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Os anais do COBEM 77 estão divididos em

tro volumes separados, cada qual abrangendo

áreas como seguem:

VOLUME A: Analise experimental de tensões;

eiasticidade-plastieidade-viscoelasticidade;

placas e cescas; vibrações e acústica; din£

mica de sistemas.

VOLUME B: Escoamento laminar e turbulento;

condução, convecção e radiação; fenômenos

de transporte.

VOLUME C: Propriedade dos materiais; corrfur

maçáo de metais; usinagem; máquinas ferrei

mentas.

VOLUME D: Projeto de maquinas; otimização,

automação e controle; elementos finitos; m£

todos numiricos.

Procurou-se, com toda a cautela, colocar os trabalhos no vo-

lume mais adequado. E inevitável, entretanto, que o critério

de classificação não coincida com o de um ou outro autor.

Nesses casos, as nossas escusas. Um índice de autores foi

preparado, o que, acreditamos, facilitará a consulta. A or-

dem dos autores e co-autores i alfabitica e são dadas infor-

mações sobre sua afiliação e local de trabalho.

Nossas últimas palavras são de agradecimento a todos quanto,

confiando na importância do COBEM 77, a ele se dedicaram com

afinco, tornando-o, com a sua colaboração, uma notável

zação.
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1. Introdução

Devido ã necessidade de se obter um alto grau de segu

rança, a análise de acidentes nos reatores nucleares tem

sido objeto de inúmeras pesquisas.

Estudos experimentais desenvolvidos nos reatores Bo

m
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rax I e II [l] , Spert I, II e III [2] sugerem a possibi-

lidade de acidente com a explosão do núcleo do reator.

Proctor [3] realizou estudos experimentais em modelos

simulando acidentes em vasos de contenção de geometria cî

lindrica.

Geiger [4J verificou o comportamento das estruturas

de um reator devido a uma explosão acidental.

0 presente trabalho se constitui de um modelo teórico

para se determinar a distribuição das pressões devido a

uma explosão acidental em um reator tipo piscina.

2. Distribuição das Pressões

I

po

nid

dad

ca

din

ond<:

Para

tria

dade

pode

Figura 1
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Em um cilindro de raio R com uma massa de água em re-

pouso de altura L (Fig. 1) é" superposta uma pertuhação u

nidimensional e não permanente. As componentes das veloci_

dades em coordenadas esféricas, pressão e massa específi^

ca instantâneas podem ser decompostas em quantidades mé-

dia e de pertubação:

vr(r,t) - vf(r) + v;(r.t)

ve(r,t)

v̂ Cr.t) - y r )

P(r,t) - V + P'(r,t)

(2.1)

P(r.t) - P'(r.t)

onde P e p são consideradas constantes.

Para o caso do fluido em repouso e pela condição de sime_

tria tem-se:

vr(r) - ve(r)

'e -v; - °

(2.2)

Substituindo-se (2.2) em (2.1) as equações da continuj^

dade, da quantidade de movimento, depois de linearizadas,

podem ser escritas como :

II

1 !1
••'d

Ip

i

+ p A

3vr 3P1

Tt = ' TF

(2.3)

(2.4)

A relação entre pressão e massa especifica é" dada por: Ti

m?"
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3P* _ r2 3p' (2.5)

Combinando-se as relações (2.3), (2.4) e (2.5) tem-se:

32v

3 t

, . C 2 » (2.6)

Onde C ê a velocidade de propagação da pertuhação e

Supondo o escoamento cono irrotacional pode-se escre_

ver

(2.7)

Onde *(r,t) ê a função potencial.

Substituindo (2.7) em (2.4) e (2.6) obtém-se respecti_

vãmente:

• IL1. o (2.R)

(r*)
3r

(2.9)

Combinando (2.8) e (2.9) tem-se

r 3r
(2.10)

Sabendo-se que no instante da explosão uma massa de

água se transforma em vapor ã pressão P1 , ocupando um vo

lume esférico de raio a a distribuição da pressão para r>
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a é dada por

P" ( r . t ) - M c c t - a ) H ( t - I l â ) - ( c t - a ) H ( t - n â ) | ( 2 . i l )

onde H é" o operador de Ileavi3ide [5]

No intervalo -

dada por :

<t< , a distrihuiçao da pressãoe

P ' ( r , t ) = (2.12)

3. Analise das tensões e deformações na parede

Fazendo um balanço das forças na parede do cilindrope

la Fig. 2 tem-se [ô] :

Figura 6 - Elemento infinitesimal da

parede do cilindro.

1
IR.

!!i
it i
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_w + ££ dw + Eh w (3.1)

onde w • deformação radial

m • massa por unidade da área

E • módulo de elasticidade

A relação (3.1) pode ser escrita numa forma mais sim

plificada,

d2w

onde

• 2 W

Eh

mR

w = «a (R-ct) (3.2)
Rm

A equação diferencial (3.2) tem a seguinte solução:

Para Q > 1

?• et
W

senh

Para"Q <

w

í

- 1

et

wt)j

w

(3.3)

R . 2c

cos (v/l - Q' Wt) -

- Q 2

, c Rd

sen - Q 2 Wt)J (3.4)

Para Q

onde

4. V.

ic

n
O
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Para Q
Para Q • 1

!í BÈSSgfcr

onde

sim

3 . 2 )

4 . H

ic a o :

IO

o

31°

3 .3 )

( 3 . 4 )

onde

w , R e t ^ Zc,
ô 1C IT Wó

. , c R . 2c,

\r ir w

Po
lím

4. Resultados e Conclusões

,-Wt
1 w^

(3.5)

IUUU -V .

100.0.

10.0

n
O

H 1.0

31"

0.1 :

0.01

r /

\ /
11 HUH —1 1111111

/

/

/

DADOS EXPERIMENTAIS-*

—1 1 mm—1 1 111111I—1 1 mui'
0.01 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0

P'»IO"9 M/m2

Figura 3 - Deflexão radial máxima

em função da pressão.
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As tensões e deformações calculadas analiticamente fp_

ram comparadas com os resultados experimentais existentes.

As deformações radiais máximas,no plano meridiano que pas^

sa pelo centro da explosão, calculadas para vários picos

de pressão na parede são apresentadas na Fig. 3, e compa_

radas com resultados experimentais obtidos para tanques

cilíndricos utilizando-se alto explosivo [õ] . Na Fig. 4

a relação tensão deformação a comparada com os resultados

experimentais.

10 000.0 *

0.01
0.01 100.0 1000.0 100004

Figura 4 - Relação Tensão - Deformação

Os resultados obtidos pela distribuição (2.12), para

as deformações radiais máximas, são apresentadas na Fig.5

em comparação com os cálculos realizados utilizando-se a

distribuição de pressão empírica P1 • P e
-t/6 [6].
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Pode-se observar pela analise dos gráficos que os re;

sultados obtidos teoricamente apresentam concordância com

os dados experimentais. Na Fig. 5 verifica-se que, na fai
"̂  fi ? — — - "*"

xa entre 10 e 10 N/m , há divergência entre os cálculos
efetuados para a deformação radial máxima pelas distribui
ções (2.12) e a empírica, sendo necessária uma avaliação
experimental nessa faixa para se estabelecer a validade
das distribuições em face da inexistência de dados experi^
mentais.

IOOO.O ,

100.0 : :

10.0 : :

« 1.0
3I«

0.1

(2)

i l l
O.QI [—i >• il—i t mini—i t iniiH—I i mini—i i mm

0.01 0.1 1.0 10.0 100.0 IOOOJO
P'K IO"8 N/m2

Figura 5 - (1) Distribuição (2.12)
(2) Distribuição P1 P m e

-t/e

5. Conclusão
Para os reatores nucleares tipo piscina o pico de pres

são na parede da piscina está situado na faixa onde os r£
sultados teóricos apresentam boa concordância com os da-

& • •
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dos experimentais podenso-se utilizar a distribuição (2.12)

para se obter as tensões e deformações nas paredes da pis_

cina.
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THOMPSON, C A . , e CARVALHO, E.

ACIDENTF. TIPO BORAX EM UM RFATOR NUCLEAR

Sumário

Utilizando as equações básicas da Mecânica dos Flui-
dos para descrever a propagação de uma onda de choque num
meio fluido, com aproximação de pertubação infinitesimal,
obteve-se a distribuijlo das pressões, utilizada para a
determinação das tensões e deformações nas paredes da pis_
cina.

BORAX TYPE ACCIDENT IN A NUCLEAR REACTOR

Summary

The basic equations of Fluid Mechanics were used to
describe the propagation of a shock wave in the fluid.
Using the linear theory of pertmbation the pressure
-distributions were obtained and consequently stress and
strain were determined in the wall of the cylindrical
tank.
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1. Introdução

A maioria dos trabalhos que estuda o escoamento turbu

lento em tubos, trata o caso isotérmico ou o caso com bai
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xas taxas de transferências de calor, de modo que as pro

priedades dos fluidos podem ser consideradas constantes.

Altas taxas de transferência de calor estabelecem gradien

tes de temperatura elevados e as propriedades físicas dos

fluidos variam sensivelmente, não podendo ser tratadas como

constantes.

Mesmo nos casos mais simples • não se conhecem solu

ções exatas para escoamento turbulento em tubos. E como o

número de incógnitas é maior que de equações, é necessário

formular-se certas relações semi-empíricas, que por não te

rem validade geral, limitam a validade das soluções das £

quações ã certas faixas do número de Reynolds (Re) e do nu

mero de Prandtl (Pr).

0 objetivo deste trabalho é estudar os efeitos da

transferência de calor e das variações das propriedades de

fluidos no escoamento turbulento em tubos; para isso usam-

-se as relações semi-empíricas: coeficiente de viscosidade

turbulenta (ev) e coeficiente de difusividade térmica(eT) ,

desenvolvidas em [l] e [2].

2. Formulação matemática

As equações de conservação instantâneas para escoamen

to turbulento em tubos, considerando escoamento axi-simétri^

co e permanente em média, são [3]:

- Continuidade:

— ( P u ) • I
3x r

a
3r

(rpv)
(D

rpv]

- Quantidade de movimento:

3x 3r 3r
)

3r dx (2)

- Energia:

pu-2- (CT)
3x v 3r

(rK—)
r 3r 3r

. )
3r dx (3)
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onde: r é a coordenada na direção radial

x é a coordenada na direção axial

u é a velocidade na direção axial

v é a velocidade na direção radial

T é a temperatura

P é a pressão

C é o calor especifico a pressão constante

u é a viscosidade dinâmica

p i a densidade

K é a condutividade térmica

Y é o coeficiente de expansão volumétrica

0 estudo que se segue será particularizado para

mento turbulento em tubo liso, circular, horizontal,!

xo de calor constante na parede do tubo, sendo negl

das a dissipação viscosa e a convecção livre. 0 esc

é totalmente desenvolvido hidrodinâmica e terraicamen

seção transversal do tubo a pressão estática é const

a tensão de cisalhamento varia linearmente. Consider

as relações de Boussinesq e as simplificações de cam

mite.

Com as simplificações acima, das equações (2) e

teve-se em [3}, respectivamente:

(H_ + £51) àül
yp vp dy* R+

/-K . 1 ^ p Cp eT •> dT* m
l— + > +
Kp Prp pp Cpp vp dy

R+

Rep(R+ - y+ pm
S- u+ (R+ -y+)dy-y+)dy+

com as condições

dx (3)
y+ - 0 : u+ = 0 , T+ - 0; y+ - R+ : íül - o . ÍI+-

dy+ dy
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En (4), (5) e (6), foram usados os seguintes

tros adimensionais:
paranu:

» . . . . • • . •

i •

Lí;E;

I ̂

.- ,5
'St.*''

':?$'

;1

(IE)
PP

2
. y

•

• _ v_
vp

(Tp-T)

a D

y . R

Cppip

vp

CppTpTp

onde: T é a tensão de cizalhamento
q 5 o calor por unidade de área
y e a coordenada na direção axial (yM0, na parede)
R é o raio interno do tubo
v é a viscosidade cinemática (y/p)
u+é o parâmetro velocidade axial
T+é o parâmetro temperatura estática
R+é o parâmetro raio do tubo
B é o parâmetro de transferência de calor

0 índice p refere-se a parede, e o índice m refere-se
a média na seção transversal.

