
  

 

 

  

 

 

 

ANÁLISE ACOPLADA TERMO-HIDRÁULICA-NEUTRÔNICA DE UM CANAL 

DE RESFRIAMENTO DO NÚCLEO DE UM PWR 

 

 

 

 

Renata Suellen Alves Krusche 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Nuclear, COPPE, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em 

Engenharia Nuclear.  

Orientador: Su Jian 

                      

 

 

 

Rio de Janeiro 

Setembro de 2015 





 iii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krusche, Renata Suellen Alves 

Análise Acoplada Termo-Hidráulica-Neutrônica de 

um Canal de Resfriamento do Núcleo de um PWR/ Renata 

Suellen Alves Krusche. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 

2015. 

XII, 76 p.: il.; 29,7 cm. 

Orientador: Su Jian 

Dissertação (mestrado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de 

Engenharia Nuclear, 2015. 

Referências Bibliográficas: p. 73-76. 

1. Acoplamento neutrônico. 2. Análise termo-

hidráulica 3. Canal de resfriamento. 4. Simulação 

Computacional. I. Jian, Su. II. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Nuclear. 

III. Título. 

 

 

 

 

  



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mesmo as pessoas que dizem que tudo está predeterminado 

e que não podemos fazer nada para mudá-lo, olham para 

os dois lados antes de atravessar a rua.” 

Stephen Hawking 

 



 v 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

A Deus, pela proteção e pelas oportunidades agraciadas no decurso da minha 

trajetória. 

Aos meus pais, pelo amor e por todo esforço atribuído para a minha boa 

formação e educação. 

À Izinha, pela amizade e pela torcida incondicional para o meu sucesso. 

Ao meu amor, Felipe, pela cumplicidade, pelo constante incentivo ao meu 

crescimento intelectual e pelo encorajamento nos momentos em que me achava 

esmorecida. 

Ao meu magistral orientador, Su Jian, que a todo instante incitou a minha auto-

confiança e me apoiou com muita paciência e boa vontade. 

Ao meu grande exemplo de liderança, CMG (IM) Isaac Newton Vieira, cujo 

apoio foi substancial para o progresso na minha carreira naval. 

Aos meus amigos e colegas de trabalho que acompanharam, de alguma forma, 

essa minha conquista, e transmitiram boas vibrações para que o meu objetivo pudesse 

ser atingido. 

À Marinha do Brasil, por ter me concedido a oportunidade de me aprimorar e 

trabalhar em um domínio no qual eu, antes mesmo de me tornar Oficial, já acreditava e 

me inspirava: a Engenharia Nuclear. 

 

  



 vi 

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

 

ANÁLISE ACOPLADA TERMO-HIDRÁULICA-NEUTRÔNICA DE UM CANAL 

DE RESFRIAMENTO DO NÚCLEO DE UM PWR 

 

 

Renata Suellen Alves Krusche 

 

Setembro/2015 

 

Orientador: Su Jian 

 

Programa: Engenharia Nuclear 

 

Um programa computacional foi desenvolvido para uma análise acoplada termo-

hidráulica e neutrônica de um típico núcleo de um Reator a Água Pressurizada (PWR), 

baseada no modelo aperfeiçoado de parâmetros concentrados para a condução de calor 

transiente na vareta combustível e as equações da cinética pontual com seis grupos de 

nêutrons retardados. A aproximação de Hermite para integrais foi utilizada para obter as 

temperaturas médias no combustível e no revestimento na direção radial. A equação do 

transporte de energia transiente para a temperatura do fluido refrigerante na direção 

longitudinal para o subcanal foi discretizada em um conjunto de equações diferenciais 

ordinárias no tempo usando-se o método de diferenças finitas. O sistema acoplado de 

equações diferenciais ordinárias para as temperaturas médias do combustível e do 

revestimento, e a temperatura global do refrigerante a cada ponto de discretização 

longitudinal ao longo do canal de resfriamento foi resolvido numericamente utilizando-

se um ODE solver. A análise híbrida analítica-numérica foi implementada no software 

Wolfram Mathematica. O comportamento dinâmico do núcleo do PWR durante 

inserções de reatividade tipo “degrau” e “rampa” e a perda parcial de vazão devido à 

parada de bombas no circuito primário foi analisado. 

 

  



 vii 

 

 

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

 

COUPLED THERMAL-HYDRAULIC-NEUTRONIC ANALYSIS OF A PWR CORE 

COOLLING CHANNEL 

 

 

Renata Suellen Alves Krusche 

 

September/2015 

 

Advisors: Su Jian 

 

Department: Nuclear Engineering 

 

 A computational program was developed for coupled thermal-hydraulic 

and neutronic analysis of a Pressured Water Reactor (PWR) core, based on a lumped 

parameter model of heat transient conduction in fuel rod, the cooling fluid energy 

equation along a cooling subchannel, and the point kinetics equations with six groups of 

delayed neutrons. Hermite approximations for integrals are used to obtain average 

temperatures in fuel and cladding radial direction. The transient energy transport 

equation for bulk temperature of the cooling fluid in axial direction of a subchannel was 

discretized into a set of ordinary differential equations in time by using the finite 

differences method. The coupled system of ordinary differential equations for average 

fuel and cladding temperatures in the fuel and cladding and the bulk temperature of the 

coolant at each longitudinal discretization points along the cooling subchannel was 

solved numerically by using an ODE solver. The hybrid analytical-numerical analysis 

was implemented in Wolfram Mathematica software. The dynamic behavior of a PWR 

core during reactivity insertion of “step” and “ramp” types and partial loss of flow due 

to primary circuit pump failure was analysed. 

 



Sumário

1 Introdução 1

1.1 Contextualização - Uma breve explanação sobre o reator PWR (Pres-

surized Water Reactor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4 Organização do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Revisão Bibliográ�ca 8

2.1 A física do núcleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.1 Cinética Pontual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Estudos envolvendo acoplamento termo-hidráulico-neutrônico . . . . . 12

2.3 Parâmetros concentrados para modelagens termo-hidráulicas . . . . . 22

3 Fundamentos físico e matemático 29

3.1 O modelo físico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2 O modelo matemático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2.1 Equações para o transporte de calor radial . . . . . . . . . . . 32

3.2.2 Equações para o transporte de calor longitudinal . . . . . . . . 36

3.2.3 Equações da Cinética Pontual . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2.4 Discretização pelo método de Diferenças Finitas . . . . . . . . 41

4 Resultados e discussões 44

5 Conclusões e Sugestões 70

5.1 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

viii



5.2 Sugestões para trabalhos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Referências Bibliográ�cas 73

ix



Lista de Figuras

1.1 Pastilhas combustíveis (Ulmer-Scholle,2013) . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Elemento combustível. Disponível em <http://online.jornaldointerior.net/

economia/angra-1-contara-com-novo-projeto-de-elemento-combustivel.ji>

Acesso em 3 de julho de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Esquema simpli�cado do circuito primário de um PWR . . . . . . . . 4

2.1 Esquema básico da reatividade de um reator nuclear . . . . . . . . . . 11

3.1 Seção transversal de uma parcela do núcleo . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2 Esquema da pastilha combustível e suas regiões . . . . . . . . . . . . 31

3.3 Seção longitudinal de uma parcela do núcleo . . . . . . . . . . . . . . 31

3.4 Per�l de temperatura longitudinal do combustível em um típico PWR 37

3.5 Esquema de divisão do sistema combustível+revestimento+refrigerante 42

3.6 Relação entre as variáveis envolvidas no sistema . . . . . . . . . . . . 43

4.1 Esquema simpli�cado do canal de resfriamento . . . . . . . . . . . . . 47

4.2 Temperaturas do combustível, do revestimento e do refrigerante do

reator quando este é submetido à inserção degrau de reatividade de

$0,5. As linhas na cor alaranjada indicam as temperaturas do combus-

tível, as linhas na cor azul indicam as temperaturas do revestimento e

as linhas na cor verde indicam as temperaturas do refrigerante, para

as três malhas escolhidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.3 Potência do reator quando este é submetido às inserções degrau de

reatividade de $0,25 e $0,5 e inserções rampa de reatividade de $0,1t

e $0,2t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

x



4.4 Potência do reator quando este é submetido à parada repentina de

uma e duas bombas do circuito primário. . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.5 Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à in-

serção degrau de $0,25 de reatividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.6 Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à in-

serção degrau de $0,5 de reatividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.7 Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à in-

serção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . . . 54

4.8 Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à in-

serção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . . . 54

4.9 Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à pa-

rada repentina de uma das bombas do circuito primário. . . . . . . . 55

4.10 Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à pa-

rada repentina de duas das bombas do circuito primário . . . . . . . . 56

4.11 Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,25. . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.12 Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.13 Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . . 58

4.14 Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . . 58

4.15 Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

parada repentina de uma das bombas do circuito primário. . . . . . . 59

4.16 Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

parada repentina de duas das bombas do circuito primário. . . . . . . 60

4.17 Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido

à inserção degrau de reatividade de $0,25. . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.18 Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido

à inserção degrau de reatividade de $0,5. . . . . . . . . . . . . . . . . 62

xi



4.19 Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido

à inserção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . 63

4.20 Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido

à inserção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . 64

4.21 Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido

à parada repentina de uma das bombas do circuito primário. . . . . . 64

4.22 Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido

à parada repentina de duas das bombas do circuito primário. . . . . . 65

4.23 Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,25. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.24 Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.25 Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . . 68

4.26 Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos. . . . . . . 68

4.27 Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

parada repentina de uma das bombas do circuito primário. . . . . . . 69

4.28 Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

parada repentina de duas das bombas do circuito primário. . . . . . . 69

xii



Lista de Tabelas

2.1 Dados usados em cálculos utilizando-se parâmetros concentrados, ob-

tidos da literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.1 Parâmetros físicos obtidos no Todreas e Kazimi (1990) . . . . . . . . 45

4.2 Calores especí�cos obtidos no IAEA (2006) . . . . . . . . . . . . . . . 46

4.3 Propriedades da água obtidas no website do NIST . . . . . . . . . . . 46

4.4 Parâmetros cinéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.5 Tempo de processamento para as diferentes malhas apresentadas . . . 50

xiii



Lista de Símbolos

A Área [m2]

C [adimensional]

Cp Calor especí�co à pressão constante [J/(kgK)]

d Diâmetro [m]

h Coe�ciente de transferência de calor por convecção [W/(m2K)]

k Condutividade térmica [W/(mK)]

L Altura física do núcleo [m]

ṁ Vazão mássica do refrigerante [kg/s]

M Massa de refrigerante no núcleo [kg]

p Pitch [m]

P Potência [W ]

q′0 Geração de calor linear [W/m]

q′′′ Geração volumétrica de calor [W/m3]

r Raio [m]

Rfo Raio do combustível [m]

Rci Raio da parede interna ao revestimento [m]

Rco Raio da parede externa ao revestimento [m]

xiv



t Tempo [s]

T Temperatura [K]

V Velocidade do refrigerante no canal [m/s]

z Eixo longitudinal do canal de resfriamento [m]

β Fração de nêutrons retardados [adimensional]

µ Viscosidade dinâmica do refrigerante [P ]

ρc Massa especí�ca do revestimento [kg/m3]

ρf Massa especí�ca do combustível [kg/m3]

ρ Reatividade [$]

Λ Tempo de geração de nêutrons em um reator [s]

Subscritos

av média

c revestimento

ex externa

f combustível

g "gap"

i referente à família "i"de nêutrons retardados

j unidade de discretização das equações diferenciais

in na entrada do canal

m refrigerante

xv



Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização - Uma breve explanação sobre

o reator PWR (Pressurized Water Reactor)

O processo de geração de energia de uma usina nuclear é muito similar ao das

usinas termoelétricas, com a exceção de que, nestas últimas, a fonte de calor advém

da queima de um combustível fóssil. Já nas usinas nucleares, a origem da energia

se dá em função da �ssão nuclear de determinados elementos químicos que �cam

localizados no núcleo do reator.

No típico PWR, o núcleo é formado por um conjunto de milhares de pastilhas

combustíveis, as quais possuem uma estrutura cerâmica e são compostas de dióxido

de urânio enriquecido. Estas pastilhas são responsáveis por fornecer a fonte de calor

ao reator pela �ssão nuclear do urânio 235, e estão ilustradas na �gura 1.1. Elas

são inseridas e empilhadas dentro do que chamamos de varetas combustíveis. Estas,

normalmente, possuem formato cilíndrico, são compostas por uma liga de zircônio,

e servem como uma barreira física ao escape do material radioativo para o ambiente

externo, e também como elemento estrutural para as pastilhas de UO2. No pequeno

espaço anular entre as pastilhas e a vareta, é inserido gás inerte, como o Hélio, por

exemplo.

As varetas combustíveis são agrupadas de forma a constituírem um arranjo

regular, formando assim os elementos combustíveis, conforme mostra a �gura 1.2.
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Figura 1.1: Pastilhas combustíveis (Ulmer-Scholle,2013)

Um PWR comercial possui usualmente, 121 a 193 elementos combustíveis formados

por 225 a 289 varetascada um (Todreas e Kazimi, 1990).

Dado o início da �ssão nuclear, o controle do �uxo de nêutrons no núcleo é um

dos elementos fundamentais para o seu bom funcionamento. Nos reatores PWR, uma

das formas de controle é feita através da inserção e retirada das barras de controle,

as quais possuem em sua composição materiais altamente absorvedores de nêutrons.

Estes materiais limitam o �uxo neutrônico em todas as direções, tanto axial quanto

radial. Além disso, um ajuste �no da taxa de �ssão é permitido pela adição de ácido

bórico no �uido responsável por refrigerar o núcleo. Esta solução também possibilita

uma redução no �uxo neutrônico; porém, de maneira mais gradativa.

