1) Divisão das Estruturas em Malhas

A determinação da divisão das estruturas em malhas,pa
ra o calculo da condução do calor, foi feita através de um estudo de sonsi
bilidade com o objetivo de otimizar a resposta de pressão e o tempo de com
putação.
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Na tabela (VI.1) sao apresentados os resultados de
pressão máxima e tempos de computação (CPU) referentes a fase de despressu^
rização, para vários espaçamentos de malha em estruturas de aço. As alt£
rações foram todas muito pequenas, tanto na resposta de pressão quanto no
tempo de computação e não houve alteração no tempo de ocorrência do pico.

Foi então adotada uma divisão com espaçamentos de
0.01 a 0.02ft para as estruturas de aço.

Na tabela (V.2) são apresentados os resultados para
diversas divisões das estruturas de concreto. A partir da divisão (d), com
tamanho das malhas variando de 0.01 a 0.5ft, o tempo de computação aumenta
consideravelmente com a diminuição do tamanho das malhase consequentemente
com o aumento do número de pontos de malha. A divisão (d) da tabela (V.3)
foi então adotada para o estudo do caso crítico.

A divisão das estruturas em malhas menorej próximo ã
superfície em contato com a atmosfera de transferência de calor se justify
ca por ser a região onde a estrutura sofre maiores e rnais rápidas varia-
ções de temperatura. 0 tamanho das malhas aumenta no sentido da superfT-
cie para o centro da estrutura.

VI-3.2) Efeitos da Atuação dos Sistemas de Segurança

0 Sistema "Spray" e mais efetivo na remoçãod&energia
da atmosfera da contenção do que o Sistema de Resfriamento e Recirculação
de Ar, para a central em estudo. 0 efeito da operação do'sistema "Spray"
leva a uma diminuição de pressão de 1.8 a 2.0 psi e o do Si sterna de Rosí ri a,
mento, de 0.8 psi no pico de pressão (fig.(VI.6)).

0 efeito do funcionamento dos sistemas de segurança
é mais efetivo ao longo do tempo conforme mostrado na tabela a seguir:
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DIMINUIÇÃO NA PRESSÃO, % (psig)

SISTEMA

Spray

Resfriamen
to

tempo (s)

100

1.1

0.8

200

3.2

1.6

250

4.1

1.8

400

7.7

3.1

* ruptura na linha de sucção da bomba, Cn= 0.6

VI-3.3) Efeito da Transferencia de Calor para o Espaço Anular

Os resultados de pressão do estudo, considerando a trans_

ferencia de calor através das paredes do edifício da contenção para o eŝ

paço anular.e do estudo com a hipótese pessimista de isolamento térmico do

edifício c!a contenção,e apresentado na figura (VI.7).

Verificou-se que o efeito da transferencia de calor pai

ra o espaço anular,só começa a ser sentido pela pressão da atmosfera da

contenção após cerca de 160 segundos do inTcio do acidente,e este efeito

vai aumentando com o tempo. Assim, a influencia da transferência de calor

para o espaço anular no pico de pressão da contenção, a 250 segundos do

inTcio do acidente, é de cerca de 1.3%; a 400 segundos, a diminuição na

pressão Ó de 1.4%.

VI-3.4) Efeito da Pressão Parcial Inicial de Vapor

Nos dois casos estudados, a pressão parcial de ar seco
na contenção foi considerada como 14.7 psi,e a sobre-pressão devido a"
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presença de vapor, em um caso, foi considerada como sendo 0.3 psi, corres^
pondendo a umidade relativa de 17.7%, conforme utilizado noRFASde Angra I
(69), e no outro caso, a pressão parcial de vapor considerada foi de
0.8463 psi, correspondendo a uma imudade relativa de 50%, conforme é espe
rado para a região de localização da central.

Para esta variação de 3.64% na pressão inicial da con-
tenção, a diferença encontrada no pico de pressão foi de cerca de 0.3%.

VI-3.5) Efeitos dos Coeficientes de Transferência de Calor

A correlação recomendada para a determinação do coefic^
ente máximo de transferência de calor para as estruturas, durante a fase
de convenção forçada, conforme foi visto no capítulo III, é aquela de T£
gami (57). Para a fase de convenção natural, duas correlações são normal^
mente utilizadas, a correlação de Uchida e a correlação de Uchida / Kol-

59flat , apresentados no apêndice B.

A figura (VI.8) traduz resultados de pressão na conteji
ção, para o acidente crítico em estudo,ilustrando a influência das correia^
ções acima descritas. Conforme pode ser observado na figura, a utilização
do coeficiente de Uchida/Kolf.lat leva a resultados mais conservatives, sen
do que,a diferença na resposta do pico de pressão maxima está na faixa de
4,7% a 5,OX.

Conforme verificado pelo CVTR-CT (48;49) a aplicação
dos coeficientes de Uchida produziu resultados não conservativos em rela-
ção aos resultados experimentais do teste.

59A correlação de Uchida/Kolflat foi então adotada no
presente estudo para a análise do acidente mais crítico durante a fase de
convecçõo natural.

Foi também verificado que a utilização dos coeficientes
de Uchida1 pode levar a erros muito grandes, inclusive o de mascarar o
segundo pico de pressão, como foi o caso da utilização deste coeficiente
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aplicado a uma ruptura na perna fria.

A limitação do modelo analítico utilizado,de só aceitar

uma tabela de coeficientes de transferencia de calor em função do tempo, e

a necessidade de utilizar coeficientes diferentes para as estruturas de

aço e de concreto, to-nou necessário verificar se haveria necessidade

de alterar o modelo,ou se seria possível utilizar uma aproximação, cons.1

derando o coeficiente de transferência de calor das estruturas de concreto

como uma função da temperatura da atmosfera da contenção.

Foi feito um estudo de sensibilidade para a determina^

ção do erro envolvido por esta aproximação. Este estudo foi feito conside^

rando apenas estruturas de concreto presentes na contenção. Foi rodado um

programa utilizando a tabela em função do tempo para o coeficiente calcula^

do pelas correlações de Tagami, para a fase de convecção forçada, e de

Uchida/Kolflat para a fase de convecção natural. Depois estes coeficien-

tes forem plotados como uma função da temperatura e foi ajustada uma curva

de modo que,nos pontos em que existem dois coeficientes para a mesma tempe_

ratura, o ajuste è" feito preferencialmente pelo coeficiente da fase de coii

vecçao natural. Esta curva foi utilizada para rodar novamente o programa.

0 método de ajuste é mostrado na figura (VI.9), para uma ruptura na sucção

da bomba.

Esta aproximação demonstrou ser bastante boa no caso

das rupturas nas pernas fria e quente, onde ao maior coeficiente de trans

ferência de calor corresponde o maior pico de temperatura na contenção. No

caso da ruptura na sucção cia bomba, esta aproximação leva a um erro devido

ao fato de c coeficiente de transferência de calor cia fase de convecção for_

cada ser maior do que o da fase de convecção natural, quando ocorre a

maior temperatura na contenção. Este estudo porem demonstrou que o erro ein

volvido por aquela aproximação para o caso do acidente mais crítico 5 iji

ferior a 0.1% no maior pico.

Por oste resultado, vimos que o erro envolvido pela apro

ximação e desprezível, nao havendo então necessidade de alterar o modelo.
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Existem duas hipóteses normalmente utilizadas para o
ajuste do coeficiente de transferência de calor, do início do acidente,ate
atingir o valor máximo da fase de convecção forçada, fornecido pela corre

57 - ~
laçao de Tagami . Uma hipótese considera crescimento linear em função do

tempo,ate o valor máximo, a partir de um valor inicial de 5 BTU/hr ft °F,
e a outra, mais indicada para este tipo de acidente, considera crescimento
não linear (eq.(D.2)). Estas duas hipóteses foram estudadas neste traba-
lho, e as respostas da pressão da contenção para a fase de despressurização,
são mostradas na figura (VI.10). Para o maior pico,de uma ruptura na sue
ção da bomba com CD= 0.6, a diferença observada foi de 0.04 psi, ou seja ,
não houve alteração significativa.

A hipótese de crescimento não linear, embora seja menos
pessimista, foi preferida para J analise do caso crTtico na fase de convc£
ção forçada, por ser mais compatível com a literatura. Conforme ja foi
discutido nos capítulos II e III, o coeficiente de transferencia de calor
da fase de convecção forçada e fortemente influenciado oelo nível de turbu_
lência na atmosfera da contenção. Esta turbulência vai depender da quantj_
dade de energia da atmosfera, que não cresce, nesta fase do acidente, lî
nearmente com o tempo, conforme mostrado na figura (VI.11).

VI-3.6) Efeito do Modelo de Geração de Condições de Contorno após
a fase de Reinundação do Núcleo

Utilizando os resultados indicadus pela Westinghouse £
lectric Corporarion (54,59) para os modelos de escoamento de vapor seco e
mistura bifasica a entrada dos geradores de vapor, obtemos os resultados
apresentados n3S figuras (VI.12) e (VI.13).