Os números de Reynolds, Prandtl e Nusselt, são defini
dos respectivamente como:

Rep - ;
o

B- u+(R+ -y+)dy+ , Prp
pm Kp

Nup
Kp

|£ ":4

'••r

onde: h e o coeficiente de transferência de calor por con
vecção.

Para resolver as equações (4) e (5) e determinar as
distribuições de velocidade e temperatura ê necessário co
nhecev como variam as propriedades dos fluidos, e também as
expressões para o coeficiente de viscosidade turbulenta(cv)
e o coeficiente de difusividade térmica (eT), sendo que e£
tes são dados por [l] e [2], como:
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R . u+ - ^

qp v
CppipTp
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H . L*2 du^ _rzR
+
(0,4X-0,44X

2
+0.24X

3-0,06X4)]2 ÉsL
vp dy+ L J dy* (7)

£ 1 - L
vp

+ 2 ^ > ] ,-1 du
dy* (8)

onde: Z « l-exp(- -X-) , B* - Z Ci(logPrp)
26 i-1

com Cx - 34,96; C2 - 28,79; C3 - 33,95; C4 - 6,33 ;C5—1,186

As relações entre propriedades dos fluidos dependem de
sua natureza; os líquidos e gases tem comportamento diferen
tes, por essa razão o estudo será feito separadamente.

3. Escoamento turbulento de líquidos em tubos
Em [3] mostrou-se que os líquidos comportam-se prat^

camente como incompressíveis (densidade constante), e a con
dutividade térmica e o calor específico não variam muito
com a temperatura, e serão considerados constantes.

A viscosidade e o número de Prandtl variam considera
velmente com a temperatura e podem ser bem representados pe
Ias relações:

. Nup - IRh
Kp

de calor por con

e determinar as
a é necessário co
luidos, e também as
aade turbulenta(Ev)
E T ) , sendo que es

Up
( .
Tp

Prp Tp
(l-BT+)a

(9)

(10)

onde: a e d são constantes que dependem da substância e da
faixa de temperatura considerada.

Resolvendo-se as equações (4) e (5) e usando as rela
ÇÕes (6), (9) e (10), obtem-se as equações para a velocida
de e temperatura respectivamente:



y* (7)

(8)

«-1,186

ndem de

diferen

e.

Prati
e a con

muito

onsideni

tados pe

(9)

(10)

cia e da

s rela

velocida

Mi

Í "' -'•.
I -

I ,C" V

j V"'

A,.;:&
1 V*
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0
(l-BT r) ( + V(i-eT*) 2 d • á

(ID

/ •,

dT Rep(RT-y ) o
dŷ

Prp vp (12)

4. Escoamento turbulento de gases em tubos

Neste estudo considera-se gases ideais; o calor especí^

fico e o número de Prandtl slo considerados constantes.

A densidade, viscosidade e condutividade térmica podem ser

bem representados pelas expressões:

£ 2 _ - 1 .
P

up Kp Tp
- BT +) d

(13)

(14)

Resolvendo-se as equações (4) e (5) e usando as rela

ções (6), (13) e (14) obtem-se as equações para velocidade

e temperatura respectivamente:

/
0 ,-d

(15)
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(ID

ar Rep(R*-y*) Tp o

• Pr i T

vp (16)

dy

P (12)

tubos

is; o calor especí^

os constantes.

-érmica podem set

T + )d

(13)

(14)

. usando as relji

s para velocidade

(15)

5. Método de solução

Como o problema é a propriedades variáveis, não pode

mos separar o problema hidrodinãmico do problema térmico;

assim as equações (11) e (12) e também (15) e (16) devem

ser resolvidas simultaneamente.

As equações foram resolvidas numericamente no computei

dor Telefunken TR 86. 0 método numérico utilizado foi o mé_

todo de Milne (método de predição-correção) associado ao mé_

todo de quadratura de Newton.

6. Resultados e comparações

Nas figuras 1 e 2 mostram-se os efeitos do parâmetro

de transferência de calor, na distribuição de temperatura

para metais líquidos obtidos neste trabalho, comparados com

resultados teóricos de [4].

T*io

8

6

4

2

1 I I I M M I I I I I I I I
1 R+ Re

Presentes reatados 1000 »O32

[41

(1) $ --0.025
- (2) a -d - 0
(3) B - 0.025

1.000 3Z5OO,

Fig. 1 - Influência de 0 na distribuição de tempera^

tura para metais líquidos com baixos Re
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Na figura 1 os metais líquidos tem baixos números de

Reynolds e na figura 2 tem altos números de Reynolds: as

curvas com a • d • 0, correspondem ao caso de propriedades

do fluido constante.

pode
20
T*
18-

16

14-

i i 1 1 i i i r i 1 1

R«
I

Pr
I I I 1 IIT

" [ 4 ]
JA 230.000 5.000 0025
JB 230.000 5.000 0005

tC 231668 5.000 0025 /

/(O

resultados ID 231.668 5.000

I I I I 11 I
5x10' IO2 10"

Fig. 2 - Influência de B na distribuição de temperâ
tura para metais líquidos com altos Re.

Apresenta-se na figura 3 os efeitos da transferência
de calor para o ar, em função dos números de Nusselt e
Reynolds, com propriedades baseadas na temperatura da pare_
de. Os resultados teóricos do presente trabalho são compa
rados aos resultados experimentais obtidos em[S].
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Fig. 3 - Influência de B na relação entre Nusselt e

Reynolds para o ar.

7. Conclusões

Mostra-se na fig. 1 que para baixos números de I»

nolds e Prandtl a influência da transferência de calor

das variações das propriedades ê despresível. o que é c

firmado em [4] . Para baixos números de Prandtl e altos

meros de Reynolds o parâmetro de transferência de calor t

influência considerável na distribuição de temperatura,

mo se mostra na fig. 2; sendo que o aquecimento (valores

sitivos de 8) tornam o perfil de temperatura mais plano,

inverso acontece no resfriamento, o que ê confirmado em[«

No caso de gases o parâmetro de transferência de ca]

tem significativa influência no número de Nusselt. Por e-
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pio, no escoamento de ar coro Re - 36000 e quando se aumenta
6 de 0,02 para 0,05 o aumento relativo do número de Nusselt
ê cerca de 171.
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INFLUENCIA DA TRANSFERENCIA DE CALOR E DAS VARIAÇÕES

DAS PROPRIEDADES DE FLUIDOS NO ESCOAMENTO

TURBULENTO EM TUBOS

Sumário

Apresenta-se um estudo dos efeitos da transferência
de calor e das variações das propriedades de fluidos no es_
coamento tubulento em tubos. Um modelo para o coeficiente
de viscosidade turbulenta e difusividade térmica turbulenta
desenvolvida por CEBECI; NA § HABIB foi utilizado. Os resul^
tados teóricos concordam bem com os resultados experimen
tais.

THE INFLUENCE OF HEAT TRANSFER AND THE VARIATIONS

OF THE PROPERTIES OF THE FLUIDS IN TURBULENT

FLOW IN TUBE

Summary

the studyPof the effects of heat
transfer and the variations of the properties of the fluids
in turbulent flow in tube. One model for the turbulent Eddy
viscosity and termal Eddy diffusivity developed by CEBECI;
NA § HABIB was utilized. The theoretical results agree well
with experimental results.
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1. Introduction

Since the concept of boundary layer was recognized, a

vast number of experimental and theoretical investigations

have been published. Nevertheless, the basic problem of the

turbulent boundary layer in an incompressible fluid is

still far from being solved.

The random character of the variables in a turbulent

flow field, where we define statistical time-average quanta

ties, will introduce additional unknown terms. Those terms,

together with the nonlinear form of the problem, are res-
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ponsable for most of the mathematical complexity of it. Ba-

sically, the problem is that the time-average equations ob-

tained from de Navier-Stokes equations have unknown double

velocity-fluctuation products. Those products are the compc>

nents of the so-called Reynolds stress tensor.

The nonlinear form of the equation cannot be avoided

since it is a physical phenomenon in the flow field itself.

Thus, the problem of the Reynolds stress tensor remains to

be worked out. There are two ways to look at this situation:

One is to try to relate the Reynolds stress tensor to the

mean velocity by some empirical or experimental relation.

Another way is by developing an additional equation for the

Reynolds stress, or for some of its components.

The modern trend in solving for the turbulent flow

field is to introduce new equations derived some how from

the Navier-Stoker equation. This procedure gives rise to

the closure problem. However, no matter how difficult the

problem may become, it is still worthwhile to pursue its s£

lution since more information about the flow field will be

gained.

Investigators such as Cebeci and Smith |4| used only

the momentum and continuity equations together with an eddy

viscosity hypothesis. Other methods such as Bradshaw and

Ferris |3|, Beckwith and Bushnell |1|, and Mellor and He-

ring J13J used another equation derived from the momentum

equation which is known as the turbulent kinetic energy

equation. Nee and Kovasnay |14| used a full transport equa

tion for the eddy viscosity. The idea of developing more

equations is not new and has been used by other investiga-

tors. Harlow and Nakayama |9| developed an equation,

thereby introducing two additional functions, the specific

turbulent kinetic energy and a scale variable. Harlow and

Hirt |7|, went further as they developed equations for a

generalized transport of anisotropic turbulence. Ng and

Spalding |18| used equations of turbulent kinetic energy

together with one equation for its lenght scale. Daly and

Harlow |S| presented a theoretical study of the turbulence

transport equations. The equations are described in detail
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and the closure approximations used were examined. Jones

and Launder |ll| had also used the ideas of Harlow and

Hirt |7| in order to develop their model. The Jones and

Launder Model of turbulence is one where the turbulent Kine

tic energy and the dissipation rate are calculated by means

of transport equations. Hanjalic and Launder |8|, using the

ideas of Harlow and Hirt |7| and Daly and Harlow 1 51 , deve-

loped a model of turbulence based on additional equations

for the turbulent stress tensor components.

The work here presented will follow the ideas of Har-

low and Hirt |7|, Daly and Harlow |5| and Hanjalic and Laun

der |8|. For this purpose equations will be obtained from

the basic momentum equation, which are the equation for the

turbulent kinetic energy and the equation of the dissipa-

tion rate. The closure will be obtained by using the turbu-

lence flux approximation. In order to solve the problem nu-

merically and eddy viscosity hypothesis is need. We develo-

ped one, but any hypothesis will do the job.

2. General form of the governing equations

The equations developed here are for incompressible

fluid. A hypothetical steady mean turbulent flow field will

be assumed and cartesian tensor notation will be adopted.

The momentum and continuity equations for the turbu-

lent flow field are given by

ü, . = 0 (I)

(2)

As said before, one can obtain from the basic momen-

tum equation by appropriate algebraic manipulations however

many equations one wishes, in doing so |15| , an equations

for the turbulent kinetic energy and one for the dissipa-

tion rate was obtained and are given,

-üTuT u, , - (u! q1 + u'*')+ vq ..- 2vD
A j -1 • J j • J J

(3D
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where
q = O.S u!̂  u |

0.5 üTuTuT

(4)

(5)

(6)

U l , k

+ v D ,kk (7)

In equations (3) to (6), q is the mean turbulent kine

tic energy and D de mean rate of dissipation.

A closer look to the system of equation formed by (1)

(2), (3) and (7) will show us that we have more unknowns

than equations. So in order to solve it in terms of the

mean properties of the flow field the second and higher or-

der correlation terms must be expressed in terms of the

mean variables.

3. The closure scheme

Based on the idea that the transport of a quantity by

random fluid motion is diffusive in nature, we can use this

concept in order to relate the unknown terms in the govern

ing equations to appropriate gradients of the mean flow

field variables.