O calor gerado pela �ssão do urânio é, então, removido do combustível através

do �uido refrigerante, que pode ser a água (no caso do PWR) ou um metal líquido.

Em se tratando da água, esta é também empregada como agente moderador, isto

é, desacelera os nêutrons rápidos de forma a mantê-los em uma faixa de energia

propícia a gerar novas �ssões, a qual é chamada de faixa da energia térmica. A água,

desta forma, envolve as pastilhas combustíveis de forma a estabelecer-se nos canais

de resfriamento. Segundo Todreas e Kazimi, em condições normais, a água entra

no canal a 286oC e sai a 324oC. Visando evitar que a água sofra ebulição nestas
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Figura 1.2: Elemento combustível. Disponível em

<http://online.jornaldointerior.net/ economia/angra-1-contara-com-novo-projeto-

de-elemento-combustivel.ji> Acesso em 3 de julho de 2015.

temperaturas, o núcleo é pressurizado a 15,5 MPa. Toda a estrutura sobredita é

envolta pelo vaso de pressão do reator, que constitui uma carcaça de aço carbono

que promove a sua sustentação e a proteção contra vazamento de material radioativo.

O reator tipo PWR típico dispõe de quatro bombas no circuito primário, as

quais são as responsáveis pela circulação da água que retira o calor gerado no núcleo.

Costuma-se dizer, deste modo, que o PWR possui quatro circuitos formados, cada

um, por uma bomba (e suas sobressalentes) e um gerador de vapor, conforme mostra

a �gura 1.3. O gerador de vapor é o elemento que permitirá a transferência do calor

do circuito primário para o vapor que será utilizado na turbina.

1.2 Motivação

A crescente demanda global de energia tem motivado esforços no sentido de

prover uma forma de aumentar a sua geração, levando-se em consideração a não

degradação do meio-ambiente. Entre as diversas alternativas, a energia nuclear tem

3



Figura 1.3: Esquema simpli�cado do circuito primário de um PWR

se mostrado uma das mais atrativas por não emanar gases que provocam o efeito

estufa, não depender severamente de condições climáticas, requerer um combustível

barato em (relação à energia produzida) e abundante e, principalmente, por prover

altas taxas de geração de calor. Por este motivo, a tendência é aumentar o número

de usinas nucleares em nível mundial. Além dos 434 reatores nucleares em operação,

72 estão em construção, estimando-se um aumento na geração de mais de 69.000

MW de potência (IAEA, 2014).

No Brasil, temos em operação as usinas nucleares Angra 1 e Angra 2. Ambas

são equipadas com reatores do tipo PWR, o mais comum no mundo. Há também

outra usina, Angra 3, cuja retomada da construção foi aprovada pelo Conselho Na-

cional de Política Energética (CNPE) no dia 25 de junho de 2007, sendo construída

no mesmo sítio e equipada também com um reator PWR.

As expectativas são empreendedoras e otimistas. Contudo, acidentes como os

ocorridos em Chernobyl em 1986, em Three Mile Island em 1979, e em Fukushima

em 2011, mostraram ao mundo o pior do que uma catástrofe radioativa é capaz de

4



ocasionar. Ao mesmo tempo, despertaram necessidades de medidas de segurança

mais incisivas e severas.

Visando evitar novos incidentes, as agências reguladoras e �scalizadoras das

usinas nucleares de todo o mundo têm limitado cada vez mais as condições ope-

racionais dos reatores. Outrossim, elas exigem e averiguam que nenhuma destas

condições sejam excedidas.

Desta forma, é condição para o licenciamento de uma usina a determinação

prévia dos limites de projeto e, ainda, a garantia de que o controle do reator será

realizado dentro desses parâmetros. Assim, é de suma importância a existência do

domínio da tecnologia do reator, de forma que os cálculos envolvidos em simulações

de acidentes sejam os mais realistas possíveis, seja por questões de segurança, seja

por questões econômicas. Neste contexto, a determinação da temperatura alcançada

dentro do reator é um dos parâmetros de maior importância, tanto no projeto quanto

no monitoramento deste em operação.

Uma previsão termo-hidráulica mais precisa e de�nida do reator permite, a

priori, evitar o desequilíbrio térmico e o sobreaquecimento do núcleo, e o derreti-

mento dos seus elementos, fator entre os mais receados e o qual tem o potencial de

causar os maiores danos à usina. Além disso, uma vez que a temperatura in�uencia

diretamente a seção de choque de absorção do Urânio 238, o seu conhecimento pos-

sibilita a otimização da recarga nuclear que é efetuada anualmente, em virtude da

queima do combustível ocorrida durante os meses de operação da planta. Portanto,

o conhecimento prévio das condições térmicas do núcleo, quando submetido a di-

versas situações, permite que a usina seja operada de forma segura, barata e com

equilíbrio no fornecimento de energia.

É fato que uma típica usina nuclear dispõe de um sistema extremamente com-

plexo de instrumentações, o qual permite ao operador o conhecimento de todos os

parâmetros do reator em tempo real. Contudo, a �m de que sejam providas infor-

mações sobre o seu comportamento diante de possíveis condições acidentais (como

perda de refrigerante, inserções bruscas de reatividade, entre outras), não é neces-

sário (e nem conveniente) expor um reator PWR a tais situações.

Portanto, para se chegar a uma boa predição do comportamento térmico dinâ-
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mico de um canal de resfriamento de um PWR, faz-se necessária a análise de dados

experimentais oriundos da literatura, bem como a solução simultânea de equações

termo-hidráulicas e neutrônicas, as quais formam um sistema de resolução extre-

mamente complicada. Outrossim, tal di�culdade é um grande desa�o, e ao mesmo

tempo largamente comum. Portanto, essa solução de equaçõesacarreta, muitas ve-

zes, uma demanda de tempo e de grande esforço computacional.

Ao mesmo tempo, quando se deseja alcançar uma predição aprimorada das

condições de operação do reator, uma grande quantidade de simpli�cações tende a

prejudicar a análise e desviar os resultados de forma que os tornem insu�cientemente

precisos.

1.3 Objetivo

Este trabalho tem como proposta estudar o comportamento térmico dinâmico

dos componentes combustível, revestimento e refrigerante, no sentido longitudinal,

de um esquema típico de um PWR, através de uma simulação de um regime tran-

siente. Para isto, será realizado um estudo comparativo dos resultados gerados por

simulações de inserções de diferentes valores de reatividade e de parada de uma ou

mais bombas do circuito primário.

Neste estudo, foram empregadas as equações que regem o transporte de calor

do combustível para o refrigerante nos sentidos radial e longitudinal. Para a reso-

lução das equações no sentido radial, foi implementado o modelo aperfeiçoado de

parâmetros concentrados. Tendo em vista que o conhecimento básico da fonte de

calor é um pré-requisito para análise do campo de temperatura, para a predição

da potência através de variações de reatividade, serão empregadas as equações da

cinética pontual, com 6 grupos de nêutrons retardados.

Por �m, para a predição do comportamento térmico dos componentes do nú-

cleo no sentido longitudinal, serão implementadas equações propostas por Todreas

e Kazimi (1990), as quais serão discretizadas pelo método de Diferenças Finitas e

resolvidas numericamente, através da função NDSolve do Software Wolfram Mathe-

matica, e o sistema que compreende o acoplamento termo-hidraulico-neutrônico será
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totalmente resolvido no software supramencionado.

1.4 Organização do trabalho

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos, entre os quais, o capítulo 1 contex-

tualiza o leitor acerca do que será apresentado e analisado, apresenta o propósito do

estudo, e relata uma breve introdução das características de um típico PWR e do

cenário atual alusivo à energia nuclear.

O Capítulo 2 descreve, inicialmente, o comportamento básico do núcleo do

ponto de física de reatores, apresenta o modelo aperfeiçoado de parâmetros con-

centrados, e, posteriormente, apresenta trabalhos envolvendo o acoplamento termo-

hidráulico-neutrônico e trabalhos nos quais se utiliza o modelo de parâmetros con-

centrados para modelagens termo-hidráulicas.

O capítulo 3 ilustra o embasamento físico e matemático das equações utiliza-

das na solução do sistema, mostrando a origem das equações para o transporte de

calor radial e longitudinal, bem como a origem das equações da cinética pontual.

Descreve, ainda, quais foram os critérios para a discretização do sistema combustí-

vel + revestimento + refrigerante e para a solução do sistema de 3N + 7 equações

através da determinação das suas condições iniciais.

O capítulo 4 apresenta como foram obtidos os parâmetros físicos e cinéticos

para a solução das equações, e mostra os resultados alcançados no trabalho através

de grá�cos da temperatura em função da altura do reator e em função do tempo,

para os componentes combustível, revestimento e refrigerante. Nele, também são

comentadas as razões para o comportamento térmico encontrado para cada compo-

nente.

Por �m, no capítulo 5, é apresentada uma breve análise crítica do trabalho, e

são propostas sugestões para melhorias nos resultados de trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Revisão Bibliográ�ca

2.1 A física do núcleo

A reação de �ssão nuclear, provocada pela colisão de nêutrons com núcleos

pesados, é o principal fator responsável pela produção de calor no combustível.

Surge, portanto, a necessidade do entendimento de como se comporta a população

de nêutrons perante a alguns fenômenos inerentes à reação de �ssão. Dada tal

imposição, é possível categorizar os nêutrons produzidos em um reator nuclear em

3 tipos, de acordo com a sua origem:

a) Nêutrons prontos � Aqueles nascidos imediatamente (frações de microsse-

gundos) após um evento de �ssão. Representam cerca de 99% dos nêutrons emitidos

na �ssão;

b) Nêutrons retardados � Aqueles nascidos com um intervalo de tempo de

milissegundos até segundos, em função do decaimento radioativo dos produtos de

�ssão; e

c) Nêutrons externos � Aqueles provenientes de fontes externas (não é fonte

da �ssão em si).

As equações da cinética pontual descrevem o comportamento temporal do

�uxo de nêutrons no reator, desta forma, é negligenciada a sua variação espacial no

interior do reator.

Os nêutrons retardados nascem em decorrência do decaimento radioativo dos

produtos de �ssão. Seu surgimento pode variar de milissegundos até segundos ou
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minutos após o evento da �ssão. É graças a esses nêutrons que um reator nuclear é

passível de ser controlado. Em função do alto tempo para que ocorra a �ssão dos

núcleos pesados, é possível reuni-los e ter uma estimativa média do seu tempo de

vida e abundância. Tipicamente, eles são agrupados em 1 grupo, 6 grupos e até,

nos dias atuais, 8 grupos. Neste trabalho serão considerados 6 grupos de nêutrons

precursores, por ser a abordagem mais comum nos trabalhos atuais.

2.1.1 Cinética Pontual

Conforme será apresentado no próximo capítulo, as equações da cinética pon-

tual são dadas por:

dP (t)

dt
=
ρ(t)− β

Λ
P (t) +

6∑
i=1

λiCi(t) (2.1)

dCi(t)

dt
=
βi
Λ
P (t)− λiCi(t) (2.2)

Onde P(t) é a potência nominal do reator, ρ é a reatividade dependente do

tempo, Λ é o tempo de geração dos nêutrons prontos, β é a fração total de nêutrons

retardados, βi é a fração de nêutrons retardados no grupo i, λi é a constante de

decaimento do grupo i e Ci é a concentração do i-ésimo grupo precursor.

Como pode ser visto, as equações da cinética pontual permitem associar o com-

portamento da potência do reator com a variação da reatividade. Estas equações

têm sido amplamente empregadas em estudos utilizando diversos tipos de aproxima-

ções. Neste trabalho, serão consideradas situações onde a reatividade será inserida

ou removida através de funções degrau. Tipicamente, este tipo de função é ampla-

mente utilizado para variações de reatividade, e alguns estudos os quais abordam a

função degrau serão citados neste capítulo.

Reatividade de realimentação

Quando a potência do reator é alterada, as temperaturas dos seus vários com-

ponentes também se alteram. Esta mudança acarreta transformações na estrutura
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nuclear do combustível e de todos os outros componentes do reator, e, consecutiva-

mente, na taxa de �ssão nuclear. Este fenômeno gera o que chamamos de reatividade

de realimentação. A taxa de �ssão é alterada em função da temperatura pelas se-

guintes razões:

1. A expansão térmica do refrigerante irá reduzir sua densidade e, consequente-

mente, o número de nucleons por volume especí�co, o que fará com que os

nêutrons do combustível tenham maiores alcances antes que colidam com os

núcleos do refrigerante. Desta forma, cria-se um aumento na fuga de nêutrons

do núcleo do reator, acarretando, assim, um decréscimo na reatividade;

2. As mudanças na temperatura dos componentes do núcleo irão provocar mu-

danças no espectro de energia dos nêutrons térmicos e, por conseguinte, o

balanço entre as taxas de �ssão e absorção dos mesmos; e

3. Um aumento na temperatura do combustível irá aumentar também a seção

de choque de captura no U-238. Em função deste fenômeno, o número de

nêutrons, que seriam eventualmente fontes de �ssão, passa a diminuir. Como

consequência, este efeito irá contribuir para a diminuição da reatividade (efeito

Doppler).

A �gura 2.1 representa como a reatividade de realimentação in�uencia a po-

tência do reator.