A alteração do modelo da fase pÕs-reinundação do núcleo
leva a uma variação,tanto no valor, quanto no tempo de ocorrência do pico
de pressão. A hipótese de que o vapor gerado no núcleo não se separa da
fase líquida antes da entrada do gerador de vapor, e mais pessimista sob o
ponto de vista de integridade de contenção, fornecendo valores de pico até
5.0/' maiores do que o modelo que admite a separação de fases, e foi cntno
adotada para o estudo do caso crítico.
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As condições de contorno (tabelas de liberação de massa
e energia do circuito primário) usadas no presente estudo até o final da fa_
se de reinundaçao, são provenientes de cálculos anteriores (67), realizada
com o auxilio do programa RELAP4/M0D5 (73). Para a fase que se segue ã da
reinundaçao do núcleo, o problema de jeração de condições de contorno mere
ce duas considerações, cujas hipóteses básicas possíveis de serem aplica^
das a análise desta fase do acidente são:

- a primeira hipótese considera que o vapor gerado no núcleo separ<a
se rapidamente c!a fase líquida, ds modo que ent*-a vapor seco nos geradores
de vapor. Este vapor, escoando através dos tubos dos geradores de vapor, vai
se tornar superaquecido, sendo este um processo lento da transferência do
calor armazenado no lado secundário para a contenção.

- a segunda hipótese considera escoamento de mistura bifãsica ã saída
do núcleo, com transferência de calor nos geradores de vapor para mistura
bifãsica, ocorrendo então vaporização nos tubos dos geradores de vapor, o
que resulta em taxas mais altas de transferência de calor do lado secund£
rio para a contenção.

A segunda hipótese leva a condições de contorno maiscoji
servet.ivas e foi adotada para o estudo do caso crítico.

A determinação de qual caso e mais realista requer expo
riencias, programadas pela Hestinghousc nos testes FLKCHT-SET, fase B, en
volvendo estudos do separação de fases na câmara plena superior. Espera-se
contudo que estes tentes confirmem esta hipótese mais conservativa.
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VI-4) Estudo do Caso Crítico

Neste item são apresentados os resultados corresponder^
tes ao caso mais crítico, conforme identificado nos itens 1 e 2 do preseri
te capítulo. 0 resultado principal consta das figuras (VI.14) e (VI.15),
que traduzem o histórico de pressão e temperatura, resultante da aplica-
ção do estudo para o caso da contenção metálica do prédio do reator da
Central Angra I. Para efeito de comparação foram feitos também constar,
nas mesmas figuras, os resultados constantes do RFAS(69).

Nossos resultados indicam valores de pressão e tempera_
tura superiores em 13% e 3%, respectivamente, com relação aqueles apreseji
tados pelo RFAS. A identificação das causas desta discrepância foi oas-
tante prejudicada devido ã falta de informações no que se refere aos mode_
los que geraram os resultados do RFAS.

Os valores de dados de projeto, hipóteses de calculo,
atuação dos sistemas de segurança e valores de condições iniciais utiliza_
dos em nossos cálculos coincidem com aqueles usados na geração dos resul
tados do RFAS, a excessão, como já foi visto, da umidade relativa inicial
da atmosfera da contenção, o que não justifica a diferença observada nos
resultados. Duas causas principais for?:n gnaliçaHçK sep^ar^mente como
possíveis responsáveis pela maior parte das diferenças entre os resulta-
dos: modelo analítico e condições de contorno. As considerações mais
importantes a respeito das causas geradoras das discrepancias observadas
são descritas a seguir:

- Modelos Analíticos:

A suspeita de que as discrepancias entre os resultados
poderiam ser oriundas de alguma diferença entre nossos modelos específi-
cos e aqueles referentes ao RFAS levou-nos a testar o nosso modelo com os
msmos dados, inclusive as mesmas condições de contorno utilizadas na
analise do RFAS, para tentar uma avaliação comparativa dos resultados ob
tidos pelos dois modelos. Os resultados de pressão e temperatura obtidos
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com o nosso modelo são apresentados nas figuras (VI.22) e (VI.23), . onde
constam também os resultados obtidos pelo RFAS através da utilização' do
programa COCO (10). Podemos observar que, qualitativamente, as curvas
são bastante semelhantes. 0 tempo de ocorrência do pico máximo de preis
são e temperatura e bastante proximo, 382 segundos pelo nosso modelo e
389 segundos pelo modelo do RFAS.

Nosso modelo fornece valores superiores em cerca de
3.3% e 1.2%, respectivamente, referentes aos picos de pressão e temperat£
ra. Estas diferenças nos levou a fazer um estudo mais especTfico sobre
as contribuições parciais de cada sub-modelo e, em particular, sobre os
processos de remoção de energia.

Ate onde foi possível encontrar informações sobre os
detalhes do programa COCO (10), somos levados a admitir que a estrutura
global daquele modelo e bastante análoga ã" estrutura do modelo aqui expio
rado. Os principais parâmetros podendo afetar os resultados são analista
dos abaixo.

As curvas de coeficientes de transferência de calor pa
ra as estruturas de aço, apresentadas na figura (VI.24), mostram-se bas
tante semelhantes. F, isto alguma dúvida em relação ao coeficiente de
transferência de c a W utilizado para as estruturas de concreto, no estij
do apresentado pelo RFAS. Contudo, a boa concordância entre as curvas de
taxa total de absorção de energia pelas estruturas, apresentadas na fígjj
ra (VI.26), demonstra que a aproximação feita para a fase de convecção na
tural foi bastante razoável. A diferença observada entre as taxas de aL>
sorção de energia na fase de convecção forçada poderia levar a um erro de
cerca de 0,1 a 0,2 psi, o que não justifica a diferença de cerca de 1,5
psi observada no pico de pressão.

Dentre os outros processos de distribuição ou absorção
de energia, os fatos que poderiam ser identificadas como causa de discre
pância nos resultados,constam dos processos usados para computar a injeção
de massa o energia na contenção, provenientes do circuito primário, e a



63

transferência de massa e energia entre as duas regiões do compartimento.

No modelo referente ao RFAS de Angra I, a vazão de iji
jeção 5 separada em um fluxo de líquido e um fluxo de vapor, cada um seji
do injetado diretamente na região respectiva. No modelo utilizado pelo
presente estudo (capitulo IV), a injeção e feita diretamente na região g£
sosa, è" considerado ocorrer "flasheamento" e são então calculadas as int£
rações que ocorrem entre as regiões, levando em conta a presença de gas
não condensãvel na contenção.

Até onde foi possível verificar através do mosso mode
Io, a separação de fases diretamente no fluxo de injeção introduz pouca
alteração nos resultados de pressão e temperatura na fase de despressuri-
zação, mas altera basicamente a taxa de condensação da atmosfera. Os da_
dos disponíveis sobre o modelo adotado na analise do RFAS limitam-se a in
formar que são admitidos ocorrer condensação e ebulição, aparentemente ba
seados apenas na diferença de energia entre as regiões. Nenhuma menção ê"
feita quanto aos modelos adotados e, aparentemente, não é considerado nos
cálculos da condensação, a presença de gas não condensãvel. Isto levaria
a uma diminuição da resistência interfacial a condensação.

A falta de informações relativas a valores de taxa de
condensação e quantidade de água na região líquida referente ao estudo do
RFAS não permite comparação mais detalhada entre os modelos. Contudo, uma
maior condensação, devido a diminuição da resistência interfacial seria
compatível com outros resultados observados, tais como maior temperatura
da região líquida (fig.(VI.27)) e menor pressão parcial de vapor (fig.
(VI.28)),observados nos resultados do RFAS.

Embora não coincidentes, os resultados obtidos de pres_
são e temperatura da contenção (figs.(VI.22) e (VI.23)) apresentam boa
concordância qualitativa, indicando que, embora nossos modelos sejam mais
conservativos, existe razoável semelhança quantitativa entre os resulta-
dos obtidos através dos dois model os. Isto nos leva a concluir que a diferen
ça de 13% observada no pico de pressão da (fig.(VI.14)) não 5, em sua
maior parte, causada por diferenças nos modelos analíticos adotados por
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este estudo e pelo RFAS de Angra I.

- Condições de Contorno:

As condições de contorno mais importantes usadas em £
sos cálculos e que poderiam contribuir para a existência das diferenças ot)
servadas nos resultados, consta dos dados sobre liberação de massa e ener
gia para a contenção.

A fim de avaliar a influência das condições de contorno
scbre as diferenças nos resultados, utilizamos nosso modelo de cálculo usan
do as duas condições de contorno disponíveis, isto 5, aquelas determinadas
pela CNEN e aquelas fornecidas pelo RFAS de Angra I.