The first assumption to be made is not new and was

usid by previous investigators in their models |8|, |9|,

|13|, this corresponds to the Reynolds stress tensor, or

ui 0,6 q {., - e(u- - + u• ,) + {higher order terms}

(8)

Following Hinze |l0|, if we consider only the trans-

port by eddy diffusion alone, the terms containing the dou-

ble correlation functions in equation (3) could be closed

by

where, as ab

sal constant

After

momentum equ

appTOximatin

tion for the

We ass

In (10) , A ^

termined fun

te contract!

The tu

cab both be

s o r u j . k u j .
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by

Üj «'
-0 e q

j
(9)

where, as above, e is the eddy viscosity and 0 is an univer

sal constant, assumed to have a value near unity.

After eliminating the unknown terms in the energy and

momentum equations, we are confronted with the problem of

approximating the unknown terms in the exact transport equa

tion for the rate of dissipation.

We assume that,

m e

• • r -

U j U i , k = A i 6 j k 6 i k + Ck (10)

In ( 1 0 ) , A . , B . , C, a r e i n d e t e r m i n e d f u n c t i o n s . T h o s e i n d e -
1 J K

termined functions can be found by examining the appropria-

te contractions of (10). Solving we get

u! u. , = 0.4(u'- u!) , - 0.1
J i,k l l jJ ,k

The two terms

(11)

by

.is

rn

cab both be found from contractions of the more general ten

sor ü~i T~ü~li Z. We assume that it can be decomposed into pro

perly symetric products of the available second order ten-

sors &.., and TT. 7 + u. . , and these same tensors with the
ij x'j J .J-

various other indices. The result can be written as

where C, is a universal constant, and its numerical value

can be obtained by theoretical reasoning.

Next term to be closed was,

u:
Ui.k uj,k ui,k£ ui,k£ = 2 v C2 D 2 ^ 1 (13)
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in which, the first one express the generation rate of vor-

ticity fluctuations through the self-stretching action of

turbulence and the second one represents the decay of the

dissipation rate by the viscosity action. Closure was obtai^

ned by dimensional reasoning.

But still remains two terms in (7) to be considered,

both of which express the influence of diffusional trans-

port process. Using then analogy with momentum transport

process we get

(14)

4. Mathematical model

If we collect all of the closure assumptions and

substitute them into the governing equations, we will arri^

•/o at our final system of nonlinear partial differential

ei.Mtions, which is,

u, u. . = - < } . . + | (v + e)u- . | ,
J -1 > J » 1 x > j i J

i- q"T « -E u. , xx- i + |(v + ee)q~T| - 2vD

(15)

(16)

(17)

ÜT D" Cl D e ui.j |(oO,5C, v"J)D .

- 2u C, U2 q"1 (18)

An inspection of the system will suffice to show us

that closure is obtained. However, the system as it appears

is not soluble unless we can determine a priori the value

of the constants, and also a relation between e and the de-

pendent variables of the problem.

The values of the constants were obtained by diffe-

rent ways, using theoretical reasoning, comparison with

experiments and computer optimizations and are, 9 = 1.0,

Cx = 1.45, C 2 = 2.0, and C 3 = 0.975.
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5. Aplication of the model

The mathematical model was applied to the computation

of two dimensional boundary layer flow. The numerical solu-

tion was obtained by an implicit finite difference procedu-

re |16|. The cases that have been computed are the that pla.

te flow from Weighardt |17|, the three pressure gradient

boundary layer flows from Ludwig and Tilman J12|. The data

was ontained from |12|. Those cases have been presented in

In order to test the model in a very severe condition

the Moses flow, case 4000 |12| was chosen. It is thought

that the Mosed case will provide the most critical test

since, in the experiment, the boundary layer is driven by

a steep adverse pressure gradient close to separation and

then allowed to relax by removing the pressure gradient com

pletely. The data was obtained from |l2|.

The ploted results of c,, H, and 01, as a function of

x are shown in figures 1, 2 and 3. Together we have ploted

not only on computed results but also the experimental va-

lues of Moses and the best (Bradshaw and Ferris |3|) re-

sults for case 4000 from |12|. We attribute the difference,

to the fact that no axial or transverse curvature effects

are included in our present model.

HI

|2
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PEREIRA Filho, H.do V.

A MATHEMATICAL MODEL OF TURBULENCE

FOR TURBULENT BOUNDARY LAYERS

Summary

Equations to the so called Reynolds stress-. or
deve-(kinetic turbulent energy) and dissipation xrai

loped and a turbulence flux approximation «A» used. Our
ideia here is to use those equations in order to develope
a economical and fast numerical procedure for computation
of turbulent boundary layer.

UM MODELO MATEMÁTICO PARA CAMADA LIMITE TURBULENTA

Sumário

^jPft desenvolvais, equações para o tensor de Rey-
nolds (Energia cinitica da turbulência) e da taxa de dissi-
pação. Afim de tornar o sistema fechado Q JUSO da analogia
com os fenômenos de transporte Jm£-la££*. A idéia do trab'tom os fenômenos de transporte J^ü-ÜAíA^A idéia do traba-
lho ê usar as equações obtidas para o cálculo da camada li-
mite turbulenta.
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1. Introdução

Em reatores nucleares térmicos a quantidade de ener-

gia liberada no processo neutrônico é proporcional ao flu-

xo de neutrons térmicos na região em análise. Como a forma

dos cernes dos reatores é aproximadamente cilíndrica o flu

l!'i(

|í
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xo de neutrons e, consequentemente, a função distribuição
de energia liberada apresenta característica senoidal se-
gundo o sentido axial dos elementos de combustível. Tal -
fenômeno acarreta no fato que a temperatura da superfície
do encamisamento dos elementos de combustível ter distri-
buição aparentemente senoidal segundo o sentido axialjJa -
que em certos tipos de reatores os canais de refrigeração
são anulares com secção transversal constante, constituin-
do o cilindro interno do anulo um elemento de combustível
[l]. Assim sendo haverá uma seção na qual a temperatura do
encamisamento será maxima.

A temperatura máxima que o encamisamento pode supor-
tar é ditada por condições metalúrgicas limitando, assim,o
gradiente de temperatura existente entre o fluido refrige-
rante e o combustível e, consequentemente, a taxa de trans
ferência de calor.

Uma conseqüência deste fato é estabelecer um vínculo
limitante da potência máxima desenvolvida por um reator a
qual constitui um dos parâmetros definidores do rendimento
térmico de uma central nuclear.

Este problema tem sido enfocado sob diversos ângulos.
Por exemplo -desenvolvimento de novos materiais objetivan-
do a ampliação do limite metalúrgico -otimização do proces
so de transferência de calor - alteração na forma da distri
buição do fluxo de neutrons, através da criação de zonas
com diferentes enriquecimento, visando um achatamento da
função distribuição da energia liberada no processo nuclear
o que acarreta em um incremento da diferença média entre a
temperatura do elemento de combustível e a do fluido refri
gerante aumentando a taxa de transferência de calor.

No que diz respeito ãs interações entre o refrigeran
te e o elemento de combustível a seguinte questão se apre-
senta: Fixos os parâmetros neutrônicos, é possível achatar
o perfil de temperatura da superfície do encamisamento? A
resposta desta questão constitui o objetivo deste estudo -
preliminar.

A premissa básica na qual este artigo se baseia é
\ue a fixação dos parâmetros térmicos do processo de trans
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ferência de calor em um duto anular, cujo tubo interno te-

nha diâmetro constante, determina a forma geométrica do du

to externo. Assim sendo propõe-se uma generalização do mé-

todo de Ambrok [2], e a sua aplicação na determinação da -

geometria de um duto anular, quando escolhida uma função

distribuição de energia liberada, tomando a diferença en-

tre a temperatura do fluido refrigerante e da superfície

do encamisamento constante.

2. Método de Ambrok

Reconhecendo que é possível, para qualquer caso no

qual a temperatura da superfície (T ) de um corpo axisimé-

trico e a velocidade de corrente livre (U^) invariem, estji

belecer uma relação do tipo

St C Re. -n (D

onde C e n são constantes, St é o número de Stanton e Re é

o número de Reynolds, pode-se, com auxílio da equação inte_

gral da energia, obter a seguinte expressão para a espessu

ra de entalpia (A2)

(2)
C U"

.-n 1-n

onde v é a velocidade cinemãtica do fluido.

As expressões (1) e (2) acarretam no conhecimento da

função Stx = f(A2). Supondo que esta igualdade - número de

Stanton expresso em termos de parâmetros locais - seja vá-

lida independentemente da ocorrência de variações da tempe_

ratura da superfície ou da velocidade de corrente livre de_

senvolveu-se, utilizando-se a equação integral da energia

e as igualdades C = 0,0295 Pr"0*4 e n = 0,2, a seguinte e-

quação:

,0,25 0,2

Stx - 0,0295 Pr
-0,4 " TJ

" TJ
1.25 dx ]

0.2

(3)

l;



together with the nonlinear form of the problem, are res-
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onde:

Pr • numero de Prandtl

u • vp » viscosidade dinâmica

R • raio de revolução do corpo

T^ • temperatura de corrente livre-

A equação acima resume o resultado de Ambrok.

3. Equações

A figura 1 é o diagrama esquemático de uma passagem

anular onde um elemento de combustível ê representado pelo

duto interno cujo diâmetro (d,) é constante.

O diâmetro da superfície externa (d?) ® função da or

denada x.

ELEMENTO DE ffi COMBUSTÍVEL

Fig.l Passagem Anular Esquematizada.

Com objetivo de formular matematicamente o problema

as seguintes hipóteses foram consideradas:

a) o fluxo de calor na parede do tubo interno (q") ê fun-

ção conhecida da ordenada x.

b) o fluxo de calor na superfície definida por à^ E f(x) é

nulo .

c) o perfil de velocidade na entrada da passagem s unifor-

me •

d) as propriedades do fluido refrigerante invariam com a

temperatura.

Como o processo de transferência de calor é pratica-

mente definido pelos fenômenos físicos que ocorrem em uma

região muito próxima da parede supõe-se que a velocidade -

de corrente livre possa ser aproximada pela velocidade mé-

dia de escoamento (u), o que constitui em essência a gene-

ralização do método. Assim procedendo, lembrando que a tem

P
r

ç

OI

nf

qu
fc

Si

da

ri

ni

re



) -;=<•

p

r

Ç

do de Ambrok.

691
peratura de corrente livre é igual a temperatura do fluido
refrigerante ao entrar na passagem (TI, a partir da equa-
ção (3) obtem-se:

1,25x i,£b 0 , 2
4"(x) [ / (TS-TQ) udx] -0,0295 Pr

o

- 0 , 4 0 , i 0,2
Cp y

(4)

Oi

ni

TC

ico de uma passagem
~e representado pelo
tante .

(d.,) é função da o;r

TIVEL

n;

q"

qu

fc

Si

da

ri

tizada.

camente o

ias :

nterno (q

ida por d

passagem

problema

"3 é fun-

2 - f(x) ê

é unifor-

ite mvariam com a

de calor e pratica-

que ocorrem em uma

que a velocidade -

pela velocidade mé-

em essência a gene-

lembrando que a tem

Nesta equação desconhece-se u • f(x) e (T -T )"g(x).

O conhecimento de uma das funções acima acarreta na

possibilidade de determinar a restante.

Uma relação complementar entre o diâmetro da superfí

cie externa e a velocidade média de escoamento pode ser ob_

tida através da utilização da equação da continuidade:

[(4v/nPu) + d 1
2 ] 0 ' 5 CS)

onde v é a vazão em massa do fluido refrigerante.

Para o caso particular no qual a diferença entre a

temperatura da superfície do encamisamento e a da entrada

na passagem é constante a equação (4) se resume ã:

q"(x)[/Xudx]
o

0,2
0,0295 Pr

-0,4 0,8
Cp u

0,2
(Ts - TQ)u (6)

que conjuntamente com a equação (5) permite determinar a -

forma geométrica pretendida.