Dados os três principais fatores os quais propiciam a existência da reatividade

de realimentação, esta é determinada pelo cálculo da seguinte equação:

ρ(t) = ρex(t) + αMδρc − αT δTC − αF δTf (2.3)

Onde ρex(t) corresponde à reatividade introduzida externamente, e o restante

dos termos correspondem aos efeitos de realimentação induzidos pelos seguintes fa-

tores: mudanças na densidade do �uido refrigerante (δρc) mudanças na temperatura

do refrigerante / efeitos de espectro (δTC), e mudanças na temperatura do combus-

tível / efeito Doppler (δTf ). Os coe�cientes correspondentes são, respectivamente,

αM , αT e αF .
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Figura 2.1: Esquema básico da reatividade de um reator nuclear

Cálculos neutrônicos realizados para o Greek Research Reactor-1 (GRR-1)

mostraram que as variações δρ/∂Tc, δρ/∂Tf e δρ/∂ρc permanecem praticamente

constantes em uma extensa faixa de variação de Tc, Tf e ρc, respectivamente (Housi-

adas, 2002). Isto faz com que os coe�cientes αM , αT e αF possam ser experimental-

mente determinados. Assim, a equação acima torna-se uma excelente aproximação

válida para largas mudanças, o que justi�ca seu uso em análises transientes. Estudos

de Mirza et al. (1998) e Nasir et al. (1999), entre outros encontrados na literatura,

também foram desenvolvidos com o intuito de obter-se valores aproximados para

tais coe�cientes (ver tabela abaixo).

Na aplicação da equação (2.3), deve-se ser considerado que δρc = ρc(Tc) −

ρc(Tc(t = 0)), e δTf = Tf − Tf (t = 0).
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Tabela 2.1: Dados usados em cálculos utilizando-se parâmetros concentrados, obti-

dos da literatura

Mirza et al. (1998) Nasir et al. (1999) Housiadas (2000)

Reator "Típico MTR" PARR-1 GRR-1

αM($/g cm−3) 38, 142 52,90 35, 799

αT ($/oC) 8, 2186× 10−3 8, 2000× 10−3 1, 341× 10−2

αF ($/oC) 3, 180× 10−3 2, 625× 10−4 2, 370× 10−3

2.2 Estudos envolvendo acoplamento termo-hidráulico-

neutrônico

O conhecimento da população de nêutrons, e, portanto, da fonte de calor no

núcleo é um pré-requisito essencial para análises térmicas no reator, as quais, em

compensação, são necessárias para a de�nição das propriedades físicas e nucleares

do combustível, refrigerante, e materiais estruturais. Isto permite o que chamamos

de acoplamento neutrônico, o qual fornece a previsão das condições do reator tanto

em estado estacionário quanto em regime transiente, a partir da sua cinética.

Diversos estudos vêm sendo elaborados com o intuito de prever, da forma

mais realista possível, a dinâmica do comportamento térmico do combustível e do

refrigerante de PWR's, e de outros tipos de reatores, levando-se em consideração

o �uxo neutrônico proveniente da pastilha de urânio e de outro combustíveis. Em

um levantamento bibliográ�co, é possível encontrar numerosos métodos de solução

para problemas envolvendo simulações de acidentes com vazamento de refrigerante

ou inserção de reatividade em geral.

Kerlin et al. (1976) implementou um modelo simpli�cado, baseado no Método

das Variáveis de Estado, para a Planta Nuclear H.B. Hobinson. Foi estudado o

comportamento do reator perante variações da posição da barra de controle. A

formulação consistiu em um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem.

Para cada seção transversal do núcleo, foram considerados um nó para o com-
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bustível e dois nós para o refrigerante. Foram comparados, desta maneira, dois

modelos, o primeiro com 45 nós para o transporte de calor (15 para o combustível e

30 para o refrigerante), e o segundo com apenas 3 nós (1 para o combustível e 2 para

o refrigerante). Os resultados desses dois modelos se mostraram consideravelmente

parecidos, e, por essa razão, o modelo mais simples foi implementado para todo o

sistema. As temperaturas médias para o combustível e o refrigerante, desta forma,

foram obtidas perante a perturbações no sistema e comparadas com dados expe-

rimentais da planta. Para �ns de simpli�cação, foi considerada como temperatura

média do refrigerante a temperatura do primeiro nó.

Como parte do trabalho, também foi implementado um modelo matemático

para o pressurizador, baseado na conservação de massa, energia e volume, e as-

sumindo as condições de saturação para a mistura líquido-vapor. Por sua vez, o

gerador de vapor recebeu uma modelagem simpli�cada, a qual era aplicável para

pequenas perturbações no sistema, como simpli�cação.

Onega e Karcher (1976) implementaram um modelo para um PWR envolvendo

parâmetros concentrados, no qual foi assumido um �uxo mássico de refrigerante

constante. Para os cálculos, somente um nó foi considerado, tanto para o combustível

quanto para o refrigerante. A resistência ao transporte de calor no revestimento foi

negligenciada.

As equações da cinética pontual e do transporte de calor foram arranjadas

em forma matricial. A matriz foi inserida em uma equação integral e resolvida

iterativamente, pelo método desenvolvido por Hansen et al.1 e Porsching2. Os

resultados obtidos foram comparados com os de Kerlin et al. (1976).

Lin et al. (1998) elaboraram uma modelagem utilizando a metodologia desen-

volvida por Clausse e Lahey Jr. (1990)3 para analisar a dinâmica de escoamentos

monofásicos e bifásicos em um canal de aquecimento de um BWR. Neste trabalho,

as equações diferenciais parciais oriundas da conservação de energia e momentum

no canal de resfriamento foram transformadas em equações diferenciais ordinárias

1K. F. HANSEN, B. V. KOEN, and W. W. LITTLE, Nuc. Sci. Eng., 22, 51 (1965)
2T.A. PORSCHING, Nuc. Sci. Eng., 25, 183 (1966)
3Clausse, A., Lahey Jr., R.T., 1990. Investigation of periodic and strange attractors in boiling

�ows using chaos theory. In: Proc. 9th Int. Heat Transf. Conf. Jerusalum, 378.
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utilizando-se o Método da Aproximação Nodal de Galerkin. Posteriormente, es-

tas foram integradas, manipuladas e acopladas com as equações de conservação de

energia na vareta combustível e as equações da cinética pontual.

A modelagem abordou diversas simpli�cações, entre elas, a aceitação de que

as propriedades do sistema eram constantes, de que o �uxo de calor era uniforme na

direção axial, de que o �uido de entrada no canal de aquecimento era subresfriado

e de que a resistência térmica do revestimento poderia ser negligenciada.

O conjunto de todas as equações acopladas (exceto a equação da densidade do

nêutron e a equação da concentração de nêutrons retardados, que foram resolvidas

analiticamente) foi resolvido pelo código SDRIV2, o qual utilizou o Método Multi-

Valor de Gear. Os resultados permitiram a análise da estabilidade do sistema, e

foram comparados com dados experimentais obtidos na literatura a �m de veri�car

a con�abilidade do modelo.

Han (2000) apresentou modelos dinâmicos simpli�cados para processos termo-

hidráulicos em uma planta nuclear, os quais envolveram uma análise do circuito

primário, incluindo o comportamento dinâmico de um UTSG (U-Tube Steam Ge-

nerator). Neste trabalho, os modelos foram apresentados separadamente para cada

componente do circuito.

No núcleo, foram empregadas as equações da cinética pontual com 6 grupos

de nêutrons precursores, e a reatividade de realimentação foi adotada como uma

função da temperatura do combustível e do refrigerante. O modelo de parâmetros

concentrados foi utilizado para o cálculo da temperatura da vareta combustível e

da temperatura do refrigerante, sendo esta considerada como uma região com um

único nó. Foram incluídos cálculos para a bomba do �uido refrigerante.

Como o principal interesse nessa análise transiente foi o processo termo-hidráulico

de um típico UTSG, o modelo deste componente contou com um balanço de energia

unidimensional para a interação entre o refrigerante do circuito primário e o vapor

do circuito secundário. Foram incluídos cálculos para a bomba de alimentação do

circuito secundário.

Os cálculos foram empregados no código DESIRE/N96T e foi veri�cada a

resposta do reator diante de um aumento de 10% na vazão de vapor no UTSG.
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Temperaturas do combustível, do refrigerante e do vapor, reatividade, potência e

pressão do vapor foram analisados.

El-koliel et al. (2005) modelaram um Acidente com Reatividade Induzida

(RIA), termo de�nido como circunstância na qual pode ser iniciada pela ruptura

da linha do refrigerante ou falha no mecanismo das barras de controle. O modelo

proposto foi desenvolvido a �m de descrever o comportamento térmico transiente de

combustível, de forma a prever a possibilidade de fusão do revestimento da vareta.

Não foi estudado o comportamento térmico axial desse sistema.

A modelagem do RIA foi dividida em três subsistemas: cinética do reator, nú-

cleo do reator, sistema termo-hidráulico de refrigeração, e liberação dos produtos de

�ssão do UO2 no combustível do PWR. No cálculo do balanço termo-hidráulico, foi

empregado o modelo de parâmetros concentrados para as equações, para o combus-

tível e para o refrigerante, sendo desprezada a resistência de calor no revestimento

e no gap entre a pastilha e a vareta. Para a resolução do sistema das equações da

cinética pontual, foram empregados o método de diferenças �nitas e o método de

Runge Kutta. E, por sua vez, as concentrações dos elementos na vareta combustível

foram calculadas a partir do código ORIGEN2.

Golovko et al. (2000) desenvolveram uma modelagem para algumas situações

transientes em um Reator Nuclear de Leito Fluidizado (FLUBER), o qual consiste

em um tubo composto de gra�te, com espessura de aproximadamente 1m, preen-

chido com diversas micro-esferas de combustível. O gás Hélio foi utilizado como

refrigerante e gás de �uidização. Neste tipo de reator, a reatividade cresce com o

aumento do �uxo de Hélio na direção ascendente, em virtude da in�uência da pa-

rede de gra�te, a qual funciona como moderadora e re�ete os nêutrons rápidos que

escapam da zona ativa do núcleo.

No referido trabalho, a simulação do processo dinâmico se dividiu em três

partes: uma que descrevia a expansão do leito �uidizado como uma função da taxa

de �uxo de massa, um modelo termo-hidráulico que descrevia o comportamento das

temperaturas de combustível e do gás refrigerante em uma função da potência do

reator, e o acoplamento neutrônico possibilitado pelo uso das equações ordinárias

da cinética pontual.

15



No modelo termo-hidráulico, foram consideradas duas regiões (combustível e

refrigerante), sendo aplicada uma equação para cada região. Foi empregado um

modelo bastante simpli�cado de parâmetros concentrados, no qual as temperaturas

para o combustível e para o refrigerante foram consideradas iguais, argumentando-se

que a diferença entre tais temperaturas não excedia 1K. Esta simpli�cação permitiu

que o modelo fosse interpretado como um de uma única zona, ao invés de duas,

como na proposta inicial.

A �m de prever o comportamento térmico transiente do reator de pesquisa

IAEA 10-MW MTR (Material Testing Reactors), Kazeminejad (2006) promoveu

tentativas de estabelecer limites operacionais para o seu mecanismo de circulação

natural. Os limites para a inserção de reatividade foram baseados na temperatura

a qual inicia-se o processo de ebulição do �uido no canal de refrigeração.

Nos cálculos, foi utilizado o "método da colocação ortogonal"para resolver as

equações de condução de calor radiais e axiais, as quais foram obtidas utilizando-se

uma modelagem termo-hidráulica baseada em equações de conservação de massa,

momentum e energia.

Tais equações diferenciais foram combinadas e serviram na montagem de uma

matriz de equações para a obtenção das temperaturas axiais, a qual foi resolvida

pelo método iterativo Gauss-Seidel.

As equações da cinética pontual foram utilizadas para a previsão do com-

portamento da potência, a qual in�uencia o comportamento da temperatura do

refrigerante. Para derivar a solução destas, foi aplicada uma modi�cação do método

Runge-Kutta, a qual foi implementada por Sanchez (1989), fornecendo resultados

razoavelmente precisos da dinâmica da potência com relação à variação de reativi-

dade.

Kazeminejad desenvolveu ainda outros dois trabalhos envolvendo análises termo-

hidráulicas de reatores de pesquisa. Em 2008, foi proposto um modelo que incorpo-

rasse os elementos na análise de um acidente por perda de refrigerante por longos

períodos. A simulação deste acidente foi complementada com um estudo da inversão

do �uxo do refrigerante e, subsequentemente, com o estabelecimento da circulação

natural.
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Neste trabalho, foi aplicado um modelo simpli�cado de parâmetros concentra-

dos para a resolução das equações termo-hidráulicas, as quais foram obtidas a partir

do balanço energético do combustível e do revestimento. O sistema destas equações,

acopladas com as da cinética pontual, foi resolvido utilizado-se, também, o método

de Runge-Kutta modi�cado.

Já em 2012, foi desenvolvido um trabalho considerando um sistema submetido

à convecção forçada durante toda a análise, e apenas a inserções de reatividade

externas foram simuladas. A �m de que fosse simpli�cada a resolução do sistema de

equações termo-hidráulicas, o sistema foi considerado como sendo um canal simples,

envolvido pelo revestimento, que se deu em forma de duas placas planas. Como

foi estudado o comportamento axial da temperatura no canal, as equações termo-

hidráulicas foram resolvidas pelo Método de Resíduos Ponderados (MWRs), como

uma forma substituta ao método de Diferenças Finitas.

Khater et al. (2007) propuseram um modelo para predizer a resposta do reator

de pesquisa egípcio ETRR-2, quando submetido a diferentes eventos com inserção

de reatividade, como uma retirada indesejada da barra de controle. O método de

Runge-Kutta foi utilizado na resolução das equações da cinética pontual. As equa-

ções termo-hidráulicas foram aplicadas utilizando-se o conceito da lei da conservação

de massa, energia e momentum, onde o canal de resfriamento foi dividido em N zo-

nas axiais, com N+1 nós axiais. Para cada nó, a equação diferencial do transporte

de calor foi resolvida pela aproximação por diferenças de Lax e Wendro� (1960)4,

o que permitiu a obtenção do per�l de temperatura axial do canal. As regiões do

combustível e do revestimento foram divididas, igualmente, em N zonas axiais e

N+1 nós axiais.