Para a fase de despressurização, as condições de contor^
no são mostradas nas figuras(V1.16)e (VI.17),onde, para fins de comparação,
constam também os valores referidos pelo RFAS. Como pode ser observado,os
valores usados em nossos cálculos são bastante próximos aqueles referentes
ao RFAS.

A energia total adicionada a contenção durante toda a
fase de despressurização e um pouco menor, na curva da CNEN do que aquela
fornecida pelo RFAS. A maior diferença entre os dois resultados esta na
duração do fase de despressurização, 14,75 segundos segundo o RFAS e 16,9
segundos de acordo com estudo da CNEN. 0 instante de ocorrência do valor
máximo de pressão utilizando-se condições de contorno geradas pela CNEN, e
posterior ao instante referente as condições de contorno do RFAS. Um in-
tervalo de tempo mais longo para ocorrência do valor máximo de pressão as.
sociado a uma menor quantidade de energia total adicionada, leva a uni me
nor coeficiente máximo de transferência do calor. Esta diferença no valor
do coeficiente de transferência de calor, para menor, e compensado por um
maior intervalo de tempo para ocorrência do pico de pressão, de modo quo ,
a energia removida pelas estruturas ate o tempo de pico e de mesma ordem do
grandeza. Como a energia adicionada até o tempo de pico ê menor
para as condições dp contorno da CNEN, resulta unv pico de pressão na corî
tenção menor, nesta faso do acidente, do que aquela utilizando a curva do
RFAS (fig.(VI.18) e (VI.19)).
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Nas figuras (VI.20) e (VI.21) sao mostradas as curvas
de liberação de massa e nergia para as fases de reinundação e pos-reinuni
dação. Vemos que as curvas de liberação de massa são bastante próximas .
Enquanto que segundo o RFAS, a taxa de inundação decresce regularmente
sando do valor 1,1 x 10 lb/h para 0.68 x 10 lb/h, para o caso dos ^
tados da CNEN o valor da taxa de reinundação se manlem no entorno de 1 x
IO6 Ib/hr.

As curvas de energia, embora semelhantes qualitatava-
mente, apresentam uma diferença considerável na quantidade de energia lî
berada para a contenção. Esta diferença se baseia numa hipótese, adotada
no modelo, de considerar a água do SREN sendo injetada a uma temperatura
muito mais alta do que o valor conservative indicado para analise de segu^
rança. 0 motivo que levou a adoção deste valor, são problemas de instabi^
1 idade relativos ao modelo analítico adotado pela CNL'N para a geração de
condições de contorno. Estes problenias ja haviam sido observados na ot>
tenção das condições de contorno para o estudo da barra quente ( 5 ). Es
ta diferença na temperatura de entrada da Sgua do SREN acarreta um dife
rença na energia lançada para a contenção, já que parte da energia gerada
no núcleo seria utilizada para aquecer a água do SREN, o que iria alterar
a taxa de vaporização no núcleo e, consequentemente, também a taxa de re^
nundação do núcleo. Este fato afeta também a taxa de liberação de massa
e energia para a contenção. 0 aspecto quantitativo da questão é objeto
de Tese em fase de desenvolvimento na CNEN.

A diferença observada nos valores de pico máximo de
pressão e temperatura, devido a diferença nas condições de contorno são
de cerca de 9,32 e 1,D% respectivamente,
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TABELA VI.l

DIVISRO EM MALHAS DAS ESTRUTURAS DE AÇO

ESPAÇAMENTO ENTRE
PONTO DE MALHA, Ax

ft

a) O.O1

b) 0.015

c) 0.02

d) .0.03

PRESSÃO MAXIMA
(DESPRESSURIZAÇÃO)

psia

52.8438

52.8435

52.8423

52.8415
*

CPU

s

11.7

11.4

11.3

10.9
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TABELA VI.2
DIVISÃO EM MALHAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

ESPAÇAMENTO ENTRE
PONTOS DE MALHA , A x

ft

a) 0.25

b) 0.125

c) 0.05

d) 0.01*1

e) 0.005*2

f ) 0.002*3

PRESSÃO
MÁXIMA

psia

53.1525

53.1746

53.2406

53.4527

53.4959

53.5083

CPU

s

9.97

10.36

10.84

11,26

11.54

.14.41

TEMPO DE OCOR
RENCIA DE P ~
MRXIMO

s

11.0

11.1

11.3

11.4

11.4

11.4

*1) 2 intervalos de O.Olft; 3 intervalos de 0.05ft; 5 intervalos
de 0.1 ft; n intervalos de 0.5ft.

*2) 10 intervalos de 0.005ft; 5 intervalos de O.Olft; 2 interva-
los de 0.05ft; 3 intervalos de O.lft; n intervalos de 0.5ft.

*3) 25 intervalos de 0.005ft; 10 intervalos de 0.005ft; 10 inter
valos de O.Olft; 5 intervalos de 0.05ft; 5 intervalos de 0,1
ft; n intervalos de 0.5ft.
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VII - CONCLUSDES

O presente trabalho constitui uma contribuição para a
escolha de uma metodologia de analise porá a revisão de projetos de coin
tençoes metálicas de reatores do tipo PWR, tendo em vista a realização de
cálculos independentes para fins de licenciamento de centrais nucleares.

A metodologia sugerida foi aplicada para o caso da cori
tenção metálica do prédio do reator da central de Angra I e os respecti-
vos resultados foram comparados com aqueles constantes do Relatório Final
de Analise de Segurança daquela central (69). A comparação de resultados
foi um pouco prejudicada devido 5 caréY.cia de informações, principalmen
te quanto aos métodos analTticos empregados na analise apresentada pelo
fabricante.

0 caso crítico, para o qual foi dirigido o presente es
tudo, consta de uma ruptura total do tipo "guilhotina" na tubulação priin
cipal do circuito primário, localizada na linha de sucção de uma das bom
bus de recireulação do refrigerante do reater.

Os resultados reproduzidos pelos modelos adotados no
presente estudo para fins de analise independente da CNEN apresentaram com
portarcentos qualitativos e quantitativos diferentes daqueles apresenta-
dos no RFAS(69). Estudos de sensibilidade de parâmetros levaram a concluir
que a discrepância entre os resultados foram oriundas de duas circunstaji
cias, quais sejam, diferença entre modelos analTticos e diferenças entre
as condições de contorno de liberação de massa e energia para a contenção.

No que se refere aos modelos analTticos,a principal dj_
ferença entre as duas metodologias aparentemente concentra-se na conside;
ração ou não da presença de gás não consensevel nos modelos de troca de
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massa e energia entre as regiões líquida e gasosa. \

Nosco modelo, que considera a presença de ar nos cál-
culos de condensação, fornece resultados mais conservatives do que aque-
les previstos pelo RFAS. Evidências experimentais (48, 49) confirmaram
que o modelo analítico por nós adotado para este estudo prevê bastante bem
o comportamento médio da pressão na contenção. Isto nos leva a crer que
este modelo prevê condições, não so mais conservativas, mas também mais
realistas do que aquele adotado pelo fabricante.

Utilizando-se em nossos modelos as condições de contort
no de liberação de massa e energia para a contenção, fornecidas pelo fa
bricantj, os resultados de nosso estudo apresentam razoável concordância
com aqueles constantes do Relatório de Análise de Segurança da Central em
estudo. Neste caso, os resultados indicam que os valores de projeto (pres^
são e temperatura) não seriam ultrapassados. Não foi no entanto, obse£
vada a marge.n de segurança de 4% desejada para esta anHlise. A margem de
segurança verificada foi de apenas Vi sobre os valores de projeto.

Estes resultados indicam que a principal causa das dis_
crepSncias observadas nos resultados da análise independente não são dev^
das as diferenças entre nossos modelos analíticos e aqueles adotados na
analise do fabricante. De acordo com estudos de sensibilidade, a difereri
ça entre as condições de contorno obtidas pela CNEN e aquelas fornecidas
pelo RFAS, foi a causa qi:e mais contribuiu para a divergência dos resulta
dos finais.

As condições de contorno proveniente de estudo ante-
rior da CNEN, durante a fase de despressurização, são bastante próximos
daquelas constantes do RFAS. Os resultados de pressão e temperatura na
contenção obtidos através da utilização das duas curvas também foram bas
tante semelhantes nesta face do acidente. Porem, para a fase de reinunda
ção do núcleo, os resultados de condições de contorno da CNEN, embora
qualitativamente análogos aos resultados do RFAS, apresentam uma cons ido
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ravel diferenç? para mais no nível do encrgi-» liberado para a contenção.
Isto foi causado pela hipótese, usada na análise da CNEN, de considerar a
água de injeção de segurança a uma temperatura próxima ã temperatura de
saturação para as condições de pressão do circuito primário (cerca de 50
psia). E necessário salientar que esta foi a única alternativa encontra^
da para contornar deficiências do programa RELAP4/M0D5 (73) que serviu de
instrumento ao estudo da CNEN. As condições de contorno assim obtidas,
se apresentaram excessivamente conservativas em relação aquelas indicadas
pelo RFAS, e conduziram a resultados muito mais altos de pressão e temp£
ratura na contenção. Ficou então constatado que as condições de contorno
de taxas de liberação de energia para a contenção representam o parâmetro
mais crítico da análise.