Uma análise do processo leva ao conhecimento de uma

singularidade física definida através do problema da entra

da. Na equação (4) a equivalência matemática desta singulji

ridade é representada por

lim u(x) = 0
+

x+o

(7)

para
(T- T ) diferente de zero, o que eqüivale a d7 tender a infi

S O £ ~̂

nito quando a variável independente tende a zero pela di-

reita, desde que a vazão seja finita.

Em problemas reais a velocidade de entrada é finita

e diferente de zero o que acarreta imediatamente em
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Ts " T o 0 (8)

provando a impossibilidade de se obter a diferença acima -

diferente de zero para qualquer valor da variável indepen-

dente .

Tal incompatibilidade pode ser contornada pressupon-

do que no intervalo [0, x J - x^ definido a posteriori - a

velocidade média de escoamento seja constante, acarretando

em uma entrada uniforme.

Nos casos em que a forma da passagem é conhecida as

equações (4) e (5) permitem determinar a função distribui-

ção de temperatura da parede externa do encamisamento.

Neste modelo matemático não se levou em consideração

o efeito de curvatura.

Fujita e Hasegawa [3] determinaram experimentalmente

a correlação

Nua Re
0,77

(9)

válida para dutos anulares com seção de escoamento constan
te e fluxo de calor uniforme na parede externa do duto in-
terno, a qual indica uma variação do número de Nusselt com
a curvatura. Como Nu a(Tc - Trt) propõe-se o seguinte

ao)

s o

tério de correção dos perfis de temperatura a serem obti-

dos :

CTs " Vcorrigido " CTS " V C W ~ ° ' "

4. Resultados
4.1 Comparação com dadqs experimentais.

Com o objetivo de discutir a validade da aplicação <k

generalização do método de Anbrok, tal como a da correção

proposta, determinou-se, utilizando as equações previamen-

te desenvolvidas, o perfil de temperatura da superfície ex

terna do tubo interno da passagem anular esquematizada na

figura 2, para a qual dispõe-se de resultados experimen-

tais [4]. Tais valores, assin como os teóricos, foram obtî

dos considerando a vazão do fluido refrigerante, ar, igual

a 3,537 x 10 kg/s e admitindo-se a seguinte distribuição

(8)
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de fluxo de calor na parece do elemento de combustível:

2q"(x) = 1394,67 [1 + 1,33 sen(IIx/L)] W/m

d

(11)

U 2

(min)
40

30 '

20"

Fig.

- PASSA6EM PROPOSTA

FftSSAGEM RCF. C4 ]

ELEMENTO DE COMBUSTÍVEL

O,Z5 0,50 0,75 X/.

2 Passagens Especiais estudadas

Na figura 3 são comparados os valores teóricos e expe_

rimentais. Observa-se uma excelente proximidade entre es-

tes justificando convenientemente as propostas de generali-

zação e correção o que se nos sugere a inclusão da correção

no equacionamento matemático do método generalizado.

(VV

O VALORES EXPERIMENTAIS

Fig.

0,23 0,30 O',75 X/L

3 Resultados teóricos e experimentais.

4.2 Proposta de uma nova forma de canal

Na determinação teórica [4] do canal de Ichimiya e

Hasegawa procurou-se obter Tc - T = 23°C. Utilizando-se

este dado e as mesmas condições experimentais de vazio e

fluxo de calor resolveu-se as equações (5) e f6) obtend£

se o formato teórico representado na figura 2. 0 compri-

mento da entrada uniforme foi determinado por tentativas e-
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xigindo-se que seu valor fosse o menor possível e que para

valores da variável independente maiores que o do comprimen

to da entrada uniforme o escoamento não fosse decelerado.

4.3 Estudo de sensitividade do perfil de temperatura

em relação a erros de usinagem.

Com este objetivo de terminou-se T - TQ = f(x) consi-

derando que o diâmetro da superfície externa fosse acresci-

do ou diminuido em um milímetro para qualquer valor da va-

riável independente. As distribuições obtidos são apresenta

das na figura 4,

Calculou-se ainda as distribuições de temperatura su-

pondo a ocorrência de um acréscimo ou decréscimo de 5% no

comprimento da entrada uniforme. Os resultados obtidos fo-

ram essencialmente os mesmos.

— d2= f(X)

— dz= f(x) +o,OOi

do= fix)-o.ooi

0,23 0£0 0,75 X/L

Fig.4 (TQ-T ) = f(x) parametrizada por d2 = f(x)

5. Comentários

A excelente proximidade entre resultados teóricos e -

experimentais abservada na fig. 3 corrobora as hipóteses utî

lizadas. Validada a correção sugerida propõe-se a sua inclu

são na formulação matemática levando a obtenção da equação

abaixo:

s oJ ,-TJ
1,25

,0,12
(12)
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Em dutos anulares com seção de escoamento constante a

distância necessária para que se obtenha perfil de velocidja

de plenamente desenvolvido varia entre 30 e 40 diâmetros hî

dráulicos [5] . £ fato bem conhecido que quando acelera-se

um escoamento o crescimento da camada limite dinâmica ê mi-

nimizado. Estas afirmações sugerem que, na passagem propos-

ta, para x < 0,6m não se obtenha perfil de velocidade plena

mente desenvolvido.

0 estudo da sensitividade do perfil de temperatura a

erros de usinagem mostra que pequenos erros - caso estuda-

do ^ 1,0 milímetro -no processo construtivo do canal não

altera sensivelmente os resultados esperados. Este fato re-

represcnta a pequena sensibilidade do modelo proposto a al-

terações no gradiente de velocidade.
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COELHO, J.C.M., e PIMENTA, M.M.

ANÁLISE DE UMA PASSAGEM COM CARACTERÍSTICAS ESPE-

CIAIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA REFRIGERAÇÃO

Dü ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS DE REATORES NUCLEARES.

Sumário

aprimoramento das c a r a c t e r í s t i c a s de t r ans fe rênc i a
de ca lo r e—an-aüs-axlo para canais de re f r igeração de r e a t o -
res nuc l ea re s . Propõe-se uma general ização do métod^ftr^1(jde,
Ambrok de solução da equação i n t e g r a l da energia.§A forma "'
defuma passagem aprimorada tiú»t>inn\rtqitfirrWyteftrP ** n 11 rl n -
t eó r i cos t á w H p B S P f t com dados exper imentais . A concor-
dância é excelente .

ANALYSIS OF A CHANNEL WITH SPECIAL HEAT

TRANSFER CHARACTERISTICS FOR COOLING

NUCLEAR REACTORS FUEL ELEMENTS.

Summary

Improvement of heat transfer characteristics of
nuclear reactor cooling channels is analysed. A generalize
tion of the Ambrok solution for the energy integral equa-
tion is proposed. A new improved passage shape is
determined. Theoretical results are compared with experi-
mental data. The agreement is excellent.
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1. Introdução

0 estudo do efeito de aletas na transferência de ca-

lor em regime laminar em dutos de secçio circular tem des-

pertado interesse teórico na literatura especializada [l] ,

[6] . 0 conhecimento do fenômeno da transferência de calor

em regime laminar é na maioria das vezes, o primeiro passo

para o conhecimento do mesmo fenômeno no regime turbulento,

apesar de tais fenômenos serem consideravelmente distintos.

0 primeiro estudo nesse sentido parece ser devido a



i

il
! i

',i

712

Hu 5 Chang [l], que utilizaram função de Green na solução

das equações do movimento e da energia para a condição de

contorno de fluxo térmico constante na parede aletada. Em

[l] foi observado com base no diâmetro nominal do dut" -ir-

cular, que as aletas no regime laminar, produzem aumento da

eficiência do trocador da ordem de vinte e duas vezes a efi

ciência do tubo não-aletado. Em [2] , fora analisada a cond^

ção de contorno de fluxo constante na paTede aletada e no

tubo externo para a geometria do duplo-tubo aletado com al£

tas planas e retilíneas, montadas sobre a superfície do tu-

bo interno. Os resultados de [2] mostram que os progressos

obtidos variam com a altura das aletas e com a relação de

raio dos tubos; para pequenas relações de raios,consegue-se

aumentos do número de Nusselt da ordem de onze vezes o níiine

ro de Nusselt correspondente ao duplo-tubo não aletado.

D"as condições de contorno são tradicionalmente anali^

sadas: a primeira, é a condição de fluxo térmico uniforme

na parede io duto no sentido periférico e longitudinal; a

segunda, é a condição de temperatura uniforme no sentido p^

riférico da parede, e fluxo térmico médio constante no sen-

tido longitudinal. Tais condições de contorno são os casos^

limite dentro dos quais se situam os casos reais [4].Eckert

et ai [4] .estudaram essas duas condições de contorno em du-

tos de secção em foTma de setor de círculo.

0 objetivo deste trabalho é examinar, para a geome-

tria discutida em [2] , a condição de contorno corresponden-

te ã temperatura perifericamente uniforme na parede aletada

e fluxo térmico médio uniforme no sentido longitudinal da

parede, sob a condição de fluxo térmico constante no tubo

externo.

A principal dificuldade na solução deste tipo de pro-

blema é o fato de a região correspondente ã secção trans-

versal do duto ser duplamente conexa e o fato de existirem

sub-regiões da fronteira onde a condição de contorno é des-

conhecida.

Contudo, o método das funções de Green e o uso de e-

quações integrais permite determinar condições de contorno

desconhecidas e formas analíticas explícitas para o campo
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de velocidade e do temperatura do fluido. Uma discussão so-

bre a eficiência desse procedimento pode ser encontrada em

[3] ou [7].

2. Método de solução

A região em consideração será o semi-setor da figura

1, onde:

r* = raio na extremidade das aletas

altura das aletas

.*
a

L*
rí = raio do tubo interno

r* = raio do tubo exterao

0 = ângulo entre aletas consecutivas

m = número de aletas

0 problema da

transferência de ca-

lor é consideravelmen

te simplificado se as

seguintes hipóteses

forem admitidas: (a)

Escoamento estacioná-

rio unidimensional Ia

minar e plenamente de

senvolvido; (b) Flui-

do Newtoniano com pro

priedades físicas independentes da temperatura; (c) Perfil

de temperatura plenamente desenvolvido; (d) Paredes do duto

e aletas perfeitamente polidas; (e) As aletas são planas re

tilíneas, de espessura desprezível e igualmente espaçadas

sobre a superfície do tubo interno.

Em conseqüência,a equação da energia em coordenadas

polares, na ausência de dissipação viscosa, sob as hipóte-

ses (a), Cb) e (c) terá a forma seguinte:

Fig. 1

I i_(r ü ) + i_
r 3r 3r

• -u(r,G) em D; (D

D - í(r,9) ri < r < 1, -9o/2 i G eo/2>;
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onde r - r*/r*; u = -u*/(r*^ dp*/dx*)/p é o campo de veloci

dade adimensional do fluido na secção D, o qual foi calcula,

do em [2] .
dT*

T = (T* - T * ) / ^ - — ^ r**/ap
1 dx* dx* e

é o campo de temperatura adimensional em D, sendo 1% a tem-

peratura na parede aletada e TÍ a temperatura média de mis-

tura do fluido que, de acordo com (c) satisfaz a condição:

3T
dx* dx4

(2)

p* é a pressão; x* é a coordenada axial e a é a difusibiH

dade térmica do fluido.

As condições de contorno na forma adimensional são:

T = 0; r = rj = rí/r*; - 0 Q / 2 < 0 <

T = 0; 0 = ±0o/2; < r

3r
*/r*

e 'e e dx* dx*

r - 1; -0/2 < 0 < 0o/2;

onde q* é o fluxo térmico médio no tubo externo.