No trabalho, foram simulados cenários com inserção linear e inserção tipo

rampa de reatividade, com e sem scram. O modelo foi simulado no programa

ETRR2-RIA, criado para este �m. Os parâmetros obtidos com os cálculos, como

pico de potência, temperatura máxima do combustível, temperatura máxima da su-

perfície do revestimento, temperatura de saída do refrigerante e energia liberada no

4Lax, P., Wendro�, B., 1960. Systems of conservation laws. Communications on Pure and

Applied Mathematics 13, 217-237.
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pico de potência foram comparados com os obtidos no reator de referência IAEA-

TECDOC, 19805.

Dong et al. (2009) desenvolveram um trabalho envolvendo a predição de um

circuito envolvendo o núcleo do reator, saída do reator, tanque de topo, trocador

de calor primário, saída do trocador de calor primário, tanque inferior e entrada do

núcleo para o reator LTR THR-5.

Na modelagem do circuito primário, foi empregado o modelo de parâmetros

concentrados para as equações da condução de calor, onde o combustível foi consi-

derado como tendo a forma de placas. Foi desprezada a existência do revestimento,

e não foi analisado o comportamento axial da temperatura do canal do refrigerante.

Todos os cálculos foram efetuados no software MATLAB/SIMULINK.

Lu et al. (2009) desenvolveram um código computacional para análises termo-

hidráulicas em reatores de pesquisa com combustível em forma de placas (THAC-

PRR), o qual se baseou em conceitos e leis fundamentais da conservação de massa,

energia e momentum. Particularmente, o código estudou o transporte de calor do

combustível para o refrigerante utilizando o modelo aperfeiçoado de parâmetros con-

centrados, que foi empregado para a obtenção do per�l de temperatura transversal

do sistema. No trabalho, também foi estudado o per�l de temperatura dos elemen-

tos do núcleo na direção axial. Para isso, o combustível foi dividido em 21 nós na

direção axial.

Foram realizadas simulações para situações com retirada acidental da barra

de controle, perda acidental de refrigerante e bloqueio do canal de resfriamento. A

resolução do sistema de todas as equações diferenciais, incluindo as da cinética pon-

tual, se deu pelo Método Multi-Valor de Gear, e permitiu a obtenção de parâmetros

dinâmicos como potência, vazão mássica do refrigerante, entalpia, etc.

Os resultados foram comparados com os obtidos nos estudos de Gaheen et al.

5IAEA-TECDOC, 1980. Research Reactor Core Conversion from the use of Highly Enriched

Uranium to the use of Low Enriched Uranium Fuels, Guidebook. Tecdoc, 233, Tecdoc, 643.
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(2007)6, Hamidouche et al. (2004)7 e IAEA (1992)8.

Sathiyasheela (2009) propôs um método de predição das temperaturas do com-

bustível, do revestimento e do refrigerante em um típico reator LMFBR (Liquid Me-

tal Fast Breeder Reactor. Como foi focada, neste trabalho, a resolução das equações

da cinética pontual, o modelo termo-hidráulico foi extremamente simpli�cado. Para

a resolução das equações térmicas, utilizou-se o modelo de parâmetros concentrados

clássico. O comportamento térmico axial também não foi estudado no trabalho.

Para as equações da cinética pontual, foi proposta uma solução em potências

de séries. Nela, as equações foram arranjadas na forma matricial, e os coe�cientes

das séries foram obtidos através das relações de recorrência. O método foi desen-

volvido na linguagem Fortran. No trabalho, foram criadas situações de inserção de

reatividade no reator, e o método proposto foi associado às equações da condução

de calor.

Wu et al. (2010) desenvolveram um software chamado TTHAsoft 1.0, utili-

zado para análises termo-hidráulicas do reator chinês avançado de água pressuri-

zada Qinshan AC-600. O software também foi baseado em equações que regem os

princípios básicos da conservação de massa, energia e momentum. Na modelagem

do sistema, levou-se em consideração alguns componentes do circuitos primário e se-

cundário, sendo que no circuito primário foi estudado o comportamento dinâmico do

canal de resfriamento do núcleo, do pressurizador, do gerador de vapor e da bomba.

O canal de resfriamento foi dividido em um número de nós variável e escolhido

de acordo com os requerimentos dos cálculos. O método numérico de Gear (alternado

com o método preditor-corretor de Adams) foi o selecionado para a resolução do

conjunto das equações diferenciais. Dados então o modelo teórico e os métodos de

solução, o código de simulação foi desenvolvido na linguagem Fortran e a interface

6Gaheen, M.A., Sayed, Elaraby, Naguib, Aly M., Nagy, M.S., 2007. Simulation and analysis of

IAEA benchmark transients. Progress in Nuclear Energy, 217-229.
7Hamidouche, T., Bousbia-Salah, A., Adorni, M., D?Auria, F., 2004. Dynamic calculations of

the IAEA safety MTR research reactor benchmark problem using RELAP5/3.2 code. Annals of

Nuclear Energy 31, 1385-1402.
8IAEA TECDOC-643, 1992. IAEA Research Reactor Core Conversion Guidebook, vol.3.

Analytical Veri�cation.
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visual foi elaborada no software Microsoft Visual Studio.NET.

Entre vários cenários simulados, algumas situações envolvendo inserção de re-

atividade, acidente por perda de refrigerante, aumento repentino na temperatura da

água de alimentação, e perda de energia de suprimento da bomba foram analisadas

e comparadas com as fornecidas pelo código RELAP5/MOD3.

Ardaneh e Zaferanlouei (2013) desenvolveram um modelo simpli�cado para

predizer a resposta dinâmica do núcleo do reator IAEA LEU 10-18MW MTR a

inserções externas de reatividade sob convecção natural. A abordagem incluiu o

modelo de parâmetros concentrados clássico para a resolução de ambos os elementos

cinéticos e termo-hidráulicos. Foi estudado, neste trabalho, o comportamento axial

da temperatura do canal do refrigerante.

Duas regiões distintas de temperaturas foram consideradas no modelo: a do

combustível e a do refrigerante, portanto, a resistência do revestimento foi negligen-

ciada. O combustível foi assumido como tendo a forma de placas. O conjunto das

equações diferenciais térmicas, acopladas com as equações da cinética pontual, foi

numericamente resolvido pelo Método Multi-Valor de Gear, onde foi aplicada sua

equação de quarta ordem.

A �m de que fosse veri�cada a credibilidade dos resultados encontrados no

estudo, estes foram comparados aos encontrados na literatura (Kazeminejad, 2006).

Os erros foram considerados aceitáveis. Contudo, a precisão foi afetada em função

do emprego das simpli�cações supracitadas.

Hu et al. (2013) desenvolveram um código computacional, o THACOS, com o

intuito de analisar o comportamento dinâmico do reator CDFR (China Demonstra-

tion Fast Reactor) sob condições de acidente. Em seu trabalho, foram empregados

modelos matemáticos para todo o circuito primário, os quais incluíram o núcleo

(onde foram empregadas as equações da cinética pontual e da condução de calor

para o núcleo), a saída e o reservatório de sódio, a bomba principal e o trocador de

calor intermediário.

Simulando-se situações acidentais as quais incluíam inserções bruscas de re-

atividade e falhas no funcionamento da bomba principal do circuito primário, a

resolução numérica das equações de condução de calor permitiu a distribuição deta-
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lhada da temperatura no canal de refrigeração, o qual, neste trabalho, foi dividido

em 6 nós na direção radial e 9 nós na direção axial.

Barati e Setayeshi (2013) apresentaram um modelo matemático de trigésima

quarta ordem (com trinta e quatro graus de dependência), no qual as equações

da cinética pontual, as termo-hidráulicas e as mudanças na composição do nu-

clídeo durante a sua queima foram resolvidas simultaneamente. Desta forma, foi

formado um conjunto consideravelmente complexo de equações diferenciais. No es-

tudo, considerou-se a fração de nêutrons retardados como uma função do tempo, e

a temperatura do combustível e coe�cientes de reatividade foram utilizados para a

avaliação do regime transiente.

Segundo os autores, o diferencial apresentado pelo presente estudo seria o fato

de que as modelagens empregadas em códigos comuns não levam em consideração a

queima do combustível durante a dinâmica do reator, a qual apresenta vantagens em

análises dinâmicas de longos períodos. Contudo, foi veri�cado que o modelo continha

a limitação de não ser aplicável para todos os comportamentos termo-hidráulicos da

planta em função do seu alto grau de complexidade.

Al-Yahia et al. (2013) analisaram o fenômeno de inversão do �uxo de refri-

gerante no reator referência IAEA 10MW (com combustível em forma de placas)

quando submetido a um LOFA (Loss of Flow Accident). Para a resolução das equa-

ções da cinética pontual, o método de Runge-Kutta de quarta ordem foi utilizado.

Um modelo unidimensional (não especi�cado) foi aplicado para a determinação do

comportamento axial da temperatura do canal de resfriamento, que foi dividido em

N nós axialmente. Foi veri�cada a estabilidade deste método, o qual se mostrou

estável para algumas condições limitadas. Equações envolvendo o balanço entre as

forças de inércia e de fricção no canal também foram empregadas para a determi-

nação do tempo necessário para o início da inversão de �uxo.

Foram simuladas situações envolvendo acidentes com perda lenta e com perda

rápida de refrigerante. O comportamento obtido neste estudo foi confrontado com

diversos outros estudos que utilizaram diferentes códigos computacionais, entre eles

o RELAP5/3.2 e o PARET.

Safarzadeh et al. (2014) elaboraram o acoplamento neutrônico/termo-hidráulico
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para nanopartículas de Al2O3 no refrigerante primário para o reator VVER-1000

(Voda Voda Energo Ractor), a �m de fornecer informações detalhadas do compor-

tamento da sua potência e dos per�s de temperatura em um canal aquecido único.

Os cálculos foram fornecidos pela combinação dos códigos DRAGON e DONJON,

os quais foram empregados para resolver equações de difusão multi-dimensionais por

diferenças �nitas e elementos �nitos.

Uma vez que o modelo aperfeiçoado de parâmetros concentrados será em-

pregado na resolução das equações do transporte de calor no sentido radial, serão

apresentados, a seguir, diversos trabalhos os quais mostraram a con�abilidade e a

credibilidade deste modelo. O levantamento bibliográ�co a seguir mostrará, tam-

bém, que tal modelo é altamente difundido para as análises termo-hidráulicas em

questão.

2.3 Parâmetros concentrados para modelagens termo-

hidráulicas

O modelo de parâmetros concentrados visa simpli�car o processo de resolução

de sistemas de equações diferenciais, propondo a diminuição no número de variá-

veis independentes, e reduzindo, consequentemente, os custos computacionais dos

métodos numéricos envolvidos. É um modelo amplamente utilizado em problemas

de difusão multidimensionais, o qual pode ser classi�cado em duas metodologias

distintas:

A metodologia clássica (CLSA - Classic Lumped System Analysis): Nela, as

propriedades físicas nas regiões de contorno são consideradas iguais às propriedades

médias naquele domínio abordado. Esse mecanismo é extremamente empregado em

problemas de difusão térmica. Contudo, ele apresenta algumas limitações peculiares,

as quais serão apresentadas neste capítulo.

A metodologia aperfeiçoada (ILSA - Improved Lumped System Analysis): Por

sua vez, esta abordagem permite que sejam utilizadas aproximações para a de�nição

das propriedades físicas nas regiões de contorno do sistema. Neste trabalho, serão

empregadas as aproximações de Hermite para integrais, as quais representam um
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conjunto de equações que correlacionam as temperaturas nas fronteiras do sistema

combustível + revestimento + refrigerante com as suas integrais neste domínio. A

expressão geral para aproximação de Hermite para integrais, baseada nos valores do

integrando e de suas derivadas nos limites da integração, é:

∫ a

b

y(x)dx =
a∑
ν=0

Cν(a, b)h
ν+1
i y

[ν]
i−1(a) +

b∑
ν=0

Cν(b, a)(−1)νhν+1
i y

[ν]
i (b) +O(ha+b+3),

(2.4)

onde,

h = b− a (2.5)

e

Cν(a, b) =
(a+ 1)!(a+ b+ 1− ν)!

(ν + 1)!(a− ν)!(a+ b+ 2)!
(2.6)

Assim, é possível deduzir as seguintes aproximações:

H0,0 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
h

2
(y(a) + y(b)) (2.7)

H1,0 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
2h

3
(y(a) + y(b)) +

h2

6
y′(a) (2.8)

H1,1 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
h

2
(y(a) + y(b)) +

h2

12
(y′(a)− y′(b)) (2.9)

H2,0 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
3h

4
(y(a) + y(b)) +

h2

4
y′(a) +

h3

24
y′′(a) (2.10)

H2,1 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
h

5
(3y(a) + y(b)) +

h2

20
(3y′(a)− y′(b)) +

h3

60
y′′(a) (2.11)

A seguir, serão apresentados alguns dos estudos os quais propuseram a apro-

ximação de Hermite para o emprego na resolução de equações de difusão térmica,

bem como estudos comparativos entre as duas metodologias supracitadas, aplica-

dos em modelagens envolvendo acoplamento termo-hidráulico ou termo-hidráulico

neutrônico.
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Mennig e Ozisik (1985) já buscavam alternativas para o aperfeiçoamento do

modelo de parâmetros concentrados. Não obstante o trabalho basear-se no estudo

da dinâmica do derretimento de placas semi-in�nitas, os autores dedicaram-se a

desenvolver uma equação diferencial para a condição de interface do sistema. Assim

através da regra do trapézio, foi estabelecida a temperatura na fronteira entre a

placa e o meio. O conjunto entre estas equações foi chamado de Integral Acoplada.