Os resultados obtidos neste estudo indicam a necessida_
de de se introduzir nos modelos de geração das condições de contorno para
o estudo da contenção, um modelo que seja capaz de reprozuzir os fenôme-
nos termo-hidrãulicos decorrentes C!J injeção de água subresfriada em am
bientes contendo vapor superaquecido, no circuito primário, durante a f£
se de reinundação do núcleo.

Para finalizar, deve ser observado que uma analise de
sistemas nucleares envolve condições muito específicas, não comuns aos
sistemas normalmente utilizados em outros tipos de industria. A disponi
bilidade de resultados experimentais específicos, bem como a confrontação
entre estes resultados e resultados gerados através de simulação o m mo_
delos analíticos, se tornam, cada vez mais, imprescindíveis para a corro
ta avaliação e interpretação dos fenômenos físicos envolvidos no tipo de
trabalho abordado na presente Tese. Especificamente para este estudo, da
dos experimentais poderiam levnr a um maior esclarecimento de fenômenos
tais como "flasheamento" e condensação do fluxo de injeção e, quanto a go_
ração das condições de contorno, a separação de fases na câmara plena r.û
perior e efPitos da injeção de segurança sobre a liberação de energia pai
ra a contenção.
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APÊNDICE A - SISTEMAS DE SEGURANÇA

Al) Sistema "Spray" da Contenção:

0 Sistema "Spray" da Contenção tem duas funções:

- limitar o aumento de pressão e consequentemente reduzir as fugas
de gases radioativos, através do resfriamento da atmosfera da contenção me
talica, com auxilio da injeção de água borada fria através dos bocais de
bpr«y .

- limpeza e purificação do ar da contenção, através do sub-si sterna de
aditivo quTmico, que injeta uma solução de hidróxido de sódio na água do
"Spray" num valor Õtimo de pH para a remoção de produto$ radioativos de
fissão, principalmente iodo.

0 sistema é redundante, constando de duas linhas ind£
pendentes, com capacidade de 100% cada uma. Cada linha contém uma bomba,
dois anéis de suporte dos bocais, válvulas, instrumentação, tubulações e
acessórios, arranjados de maneira a poderem operar independentemente da OIJ
tra linha. 0 tanque de armazenamento de água de recarregamento é comum as
duas linhas. A água deste tanque é usada para o Sistema "Spray" durante
a fase inicial de resfriamento da contenção, que ê chamada fase de injeção.
Apôs o nível de água neste tanque atingir um limite mTnimo pré-determina-
do, a sucção da bomba do "Spray" e manualmente transferida para o poço da
contenção e a operação do sistema se torna recirculatÓria.

Os principais critérios para o dimensionamentodo Si^
tema "Spray" são:

- a operação de uma das duas linhas independentes do sistema, junto
com a operação de duas das quatro unidades do Sistema de Resfriamento e
Recirculação do Ar da Contenção, deve ser suficiente para manter a pressão
e a temperatura da atmosfera pÕs acidente da contenção abaixo dos valores
de projeto.
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- a corbertura do volume da contenção, cora apenas uma das linhas re
dundantes em operação, deve ser maximizada.

- a menor altura de queda da água do "Spray", acima da plataforma de
operação não deve ser menor do que 109 ft.

a) Descrição dos componentes

0 tanque de armazenamento de água de recarregamento,
localizado fora do edifício da contenção, serve como fonte de água borada
para resfriamento de segurança, tanto para o Sistema de Resfriamento de
Emergência do Núcleo como para o Sistema "Spray" da Contenção.

*

0 Sistema "Spray" contém duas bombas horizontais ce£
trTfugas também localizadas fora do edifício da contenção. Ambas as bom-
bas partem com sinal de alta pressão na contenção e qualquer uma delas p£
de ser desligada manualmente.

Os bocais de "Spray" são distribui dos nos anéis de S£
porte, que estão localizados na parte superior dó estrutura da contenção.
0 poço da contenção funciona como única fonte de água para o SREN e para
o Sistema "Spray" durante toda a fase de recirculação do acidente. Todas
as tubulações e válvulas são projetadas para suportar a pressão e a tempe
ratura de projeto da contenção. Todos os componentes do sistema que entrem
em contato com o fluido de recirculação são de aço inoxidável. 0 sistema
e equipado com dois motores de indução que são usados paro o acionamento
das bombas. Os principais parâmetros do sistema "Spray" são apresentados
na tabela A.l.

b) Operação do sistema

0 Sistema "Spray" tern duas fases de operação:

- fase de injeção: o Sistema "Spray" e atuado automaticamente apeís
um acidente de perda de refrigerante por um sinal que ocorre cm coincide^
cia de dois de quatro sinais de alta pressão na contenção. Este sinal fnz
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abrir as válvulas de descarga para os anéis de suporte dos bocais, e inicia
o partida dos bombas. A água borada do tanque de annanezamento de água de
recarregamento é então succionada pelas bombas e injetada através dos bo-
cais de "Spray" para dentro da contenção.

0 valor pre-fixado de pressão é de 19 psig mas para
fins de analise de segurança dos sistemas da contenção, o valor adotado pa_
ra considerar o início da operação do sistema e de 45 segundos. A sequên
cia de operação e a seguinte:

tempo (s) ação
0 ocorre a ruptura
5 a pressão na contenção atinge o valor que aciona o sinal

de segurança

10 5 segundos após 3 atuação do sinal, começam a abrir as vãl̂
vulas de isolamento das bombas. A abertura complrta das
válvulas leva cerca de 20 segundos

25 partida das bombas, que vão levar cerca de 5 segundos para
atingir a velocidade normal de operação

30 as válvulas de isolamento estão completnmente abertas e
as bombas atingem a velocidade normal de operação.

40-45 c primeiro ccccarr.cntc c feite através áoz bocais.

Aproximadamente 1% do escoamento cie descarga de cada
bomba é desviado através de edutores para ser misturado cem o hidróxido de
sódio proveniente do tanque de aditivo químico e a mistura-é então direcio_
nada para as linhas de sucção das bombas do "Spray".

- fase de recireulação: quando o ianque de armazenamento de Scjua de
recarregament.o atingir um determinado nível mínimo, a sucção das bombas do
sistema "Spray" 5 desviada para o poço da contenção, para onde foi lançada
toda a água de refrigerante do reator, a água dos acumulp.dores, do SKF.N e
da fase de injeção do Sistema "Spray". Esta água e bombeada e novamente in
jetada para dentro da contenção através dos bocais de "Spray". A fase de
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recirculação continua por tanto tempo quanto for necessário para assegurar
a despressurização da contenção.

Quando uma gotTcula do spray, que é lançada no topo da
contenção, entra era contato com o ambiente aquecido de ar e vapor saturado
da atmosfera da contenção que se segue a um acidente de perda de refrigerar^
te, a pressão de vapor da água na superfície da gota e muito menor do que a
pressão parcial do vapor na atmosfera. Portanto vai ocorrer difusão de VJÍ
por da atmosfera para a superfície da gota e condensação deste vapor sobre
a superfície da gota. Esta transferência de massa vai acarretar transferi^
cia de energia para a gota. Ao mesmo tempo, a diferença de temperatura e]i
tre a atmosfera e a gota vai fazer com que'a temperatura e a pressão de va
por da gota aumentem. Eventualmente a pressão de vapor da gota vai se tor
nar igual ã pressão parcial de vapor na atmosfera e então a condensação pa
ra. Neste ponto, a temperatura da gota se torna igual a temperatura da miŝ
tura ar-vapor da contenção.

Diversas análises mostram que a temperatura de uma g£
ta de massa média produzida por um bocal do tipo utilizado em Sistemas
"Spray" de centrais nucleares atinge um valor dentro de 99% da temperatura
média da contenção em menos de dois segundos. Gotas do tamanho previsto vão
atingir, temperatura de equilíbrio com a atmosfera ar-vapor da contenção an
teS úõ ftiiLciüí; 00 CâmirtiVJ üê CjUiiud u"i SjJüfi Vvé i , püdCitüò éntciO $'" i" CCriSlúcTüCiü

uma eficiência de 100% para a remoção de calor pelo Sistema "Spray", pelo
menos dentro do período de tempo estudado, em que a diferença de ternperetjj
ra entre a água do "Spray" e a atmosfera da contenção é considerável.