As seguintes condições de simetria são admitidas:

— = O ; 0 = ± 0 / 2 ; r < r < l ;
30 o a -

(3)

(4)

(5)

(6)

30 1 =

r = r*/r*.
a a e

Seja g(r,0|r',0') a função de Green do problema (1) -

(7) satisfazendo as condições de contorno abaixo:

g(r,0|r..0') = Í£(r,0|l,0!) = g(r,0|r',±0/2) = 01 3r °

r' £ 1; -0Q/2 S 0
1 g 0o/2.
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Usando a segunda fórmula de Green pode-se mostrar que

a solução de (1) - (7) é a seguinte:

fi feo/2
T(r.e)

i J-0o/2
g(r,0|r',©') utr',01) r' dr' dQ' +

'1

r. 30'

feo/2

l-eo/2"

30'

g(r,0|l, 0') d9'

r'

(8)

onde t(r') i a distribuição de temperatura no intervalo

r < r < 1 para 0 = +0 /2. A função t(r') é determinada em

função da condição (6),([l],[2] e [7j) .

Aplicando a condição (6) ã equação (8), resulta:

t(r')[5-8—(r.e o/2|r',0 /2) - i l l — ( r ,0 /2| r • ,-0 / Z ) ] ^ -
r 3030' ° ° 3030" ° ° rf

30 \ri j-0o/2

1 dr'd0'

- B,l-eo/2
g(r,0|l,0') de1] (9)

Esta equação ê uma equação integral de Fredholm de 2a

espécie com núcleo singular e soluço limitada t(r'). Esta

equação pode ser resolvida numericamente usando a aproxima-

ção proposta em [3] e [l] .

Tal método consiste em transformar a equação (9) no

sistema linear,

V (10)

onde, A,, e calculado em função do núcleo da equação (9),

f e calculada pela segunda parcela da mesma equação, e N e

o número de sub-intervalos do intervalo [r ,l] ([7], [3]).
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O sistema linear (10) ê rapidamente convergente com N

devido ao fato de a função de Green ser completa, isto e,sa

tisfaz todas as condições de contorno da região.

Uma família típica de soluções de (10) para valores

particulares de r. , m, L e W pode ser vista na figura 2.

A distribuição de

temperatura na secção

transversal do duto, ê

calculada por uma expres^

são analítica obtida da

equação (8), fazendo u

so dos valores numéricos

obtidos da eq. (10). Um

padrão ilustrativo do

campo de temperatura é

visto na figura 3.

O número de Nus-

selt,apropriado para os

objetivos deste trabalho,

e definido de forma a sa

tisfazer os seguintes r<í

quisitos: para mesmas

condições de contorno no

duplo-tubo aletado e nã£

aletadc, no limite quan-

do L* tende a zero, este

número deve reduzir-se

ao número de Nusselt co£

respondente ao duplo-tu-

bo não-aletado; o duplo-tubo aletado deve substituir o du-

plo-tubo não-aletado com a mesma relação nominal D., a qual

descreve geometricamente o trocador de calor compacto; para

uma dada temperatura média de superfície, o coeficiente mé-

dio de transferência de calor por convecção K?(e então o nu

mero de Nusselt NUDi«) deve nos dar a taxa de transferência

de calor, ou inversamente, para uma dada taxa de transferên

cia de calor, este número deve nos dar diretamente a dife-

rença de temperatura entre a parede aletada e o fluido em

Fig.2 - Soluções da equação (10)

no intervalo r á r g 1 para

r. - 0,5, W - 0 e para vários

valores de m e L.
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região.
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ista na figura 2.
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ratura na secção

versai do duto, é"
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ao (8), fazendo u

G valores numéricos
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de temperatura é"

na figura 3.
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o coeficiente mé-

ão Ht(e então o nu
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da e o fluido em
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Fig. 3 - Distribuição de temperatura T/T, para ^ = 0,4,

L = 0,2, m " 2 e Wg = -0,55.

escoamento.

Contudo, uma definição apropriada neste caso pode ser

a seguinte:

NUDi* " *i V / k (11)

onde

V = Q;/CQO Dl

(r*,(

- T*) sendo

^!-(r* Q) dQ
3r* x

(12)
0 3r"

Substituindo as quantidades adimensionais resulta,

JDi li Di / Tb o n d e"
(13)

(14)



v # ; li
• , -'-.nM in
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ral ização do método. Assim procedendo, lembrando que a tem

.1

ser

[11)

(12)

(13)

(14)
I
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Tb =
A u

r2.
u(r,9) T(r,9)r dr (15)

A = Go(l - rj;)/2;

u = velocidade média adimensi'onal na secção.m _
A eficiência da parede al-etada com relação â parede

não aletada pode ser avaliada pela. equação (13) consideran-

do B constante. Contudo, é mais significativo considerar o
parâmetro W = 0 6 /2/Q constante, isto é, considerar ae o e a
relação entre o fluxo térmico total externo e o fluxo térnü

co total interno constante para cada conjunto de valores r.

L e m.
Da equação do balanço térmico na secção transver-
(figura 1).resulta a equação,sal

0o V 2 um

que combinada a definição de W resulta,

(16)

(17)

Expressões ana l í t i cas foram desenvolvidas para as e-
quações (13) - (15) , as quais faci l i tam consideravelmente a
computação dos resul tados.

Foram calculados os números de Nusselt pela eq. (13)
para valores de r . , L e m ta is que, 0,2 < r. < 1,0;
0 < L < 1,0 e 2 < m < 32 para W = 0.

Um resultado t íp ico encontrado pods ser v i s to na figu
ra 4, onde ND representa o número de Nusselt corresponden-
te ao duplo-tuK não-aletado.

Distribuições locais de fluxo q /q foram também cal-
culadas com base em expressões ana l í t i ca s de q e q , onde
qn - Q, /(r a - r . + Q r . / 2 ) : t a l d is t r ibuição é de in te res -
se na compreensão do mecanismo da transferência de calor Io
ca l . As figuras 5 e 6 i lus t ran cases t ípicos encontrados.
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o lv idas para as e-

consideravelmente a

•;elt pela eq. (J3)
r i < 1,0;
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3. Discussão dos re-

sultados

A equação integral (9)

foi aproximada linearmente

por (10) para valores de N i

guais a 11, 21 e 31; os re-

sultados obtidos praticamen-

te coincidem, dada a grande

velocidade de convergência

do método [3]. Pela figura 2

pode-se observar que a solu-

ção de (9) tende continuamen

te ã solução da equação da e_

nergia para duplo-tubo não-

aletado.

O campo de temperatura

da figura 3 para o caso par-

ticular de W = -0,55 nos

mostra que existem maiores

transferências de calor nas vizinhanças
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onde ocorrem maio-

res concentrações de gradiente de velocidade. Os pontos "se

Ia" somente se manifestaram para os casos em que W é nega-

tivo. 0 desempenho da parede aletada pode ser avaliado com

base na figura 4; os valores ótimos de m podem ser previs-

tos para valores de L menores que a unidade e para valores

de r. entre 0,1 e 0,7 no intervalo 2 < m < 32.

Comparando a figura 4 com a figura 7 extraída de [2],

vemos que o desempenho do duplo-tubo aletado paia a condi-

ção de contorno de temperatura constante é aproximadamente

oito vezes o desempenho do duplo-tubo para a condição de

contorno de fluxo constante. Resultado semelhante foi obti-

do em [4], onde foi feita a observação de que a condição

de fluxo térmico constante força mais calor nos cantos da

secção, aumentando em conseqüência a temperatura média de

mistura do fluido.

0 mecanismo de transferência de calor local pode ser

compreendido a partir das figuras 5 e 6. A figura S nos mô s

tra que pequenas alturas de aletas são responsáveis por
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i
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0 02 0/» 0,6 0,8 ip 0
29/90
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Fig. 5 - Efeito da variação da altura das aletas sobre a

distribuição de fluxo térmico local, para Tj = 0,3, m = 2 e

VT - 0.

Fig. 6 - Efeito do número de aletas sobre a distribuição de

fluxo local nas aletas e no tubo interno para r. - 0,3 e

0.
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grandes gradientes de fluxo

térmico, enquanto que valo-

res de L próximos da unida-

de dimimuem estes gradien-

tes, eliminando a singular^

dade do fluxo. Pequenos va-

lores de L reduzem a distrj.

buição de fluxo no tubo in-

terno ao fluxo unitário que

é correspondente ao caso do

duplo-tubo não-aletado.

A distribuição de flu

xo térmico da figura 6 é

tanto mais semelhante ã sua

correspondente de (4) quan-

to menor for o ângulo 0 ,ou

equivalentemente, quanto ine

nor for a influência da pa-

rede externa, para r. prõxj^

mo de zero.

Os resultados do presente trabalho, em certos casos

limite, podem ser comparados com o trabalho de Eckert et ai

[4] . mesmo que as condições de contorno sejam distintas. Pji

ra r. pequeno, L = 1 e m grande (0 pequeno), a presente g£

ometria tende ã geometria de [4] . 0 fluxo externo (nulo)

tem diminuída sua influência sobre a transferência de calor

na medida que 9 diminui. As discrepâncias observadas em am

bos os casos, fluxo e temperatura constantes, são da ordem

de 5$ conforme mostra a figura 8. Nesta figura NUf e NU

são os números de Nusselt baseados no diâmetro hidráulico e

no fluxo térmico médio relativo ã parede aletada. Os valo-

res de NUr (fluxo constante) foram plotados a partir de[2].

4. Conclusões

0 método da função de Green usando equações integrais

mostra-se bastante apropriado para a solução de problemas

de transferencia de calor em regime laminar sob as hipóte-

ses aqui estabelecidas. Mesmo considerando geometrias arbi-
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40

Ofi ( ) R«f. [4]
( ) Prasant* Pasquin"

W«=0

12 16 20 24 32

6 trarias para as ale-

tas e considerando a

condutibilidade térmi

ca, ê possível resol-

ver o problema atra-

vés de equações inte-

grais [2], [3], [7] •
Algumas extensões do

caso simplificado a-

qui apresentado estão

sendo feitas pelo au-

tor. As conclusões a-

qui apresentadas en-

contrarão naturalmen-

te uma série de limi-

tações práticas, uma

vez que a condutibili.

dade das aletas, sua

geometria e a convec-

ção natural não foraii

consideradas no

modelo aqui exposto.

Contudo, as se-

guintes conclusões podem ser de interesse teórico, para a

transferência de calor em regime laminar: (a) Enquanto

que o desempenho alcançado pelo duplo-tubo para a condição

de fluxo constante é de 1,6 a 22 vezes o desempenho do du-

plo-tubo não-aletado, para o caso de temperatura constante,

este chega a ser até de 130 vezes para relações de raios va

riando entre 0,2 e 0,9. 0 desempenho aumenta com o aumento

de L para cada r. fixo; (b) Os pontos ótimos para m sao

mais efetivos para menores relações de raios, as quais per-

mitem maiores aumentos relativos de área efetiva de troca

de calor; Ce) 0 número de Nusselt relativo ao diâmetro nomi

nal D. a 2r^ para o duplo-tubo aletado em regime laminar,

chega a superar o número de Nusselt correspondente ao regi-

me turbulento para algumas combinações do número de Rey-

nolds e do número de Pradtl. Por exemplo, para r. = 0,2, é

Fig. 8 - Comparação do caso-1imite

0,0 com os resultadosler.

obtidos por Eckert et ai. [4].
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m ribilidade termi

m possível resol-
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in equações inte-

d [2], [31, [7] .
d as extensões do

d implificado a-

t íresentado estão
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s conclusões a-

resentadas en-

F -.rão naturalmen-

i série de limi-

práticas, uma

i ie a condutibili.

as aletas, sua

ria e a convec-

tural não foram

leradas no

aqui exposto.

Contudo, as se-

orico, para a

(a) Enquanto
r

' ara a condição

empenho do du-
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ões de raios va

com o aumento

para m são

, as quais per-

tiva de troca

o diâmetro noini

gime laminar,

ndente ao regi-

mero de Rey-

ra r. = 0,2, é
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possível substituir um escoamento turbulento com Pr - 100,

Re = 1,8.10 por um escoamento laminar em que L • 0,85 e

m = 3 2 , ou então, Pr • 1, Re • 1,8.10 por um escoamento léi

minar em que L - 0,85, m • 32 [7]; (d) Foi comprovado ew

[l] que a dissipação viscosa « irrelevante no escoamento Ia

minar em duto circular aletado com aletas planas e longitu-

dinais. Como as aletas aqui consideradas são do tipo consi-

derado em [l],é de se esperar que a dissipação viscosa pro-

duza efeito irrelevante na transferência de calor no duplo-

tubo aletado.
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COLLE, S.