Entretanto, Cotta e Mikhailov (1997) propuseram, em complemento às equa-

ções do transporte de calor, o emprego das aproximações de Hermite como alterna-

tiva para o aperfeiçoamento desta solução. Em sua obra, eles mostraram que tais

aproximações eram aplicáveis a qualquer geometria.

Desta forma, foi realizado um estudo comparativo entre os resultados obtidos

pelo modelo de parâmetros concentrados clássico, e o modelo aperfeiçoado. No tra-

balho, os valores do número de Biot foram escolhidos de forma a explorar o limite

de aplicabilidade do modelo de parâmetros concentrados clássico. As soluções nu-

méricas obtidas para ambas as aplicações evidenciaram que, utilizando-se um baixo

número de Biot, ambas as aproximações mostraram uma boa concordância com a

solução analítica, e que ambas poderiam ser aceitas como aproximações su�ciente-

mente precisas para a maioria dos problemas de engenharia propostos. Contudo,

não foi observado o mesmo resultado para altos números de Biot. Neste caso, as

soluções obtidas para o modelo clássico mostraram-se consideravelmente divergentes

da solução analítica. Por sua vez, as soluções do modelo aperfeiçoado apresentaram

uma maior precisão, demonstrando um desvio médio menor que 2% das soluções

exatas.

Assim, o modelo de parâmetros concentrados clássico mostrou-se limitado a

problemas com o número de Biot baixo, ou seja, onde a transferência de calor por

convecção na superfície é pequena quando comparada com a condução de calor do

corpo.

Posteriormente, Regis et al. (2000) também utilizaram a aproximação de Her-

mite para a obtenção da temperatura média e do �uxo de calor na direção radial em

um problema de condução de calor em regime transiente, em varetas combustíveis.

Na formulação, foram aplicadas as aproximações H1,0 para a temperatura média do
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combustível e H0,0 para o �uxo de calor do combustível e do revestimento.

No estudo, os resultados de ambos os modelos (clássico e aperfeiçoado) foram

comparados com soluções obtidas por diferenças �nitas das equações diferenciais

parciais originais. Para os cálculos, foram considerados diferentes números de Biot.

Os resultados obtidos também mostraram melhorias signi�cativas com a implemen-

tação do modelo de parâmetros concentrados aperfeiçoados. Nas soluções obtidas

para este modelo, a temperatura média do combustível teve uma excelente concor-

dância com a obtida pelo método de diferenças �nitas, para todos os números de

Biot analisados.

Su e Cotta (2001) desenvolveram um estudo onde foram utilizadas as equações

da cinética pontual para a determinação do comportamento da temperatura e da

potência em um determinado ponto axial no reator. O estudo propôs o acoplamento

neutrônico entre o núcleo e as equações tipicamente térmicas. Ademais, os efeitos

de realimentação foram considerados para a determinação da reatividade total do

núcleo.

Neste estudo, foram implementadas as equações da condução de calor transi-

ente em uma vareta, considerando separadamente o combustível e o revestimento,

nas quais simpli�caram o problema assumindo simetria axial da distribuição de tem-

peratura, e desprezando a condução de calor axial e variação espacial da geração de

calor através da vareta. As condutividades térmicas foram assumidas como inde-

pendentes da temperatura, e negligenciaram a geração de calor no revestimento.

Na tentativa de buscar uma aproximação mais aprimorada para os elementos

do modelo de parâmetros concentrados, eles sugeriram uma relação entre as tem-

peraturas das fronteiras e as temperaturas médias, as quais foram desenvolvidas a

partir das aproximações de Hermite para integrais, que de�nem as temperaturas

médias e os �uxos térmicos. Nesta formulação, foi utilizada a aproximação H1,1

para as temperaturas médias do combustível e revestimento, e a aproximação H0,0

foi utilizada para o �uxo médio de calor.

A partir de simulações de inserção de reatividade e perda de escoamento do

�uido refrigerante, foram obtidos os comportamentos dinâmicos das temperaturas

médias do combustível, do revestimento, do próprio refrigerante e da potência. Os
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resultados foram comparados com os do modelo de parâmetros concentrados clássico,

os quais mostraram comportamentos consideravelmente diferentes.

Por sua vez, Housiadas (2002) desenvolveu um modelo matemático para pre-

dizer a dinâmica de um núcleo de um pequeno PWR. Contudo, a aproximação foi

baseada no modelo de parâmetros concentrados clássico para ambos os efeitos ciné-

ticos e termo-hidráulicos.

Neste segmento, foram considerados os efeitos da temperatura em duas regiões

distintas: a do combustível e a do �uido refrigerante. Assim, o modelo não levou

em consideração as resistências térmicas existentes no revestimento e no espaço

anular entre o combustível e a vareta. Em linha com o conceito de modelo pontual,

as temperaturas do refrigerante e do combustível foram ambas assumidas como

funções separáveis no espaço e no tempo. A única dependência espacial imposta foi

a distribuição estática na direção axial do núcleo. No estudo, foi proposta (mas não

calculada) a determinação da posição onde ocorreria as temperaturas máximas do

combustível e do �uido refrigerante.

Como resultado das equações implementadas, o modelo forneceu o compor-

tamento dinâmico médio da reatividade total, da potência do núcleo, temperatura

do combustível e temperatura do refrigerante, quando aplicadas diferentes inserções

de reatividade no reator. O modelo matemático mostrou-se computacionalmente

econômico, por ser elaborado com pouco esforço numérico e por fornecer previsões

com uma precisão su�ciente para �ns práticos. Entretanto, as análises deste estudo

sugerem que não há uma boa precisão nos resultados, tendo em vista o excesso de

simpli�cações proposto nas equações termo-hidráulicas.

Su (2004) propôs, também, o modelo de parâmetros concentrados aperfeiço-

ados para o resfriamento de um corpo esférico. Em sua formulação, ele utiliza as

aproximações H2,0/H0,0 e H2,1/H0,0 (onde a primeira aproximação é empregada na

temperatura média, e a segunda para o �uxo de calor). Neste trabalho, foi mos-

trado que, em comparação o modelo clássico de parâmetros concentrados, o modelo

proposto proporcionou melhorias signi�cantes na predição da temperatura.

Dantas et al. (2007) propuseram a construção de ferramentas híbridas para

a solução de um problema de transferência de calor e massa durante a secagem
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de meios capilares porosos, empregando formulações do modelo aperfeiçoado de

parâmetros concentrados. No trabalho, foram focados os efeitos do número de Biot

na direção radial nas soluções obtidas para as aproximações H1,1 e H0,0. Como

resultado, foi observado que as temperaturas médias adimensionais e os teores da

umidade tendiam a ser, na maioria das vezes no domínio analisado, maiores com a

aplicação do modelo aperfeiçoado do que com a aplicação o modelo clássico. Isso

se dava em função do fato de que o número de Biot modi�cado pelas equações das

aproximações H1,1 e H0,0, os quais levavam em conta os gradientes radiais, eram

menores que os números de Biot convencionais.

Pontedeiro et al. (2008) aplicaram a metodologia aperfeiçoada de parâmetros

concentrados unidimensional, com geometria cilíndrica, para sistemas nucleares com

elevada taxa de queima. Foram aplicadas as aproximações de HermiteH1,1/H1,1 para

a temperatura média e o �uxo de calor, respectivamente. Todos os cálculos foram

efetuados no software Wolfram Mathematica. Neste trabalho, as propriedades do

refrigerante foram consideradas como sendo em função da temperatura.

Submetendo-se o sistema a um transiente suave com um aumento linear na

potência durante 30 segundos, os resultados para o comportamento da tempera-

tura média fornecidos pelo modelo aperfeiçoado foram comparados com a solução

numérica, utilizando-se diferentes números de Biot. Foi possível observar que o mo-

delo proposto foi su�cientemente preciso. Além disso, foi simulada uma situação

SBLOCA (Small Break Loss of Coolant Accident) na perna fria do reator da planta

de potência nuclear brasileira de Angra 2, a qual forneceu resultados que foram com-

parados com os obtidos por Madeira et al. (2007), utilizando o RELAP5/MOD3.

Foi veri�cada uma alta similaridade entre as soluções comparadas.

Sphaier e Jurumenha (2012) propuseram a aplicação da formulação do modelo

aperfeiçoado de parâmetros concentrados para o processo de descarga em operações

de gás adsorvido. No problema, foi elaborada uma formulação unidimensional em

um domínio cilíndrico, onde vários parâmetros foram considerados constantes, vi-

sando a simpli�cação na resolução do sistema. Foi empregado, primeiramente, o

modelo clássico de parâmetros concentrados na formulação apresentada, e posteri-

ormente, foram aplicadas as aproximações H0,0/H0,0 e H1,1/H0,0 para a obtenção da
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temperatura média nos limites de contorno e para a sua integral, respectivamente.

O modelo permitiu a predição da temperatura média do sistema, e os resul-

tados obtidos para as três abordagens foram ilustrados e comparados, de forma a

avaliar a precisão das diferentes formulações, e veri�car suas con�abilidades e apli-

cabilidades. Foi possível comprovar que a diferença entre os valores obtidos para

os modelos clássico e aperfeiçoado foram consideravelmente diferentes, o que de-

monstrou as inadequações da primeira formulação. Por sua vez, as aproximações

H1,1/H0,0 também geraram resultados bastante diferentes dos obtidos com as apro-

ximações H0,0/H0,0, o que mostra que a precisão das soluções é substancialmente

afetada pela ordem da aproximação de Hermite.

Moreira (2013) propôs em sua dissertação o emprego do modelo aperfeiçoado

de parâmetros concentrados para a situação da condução de calor do núcleo com

mudança de fase do combustível. Em seu trabalho, foram simuladas situações com

o reator submetido à potência plena e à potência residual. Os resultados obtidos

através da aplicação deste modelo foram comparados com o modelo CLSA e com o

método de diferenças �nitas.

Os trabalhos apresentados acima alcançaram resultados su�cientemente preci-

sos para o comportamento do canal de resfriamento em diversos tipos de reatores.

Contudo, nenhum deles abordou o seu comportamento térmico no sentido axial. O

acoplamento das equações do transporte de energia radial com as do transporte de

energia axial proporcionará um detalhamento muito maior das condições do canal de

resfriamento, e ao mesmo tempo, permitirá ser considerada uma classe mais ampla

de problemas relacionados a esse assunto.
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Capítulo 3

Fundamentos físico e matemático

Neste capítulo serão apresentados os modelos físico e matemático que regem

o comportamento geral do canal de resfriamento do núcleo de um PWR comum,

quando submetido a variações de reatividade.

Serão demonstradas equações para transporte de calor radial, com suas respec-

tivas condições de contorno, assim como será exibido o método matemático utilizado

para a resolução das mesmas. Também serão demonstradas as equações que deter-

minam a temperatura do refrigerante como uma função da altura do reator bem

como o método de Diferenças Finitas para a discretização longitudinal do sistema

combustível + refrigerante + revestimento. Finalmente, será apresentada a origem

das equações da cinética pontual, com as considerações a serem implementadas a

�m de que o sistema seja resolvido.

3.1 O modelo físico

Um esquema simpli�cado da seção transversal do arranjo de varetas pode

ser observado na �gura 3.1, onde os círculos representam as pastilhas combustíveis

envoltas pelo seu revestimento, e o vão entre os círculos representam o canal de

resfriamento.

E um esquema mais detalhado da pastilha combustível individual é mostrado

na �gura 3.2, onde a região ilustrada em vermelho é formada pela pastilha cilíndrica

do composto dióxido de urânio UO2. A região ilustrada em cinza é um cilindro com-
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Figura 3.1: Seção transversal de uma parcela do núcleo

posto por uma liga de zircônio, que pode ser a zircalloy-2, zircaloy-4 ou a zirlo. Por

sua vez, a região branca consiste no preenchimento entre a pastilha e o revestimento,

a qual é preenchida com gás hélio.

Isto posto, o calor é gerado na vareta e o transporte de calor radial entre essas

3 regiões até o refrigerante dá-se por condução no combustível e no revestimento, e

por convenção no gap e no refrigerante, adotando-se o procedimento convencional,

que consiste na introdução do coe�ciente de transferência térmica (h) nos meios em

que há �uido.

Assim, é apresentado na �gura 3.1 um esquema simpli�cado da seção longitu-

dinal do canal de resfriamento.

Por tratar-se de uma análise termo-hidráulica do núcleo de um reator PWR,

seu arranjo foi baseado no conceito de canais cilíndricos paralelos. Neste caso, o

núcleo do reator foi dividido em canais verticais, como procuramos esquematizar na

�gura 3.3, onde a seta indica o sentido do escoamento do �uido. Neste trabalho, foi

simulado o comportamento de um canal único no núcleo, o qual tem a localização

no seu centro, e, desta forma, o canal que apresenta a maior temperatura.

Na divisão do núcleo do reator em canais, por questão de simplicidade, foram

feitas as seguintes hipóteses e considerações para cada um deles:

1. Não há escoamento transversal de refrigerante.
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Figura 3.2: Esquema da pastilha combustível e suas regiões

Figura 3.3: Seção longitudinal de uma parcela do núcleo
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2. O �uido refrigerante é homogêneo e monofásico.

3. Não há gradiente de pressão e temperatura no sentido longitudinal.

4. As propriedades do combustível, gap, revestimento e refrigerante são constan-

tes com a variação da temperatura.