0 espaçamento e orientação dos bocais deve ser feita de
modo que a cobertura do volume da contenção seja maximizada e a densidade
do "Spray" através da contenção deve ser tão uniformo quanto possível.
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A.2) Sistema do Resfriamento e Recirculação do Ar da Contenção

A função do sistema é a remoção de calor da atmosfera
da contenção, além de promover a mistura de ar dentro da contenção, evitar^
do acúmulos locais de produtos de fissão e hidrogênio. 0 sistema opera tan̂
to em condições de operação normal quanto em condições de acidente.

0 sistema e projetado para condensar e resfriar a mis_
tura de ar-vapor saturado que pode pressurizar a contenção apÕs um acidente
de perda de refrigerante e a operação do sistema deve evitar que a pressão
na contenção exceda o valor de projeto e, em tempo razoável, deve redu7ir
a pressão a aproximadamente a pressão atmosYérica.

0 sistema consiste de 4 unidades de resfriamento, du
tos de distribuição e instrumentação e controle associados.

0 projeto do sistema é feito de modo que, na ocorrência
de um acidente de perda de refrigerante, seja suficiente a operação de duas
das quatro unidades de resfriamento e recirculação do ar da contenção, jun
to com uma das duas linhas do Sistema "Spray", para evitar que sejam exce
didos os valorss de pressão e temperatura de projeto da contenção. 0 siste
ma contem suficiente redundância em equipamentos e fontes de potência para
torná-lo capaz cie suportar unia falha simples sem perder a função.

a) Descrição dos componentes

As serpentinas de resfriamento são projetadas para re
mover parte dò calor que entra na atmosfera da contenção durante operação
normal c em condições de acidento. As serpentinas de resfriamento são tro
cadores de calor do tipo ar-água. Os ventiladores são do tipo hélice axial
e são acionados por um motor de duas velocidades. 0 motor opera a alta ve_
locidnde em operação normal o a baixa velocidade durante operação pós - acj_
dente.

Os principais parâmetros do sistema são apresentados

na tabela A.2.



106

b) Operação do sistema

Em operação normal, quaisquer .três das quatro unidades
estão em operação» para oferecer resfriamento e circulação de ar dentro da
contenção, com uma circulação total de 270.0U0 cfm de ar frio.

No caso de um acidente de perda de refrigerante, duas
das quatro unidades são requeridas para funcionar. 0 ar total recirculado
em operação põs-acidente e 90.000 cfm e u arranjo operacional tem 100% de
capacidade de reserva.

As unidades são postas a operar no modo põs-acidente ,
isto é, a baixa velocidade por atuação do sinal d" injeção de segurança ou
por sinal manual da sala de controle.

Os ventiladores aspiram a atmosfera densa da contenção
através de grupos de serpentina de resfriamento, que utilizam água fria co
mo meio de remoção de calor e descarregam o ar resfriado através dos dutos
de distribuição.

0 sistema de dutos de distribuição 5 projetado para
fornecer boa mistura do ar da contenção e assegurar que o ar resfriado re
circulado vai atingir todas as áreas dentro da contenção. Os dutos, como

• sistemas de segurança, tem também a função, em condições põs-acidente, de
fornecer meios para evitar o acumulo localizado de hidrogênio e produtos de
fissão.

Todo o Sistema de Resfriamento e Recirculação do Ar da
Contenção e projetado de modo a suportar a pressão total da contenção, no
caso de um acidente.
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TABELA A.I

PARÂMETROS DO SISTEMA "SPRAY" DA CONTENÇÃO

ITEM

N9 linhas (nÇ bombas)

Escoamento por bomba

N9 de bocais

Capacidade do tanque de recar
regamento

Concentração de boro no tanque

Temperatura da água

Atuação do sinal de segurança

Tempo de início de funciona-
mento para ruptura "guilhoti
na"

Eficiência de remoção de calor

Diâmetro médio das gotTculas

UNIDADE

-

lb/hr
-

ft3

ppm

°F
psig

s
%
V

VALOR
REAL

2

6,437 x IO5

160

36775

2000

90

19

- 40

100

1000

VALOR PARA
ANAL.DE SEG.

1
6,437 x 10^

80

36768

2000

120

19

45

100

1000
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TABELA A.2

SISTEMA DE RESFRIAMENTO E RECIRCULAÇRO DO AR DA CONTENÇÃO

ITEM

Unidades de resfriamento:
n9 instalado

Tipo

N9 requerido para funcionar

Densidade da atmosfera

Taxa minima de remoção de
calor, por unidade

Temperatura de entrada do ar

Escoamento por unidade

Pressão na contenção
motor:
N9 de motores

Velocidade

Serpentinas de resfriamento:
Material(tubos e aletas)

N9 de tubos por serpentina

NÇ> de serpentinas por unida
de de refrigeração

Meio refrigerante

Tempo de início de funciona
mento

UNIDADE

ib/fr

BTU/hr

°F
cfm
psig

rpm

s

OPERAÇÃO
NORMAL

4
axial

3

0,068

1,8 x IO7

120

90000

0,3 a 0,8

4

1760

cobre

8

6

água, 95°F

35-40

OPERAÇÃO
ACIDENTE

•

2

0,175

5 x IO7

271

45000

46
2

880

água, 125°F

40
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APÊNDICE B .

PROCESSO ITERATIVO DE SOLUÇRO DAS EQUAÇÕES DE ESTADO

DA REGIRO VAPCR DE UM COMPARTIMENTO

As equações utilizadas para determinar as condições

da região vapor de um comportimento, conformo exposto no capítulo (IV) ,

são:

" * pag (Tg; vag ' + Har Rar V % W ^

vag ' O-") v,s(Tg) • x v v s <T,> (B.3)

Estas equações se baseiam nas seguintes hipóteses:

. o vapor segue a lei de Dalton

. não tem vapor dissolvido no liquido

.' ar é" gás perfeito

. todos os componentes de uma região estão ã mesma temperatura.

Nestas equações, U , M e M são dados e T , p e xg ?.y ar g

devem ser determinados.

Reescrevendo a equação (A.l):

F (T ) = ü - H u (T ;v ) - H Cv T (B.4)

v g a g f l g a g a r a r g
onde T é cjustado, por um processo simil«ir ao método de Newton (61) até

que F(T ) seja proximo de zero.
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A primeira tentativa de temperatura adotada é a tcmpe
ratura inicial ou o resultado de temperatura do intervalo de tempo anterior.

Através do uso da tentativa de temperatura, o corres^
pondcnte v. e as propriedades da água, e , p e x são determinadas porug ag «g _
equações de estado para a água saturada. A avaliação destas propriedades
e baseada em interpolates de tabelas de propriedades termodinâmicas da
água.

Apôs a primeira avaliaçoo de F(T ), a temperatura de
— o —

tentativa e modificada em 0.9 R na direção indicada pelo sinal de F(T )
e F(T ) e reavaliada.

Outras tentativas de temperatura são determinadas a
partir de:

|(F(Tm) - FO^H/O; - -Ç1)! (B.5)

onde m indica o número cia i teração.

As iterações terminam quando:

|F(Tm) - F(Tm"1)|/V < 0.0005 (B.6)
a y • y "

ou quando a diferença entre os limites inferior e superior de temperatura
for menor do que 0.009 °R.

A figura (B.l) mostra uma possTvel seqüência de itera
ções.

A primeira tentativa de solução 5 marcada "1" e a S£
gunda, 0.009 °R maior, é marcada "2". A inclinação determinada pelas tenta
tivas 1 e ? é uti1i2ada para obter a terceira tentativa de temperatura, por
extrapolação. Os resultados das tentativas 2 e 3 são utilizadas para obter
a temperatura 1, por inierpolação, e assim sucessivamente até que seja sa
tisfeito o critfrio de convergência acima mencionado (13.6).

Para garantir que cada passo da iteração é uma molho
ra sobre o resultado áa iteração anterior, são determinados limites superior
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ç inferior para as tentativas de temperatura. Assim, no início, os limites
de temperatura são os limites das tabelas de propriedades termodinâmicas da
água e, a cada passo, um dos limites i substituído pela temperatura utiliza_
da cooio tentativa.

Assim, no exemplo da figura (B.l), o limite inferior
é sucessivamente substituído por T ,, T «> c T . e o limite superior, por

V
Quando a próxima tentativa de temperatura for calcula

da por extrapolação, a temperatura extrapolada e comparada como limite apro
priado. Se a temperatura extrapolada exceder o limite, ê utilizada como no
•va tentativa de temperatura, uma média entre o limite e a última tentativa
de temperatura.

Um? vez determinada a temperatura da região vapor, a
pressão total é calculada pela equação (B.2). A qualidade da mistura, x ,
também é obtida do processo de solução e as massas de vapor e líquido na r£
gião vapor determinadas por:

(••*>
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FCTg)

0 .

*

FIG. B.I - ESQUEMA DU BALANCEAMENTO DA ROTINA DE ITERAÇÃO.
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APÊNDICE C

MODELO DE CONDENSAÇÃO DE VAPOR EM PRESENÇA DE UM

GAS NfíO CONDENÁVEL

Mesmo a presença de uma pequena quantidade de gás não
condensavei, no caso, ar, no vapor condensavei tem uma grande influência no
mecanismo de transferência de calor, devido a resistência a esta transferen
cia na região da interface liquido-vapor.