TRANSFERENCIA DE CALOR EM REGIME LAMINAR

EM UM DUPLO-TUBO ALETADO

Sumário

um estudo analítico da transfe-
rência de calor em regime laminar em duplo-tubos aletados ,
onde as aletas são planas>retilíneas, igualmente espaçadas
e fixas sobre a superfície externa do tubo interno.

0 estudo se restringe ã condição de contorno de temp^
ratura constante no sentido periférico da parede aletada e
fluxo térmico constante no^sentido periférico do tubo exter
no, enquanto que o fluxo térmico total e considerado cons-
tante ao longo_da direção axial do duto.

ôí previs-ão do desempenho do duplo-tubo aletado
trocador compacto

1

penno ao aup
^com base na relação entre um
ãs condições de contorno e as

como
numepacto -vevBVQ com Dase na reiaç ^ _

ro de Nusselt aprogriado ãs condições de contorno e ãs ca-
racterísticas geométricas do duto.

HEAT TRANSFER IN LAMINAR FLOW

FOR A FINNED DOUBLE-TUBE

Summary

^n analitical study of
the steady-state "Heat transFêT^Li laminar flow in finned
double-tube heat exchangers }3The tt.ffsT££re plane, straight
and continuous, equally spaced and are fixed over the
external surface of the inner tube.

A constant peripheral temperature distribution is
assumed to apply over the inner tube surface and each fin,
and a constant peripheral heat flux is assumed to apply
over ti.e outer tube surface, while the overall heat flux
is suposed to be uniform in the longitudinal direction of
the duct.

The prediction of the thermal performance of the
finned double-tube is made by means of the relationship
between the Nusselt number, the boundary conditions and the
geometric characteristics of the duct.

- Y ! ""J"""" "•"-
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1. Introdução

A teoria de controle ótimo de sistemas dinâmicos po-

ser aplicada ã resolução de problemas de otimização em to-

dos os campos da engenharia. Na área nuclear, tem-se feito

alguns trabalhos envolvendo otimização do projeto do cerne

)'.-•
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do reator, tais como, minimização da massa crítica
Coldschmidt e Quenon |l| e maximização da potência. Santos e
Cintra |2|.

J ^ P_rej5ej\ie__trabalho apresenta-se a metodologia para
o estudo da maximização da eficiência de uma central nuclear.
Os parâmetros de projeto do gerador de vapor, elemento que
serve de ligação entre o ciclo primário e o secundário do
reator, serão determinados. A velocidade do fluido refrige-
rante no gerador de vapor ê considerada como uma variável
de controle, que influi diretamente na taxa de transferência
de calor e também na sua potência de bombeamentu. 0 princí-
pio de máximo de Pontryagin |3| dâ as condições necessárias
para determinar seu valor ótimo, bem como as trajetórias ó-
timas das variáveis de estado.

Na análise do ciclo primário, utilizou-se fórmulas em
píricas de transferencia de calor e perda de carga dados
por Kutateladze |4|, Hall ]5| e Hughes e Slack |6|.

No ciclo secundário, empregou-se o procedimento de ba
lanço térmico desenvolvido no departamento de engenharia me
cânica e naval por Belchior |7|.

Neste trabalho apresenta-se uma solução semi-analíti-
ca de otimização do balanço térmico de uma central nuclear,
cujo objetivo é a geração de energia elétrica. Com as neces
sãrias modificações e procedimento pode ser usado em proble_
mas similares tais como: ciclo de vapor de centrais termoe-
létricas, ciclos para propulsão, ciclos de vapor com extra-
ções para processos industriais.

2. O Problema de Controle Õtimo

A central estudada no presente trabalho ê apresentada
por Baltazar |8|. Trata-se de uma instalação com um reator
Magnox, de urânio natural refrigerado por gás hélio, cujas
características principais são apresentadas na Tabela 1, eu
jo diagrama é dado na Fig. 1.

Tabela 1 - Características principais da central

Potência térmica
Combustível
Moderador

110 MW
urânio metálico

Grafita
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Continuação da Tab. 1

Refrigerante
Cerne
Gerador de vapor

(3 unidades)
Ciclo de vapor
Pressão do hélio no cerne

Hélio
cilíndrico - 6,5 x 6,5 m
cilíndrico - 3,5m de diâm.
6 m de altura

Dual
20 atm.

580°C

Elemento de combustível. Cilíndrico, encamizado em Magnox-
diâmetro externo 2,5cm

Temperatura máxima no elemento
combustível
N9 de aquecedores regenerativos

1-Reator
2-Gerador

de vapor
3-Turbinas

4-Condensador
5-Hombas
6-Aquecedores

de regenerati-
vos

7-Circulador de hélio

Fig.l Diagrama simplificada da central

2.1 Modelo do Gerador de Vapor

0 gerador de vapor considerado é do tipo um passe,
constituído por feixe de tubos retos dentro das quais e ge
rado o vapor. O hélio escoa perpendicularmente aos tubos -
guiado por defletores. As principais características estão
na tabela 2.

I
-;
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TABELA 2 - Principais características do gerador de vapor

Características dos tubos

Material Aço Inox

Diâmetro externo 3,0 cm

Diâmetro interno 2,0 cm

Comprimento 6,0 m

Arranjo dos Tubos: Em quicôncio cem os tubos equidistantes

S cm de centro a centro

Número de tubos por gerador 5 000.

Para análise de perdas de carga e transferência de ca

lor foram empregadas as correlações da Tabela 3.

Tabela 3 - Correlações Utilizadas

Fórmulas

Nu

h -

h -

N •u

AP

- 3,66

3q0,7 p0,17 log p

4i5q0.7 e0.01p

0,023Pr°«4 Re0'8

_ f'Gmax N fu,0.

p(6t579xl0
n) ub

fluido (fase)

ãgua

ãgua

P

água

P

hélic

água

Clíquido)

(ebuliçio)

< 30

(ebulição)

> 30

) (gás)

(vapor)

14
hélio

Referência

|10|

1*1

|4|

f io |

1101
11U 1

f'« 0,25+
0.118

ST-DD 1,08
1 1 0 I

onde

N - número de Nusselt

h - coeficiente de transferee Ia de calor(kcal/h.m . C)

p - pressão em atm
2

q - fluxo de calor(kcal/h.m )

I
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p - número de Prandtl

R - número de Reynolds
2

Ap - perda de carga (kgf/cm )
G - fluxo de massa máxima(kg/h.m )
N - número de fileiras transversais
p - densidade do fluido(kg/m }
f - fator de atrito
D - diâmetro equivalente(m)
Sj- número Stanton
ufe- viscosidade a temperatura de mistura (kg/m.h)
u - viscosidade a temperatura do tubo (kg/m.h)

2.2 Definição das Variáveis
Todas variáveis são definidas dentro do gerador de va

por. 0 ciclo primário e o secundário são associados ao pro-
blema através dos valores de entrada e saídas destas variá-
veis do gerador de vapor.

2.2.1 Variável independente (t): é o indicador da p£
sição ao longo do gerador de vapor, sento ti a sntrada e tf
a saída do gerador de vapor.

2.2.2 Variável de controle u(t): velocidade do hélio
no gerador de vapor.

2.2.3 Variáveis de estado Xl(t): temperatura do sis-
tema ãgua-vapor de alta pressão.

X2(t)-temp. do sistema ãgua-vapor de baixa pressão
X3(t)-temperatura do hélio
X4(t)-perda de pressão do hélio

X5(t)-vazão em massa por tubo do ciclo de alta pres-
são

X6(t)-vazão em massa por tubo do ciclo de baixa pres-
são

2.3 Ciclo primário

Aplicando-se a analogia de Reynolds e com fórmulas em
pfricas, obteve-se uma relação entre o coeficiente de calor
e a perda de carga do hélio no cerne. Tendo-se a geração de

í

li

li
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calor por canal |8|, vínculo de projeto, obteve-se uma ex-
pressão entre a perda de carga (APC) e as temperaturas de
entrada e saída do hélio do cerne ou seja:

APC - APC(X3(tf) , X3(ti)) (D

A perda de carga no gerador de vapor é dada por X4(ti)
obtendo-se então a expressão da potência de bombeamento (PB)
do gás: ,

PB - POT X5(ti)
X3(tf)-X3(ti)

20
20 + APC + X4(ti)

-1 (2)

onde POT e a potência térmica e y ê a relação entre os cal£
res específicos ã pressão e volume constante (Cp/Cv). Portan
to

PB - PB(X3(ti), X3(tf), X4(ti)) (3)

2.4 Ciclo secundário
Dadas a temperatura e a vazão em massa por tubo (XI(tf)

X2(tf) e X6(tf) dos ciclos de alt'a e baixa pressão, o progra
ma de balanço térmico do ciclo de vapor determina a vazão
em massa total de cada nível de pressão e ajusta a pres-
são para que o título na saída da turbina seja igual ao fi-
xado no projeto. O rendimento do ciclo e a temperatura da
água de alimentação ótima (XI(ti), X2(ti)) são também calcu
lados. Tem-se:

1̂m
m

-̂ 9
i

PE - PE(Xl(tf), X2(tf), X5(tf), X6)) (4)

Xl(ti) - X2(ti)-F(Xl(tf),X2(tf),X5(tf)X6(tf)) (S)

2.5 Formulação do Problema

Deseja-se maximizar a diferença entre a potência de
eixo (PE) e a potência de bombeamento do refrigerante (PB).O
índice de desempenho ê da forma:

I - PE(Xl(tf),X2(tf),X5(tf),X6(tf))-PB(X3(ti),X3(tf),X4(ti))

(6)

II
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A maximização está sujeita a vínculos de contorno,

Eq. (5) e (7) a vínculos dinâmicos, Eq. (8) a (13).

X4(tf) - 0

Xl(t) = fl(Xl,X3,X5,u,t)

X2(t) - f2(X2,X3,X6,u,t)

X3(t) = f3(Xl,X2,X3,XS,X6,u,t)

X4(t) = f4(Xb,u,t)

X5(t) - 0

X6(t) - 0

(7)

(8)

C9)
(10)

(11)

(12)

(13)

2.6 Condições necessárias de Euler - Lagrange

As condições necessárias de Euler-Lagrange |9| aplica

das ao problema da maximização do rendimento liquido da cen-

tral nuclear são: equações adjuntas, Eq. (14) a (19) e a e-

quação de controle, Eq. (20).

3f3

3X13X1

X2(t) - - |X2 i ü + A3
3X2 3X2

- Ixi M i + X2 ̂ ü + X3 ̂ ü + \A
3X3 3X3 3X3 3X3

X4(t) - 0

Xl(t) - - |X1 -̂ ii + A3 ^ i | (14)

(15)
3X2 3X2

X3(t) - - 1X1 M i + X2 ü i + X3 M3- + X4 ̂ -\ (16)

(17)

(18)

(19)

(20)

onde X(t) são os multiplicadores de Lagrange e H ê a harail-

toniana definida por:

X5(t) - -

X6(t) - -

| X l ^ i +
3X5

|X2-« •
X6

M .
3u

X3

X3

0

nu

3X5

3f3
3X6

H - XTf (21)

f
ill;'í
%

i
111
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As condições de contorno dos multiplicadores de La-

grange são determinadas pelas condições de transversalidade

3G _ ,r^*\ _ _ 3G

3X(tf)
Hti) e X(tf)

3X(ti)

blema fornece as equações

que aplicadas ao pro-

3PB

XI (ti) • (VI - V2)

X2(ti) - V2

X3(ti) -

X4(ti) -

X5(ti)- 0

X6(ti)- 0

3X3(ti)

3PB

3X4(ti)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Xl(tf)- -

X2(tf)- -

X3(t£) »

3PF

3Xl(tf)

3PE

3X2 (tf)

3PB

+V1
3X2(tf)

3X3(tf)

X4(tf) - V3

X5(tf)- -

X6(tf)« -

3PE

3X5(tf)

3 PE

+V1

+V1

3F

3X5(tf)

3F

3X6(tf) 3X6(tf)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

onde G é" definido por:

G-PE(Xl(tf),X2(tf),XS(tf),X6(tf))-PB(X3(ti),X3(tf),X4(ti))*

Vl|Xl(ti)-F(Xl(tf),X2(tf),X5(tf),X6(Tf))|+V2|X2(ti)-Xl(ti)|

+V3X4(tf) (34)

e VI, V2 e V3 são multiplicadores constantes.