3.2 O modelo matemático

3.2.1 Equações para o transporte de calor radial

Para um determinado volume in�nitesimal de um sólido, com as coordenadas

x, y e z, a equação para o balanço de energia se dá da seguinte forma:

Taxa da variação de energia= Geração de calor + Energia transferida nas faces

Isto é:

∆E

∆t
= Ġ+

∑
i

q′′i · niAi (3.1)

Em um volume sólido, a variação da energia pode ser considerada como so-

mente fonte da variação da sua temperatura, ou seja:

Et+∆t − Et
∆t

= ∂mcp
Tt+∆t − Tt

∆t

onde ∂m = ∂(ρv).

Aplicando esta equação para o limite em ∆t→ 0, tem-se:

ρcp∂v lim
t→0

Tt+∆t − Tt
∆t

= ρcp∂v
∂T

∂t

O somatório da energia transferida nas faces é dado por:

∑
i

q′′i · niAi = (q′′x − q′′x+∆x)Ax + (q′′y − q′′y+∆y)Ay + (q′′z − q′′z+∆z)Az

onde Ax = ∆y∆z, Ay = ∆x∆z e Az = ∆x∆y.

Multiplicando e dividindo cada termo por seu respectivo comprimento e apli-

cando o limite para ∆x, ∆y, ∆z e ∆v → 0, temos:
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lim
∆x, ∆y ∆z e ∆v→0

(
−(q′′x+∆x − q′′x)

∆x

+
−(q′′y+∆y − q′′y)

∆y

+
−(q′′z+∆z − q′′z )

∆z

)
∆v =

=

(
−∂q

′′

∂x
− ∂q′′

∂y
− ∂q′

∂z

)
∂v

onde ∆v = ∆x∆y∆z.

É importante ressaltar que:(
−∂q

′′

∂x
− ∂q′′

∂y
− ∂q′′

∂z

)
∂v = −∇~q′′∂v

Assim, as deduções expostas a partir da equação (3.1) nos permite chegar em:

ρcp
∂T

∂t
∂v = q′′′∂v −∇ · ~q′′∂v (3.2)

Integrando a equação acima para um determinado volume V genérico:∫
V

(ρcp
∂T

∂t
)∂v =

∫
V

(q′′′ −∇ · ~q′′)∂v (3.3)

que resulta em:

ρcp
∂T

∂t
= q′′′ −∇ · ~q′′ (3.4)

Contudo, a lei de Fourier prevê que:

~q′′ = −k∇T

O que permite que a equação da condução de calor possa ser escrita apenas

em função da temperatura:

ρcp
∂T (~r, z, t)

∂t
= ∇ · (k∇T (~r, z, t)) + q′′′(~r, t) (3.5)

De�nindo difusividade térmica como α = k/(ρcp) e considerando constantes a

geração de calor e a condutividade térmica, temos que:

∂T (~r, z, t)

∂t
= α∇2T (~r, z, t)) +

q′′′(~r, z, t)

ρcp
(3.6)

Uma vez que o PWR dispõe de varetas cilíndricas, a equação acima será evo-

luída utilizando-se coordenadas cilíndricas. Supondo-se a simetria circunferencial

e desprezando-se a condução longitudinal, as equações de condução de calor nos

componentes combustível e revestimento �cam das seguintes formas:
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∂Tf (r, z, t)

∂t
= αf

1

r

∂

∂r

(
r
∂Tf(r, z, t)

∂r

)
+
q′′′(z, t)

ρcpf
(3.7)

e
∂Tc(r, z, t)

∂t
= αc

1

r

∂

∂r

(
r
∂Tc(r, z, t)

∂r

)
(3.8)

onde Tf denota a temperatura do combustível e Tc a temperatura do revestimento.

Note que a equação (3.8) não possui o termo de geração de calor, naturalmente, em

função do revestimento não apresentar qualquer fonte de calor.

Para a resolução das equações apresentadas, foi aplicada a seguinte condição

de simetria:

1. A variação térmica no sentido radial da vareta, em seu centro, é nula. Isto é:

∂Tf (r, z, t)

∂r

∣∣∣∣
r=0

= 0 (3.9)

E as seguintes condições de contorno:

1. Há conservação de energia na interface entre o combustível e o revestimento,

ou seja, a condução de calor do combustível nessa interface é igual ao �uxo

térmico convectivo no gap:

−kfRfo
∂Tf (r, z, t)

∂r

∣∣∣∣
r=Rfo

= Rcihg(Tf (Rfo, z, t)− Tci(Rci, z, t)) (3.10)

2. A condução de calor no combustível na interface entre o combustível e o re-

vestimento é também igual à condução de calor no revestimento nessa mesma

interface:

kfRfo
∂Tf (r, z, t)

∂r

∣∣∣∣
r=Rfo

= kcRci
∂Tc(r, z, r)

∂t

∣∣∣∣
r=Rci

(3.11)

3. Há conservação de energia na interface entre o revestimento e o refrigerante,

ou seja, a condução de calor do revestimento nessa interface é igual ao �uxo

térmico convectivo no refrigerante:

−kc
∂Tc(r, z, t)

∂r

∣∣∣∣
r=Rco

= h(Tc(Rco, z, t)− Tm(z, t)) (3.12)

34



Uma vez que neste trabalho foram abordadas as temperaturas médias dos três

componentes do núcleo (combustível, revestimento e refrigerante), faz-se necessária

a aplicação do conceito matemático da temperatura média para o combustível:

Tfav(z, t) =
1

πR2
fo

∫ Rfo

0

Tf (r, z, t)2πrdr (3.13)

e para o revestimento:

Tcav(z, t) =
1

π(R2
co −R2

ci)

∫ Rco

Rci

Tc(r, z, t)2πrdr (3.14)

O arranjo das equações (3.7) a (3.14) leva às seguintes equações:

∂Tfav(z, t)

∂t
=

2αfhgRg

R2
fokf

(Tc(Rci, z, t)− Tf (Rfo, z, t)) +
q′′′(z)

ρfCpf
(3.15)

∂Tcav(z, t)

∂t
=

2αc
kc(R2

co −R2
ci)

[Rcoh(Tm(z, t)−Tc(Rco, z, t))+hgRg(Tf (Rfo, z, t)−Tc(Rci, z, t))]

(3.16)

onde Rg equivale ao raio médio do gap entre o combustível e o revestimento, ou seja,

Rg =
Rfo+Rci

2
.

Por sua vez, para o refrigerante, a temperatura na interface revestimento/refrigerante

é considerada como a temperatura média, ou seja:

Tmav(z, t) = Tm
∣∣
r=Rco

(z, t) ≡ Tm(z, t) (3.17)

Como foi mencionado no capítulo anterior, duas metodologias podem ser apli-

cadas para a resolução de equações por parâmetros concentrados. Empregando o

conceito da metodologia clássica nas equações (3.15) e (3.16), a simpli�cação impor-

taria que Tf |Rfo
= Tc|Rci

= Tc|Rco = Tfav, o que nos proporcionaria um resultado me-

nos preciso do comportamento térmico do sistema "combustível+vareta+refrigerante".

Por este motivo, foi empregada a metodologia aperfeiçoada nas equações supraci-

tadas, na qual foram obtidos, através do sofware, os termos Tf |Rfo
, Tc|Rci

e Tc|Rco

através das aproximações de Hermite H0,0 e H1,1, isto é:

H0,0 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
h

2
(y(a) + y(b)) (3.18)
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H1,1 →
∫ a

b

y(x)dx ∼=
h

2
(y(a) + y(b)) +

h2

12
(y′(a)− y′(b)) (3.19)

cujas deduções foram apresentadas no capítulo anterior.

3.2.2 Equações para o transporte de calor longitudinal

Per�l térmico longitudinal para o combustível: Um importante fato a ser

considerado é que, em reatores nucleares, a geração de calor para um determinado

z depende do �uxo de nêutrons no núcleo. Este é afetado, por sua vez, pela den-

sidade da água moderadora, pelos materiais absorvedores (por exemplo, as barras

de controle) e pela concentração local de materiais físsil e fértil. Desta forma, não

se pode negligenciar o fato de que a distribuição de calor axial, nos componentes e

no canal, não seja uniforme. Em reatores reais, a distribuição do �uxo de nêutrons

não pode ser feita por uma simples expressão analítica; entretanto, uma função que

representa razoavelmente bem a distribuição axial de geração de calor, com as suas

devidas simpli�cações, é a seguinte:

q′(z) = q′0 cos
πz

Le
(3.20)

onde q′0 é o pico da taxa linear de geração de calor. Portanto, o �uxo de nêutrons e

a taxa de geração de calor podem ser ilustrados na �gura 3.5:

Regime Estacionário para determinação das condições iniciais: A partir

das equações e condições de contorno apresentadas na seção anterior, os primeiros

cálculos foram realizados para um cenário com o reator em regime estacionário. Estes

cálculos permitiram a obtenção do per�l de temperatura axial do combustível, do

revestimento e do refrigerante em equilíbrio com uma determinada potência. Esta

potência foi considerada como a inicial para o sistema. Em outras palavras, os

cálculos levaram às condições iniciais do problema (temperaturas dos componentes

em função de z).

Decorre, deste fenômeno, que a equação do per�l de temperatura do refrige-

rante axial para o estado estacionário é:
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Figura 3.4: Per�l de temperatura longitudinal do combustível em um típico PWR

Tm(z) = Tin +
q′0
ṁCp

Le
π

(
sin

πz

Le
+ sin

πL

2Le

)
(3.21)

onde:

• q′0 = geração de calor linear em z = 0;

• Tin = temperatura de entrada do refrigerante;

• Le = altura neutrônica de extrapolação;

• L = altura física do núcleo; e

• ṁ = Fluxo mássico de refrigerante na direção axial.

Assim, os cálculos envolvendo esta equação e as equações (3.7) a (3.14) e

(3.17) levaram à dedução de soluções analíticas, e essas soluções correspondem a

equações dadas por Tfavss , Tcavss e Tmss em função de todas as variáveis estacionárias

supramencionadas. Assim, as condições iniciais são as apresentadas a seguir:
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Tfavss(z) =
1

8Cpmh hgkckfṁRcoRg

[Cpm q′′′(0) ṁR2
fo cos

(
πz

Le

)
(4hkckfRco + 4hgkcRg+

+h hgkcRcoRg − 4h hgkfRcoRg log(Rci) + 4h kckfRg − 4h hgkfRcoRg log(Rco)]+

+8h hgkckfRcoRg[CpmṁTmin
+ q′′′(0)LeNvR

2
fo sen

(
Lπ

2Le

)
q′′′(0)LeNvR

2
fo sen

(
πz

Le

)
]

(3.22)

Tcavss(z) =
1

4CpmhkcRco(−R2
ci +R2

co)
{−Cpm q′′′(0) ṁR2

focos

(
πz

Le

)
[(2kc + hRco)

(R2
ci −R2

co)− 2h R2
ciRco log(Rci + 2hR2

ciRco log(Rco] + 4h kcRco(−R2
ci +R2

co)

[CpmṁTmin
+ q′′′(0)LeNvR

2
fo sen

(
πL

2Le

)
+ q′′′(0)LeNvR

2
fo sen

(
πz

Le

)
]}

(3.23)

Tmss(z) =
CpmṁTmin

+ q′′′(0)LeNvR
2
fo sen

(
πL
2Le

)
+ q′′′(0)LeNvR

2
fo sen

(
πz
Le

)
Cpmṁ

(3.24)

As denominações Tfavss , Tcavss e Tmss referem-se às temperaturas médias do

combustível, do revestimento e do refrigerante, respectivamente, no regime estacio-

nário. Nv é o número de varetas no núcleo.

Regime transiente: Agora que já foram obtidas as equações que serão as condi-

ções iniciais do sistema, as equações (3.7) a (3.17) serão utilizadas para o cenário de

regime transiente, de forma que obtenhamos o per�l médio de todos os componentes

em função de t e de z.

Segundo Todreas e Kazimi (1990), para um canal vertical com área de seção

transversal constante contendo uma mistura bifásica do refrigerante, e assumindo

que a pressão do líquido no canal (pl) é igual à pressão de vapor neste mesmo canal

(pv), a equação do momentum assume a seguinte forma:

∂

∂t
(ρmHm(z, t)− p(z, t)) +

∂

∂z
(H+

m(z, t)ṁ) =
q′′(z)Ph
Az

+
ṁ

ρm

(
∂p(z, t)

∂z
+
f ṁ|ṁ|
2Deρm

)
(3.25)

onde:
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• Hm(z, t) = Entalpia estática da mistura líquido+vapor no canal de resfria-

mento;

• p(z, t) = Pressão no canal de resfriamento;

• H+
m(z, t) = Entalpia dinâmica da mistura líquido+vapor no canal de resfria-

mento;

• q′′(z) = Fluxo de calor na superfície revestimento/refrigerante;

• Ph = Perímetro aquecido;

• Az = Área da seção transversal de um canal de resfriamento único; e

• De = Diâmetro equivalente do canal de resfriamento.

cujo rearranjo leva a:

∂

∂t
(ρmHm(z, t)) +

∂

∂z
(H+

m(z, t)ṁ) =
q′′(z)Ph
Az

+
∂p(z, t)

∂t
+
ṁ

ρm

(
∂p(z, t)

∂z
+
f ṁ|ṁ|
2Deρm

)
(3.26)

Para o caso em que as velocidades do líquido e do vapor são uniformes e

iguais, o que leva a H+
m = Hm, o lado esquerdo da equação (3.25) pode ser reescrito

da seguinte forma:

∂

∂t
(ρmHm(z, t)− p(z, t)) +

∂

∂z
(Hm(z, t)ṁ) = ρm

∂Hm(z, t)

∂t
−

−∂p(z, t)
∂t

+Hm(z, t)
∂ρm
∂t

+Hm(z, t)
∂ṁ

∂z
+ ṁ

∂hm
∂z

(3.27)

Agora, aplicando a equação (3.27) na equação (3.25) e combinando o resultado

com a equação (3.26), temos:

ρm
∂Hm(z, t)

∂t
+ṁ

∂Hm(z, t)

∂z
=
q′′(z)Ph
Az

+
∂p(z, t)

∂t
+
ṁ

ρm

(
∂p(z, t)

∂z
+
f ṁ|ṁ|
2Deρm

)
(3.28)

Desprezando-se as mudanças de pressão e as forças de fricção na parede do

revestimento, a equação acima assumirá, então, a seguinte forma:
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ρm
∂Hm(z, t)

∂t
+ ṁ

∂Hm(z, t)

∂z
=
q′′(z)Ph
Az

(3.29)

Uma vez que neste trabalho foi considerado o �uido refrigerante no estado

líquido com propriedades constantes, teremos:

ρmcp
∂Tm(z, t)

∂t
+ ρmcpṁ

∂Tm(z, t)

∂z
=
hPh
Az

(Tc(Rco, z, t)− Tm(z, t)) (3.30)

Os cálculos das equações para o regime estacionário também permitiram a

determinação das condições de contorno do sistema. Sabendo que as mesmas serão

as temperaturas dos componentes do núcleo em sua posição mais baixa (−L/2), a

primeira delas é a temperatura de entrada do refrigerante (Tin). Uma vez que esta

temperatura é �xa para este sistema, as outras temperaturas Tfav(0, t) e Tcav(0, t)

também permitiram ser �xadas a partir do per�l de temperatura radial para o estado

estacionário.