0 gás não condensavei é carregado com o vapor na dir<2
ção da interface, onde é acumulado. A pressão parcial do gãs na interface
torna-se rnaior do que a da mistura, produzindo uma força motriz para a dif£
são do gás no sentido de se afsstar da superfície.

Este movimento é exatamente contrabalançado pelo mo
vimento da mistura gas-vapor em direção S interface. Como a pressão total
permanece constante, a pressão parcial de vapor e mais baixa na interface: do
que na mistura, conforme mostra a figura ( C l ) , que também mostra a varia^
ção da temperatura na região da interface.

E comum considerar que a temperatura da interface ,

T-, corresponde a temperatura de saturação equivalente a pressão parcial de
vapor na interface, p . (20).

0 fluxo molar de gãs não condensavel, J , passando
através de um plano paralelo e a distância y da interface, e" dada por:

D . 3 g a r / 3 y + J G a r « J a r = o (c . i )

Da mesma forma, o fluxo molar do vapor, J , édadopor:

D . 3Gy/ay + J Gy = Jv (C.2)

onde J c o fluxo do arraste do fluido da mistura em direção a interface.
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Como a pressão total e constant?, temos que:

par = P = R Tg <Gar + V ' (C'3)

então:

y ar (C.5)

Substituindo na equação (C.2):

Jv = JGy - D 3Gar/3y (C.6)

Eliminando J entre as equações (Cl) e (C.6):

Jv = - D ( 3Gar/Dy) (1 + Gy/Gar) = •

= - (D/R Tg) (p/par) (3par/9y) (C7)

Integrando a equação (C.7) entre a interface (y=0)

s o liniitcí d j í2!T!sd?. do? difus?.o 'v=d^;

' J v = (D/R Tg d) p l n ( P a r > i / P a r ) (C8)

temos que (40):

G a r = n a r / V (C.9)

«ar - V / n IC

então:

G a r = m a r . n / V ; (C . l l )

ou

P.r ° R To War " " (C
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então:

Substituindo na equação (C.8):

J v = ( D / R T g d ) p l n ( m a r / m a r > i ) =

= (D P/R Tg d) Cmari - mar)/ mar, m (C.15)

= hn(m
a r /m

a r j) / (

onde:

mar,m

ou, como

mar , i " V = mvg " mvi < C ' 1 7 )

temos que:

Chamando-o termo entre colchetes da equação (C.18) áo
coeficiente de transferencio de massa, k-, temos:

V Ki Kg"mviÍ / mar,m (C.19)

onde

k. = D p / R T d (C.20)

0 fluxo de massa de vapor sera então:

M . = J P (C.21)
v, cond v a x '

e o fluxo de calor correspondente será:

*v.cond " Jv Pa °lv í
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onde e, e o calor latente de vaporização da água. Substituindo a equação
(C.19) na equação (C.22):

A transferencia de calor da mistura ar-vapor para a
interface é feita por dois componentes: calor sensível, transferido através
da camada de difusão para a interface P calor latente, liberado devido a co-n
densação do vapor atingindo a interface. Este modelo de transferência de

19calor foi expresso por Colburn e Hougen como:

Vf m\ <Tg " V + Ki Pa elv < % - mvi' / V » , <C-24>

onde P . é o fluxo superficial total de calor da mistura para a interface.

No caso do modelo da contenção, ocorre a transferên-
cia do valor consensado para a região líquida. Assim, o fluxo total de ca_
lor da região gasosa para a região liquida e:

* a * g 1 + K i P a e f ( m v g - m v i > / r V m (C.25)

ou

* * hi Og " Ti) + Ki Pa (elv + c f ) K g - Vi>/mar,,n

que 5 a equação (IV.18), utilizada no modelo de condensação.

A transferência de calor, por convecção natural, para
superfícies horizontais planas, e dependente dos números de Grashof (Gr) e
de Prandtl (Pr). 0 valor de h. e obtido a partir de correlações para co£
ficientes de transferência <ia calor para superfícies voltadas para cima
{•li,35), que são:
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a) superfície aquecida, faixa turbulenta:

2xlO7 < Gr Pr < 3xlO10 + h. = -í 0.14 (Gr.Pr)1/3 (C.27)
1 L b

b) superfície aquecida, faixa laminar:

k-
IO5 < Gr Pr < 2xlO7 -> h. = — O.b4 (Gr . Pr)1 / 4 (C.28)

c) superfície f r i a , faixa laminar:

•,

3xlO5 < Gr Pr < 3xlO10 ^ h . = — 0.27 (Gr .Pr) 1 / 4 (C.29)
1 L b

onde b se refere as propriedades da camada limite saturada. Os dados para
obtenção destas correlações são provenientes de experiências com placas h£
rizontais quadradas, expostas ao ar, sendo o fator caraoterístico de com
primento, L, o comprimento de um dos lados.

Os números de Grashof e Prandtl são cefinidos como:

G_ = 69 AT L3 p 2 / y2 (C.30)

P r = C p . p / k (C.31)

onde AT 5 a -diferenço, de temperatura |T - T. | e L e o comprimento caracte
rístico da superfície.

Uma vez conhecido h., o coeficiente de transferência
de massa, k., 5 obtido a partir da analogia entre transferência de calor
e transferência de massa (9).

ki = (hi/C|)g P a ) ( p r/ s c) 2 / 3 (c«32)

onde Sç Ó o numero de Schmidt, definido como:

Sc = u /p DAU (C.33)
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onde D.B é a difjsividade de massa de mistura binaria com componentes A e

B. A difusividade de gases a baixa densidade 5 dependente da composição,

aumenta com a temperatura e varia inversamente com a pressão (70). A difu

siv^dade D... pode ser estimada por:

AR
= (a/P)(T//TcA T R) (P . P R) (T . T R ) |(1/P.)+(1/PR)|

(C.34)
onde:

-3a = constante = 3.688 x 10 para mistura ar-agua
b = constante = 2.334 para mistura ar-agua
T = temperatura crítica do componente x

p = pressão crítica do componente x

As constantes a e b são derivadas de dados experimen
tais.

Para uma mistura ar-vapor, a equação (C.34) se re-
duz a:

DAB= 4.40 x IO'
6 T 2' 3 3 4 /p (C.35)

Se a taxa de transferência de massa for muito grande,
a taxa de transferência de calor e h^, não são mais independentes da trans_
ferência de massa. A taxa de transferência vai também incluir o calor sen
sível transferido pelas moléculas de vapor e neste ceso o coeficiente de
transferência de calor sensível com transferencia de massa, h! é relaciona
do com h. pela equação (70):

h.j = |a/(ea - 1)| h. (C.36)

onde:
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APÊNDICE D

COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Dl) Coeficiente de Tagami

Tagami determinou que o coeficiente de transferência
de calor para as paredes e estruturas internas de contenções metal icas ati£
ge um valor máximo próximo ao final da fase de despressurização, cujo va
lor pode ser determinado por:

o °>6

onde:

Q = energia liberada pelo circuito primário durante a fase de despressurj_
zação, BTU.

t,- tempo de duração da fase de despressurização: segundos.

3v = volume livre da contenção, ft

A transição até o valor máximo foi considerada segim
do a equação (D.2). Foi considerado um valor de 5 BTU/hr ft F no início
do acidente - h - h / i - (D.2)

onde t - tempo de ocorrência do pico de pressão.

ApÕs o pico inicial do pressão na contenção, o coeíi.
ciente de transferencia de calor decresce exponcncialnicntc até atingir um
valor de estagnação, função da composição da atmosfera da contenção.

Assim, após o pico inicial de pressão, o coeficiente
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rn

de transferencia de calor foi calculado pela correlação de Uchida/Kolflat .

-0.05(t - t )
hs = hestag. + <hmax ~ hestag.) e / <D'3>

onde:

hestag = 2 + 5Ox í 0 ' ^

e

x = razão em massa de vapor para ar na atmosfera da contenção,

t - tempo de ocorrência do pico inicial de pressão na contenção..

Para as estruturas de concreto, o coeficiente de trans
ferência de calor na fase de despressurização e considerado como 40& do
valor do coeficiente do aço e decresce até atingir o coeficiente de estagna
ção, h t » sendo, a partir de 100 - 150 segundos, igual ao do aço.

B2) Outros coeficientes utilizados

0 coeficiente de transferência de calor por condenso
ção de vapor de Uchida01 aplicável a fase de convecção natural, é depcn
Cifciiíc uõ i'ctZoO t'ii'i iiiáSSct uG V'S'pOi' pà"fü ôY pi C-SêiiCé ííô àtiilúSi &i''ci Oú COutCnÇõO.