2.7 Condição de Weisstrass

— • 0 deve indicar o mínimo da hamiltoniana em rela
3u

ção a u(t) , para maximizar o índice de desempenho do proble_

ma.

3. Solução do Problema

A integração do sistema de equações diferenciais aci-

ma é feita de tf para ti, devido a facilidade para determi-

nar as condições iniciais XI(ti) e X2(ti) dadas as condições

•*&'M

m
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finais das variáveis de estado.
Introduziu-se as variáveis auxiliaries X12 e X13, que

são as entalpias da água no ciclo de alta e baixa pressão
respectivamente, para a determinação das diversas fases do
sistema no gerador de vapor.

As variáveis XI e X2 foram substituídas por X12 e X13
na hamiltoniana, pois XI e X2 são nulos na ebulição, não re_
presentando a taxa de transferência de calor.

0 sistema de equações diferenciais é" resolvido utili-
zando-se o método da perturbação aplicando-se o conceito da
matriz de transição. A integração é feita através de uma
subrotina da IBM denominada RKGS, que é um Range-Kutta IV ,
com discriminação do erro por passo.

4. Resultados e Conclusões

Tabela 4 - Resultados preliminares

n» total de tubos do G.V.
n9 de tubo? de A.P.
vazão em massa do ciclo de A.P.
vazão em massa do ciclo de B.P.
Temperatura do vapor A.P.
Temperatura do vapor B.P.
Pressão do vapor
Temperatura do hélio
Perda de carga no G.V.
Rendimento do ciclo de vapor
Rendimento líquido

15.000
12.000

32,5 kg/seg.
13,5 kg/seg.

300°C
270°C

24 atm e 6atm
400°C - 200°C

0,6 atm
28 .2%
25,21

A tabela 4 contém os principais resultados prelimimi
res obtidos pelo procedimento descrito.

0 rendimento liquido da central é comparável aos dos
reatores magnox ingleses mais antigos. A geometria do gera
dor de vapor escolhido não ê favorável, nctando-se que o
coeficiente de transferência de calor do lado interno aos
tubos é muito pequeno. Para aumentar o rendimento, sugere-
se então, melhorar a geometria, aumentando o comprimento ,
ou trocando os tubos retos por tubos helicoidas ou em u do
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gerador de vapor. Com este procedimento será então possí-

vel de se comparar os resultados com os dos reatores mais

recentes.
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M.SAKAI e O.M.SILVARES.

PROJETO DE GERADORES DE VAPOR PARA APLICAÇÕES

NUCLEARES UTILIZANDO TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO

Sumário

Apresenta-se^neste trabalho um procedimento para _
mizar a potência liquidate uma central nuclear aplicando-
se a teoria de controle ótimo de sistemas dinâmicos. 0 pro-
blema é formulado no gerador de vapor que é o elemento de
ligação entre o ciclo grimário e o secundário. A solução
do problema de otimização do gerador de vapor é obtida si-
multaneamente^com os balanços térmicos nos ciclos primá-
rios e secundário, através de^um processo iterative Obtem-
se desta forma os parâmetros ótimos do gerador de vapor, do
ciclo de vapor e do ciclo do gás refrigerante. 'jL- "'•-•; j

í í

STEAM GENERATOR DESIGN FOR NUCLEAR APPLICATION

USING OPTIMIZATION THEORY

Summary

The present work shows a procedure for the maximization
of the(«uxiaitation of -tfrê net power of a nuclear power
plant through the application of the optimal control theory
of dynamic systems. The problem is formulated in the steam
generator which links the primary and the secondary cycle.
The solution of the steam generator,;"* optimization problem
is obtained simultaneously with the iieat balance in both
primary and secondary cycle, through an iterative process.
By this way the optimal parameters are obtained for the
stean generator, the vapor-and the cooling gas-cycle./

H

fc!

0



O 3 \°\3 f
917

DO
IV CONGRESSO BRASILEIRO
DE ENGENHARIA MECÂNICA

FLORIANÓPOLIS, DEZ. 1 9 7 7

PAPER NO. C - 2
P P . 917 - 927

ABCM/CNPq

OF THE FOURTH
BRAZILIAN CONGRESS

OF
MECHANICAL ENGINEERING

ASPECTOS DE FRATURAS POR FADIGA

DE UM AÇO INOXIDÁVEL

David Juvenal PACHECO, Pesquisador.

MIC/Progr. de Engenharia Metalúrgica(COPPE),

Univ. Federal do Rio de Janeiro,

Rio de Janeiro, Brasil.

Antônio S.de SOUSA E SILVA, Prof.Assistente.

Progr. de Engenharia Metalúrgica (COPPE).

Univ. Federal do Rio de Janeiro,

Rio de Janeiro, Brasil.

Sérgio Neves MONTEIRO, Prof. Titular.

Progr. de Engenharia Metalúrgica (COPPE).

Univ. Federal do Rio cie Janeiro,

Rio de Janeiro, Brasil.

ilü

ü

Ü Sffi



918

1. Introdução

As superfícies de fraturas por fadiga de aços inoxidá-

veis têm sido investigadas com alguma freqüência, dando-se es_

pecial atenção S mecânica da fratura e ao estudo da propaga-

ção de trincas [ 1, 2, 3 ].

Analisou-se neste trabalho o efeito do encruamento e da

transformação de fase martensItica sobre a morfologia das SIJ

perfícies fraturadas de um aço inoxidável austenítico, testa_

do em tração pulsante sob condições tais que a sua microes-

trutura não exercia influência sobre os mecanismos de propa-

gação de trincas. De fato, sabe-se que as velocidades de

propagação de trincas superiores a 1 um,C não são influen

ciadas pela microestrutura [ 4 ].

A análise morfologica das ruturas aqui apresentada po£

sui um caráter bastante qualitativo, tecendo-se breves comen

tários de ordem quantitativa.

2. Resultados e Comparações

0 estudo fratogrãfico realizado neste trabalho se pren

de a corpos de prova cilíndricos (diâmetro nominal = 5 mm),

rompidos sob esforços de tração pulsante. Os corpos de pro

va foram usinados a partir de um aço inoxidável AISI 316, eu

ja composição química está especificada na tabela 1.

Tabela 1

Código

II

12

13

14

Apre

fraturada.1

corrência

trás "E" e

nismo da f

por tração

te, há dif

tas três c

noxidá-
do-se e

ropaga-

nto e d

das su

. testii

jroes-

propa-

de

nfluen

da pos

comen

e pren

mm) ,

e pro -

16, eu

c

0,10

Si

0,45

Mn

0.58

P

0,02

S

0,03

Cr

16,04

Ni

10,0

Mo

1,90

Composição Química em Peso (t) do Aço AISI 316

Testou-se o aço sob esforços cíclicos em quatro dife-

rentes condições estruturais, resumidas na tabela 2. Poste-

riormente, as superfícies rompidas de cada condição foram ob_

servadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) .
Figura

ções 1

ife-

oste-

.im ob



. ...-.^ , *«,!»,:-...f^,..^ a:;:•••;,>•-•irJiaâi^ua.feTjrl.íaSil-a ••::-':-l
<m^J,.,i .,, ,

noxidl-

do-se es

ropaga-

nto e da

das su

, testji

;roes-

propa-
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L- pro -
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Tabela 2

Código

11

12

13

14

ANTES

Condição

Recozido

Ev - 20t

a 25«C

Ev = 201

a -196»C

Recozido

DA FADIGA

Estrutura

Austenita

Austenita

Encruada

Austenita •

40i Martens.

Austenita

APÕS A

Condição

Ev - 94

a 25»C

Ev - 201

a 25«C

Ev - 201

a 25»C

Ev = 12%

a -196»C

FADIGA

Estrutura

Austenita

Austenita

Encruada

Austenita +

401 Martens.

Austenita +

264 Martens.

Condições Estruturais do Aço AISI 316

Apresenta a figura 1 o aspecto geral das superfícies

fraturadas para as condições II, 12 e 13. Verifica-se a cr-

corrência de duas regiões distintas, representadas pelas le-

tras "E" e "F". A região Ê indica a area rompida pelo meca-

nismo da fadiga, enquanto a F mostra a superfície de rutura

por tração uniaxial. Cumpre ressaltar que, quantitativamen-

te, há diferenças entre as áreas abrangidas por E e F para e:

tas três condições, como se verá adiante.

Figura 1 - Aspecto geral da fratura para as condi-

ções II, 12 e 13. A seta indica o começo da rutura.
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Para o aço nas situações II e 12, as ruturas começaram

a partir de trincas nucleadas nas superfícies laterais das a

mostras (Figura 2), por meio de mecanismos já discutidos em

outro trahalho [ 5 ].

— •t ,. » .^^ . * • * • - • ? - \\ '•me-,:' *•i

Figura 2 - Trinca na superfície lateral da amostra.

A morfologia das regiões E e F para o estado II está a

presentada nas figuras 3, 4 e 5. Vê-se na figura 3 a ocorrên

cia de planos de rutura por fadiga (superfícies facetadas)

associados a estrias de propagação de trincas - observadas

na figura 4 no interior de um grão.

Figura 3 - Planos de rutura

e estrias de propagação(Il).

Figura 4 - Estrias de propa-

gação no interior de um grão.

As e

durante a

cio de sol

correr der.

entações c

ga a ser ;',

estrias fo

orientaçõe

A su

ra 5, poss

ráter emii

encontraüc

tração uni

Fi

Par

ças com i

da auster.

de plano;

como se v

canismo Q

fornacão
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As estrias, como ê fato conhecido [ 1, 2 ], formam-se

durante a propagação de trincas e representam, cada, um ci-

clo de solicitação - isto para solicitações uniformfs no de-

correr dos ensaios de fadiga.

Pode-se notar na Figura 3 que as estrias segueu as orj^

entações cristalográficas dos grãos. Tal ocorrência não che_

ga a ser surpreendente, uma vez que, em vários metais CFC, as

estrias formadas durante a propagação das trincas seguem as

orientações dos grãos.

A superfície de rutura final (região F), vista na Figu

ra 5, possui como mecanismo a formação de microporos e um ca

rater eminentemente dútil. Isto vem corroborar resultados

encontrados [ 6 ] para um aço inoxidável AISI 316 rompido por

tração uniaxial.

Figura 5 -• Região de rutura por tração sim-

ples onde se nota a formação de microporos.

Para a condição 12, a região E guarda fortes semelhan-

ças com idêntica região para o caso II. 0 maior encruamento

da austenita neste caso (Ev • 201 ) favorece a rutura frágil

de planos e dificulta o aparecimento de estrias de propagação,

como se verifica nas Figuras 6 e 7. Em outras palavras: o me

canismo de rutura de planos por fadiga predomina sobre o de

formação das estrias.
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Figura 6 - Planos de rutura Figura 7 - Estrias Je propa-

e estrias de propagação (12). gaçãn e rutura de planos.

A área final de rutura estática mostra um caráter mai;

dútil para a condição 12 que para a II, como se constata na

Figura 8. A explicação para o fato se relaciona ã menor are

a de fratura estática para o estado 12 se comparado ao II -

- 401 contra 601 da superfície total, em média. Por outro

lado, o nível de tensões da condição 12 supera o da II, oca-

sionando uma deformação plástica superior.