3.2.3 Equações da Cinética Pontual

É de extrema importância a capacidade de predição do comportamento tem-

poral da população de nêutrons no núcleo de um reator, seja este comportamento

causado pelo ajuste dos elementos de controle efetuado pelo operador, ou até mesmo

pelas mudanças a longo prazo nas características do núcleo em função do esgota-

mento de combustível ou acúmulo isotópico. A in�uência de fatores, como estes em

um reator, pode ser prevista de maneira satisfatória através das equações da cinética

pontual.

Tais equações não serão deduzidas, pois não representam o foco deste trabalho.

De todo modo, as mesmas são apresentadas a seguir:

∂N(t)

dt
=
ρ(t)− β

Λ
N(t) +

6∑
i

λiCi(t) (3.31)

∂Ci
∂t

=
βi
Λ
N(t)− λiCi(t) (3.32)
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onde P (t) é a potência nominal do reator, ρ é a reatividade dependente do tempo, Λ

é o tempo de geração dos nêutrons prontos, β é a fração total de nêutrons retardados,

βi é a fração de nêutrons retardados no grupo i, λi é a constante de decaimento do

grupo i e Ci é a concentração do i-ésimo grupo precursor.

3.2.4 Discretização pelo método de Diferenças Finitas

A �m de que fosse possível a obtenção da solução numérica do sistema, a

equação diferencial (3.30) foi discretizada em z e resolvida pelo Método de Diferenças

Finitas, de forma que:

Tm(z, t) = Tm(zj, t) e Tc(z, t) = Tc(zj, t) (3.33)

onde j = posição do nó a ser calculada. Usando a diferença recuada para a derivada

em z, temos:

∂Tm(z, t)

∂z
=
Tm(zj, t)− Tm(zj−1, t)

∆z
(3.34)

Para a obtenção dos per�s de temperaturas pretendidos, as seguintes conside-

rações também foram feitas:

Tfav(z, t) = Tfav(zj, t) e Tcav(z, t) = Tcav(zj, t) (3.35)

Os conceitos aplicados tornam a equação (3.30) na seguinte forma:

ρmcp∆zj
∂Tm(zj, t)

∂t
+ ρmcpvz(Tm(zj, t)− Tm(zj−1, t))

=
hPh
Az

(Tc(Rco, zj, t)− Tm(zj, t))∆zi

(3.36)

Todo o sistema de equações transientes foi resolvido pela função NSolve. O

sistema combustível+revestimento+refrigerante foi dividido em N nós no sentido

longitudinal, como ilustra a �gura 3.5.

Desta maneira, o número de equações para o transporte de calor a serem

resolvidas simultaneamente totalizou, desta forma, em 3N (N equações para o com-
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Figura 3.5: Esquema de divisão do sistema combustível+revestimento+refrigerante

bustível, N equações para o revestimento e N equações para o refrigerante), onde

N é o número de nós axiais do sistema.

O conjunto das equações para o transporte de calor radial, transporte de calor

axial e da cinética pontual (inclusive a equação da reatividade de realimentação) foi

resolvido, de forma que todas as equações foram utilizadas simultaneamente, haja

vista que a resolução de cada uma in�uenciou nas variáveis das outras, e vice-versa.

Foi possível realizar, desta forma, o acoplamento termo-hidráulico-neutrônico, com

3N + 7 equações, cujo esquema é o apresentado na �gura 3.6. O esquema mostra

como as suas principais variáveis estão intrinsecamente relacionadas.

As variáveis de saída foram, desta forma, Tfav(zj, t), Tcav(zj, t) e Tmj
(zj, t).

Além dessas, o conjunto de equações também permite obter P (t) e ρ(t).

42



Figura 3.6: Relação entre as variáveis envolvidas no sistema
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Capítulo 4

Resultados e discussões

Antes de mais nada, o primeiro passo para a obtenção das soluções pretendidas

é encontrar os parâmetros físicos e cinéticos típicos do reator PWR. Alguns dos

parâmetros físicos dos materiais como o combustível, o gap e o revestimento, bem

como os relacionados à geometria do reator, foram obtidos no Todreas e Kazimi

(1990), e são mostrados na tabela 4.1.

Visando à obtenção de uma maior precisão dos resultados, os calores especí�cos

do combustível e do revestimento foram obtidos através de correlações apresentadas

no IAEA (2006), e as propriedades da água foram obtidas no website do National

Institute of Standards and Technology (NIST). A temperatura utilizada para o cál-

culo destas propriedades foi 578K, que é a média entre as temperaturas de entrada

e de saída típicas para o PWR. Os calores especí�cos e as propriedades da água são

apresentados nas tabelas 4.2 e 4.3, respectivamente.

O coe�ciente de transferência térmica da água (hm) foi calculado através da

análise termo-hidráulica do núcleo do reator, uma vez que este depende da geometria

do canal de resfriamento. Para o caso do PWR, o arranjo das varetas combustíveis

é o quadrático, conforme mostrado na �gura 3.1. Para facilitar a interpretação

geométrica para os cálculos, este mesmo arranjo também pode ser representado

pela �gura 4.1.

Assim, é possível deduzir que:

Acanal = p2 − πRco (4.1)

44



Tabela 4.1: Parâmetros físicos obtidos no Todreas e Kazimi (1990)

Parâmetros Valor

kf (J/s.m.K) 2,163

kc(J/s.m.K) 13,85

ρf (Kg/m3) 10.970

ρc (Kg/m3) 6.500

hg (J/s.m2.K) 5.700

Rfo (m) 0,0041

Rci (m) 0,00418

Rco (m) 0,00475

M (Kg) 30.600

ṁ (Kg/s) 17.400

L (m) 3.66

q′′′ (J/s.m3) 3, 18121.108

Tin (K) 559

p (m) 0,012

onde Acanal é a área do canal e p é o "pitch", que é a menor distância entre o centro

de duas varetas combustíveis. Para o cálculo do hm, faz-se necessária a introdução

dos seguintes conceitos:

Pw = 2πRco (4.2)

DH =
4Acanal
Pw

(4.3)

onde Pw é o perímetro molhado de uma seção transversal estudada eDH é o diâmetro

hidráulico equivalente.

Agora deve ser calculado o número adimensional de Reynolds, que é o quociente

entre as forças de inércia e as forças de viscosidade.

Re =
DHV ρ

µ
(4.4)
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Tabela 4.2: Calores especí�cos obtidos no IAEA (2006)

Parâmetros Valor

Cpf (J/Kg.K) 312,088

Cpc (J/Kg.K) 317,714

Tabela 4.3: Propriedades da água obtidas no website do NIST

Parâmetros Valor

ρm (Kg/m3) 705,93

Cpm (J/Kg.K) 5.588,6

km (J/s.Kg.K) 0,5528

µm (Kg/m.s) 8, 6552.10−5

onde V a velocidade do �uido, e µ sua viscosidade. A equação acima pode ser rear-

ranjada para que sejam utilizados os parâmetros disponíveis nas fontes supracitadas,

de forma que

Re =
DHṁ

µAcanal
(4.5)

Também deve ser calculado o número adimensional de Prandtl, que representa

o quociente entre a difusividade de momento e a difusividade térmica do refrigerante.

Pr =
ν

α
=
µCp

km
(4.6)

onde ν é a viscosidade cinemática, α é a difusividade térmica e km é a condutividade

térmica da água.

Com esses números adimensionais é possível calcular o número de Nusselt

(Nu), cuja relação empírica é a de Dittus-Boelter, a qual é dada por

Nu = 0, 023Re0,8Pr0,4 (4.7)

para 0, 7 < Pr < 100 e Re > 10.000, e para �uidos em aquecimento. Agora é

possível obter o hm através da fórmula
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Figura 4.1: Esquema simpli�cado do canal de resfriamento

hm =
Nu k

Dh

(4.8)

Por �m, todos os parâmetros cinéticos utilizados nos cálculos dessa dissertação

foram obtidos em Kerlin, 1976, e são mostrados na tabela 4.4.

Todos os cálculos neste trabalho foram implementadas no Software Wolfram

Mathematica. Além disso, nas simulações, partiu-se do pressuposto que a condição

inicial do reator antes da perturbação é equivalente à sua densidade de potência

típica, em seu funcionamento normal de q′′′ = 318.121kW/m3.

Antes que os resultados sejam apresentados, será realizada uma análise de

convergência com o intuito de compararmos os resultados obtidos para diferentes

malhas. Neste trabalho, a título de convenção, serão adotadas três malhas distintas:

com 10, 25 e 50 pontos.

Para a análise de convergência será escolhida, por conveniência, a situação

que prevê o comportamento térmico do reator quando submetido a uma inserção

de reatividade de $0, 5. Serão analisadas as temperaturas de todos os componentes

em função de z, que serão alcançadas após as perturbações do sistema, depois de

terem chegado ao equilíbrio. Os resultados obtidos nessa análise são apresentados

na �gura 4.2.
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Figura 4.2: Temperaturas do combustível, do revestimento e do refrigerante do re-

ator quando este é submetido à inserção degrau de reatividade de $0,5. As linhas

na cor alaranjada indicam as temperaturas do combustível, as linhas na cor azul

indicam as temperaturas do revestimento e as linhas na cor verde indicam as tem-

peraturas do refrigerante, para as três malhas escolhidas.
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Tabela 4.4: Parâmetros cinéticos
Parâmetros Valor Kerlin Valor S.I

αM 3, 0× 10−6(∆k/k)/psi

αF −1, 3× 10−5(∆k/k)/oF −2, 34× 10−5(∆k/k)/oC

αT −2, 0× 10−4(∆k/k)/oF −3, 6× 10−4(∆k/k)/oC

λ1 0, 0124seg−1 0, 0124seg−1

λ2 0, 0305seg−1 0, 0305seg−1

λ3 0, 111seg−1 0, 111seg−1

λ4 0, 301seg−1 0, 301seg−1

λ5 1, 14seg−1 1, 14seg−1

λ6 3, 01seg−1 3, 01seg−1

β1 0, 00021 0, 00021

β2 0, 00140 0, 00140

β3 0, 00125 0, 00125

β4 0, 00253 0, 00253

β5 0, 00074 0, 00074

β6 0, 00027 0, 00027

β 0, 0064 0, 0064

Λ 1, 6× 10−5s 1, 6× 10−5s

Os grá�cos acima apresentados mostram que as novas temperaturas de equi-

líbrio são bastante parecidas para todas as malhas selecionadas. Os tempos de

processamento mostraram-se aparentemente diferentes para cada malha. Na tabela

4.5 serão apresentados esses tempos, para as malhas escolhidas.

Apesar da diferença entre os tempos de processamento, todos mostraram-se

razoavelmente curtos. A �m de que os resultados sejam ilustrados de maneira mais

clara possível, foi escolhida, para este trabalho, a malha de 50 pontos por apresentar

maior detalhamento nos resultados obtidos.

Para a veri�cação do comportamento térmico dos elementos do reator, serão

estudadas as situações as quais este será submetido:
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Tabela 4.5: Tempo de processamento para as diferentes malhas apresentadas

N o de pontos Tempo de Processamento (s)

10 28,64

25 30,88

50 40,52

1. Inserção degrau de reatividade de $0,25;

2. Inserção degrau de reatividade de $0,5;

3. Inserção rampa de reatividade de $0,1 por segundo até 5 segundos, e depois

reatividade constante de $0,5;

4. Inserção rampa de reatividade de $0,2 por segundo até 5 segundos e depois

reatividade constante de $1,0;

5. Parada repentina de uma das quatro bombas do circuito primário; e

6. Parada repentina de duas das quatro bombas do circuito primário.

Em todas as situações, fez-se necessária a adoção de medidas que minimizas-

sem as diferenças atinentes aos erros numéricos inerentes aos cálculos. Na primeira

parte da simulação, o reator foi submetido à reatividade externa e mudança de vazão

nulas, de forma que os cálculos permitissem a comparação das temperaturas iniciais

e �nais do sistema. Foi observado, durante essa simulação, que estas temperaturas

apresentavam ligeiras diferenças, em função desses erros numéricos oriundos ao mo-

delo aperfeiçoado de parâmetros concentrados, por este ser um modelo aproximado.