0.coeficiente de Uchida é apresentado na tabela (D,l)e a comparação entre os
coeficientes de Uchida e aqueles utilizados neste estudo na fase de convoc
ção natural do acidente é apresentado na figura (D.l).

0 coeficiente utilizado é mais conservative do que o
de Uchida, para fins de analise de seyuratiçü» nesta fase do acidente.

No caso em que so considera a transferência de calor
das paredes da contenção para o espaço anular, c utilizada uma combinação
de dois modelos, convecção natural e radiação, tal que:

q = <ir + qc (D. 5)
onde:
q = taxa de transferencia de calor
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r,c = radiação e convecçao natural, respectivamente.

As taxas qr e qc são definidas como:

a correlação de cor.vecção natural turbulenta é" aplicada quando o pro
duco dos números de Grashof e Prandtl está na faixa:

- IO7 < (Gr . Pr) < IO 1 2 (D.6)

e a correlação para a determinação do coeficiente de transferência de calor

1/3

por convecçao natural, h , é:

= 0.13 |p2 g (if AT Cpf kf
2 / u*f | (D.7)

onde:

p f = densidade da região vapor
9 = aceleração da gravidade
&f = 1/Lr, onde T-. = temperatura absoluta do filme (consideraticlo gás

ideal)
AT = diferença de temperatura entre a parede e a atmosfera do espaço

anular .

Çp = r^lor psprrTf-jrn rio nã'<; ã prpssãn constant.p

kf = conclutividade térmica da região gósosa

p f = viscosidade da região gasosa.

As propriedades cio gís são avaliadas na temperatura
de filme, dada por:

T . = 3ir^.JllY-._ (D.8)

0 modelo considera gás ideal para a determinação de
Pf , considera ar para a avaliação do Cp,., kf, \i* e utiliza a densidade da
mistura ar-vnpor. Se AT for menor do que 1.0 °\', é atribuindo um valor de
0.19 BTU/hr ft2 °F para h .



correlação:

q . = h . A. (t. - t )
Vi n i í s'
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O modelo simplificado de radiação direta 6 baseado na

(D.9)

onde:

hri

Ai

= coeficiente de transferência de calor por radiação

= area da superfície i, no caso, da parede externa da contenção

metali ca

= temperatura da superfície i

= temperatura da superfície oposta, no caso, parede interna do

edifício de blindagem, de concreto.

= taxa de energia deixando a superfície i.

Uma fração do calor, f q ., pode ser utilizada, pare

considerar que uma parte do calor seja absorvido no meio adjacente, isto c,

pelo ar do espaço anular.

culodo a partir de:

0 coeficiente de transferencia de calor, h ., e cal
n ""•"

h -•
r i

10R a F i

T.
, i

T
s

T, 4

(D.10)

onde:

F. = fator de vista

T. - temperalurn absoluta de superfície i

T - temperatura absoluta da superfície oposta

a - constante de Stefan - Boltzman.

Pela teoria de rodiaçao de corpo negro, f̂  representa

a fração de energia deixando a superfície i, que e absorvida pela superfí-

cie s. Para teoria de corpo níío negro, as emissividndes devem ser conibinn
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das para a determinação do fator F. (65):

F = ] (D.ll)

No estudo do espaço anular, foi utilizado para Fq .

o valor 0.0 e para F ^ 0.9 (74).
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APÊNDICE E - DADOS DE ENTRADA

Os dados de projeto o condições iniciais do edifício
da contenção necessários para o cálculo são apresentados na tabela (E.l).
0 volume livre utilizado para o cálculo foi aquele fornecido pelo RFAS
de Angra 1(69). A área da superfície da piscina ou seja, a area disponí
vel na contenção para transferência de massa e energia entre as regiões
liquid?, e gasosa nao consta do referido RFAS e foi avaliada a partir de
plantas da central. Um estudo de sensibilidade demonstrou que uma varia_
ção de 50?í sobre o valor considerado nao altera significativamente os re
sultacios de analise. Os outros valores apresentados na tabela (E.l), à
excessão, como ja foi visto, da umidade relativa do ar e da pressão inî
ciai totcil da atmosfera da contenção, foram considerados iguais àqueles
constantes do RFAS de Angra I. A região líquida e considerada, no modelo,
como estando 5 pressão total da contenção.

Os dados relativos õ"s áreas de transferência de calor
das estruturas de aço e de concreto foram retirados do RFAS de Angra I .
As estruturas de aço cor. esponrte-m as paredes do edifício da contenção, es
truturas da ponte rolante, escadas e tubulações frias internai; a conten-
ção. As estruturar, de concreto correspondem as divisões internas de com
partimentos e plataformas. Foi verificado que os valores indicados pelo
RFAS de Angra I são conservativos em relação aqueles medidos em plantas
da central e foram portanto adotados para esta analise. As propriedades
físicas adotadas para os diferentes materiais de composição das estrutu-
ras são apresentados na tabela (E.2).

Os parâmetros de operação dos Sistemas de Segurança
utilizados sao aqueles apresentados nas tabelas (A.I) e (A.?.).

Os dados relativos Õ modelagem do espaço anular cons
tam da tabela (E.3).
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Os coeficientes de transferencio de calor utilizados no
estudo do coso crTtico são aqueles calculados a partir das correlações de
TagamiJ * para a fase de convecção forçada e Uchida/KolflatJ * para a
fase de convecção natural, ambos descritos no Apêndice D. As condições de
contorno utilizadas no estudo do caso crTtico são apresentados nas tabelas
(E.4) e (E.5) para a fase de despressurização e (E.6) e (E.7) para o períc)
do apÕs o final da despressurização do circuito primário.

0 calculo do ajuste da entalpia fornecida pela analise
da fase de despressurização, adotado como hipótese conservativa para a ana
li se da contenção dove ser feito da seguinte maneira:

m h = m hrw + m h

h = n V
despress.

onde:

m - taxa de escoamento de massa prevista pelo programa RELAP4/K0DD ••
EM (73)

m b = taxa rio pçr.Ofimpnt.o de pntalpin para a contenção a ser usada na
anali se

m hFt/ - taxa de escoamento de entalpia para a contenção prevista pelo
L" programa RELAP4/MOD5 - EM

h = acréscimo de entalpia para a fase de despressurização

n = número de barras de combustível = 28437

Q,,p = eclor liberado pela barra quente

Q ™ ~ calor liberado polo núcleo, calculado pelo programa RELAP4/MODí> -
tw EM

Mi. ,-re~
 l!l3S5n total liberada para a contenção cm toda a fase de desprosaespre.,.. sur̂ ilf;-a-0
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TABELA E.I

DADOS DE PROJETO E CONDÍÇÜES INICIAIS - EDIFÍCIO DA CONTENÇÃO

ITEM

Volume livre da contenção

Volume de água na região liquida

AYea da superfície da piscina

Temperatura inicial da água do poço

Temperatura inicial da atmosfera

Temperatura do ar externo

Pressão total da contenção

Pressão parcial do ar na contenção

Pressão percial do vapor na contenção

UNIDADE

ft3

ft3

ft2

°F
°F

°F

ps ia

psi

psi

VALOR

1,3x106

600

600

120

120

120

15,5463

14,7

0,8-163
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TABELA E.2

PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

Aço

Concreto

Tinta

Condutividade

(BTU/hr f t (

26,00

0,80

0,083

Térmi ca Capacidade Calonfica
Volumetriça

(BTU/fr °F)

56,35

30,00

28,40
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TABELA E.3

DADOS DE PROJETO E CONDIÇÕES INICIAIS - ESPAÇO ANULAR

ITEM

Volume l i v r e

Volume de água na região iTquida

AYea da super f íc ie da p isc ina

Temperatura i n i c i a l da atmosfera

Temperatura do ar externo

Pressão t o t a l

Pressão parc ia l de ar

Pressão parc ia l de vapor

Area de troca de ca lo r

»
UNIDADE

f t 3

f t 3

f t 2

°F
°F

ps ia

psi

psi

f t 2

VALOR

4,4x105

0,0

1770

120

120

14,7

13,85

0,85

1,44x10s
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TABELA E.4

CONDIÇÕES DF CONTORNO - FASE DE DESPRESSURIZAÇÃO

Ruptura da Linha de Sucção da Bomba, C~= 0,6
Origem: Í.FAS de Angra I (69)

Tempo

(s)

0,0
l,0E-8
0,025
0,425
0,67
0,95
1,40
1,95
2,45
3,0
3,6
4,25
5,0
5,8
7,3
7,90
8,5
9.10
9.7

10,40
10,05
11,65
12,25
12,20
13,45
14,00
14,58
14,7405

Taxa de Liberação de
Massa
(LBM/s)

0,0
51340,0
51340,0
60999,7
54934,0
48603,0
45029,0 .
39571,0
32013,0
26348,0
23053,0
20764,0
19173,0
174/9,0
14283,0
12838,0
12773,0
12422.0
11737,0
10281,0
8372,4
7032,3
4746,7
2496,3
707,43
218,44
49,576
0,0

Entalpia

(BTU/LBM)

0,0
542,912
542,912
552,062
560,303
567,867
570,399
575,934
591,635
615,682
633,846
635,547
628,081
625,316
626,430
627,091
582,181
550.105
525,066
505,749
487,280
456,949
460,025
521,091
838,670

1273,393
860,860

0,0
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TABELA E.5

CONDIÇÕES DE CONTORNO - FASE DE DESPRESSURIZAÇÃO
Ruptura na Linha de Sucção da Bomba - Cu= 0,6
Origem: RELAP4/K0D5 - versão EM (67) com

correção de entalpia pelo RÉLAP4/
M0D5 - versão HOT PIN (73)

Tempo

(s)

0,0
0,005
0,05
0,15
0,40
0,45
0,50
1,10 .
1,50
1,51
2,30
2,40
3,40
3,70
3,80
4,00
4,80
5,00
5 20
6,'62
7,0?
8,62
9,42
9,62
9,82

10,20
10,40
10,60
11,40
11,60
11,80
12,00
12,40
13,79
13,99
14,19
14,39
14,79
15,19
15,79
16,80
16,90

Taxa de Liberação de
Mu c ca
1Io i>bd

(BTU/lbm)
0,0

37493,4
54529,1
60142,9
55103,5
54474,4
53494,7
46230,0
42038,1
44165,0
36493,0
35742,8
24348,7
22075,0
21900,4
21030,1
20313,8
20033,6

11800,5
9364,45
6312,62
6144,80
6404,76
6109,13
6480,45
9502,85
7544,67
7600,43
7630,38
7091,86
7190,51
6332,47
5862,29
4763,12
7035,00
6567,85
5962,43
5238,85
4181,73
40/0,91

Entaipia

(BTU/lbm)

551,67
548,01
546,92
547,93
552,11
553,22
557,14
568,64
575,00
576,06
584,56

• 586,94
637,32
651,90
654,34
652,13
634,25
633,24
637, T!
681,65
675,70
578,65
569,31
554,81
537,16
516,04
486,37
431,57
403,66
392,08
379,86
376,24
357,37
321,22
319,87
328,47
297,00
286,27
274,11
255,65
212,50
202,88
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TABELA E.6
CONDIÇÕES DE CONTORNO APUS O FINAL DA DESPRESSURIZAÇÃO

Ruptura na Linha de Sucção da Bomba - Cn= 0,6
Modelo de escoamento bifasico apôs o final da
reinundaçao.
Origem: RFAS de Angra 1(69)

Tempo

(hr)
0,0
0,003944
0,004748
0,005556
0,005859
0,006722
0,003111
0,009500
0,012278
0,013889
0,015056
0,020o!1
0,026127
0,027778
0,037278
0,048389
0,055556
0,065006
0,059197
0,059193
(1 07/179?

0,030278
0.035Ü33
0,091389
0.096944
0,105278
0,106667
0,137222
0,167778
0,198333
0,2302/8
0,262222

Taxa de Adição de
Massa

(lbm/hr)

0,0
0,0
7,76325E+5
9.63332E+5
l,07137E+6
1.09925E+6
1,08791E+6
1,07851E+6
1.06045E+6
1.05014E+6
1.O42G0E+6
1.02G45E+6
9.77410E+5
9,64697E+5
9.05446E+5
8.29175E+5
7,78845E+5
7,lOI55L:+5
6,76307E+5
2.38320E+6
2 ?S3?0F+6
2*3832üíZ+6
2,37960E+6
2,38320E+6
2.38320F.+6
2,38320E+6
2,3R320E+6
2,3832011+6
2,37960F.+6
2.38320L+6
2,383201^6
2.38320E+6

Taxa de Adição de
Energia

(BTU/hr)

0,0
0,0
1,00444E+9
1.24633E+9
1.38598E+9
1.42149E+9
1.40586E+9
1.39266E+9
1.36716E+9
1,35255E+9
1.34183E+9
1.31663F+9
1,24?6' IE+9
1,232:J2Ê+9
1.15036E+9
1.O4745E+9
9.B0816E+8
8.09046E+8
8,47134E+8
1.35360E+9

1.33920E+9
1.33200E+9
1.32480E+9
1,33200E+9
1.32120E+9
6J9200E+8
5,87600!I+S
5,904O0E+8
5.76000E+8
5,68800E+8
5,43600E-i-8
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TABELA F..7

CONDIÇÕES DE CONTORNO APÔS O FINAL DA DESPRESSURIZAÇÃO

Ruptura na Linha do Sucção da Bomba - CD= 0,6
Origem: Fase de Reinundação - RELAP4/M0D5

Versão FLOOD (72) - Escoamento de
vapor
Fase de põs-rcinundação - POSFLU -
modelo de escoamento bifãsico (6).

Tempo

(hr)
0,0
0,005278
0,005389
0.006914
0,007500
0,008956
0,003611
0,009167
0,009722
0,010270
0,010833
0,0^10833
0,061389
0,06?500
0,063611
0,068?.06

. 0,058333
0,01'''??'*
Ò',Õ9üf>Íl
0,101389
0,1041C7
0,100944
0,109722
0,112500
0,115278
0,118056
0,120833
0,1347??
0,151472
0,16?í>03
0,170472
0,194250

Taxa de Adição de
Massa

(lbai/hr)

0,0
0.535880E+6
0.851789E+6
0,974380E+6
3.190694E+6
2,77b456E+6
2,799432E+6
2,784326E!-6
2,752668E+6
1.213747E+6
l,075093E+6 •
1,042391 E*6
0,991437E+6
0,988736E^
0,9862R5E+6
0,977778E:6
0,358000Lr+6
2^'íROnoF+fi
2',35yÒ00E+6
2.358000E+6
2,3D8000L+6
2,358000E+6
2,35800ÜE+6
2.3S8000E+6
2.358000E+6
2,358000E+6
2,35íí000E+6
2,358000EH6
2,358000r-i6
2,3&8000E+6
2,3D8000E+6
2,3f>8000E+6

Taxa de Adição de
Energia

(BTU/lbm)

0,0
0.674352E+9
1,O7B63E+9
1.23473E+9
1,847-9E-:-9
1.88429E+9
1,94970E+9
1.97023E+9
1.97105E+9
1.52711E+9
1,35950E+9
1.32160E+9
1.2B774E+9
1.21C38E+9
1.25100E+9
1.26409E+9
1,60605E+9
1.47176F+9
1J42205E+9
1.36731E+9
1.314R9E+9
1.27031E+9
l,23068E+9
l,19574E+9
l,16486E+9
1.13737E+9
1,11271E+9
l,01965E+9
0,94921Ei-9
0,91C70E+9
0,8£<563E+9
0.85578E+9



135

NOMENCLATURA

SÍMBOLO
A
Cp
Cv
c
D

e
G

g
h

K
k

H
k
m
n
P

P
Q
R '

t
t
At
U

Ú
u
V
V

W
X

y

n

DESCRIÇÃO
Área de troca de calor
Calor específico a pressão constante
Calor específico a volume constante
Capacidade calorífica volumetrica
Coeficiente de difusão
Entalpia específica
Concentração molar
Aceleração da gravidade
Coeficiente de transferência de calor
Coeficiente de transferência de massa

Condutividade térmica
Massa
Taxa de escoamento de massa
Fração molar
Número de moles
Peso molecular
Pressão
Taxa de transferência de calor
Constante dos gases-
Temperatura absoluta
Tempo
Intervalo de tempo
Energia
Taxa de escoamento de energia
Energia interna específica
Volume
Volume específico
Taxa de escoamento de massa
Título termodinâmico
Coordenada de espaço
Coeficiente de expansão térmica
Eficiência

UNIDADE
ft' o

BTU/lbm °R
BTU/lbm °R
BTU/ft3 °R

ft3/hr
BTU/lbm

ft/hr
BTU/hr ft2

Ibmol/hr ft
BTU/hr ft °

Ibm
lbm/hr ft 2

—

—

Ibm/lbmol
lbf/in2

BTU/hr
lbf ft3/in2 lbm

°R
hr
hr
BTU
BTU/hr
BTU/lbm
ft3

ft3/! bni
lbm/hr

—

ft

ftA

°R



136

STKBOLO DESCRIÇÃO UNIDADE

0 Fluxo de calor super f i c ia l

l i Viscosidade

p Densidade

BTU/hr f t '

lbm/hr f t

l bm/ f t 3

TKDICES

a
ar
d
eb

g
i
1
Is

P
s
sx
V

vs

Água
Ar
Despressurização
Ebulição
Região gasosa
Interface
Líquido
Líquido saturado
Região líquida ou piscina
"Spray"
Superfíficie de estrutura conriutora de calor
Vapor
Vapor saturado
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