Em seguida, foram consideradas as temperaturas �nais aquelas corresponden-

tes a um tempo su�cientemente alto, de maneira que, a partir desse tempo, elas

já tivessem alcançado o equilíbrio. Estas temperaturas então se tornaram as novas

condições iniciais para o sistema, e todo o conjunto de equações foi solucionado

novamente, de forma que os erros numéricos fossem removidos.

Isto posto, a �gura 4.3 mostra o comportamento da potência do reator em fun-

ção do tempo, quando este é exposto a cada uma das situações acima apresentadas.
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Figura 4.3: Potência do reator quando este é submetido às inserções degrau de

reatividade de $0,25 e $0,5 e inserções rampa de reatividade de $0,1t e $0,2t.

Figura 4.4: Potência do reator quando este é submetido à parada repentina de uma

e duas bombas do circuito primário.
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A �gura 4.3 indica que diferentes patamares de potência foram alcançados para

os diferentes valores de reatividade. Ilustra também que as potências alcançadas,

após o equilíbrio, são iguais para os casos de inserção degrau de reatividade de $0,5

e de inserção rampa de reatividade de $0,1 até 5 segundos, devido ao fato de que,

para o segundo caso, a reatividade atingida após 5 segundos é de $1,0. Contudo, o

pico de potência para a inserção rampa é atingido cerca de 5 segundos após o pico

da inserção degrau de $0,5, uma vez que, obviamente, a reatividade para a inserção

rampa sobe gradativamente.

Na �gura 4.4, é possível observar as alterações na potência causadas pela

parada das bombas do circuito primário. Como já foi exposto no capítulo 2, essas

alterações se devem à reatividade de realimentação causada pelo efeito Doppler

e pelas alterações de densidade do moderador, pois a parada das bombas causa

um aumento na temperatura do refrigerante (se não houver inserção das barras de

controle), ao passo que este aumento provoca diminuição do �uxo de nêutrons e,

por conseqüência, da potência do reator. É notável que a parada de duas bombas

ocasiona uma diminuição mais acentuada da potência do que a parada de somente

uma das bombas, fenômeno este também veri�cado na mesma �gura.

As próximas �guras permitem a comparação entre as temperaturas dos com-

ponentes do reator antes das perturbações supramencionadas e após o seu equilíbrio.

Pode-se observar que as �guras 4.6 e 4.7 são idênticas, uma vez que as tempe-

raturas alcançadas após o equilíbrio, nos dois casos apresentados, são iguais, tendo

em vista as reatividades idênticas alcançadas ao �nal das perturbações nestes dois

episódios.

Nos eventos ilustrados nas �guras 4.5 a 4.8, os seguintes fatores em comum

podem ser constatados: para o refrigerante, as mudanças de temperatura são mais

proeminentes para os valores de z mais elevados. Isso se deve ao fato de que as

temperaturas dos componentes na base do canal são pré-�xadas como condições

iniciais do problema. A variação da temperatura do �uido depende da taxa de

geração de calor no reator. Assim, à medida em que o refrigerante ascende no canal,

adquire calor em função da transferência de energia no reator em seu estado inicial

e alcança temperaturas ainda mais elevadas devido à inserção de reatividade. Para
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Figura 4.5: Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à inserção

degrau de $0,25 de reatividade.

Figura 4.6: Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à inserção

degrau de $0,5 de reatividade.
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Figura 4.7: Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à inserção

rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos.

Figura 4.8: Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à inserção

rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos.
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Figura 4.9: Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à parada

repentina de uma das bombas do circuito primário.

o revestimento, o mesmo fenômeno é observado em virtude do alto coe�ciente de

transferência térmica da água, que promove alta proximidade entre as temperaturas

do revestimento e do refrigerante.

As �guras 4.9 e 4.10 mostram que o sistema apresenta o mesmo comportamento

para as temperaturas do revestimento e do refrigerante, isto é, maiores diferenças

de temperatura na saída do canal são maiores que as diferenças na entrada.

O efeito Doppler nos leva a acreditar, previamente, que a temperatura do

combustível diminuirá após as perturbações no sistema. Este fenômeno, de fato,

acontece, mas apenas para os mais baixos valores de z. À medida em que z aumenta,

as temperaturas inicial e �nal do combustível vão se aproximando até se igualarem

em uma altura z′, que é de aproximadamente 0,5 para o caso da parada de 1 bomba

e de 0,6 para a parada de 2 bombas. Após estes valores, a temperatura �nal do

combustível passa a ser maior que a inicial. Isto ocorre porque devido à diminuição

da vazão do refrigerante, este perde a sua capacidade de resfriamento, intensi�cando

o aumento da temperatura do combustível nas regiões mais altas do reator.
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Figura 4.10: Temperaturas dos componentes, quando o reator é submetido à parada

repentina de duas das bombas do circuito primário

Notoriamente, para o caso da parada de 2 bombas, a variação entre as tempe-

raturas iniciais e �nais do refrigerante e do revestimento é maior que para o caso da

parada de somente 1 bomba.

As �guras 4.11 a 4.28, por sua vez, permitem analisar o comportamento das

temperaturas dos componentes, em função do tempo, levando-se em consideração

que o sistema foi exposto às mesmas condições acima apresentadas. Cada linha do

grá�co representa um ponto da malha, de forma que as linhas azuis mais claras

representam as posições mais baixas do reator, as linhas cor de rosa representam as

posições intermediárias e as linhas vermelhas, por sua vez, representam as posições

mais altas.

Pela análise das �guras 4.11 a 4.14, observa-se que as linhas cor de rosa ocupam

as maiores temperaturas e que as linhas vermelhas ocupam temperaturas mais inter-

mediárias. Manifestamente, isso ocorre porque, de fato, as posições intermediárias

do reator são as que apresentam as maiores temperaturas, como mostra a função

senoidal que representa a distribuição axial de geração de calor (equação (3.20)).

Apesar de todas as posições apresentarem temperaturas mais elevadas após as
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Figura 4.11: Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,25.

Figura 4.12: Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,5.
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Figura 4.13: Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos.

Figura 4.14: Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos.
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Figura 4.15: Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

parada repentina de uma das bombas do circuito primário.

inserções de reatividade, vê-se que as maiores diferenças entre as temperaturas �nais

e iniciais se dá nas posições intermediárias do reator. Esta ocorrência se deve ao

fato de que as inserções de reatividade representam maiores variações de potência

nessas posições, fato também justi�cado pela (3.20).

Ainda nestas �guras, �ca bem visível que as temperaturas de equilíbrio alcan-

çadas nas situações com as inserções de reatividade tipo degrau de $0,5 e tipo rampa

de $0,1t até 5 segundos são as mesmas, com a diferença de que, no primeiro caso,

as temperaturas começam a se estabilizar aos aproximadamente 1,8 segundos e, no

segundo caso, elas começam a se estabilizar aos aproximadamente 6 segundos.

Para os casos das paradas de bombas (ilustrados nas �guras 4.15 e 4.16),

�ca evidente a diminuição temporal de temperatura nas posições mais baixas do

reator e o aumento de temperatura em suas posições mais altas. Elas ilustram de

maneira mais didática que reatividade de realimentação exerce maior in�uência nas
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Figura 4.16: Temperaturas médias do combustível quando o reator é submetido à

parada repentina de duas das bombas do circuito primário.
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Figura 4.17: Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,25.

temperaturas das posições mais baixas e que a queda da vazão do refrigerante exerce

maior in�uência nas temperaturas das posições mais altas, por razões já explicadas

anteriormente. É possível observar também que variações muito mais bruscas nas

temperaturas atinentes às mais altas posições do reator são provocadas pela parada

de 2 bombas, quando comparadas com a parada de 1 bomba.
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Figura 4.18: Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,5.
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Figura 4.19: Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos.

Acerca das temperaturas médias do revestimento, podemos observar que, assim

como as temperaturas do combustível, as linhas vermelhas aparecem nas posições

intermediárias dos grá�cos. Para o revestimento, diferentemente dos dois casos, as

maiores temperaturas são encontradas no topo do canal. E as maiores variações

de temperatura nessa região �cam mais perceptíveis nestes grá�cos, por razões já

expostas anteriormente (observa-se que as temperaturas nas posições mais baixas

praticamente não se alteram).

Assim como as temperaturas do combustível, constata-se que os mesmos pa-

tamares de temperatura do revestimento nos casos das inserções degrau de $0,5 e

rampa de $0,1t de reatividade são alcançados. A diferença entre os tempos de al-

cance dessas temperaturas, para o combustível e para o revestimento, não são muito

distintas.
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Figura 4.20: Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos.

Figura 4.21: Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido à

parada repentina de uma das bombas do circuito primário.
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Figura 4.22: Temperaturas médias do revestimento quando o reator é submetido à

parada repentina de duas das bombas do circuito primário.
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Figura 4.23: Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,25.
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Figura 4.24: Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção degrau de reatividade de $0,5.

Para o caso do refrigerante, é observado que as temperaturas de equilíbrio

são bastante similares às do revestimento devido ao alto coe�ciente de transferência

térmica da água. Assim, �ca comprovada a proximidade entre as temperaturas do

revestimento e do refrigerante, onde é possível constatar diferenças de cerca de 5K,

na saída do canal entre os dois componentes, em ambos os casos de inserção de

reatividade.
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Figura 4.25: Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,1t de reatividade, até t = 5 segundos.

Figura 4.26: Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

inserção rampa de $0,2t de reatividade, até t = 5 segundos.
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Figura 4.27: Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

parada repentina de uma das bombas do circuito primário.

Figura 4.28: Temperaturas médias do refrigerante quando o reator é submetido à

parada repentina de duas das bombas do circuito primário.
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Capítulo 5

Conclusões e Sugestões

5.1 Conclusões

Neste trabalho foi estudado o comportamento térmico transiente, no sentido

longitudinal, do combustível, do revestimento e do refrigerante do núcleo de um

típico PWR. Foram obtidos per�s de temperatura para estes componentes através da

solução fornecida mediante o acoplamento entre as equações da cinética pontual, as

equações do transporte de calor no sentido longitudinal e as equações do transporte

de calor no sentido radial, estas solucionadas utilizando-se o modelo aperfeiçoado de

parâmetros concentrados.

O método de diferenças �nitas utilizado na solução numérica do conjunto de

3N + 7 equações, onde N é o número de nós longitudinais pela extensão do canal,

permitiu observar a desproporção temporal no aumento das temperaturas entre as

diferentes alturas do núcleo, que é notadamente signi�cativa.

Foi concluído, pela análise de convergência, que para N menor ou igual a 50,

não há alterações signi�cativas nas temperaturas obtidas nas simulações. Como os

tempos de processamento nas três malhas testadas foram relativamente baixos, o

valor de N = 50 foi escolhido por fornecer informações su�cientemente de�nidas

para uma análise pertinente do comportamento no canal.

As simulações mostraram que as inserções de reatividade causam maiores alte-

rações térmicas no combustível nos pontos mais quentes do núcleo. Foram observa-

dos também, e conforme esperado, maiores aumentos de temperatura para maiores
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inserções de reatividade. Para o revestimento e refrigerante, menores variações tér-

micas foram constatadas. Em todos os casos, as temperaturas estabilizaram após

poucos segundos. As temperaturas de equilíbrio alcançadas após os aumentos de re-

atividade tipo step e rampa foram as mesmas para os casos em que as reatividades

atingidas foram iguais.

As paradas de bombas do circuito primário, por sua vez, causaram as maiores

variações térmicas, no combustível, nos pontos mais altos do núcleo. Para o revesti-

mento e refrigerante, as maiores alterações térmicas também são no topo do canal.

Maiores variações térmicas ocorreram no cenário de paradas de 2 bombas, quando

comparadas com a parada de 1 bomba. As alterações térmicas para o revestimento

e para o refrigerante são aparentemente similares para os dois casos de parada de

bomba.

Nenhum trabalho foi encontrado na literatura abordando, como foco, a apli-

cação do acoplamento neutrônico para a compreensão do comportamento térmico

dos componentes do núcleo no sentido longitudinal, independentemente do modelo

ou do código utilizados. Tampouco, foram encontrados dados experimentais para as

situações em questão. Por tal motivo, não foi possível a validação do modelo pro-

posto. De todo modo, o comportamento térmico dos sistemas apresentados neste

estudo se dá de maneira similar aos de trabalhos citados no capítulo 2.

Todos os resultados neste trabalho contribuíram para o entendimento, de ma-

neira mais clara, da in�uência dos cenários simulados no comportamento do sistema

como um todo.

5.2 Sugestões para trabalhos futuros

A �m de que os resultados das simulações se tornem mais próximos às condições

reais do reator, são sugeridas as seguintes considerações para trabalhos futuros:

1. Validar os resultados obtidos pelo modelo proposto, comparando-os com si-

mulações em outros códigos computacionais ou resultados experimentais;

2. A suposição de que as propriedades físicas do sistema, como ρc, ρf , kc, kf ,
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Cpc e Cpf , não são constantes, mas sim funções das temperaturas desses

componentes;

3. Ao invés de se pré-�xar a temperatura do refrigerante na entrada do canal de

resfriamento, como forma de determinar as condições iniciais do sistema, levar

em conta de que a mesma irá depender das condições térmicas do circuito pri-

mário provocadas pelas alterações de reatividade, e investigar como funciona

essa interdependência;

4. Considerar que a potência do reator in�uencia de maneiras diferentes no com-

portamento térmico dos canais, quando são consideradas posições diferentes

dentro núcleo. Desta forma, investigar como funciona essa variação e realizar

um estudo sobre as diferenças térmicas encontradas nos diferentes canais.
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