Figura 8 - Fratura por tração uniaxial indican

do coalescímento de microporos (dimples).
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A austenita encruada associada a 401 de transformação

martensítica pré-induzida confere ao aço na situação 13 algu

mas particularidades. Inicialmente, vale salientar que a nu

cleação de trincas superficiais difere de ambos os casos an-

teriormente abordados. A formação de trincas, como mostram

as Figuras 9 e 10, se dá possivelmente na interface austeni-

ta-martensita, onde micro-volumes do aço são desagregados e

formam concentradores de tensões (micro-entalhes) favoráveis

a iniciação das trincas.

Figura 9 - Desagregação de mi Figura 10 - Trinca partindo

cro-volumes do aço (13). de um concentrador (13).

A superfície de rutura por fadiga para o estado 13

(região E) possui um cunho mais frágil que os anteriores ,co_

mo se verifica na Figura 11. Com efeito, a estrutura marten

sítica CCC induz no aço um maior grau de encruamento, facili^

tando a rutura de planos na austenita e dificultando o apare_

cimento de estrias de propagação nesta fase.

A área de rutura por tração neste caso assemelha-se â

sua correspondente para a situação 12 (Figura 12): quantita-

tivamente, abrange em média 351 da fratura total; qualitati-

vamente, há o mesmo coalescimento de microporos de aspecto

dútil. De fato, a martensita não se desagrega o suficiente

para favorecer condições de fratura frágil [ 6 ], estando o

aço inoxidável AISI 316 sob esforços de tração uniaxial.

SF*.w
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Figura 11 - Planos de rutura

por fadiga.

Figura 12 - Coalescimento de

microporos na rutura final.

Com redação ao aço no estado 14, no qual a austenita

encruada associa-se um teor de 261 de martensita, verifica-

-se que a superfície fraturada possui três regiões diferen-

tes (Figura 13), representadas por "A", "B" e "C". Também

neste caso as trincas começaiam na superfície das amostras

(Figura 14), através de mecanismos jã analisados [ 5 ].

Figura 13 - Aspecto geral da Figura 14 - Trinca nucleada

fratura mostrando 3 regiões. na superfície da amostra(14)
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Os planos de rutura da região A (Figura 15) acontecem

nas fases austenítica e martansítica, aos quais estão asso-

ciadas estrias nos grãos da austenita. Na martensita apenas

existem planos de rutura, não ocorrendo estrias de propaga-

ção de trincas (canto inferior esquerdo da Figura 15).

Na região B (Figura 16) constata-se a presença de dois

mecanismos simultâneos na austenita: estrias de propagação

(predominante) e coalescimento de microporos em torno de pr£

cipitados, denotando deformações localizadas.

Figura 15 - Planos de rutura

e estrias (14) .

Figura 16 - Estrias de propíi

gação e microporos.

A superfície de fratura final (região C) também apre-

senta coalescimento de microporos e um caráter dütil, possu_

indo um aspecto idêntico ao da Figura 12. Isto parece indi^

car que a martensita induzida ciclicamente não influi na ru-

tura por tração uniaxial.

3. Conclusões

Do que foi anteriormente exposto, podemos concluir:

-0 maior encruamento da austenita favorece a rutura

frágil de planos por fadiga.

-A martensita pré-induzida parece não agir de maneira

direta nos mecanismos de rutura e de propagação de trincas.

ÉÜx;.

et*1**

P

m

1
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A inferida ciclicamente aparentemente não influi nos mecanis_

nos da fratura.

-Os mecanismos envolvidos nas fraturas deste aço asso-

ciam concomitantemente rutura de planos, formação de estrias

de propagação de trincas e coalescimento de microporos.
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PACHECO, D.J., SOUSA E SILVA, A.S., e MONTEIRO, S.N.

ASPECTOS DE FRATURAS POR FADIGA

DE UM AÇO INOXIDÁVEL

Sumário

Investigou-se a influência do encruawriuo e da trans-
formação de fase martensítica na? r.giões de fratura por fa_
diga (tração pulsante) de um aço incx dável austenítico, do
tipo AISI 316.

Concluiu-se que o maior -ucruamento da austenita ape-
nas favorece a ocorrência de rutura frágil. Também que a
martensita induzida estaticamente não atua de maneira dire-
ta no processo da fratura, enquanto que a inferida pelas so
licitações cíclicas aparentemente não contribui nos mecani£
mos da rutura.

FATIGUE FRACTURE MODES

OF A STAINLESS STEEL

Summary

The influence of strain hardening and martensite phase
transformation on the fatigue fracture regions (pulsative
tension) of a Stainless Steel type AISI 316 was investigated.

This lead to the conclusion that the greater austenite
strain hardening le\rel only favours the occurence of a brit-
tle fracture. Also, in as much as the static induced mar-
tensite is concerned, a direct influence on the failure
process was not observed, whereas, apparently, the one trans_
formed under cyclic loading has no contribution to the rup-
ture mechanisms.
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1. Introduction

L'etude des propriétés mécaniques audessus de Ia tempé

rature ambiante, par des essais de traction, de l'acier ino

xidable du type 316 (dont 1'analyse chimique est reportée

dans le tableau 1') , "fait ressortir une augmentation de la

contrainte d'ecoulement entre 300 °C et 650 aC, Fig. 1 pour.
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une vitesse de traction de 710 s . Cette augmentation

est obtenue pour une faible diminution de Ia ductilité.

Cette amelioration des caractéristiques mécani-

ques de l'alliage est due ã 1'existence du phenomène de

Vieillissement Dynamique dans ce domaine de temperatures.

!

AISI 316

C

0,06

Si

0,56

Mn

1,69

P

0,020

S

0,011

Cr

17,2

Mo

2,5

Ni

11.3

Tableau 1

Analyse chimique en pourcentage ponderai

Ce phenomène est facilement mis en evidence sur les

courbes contrainte-élongation par 1"observation de hachu-

res dans la partie plastique de la deformation (figure 2).

On appelle également ce phenomène "effet Portevin-Lechate-

lier" du nom des premiers expérimentateurs l'ayant mis en

evidence sur des aciers doux [l].

Ce phenomène, tout ã fait general, peut-être observe

sur des alliages contenant un solute, de nature intersti-

tielle au substitutionnelle, en solution solide. Son exi£

tence s'accompagne toujours d "une augmentation de la con -

trainte d'écoulement dans le domaine de temperatures ou

sont observées les hachures sur les courbes obtenues lors

d'essais de traction.

II semble dêsormais bien établi que ce phenomène est

directement lie ã 1'interaction existante entre les dislo-

cations du cristal et les atcmes de solute en solution so-

lide.

Nous allons done en premier lieu examiner rapidement

les différentes interactions pouvant exister entre dislo-

cations et défauts ponctuels du cristal.

2. Intération dislocation-défaut ponctuel

II existe, dans les métaux, plusieurs types d'interac

tion possibles, on examinera ici seulement les deux plus

importantes, les autres (interaction chimique au électros-

tatique) d'un ordre de grandeur plus faible n'intérressant

que secondairement le vieillissement dynamique.
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1») Interaction par effet de taille

L'introduction d'un atome étranger dans le rêseau cris

taliin du solvant fait naitre des deformations dans celui-

ci. Le champ de contraintes ainsi crée peut alors intera-

gir avec le champ de contrainte des dislocations déja pre-

sentent dans le cristal de maniêi„ I minimiser 1'énergie du

systime, on a alors naissanc d'une énergie d'interact ion

dislocation-atome de soluté et, éveniiuellement, si Ia tempo

rature le permet, diffusion de ces atomes vers le coeur des

dislocations oü ils vont venir former ce que 1'on apnclle

"une atmosphere de Cottrell". Ces amas d'atomes de so-

luté autour des dislocations représentent 1'ér.at stable du

systeme, toute modification de cet état, notamment par de-

formation plastique du cristaL, necessite done une énergiu

plus grande qu'en I'absence de I1existence des atmospheres

de Cottrell.

Ainsi, on conçoit que 1'interaction entre atomes de so

lute et dislocations et, par voie de consequence, la

formation des atmospheres de Cottrell conduisent E un dur-

cissement de la solution solide.

Afin de matérialiser ce qui vient d'etre dit considé -

rons, i titre d'exemple, 1'interaction qui existe entre un

atome de soluté de nature substitutionnelle, de taille dif-

férente de celle des atomes de solvant, et une dislocation

coin.

Cet atome crée un champ de deformation de symêtrie

spherique qui vient interagir avec les composantes hydrosta

tique du champ de contrainte des dislocations coins, lin ef-

fet, ce type de dislocation presente, schématiquement une

region en compression du côté oü se trouve le demi-plan atp_

mique supplémcntaire et une autre extension (figure 3).

Si 1'atome de solute est, par exemple, plus grand que

ceux du solvant, il viendra diffuser vers la region en ten-

sion afin de minimiser la deformation du cristal.

Dans ce cas le caleul quantitatif du potentiel d'inte-

raction et, par suite, de 1'ênergie de liaison, est «imple

si l'on suppose que 1'énergie minimisée par la presence de

1'atome de solute dans le champ de contrainte de Ia disloca
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cion coin est de la forme

1
E = - p AV avec p = ? [ o.-, moyenne des composan-

tes hydrcstatiques du champ de contrainte de la dislocati-

on coin.

Et, AV, difference de volume global entre l'atome de

solute et l'atome de solvant. Dans 1'exemple AV > 0. L'(i

nergie d' interaction obtenue est de la forme:

E = AV ~ yz~ b i n encoordonnées polaires,

oü p est le module de cisaillement de la matrice et v le

coefficient de Poisson.

Les équipotentielles et les lignes de champ de ce po-

tentiel sont re.présentées sur la figure 4 r

On remarque que les atoines de solute diffusent sui-

vant des cheroins circulaires pour parvenir jusqu'au coeur

de la dislocation.

L'energie de liaison maximum est obtenue ici pour

r = b et 0 = ~. Les ordres de grandeur de cette énergie

sont regroupés dans le tableau 2 pour quelques alliages.

Cu

Al

Al

Al

He

Fe

Zn

Cu

MS

Ge

Mo

Ti

- LMax

0,11

0,35

0,28

0.21

0 ,22

0,25

(en ev)

[2]

[2]

[2]

[2]

[3]

[4]
Tableau 2

Le même type d' interaction existe entre des atoines de

solute de type interstitiel et les dislocations du cristal.

Dans ce cas le calcul de 1'énergie de liaison est ren

du plus difficile du fait de la deformation de symétrie t£

tragonale introduite par l'atome en insertion.

On peut noter que cette deformation étant en general
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plus importante que dans le cas precedent les energies de

liaisons sont plus grandes. Dans le cas classique des a-

ciers on trouve une ênergie de liaison atome de carbone-

dislocation de l'ordre de U,5 eV [5].

29) Interaction par effet de module élastique

Dans le cas ou la difference de taille entre 1'atome

i'e solute et celui de solvant est minime 1' interaction par

effet de taille est pratiquement nulle, mêanmoins , dans ce

cas une énergie de liaison entre les dislocations et les

atomes de solute peut exister si ces derniers ont un modu-

le de compression ou de cisaillement different de ceux de

la matrice.

Dans ce cas, les atomes de solute forment des regions

plus "dures" ou, inversement, plus "molles" que le continu

um de la matrice.

Ce5 regions sont suceptibles de subir úne deformation

diffêrente dans le champ de contraintes des dislocations.

On a alors naissance d'une énergie de liaison atqjne -

dislocation formellement identique ã celle précédemment dé

cr i te.

Pour reprendre 1'exemple de Ia figure 3, un atome de

soluté, par exemple, plus dur que Ia matrice aura tendance

a diffuser vers la region en tension. Les calculs quanti-

tatifs des energies de liaisons sont rendus difficiles de

part 1'inconnue que represente les modules atomiques [ò],

néanmoins, il semble que, dans la plupart des cas, 1'éner-

gie de liaison due ã cet effet soit três sensiblement infé_

rieure ã celui décrit plus haut \l\ .

Une exeption importante est représentée par le cas

des lacunes qui intéragissent avec les dislocations essen-

tiellement par effet de module élastique [8].

3. Le phénomène de Vieillissement Dynamique

Les interactions évoquées précédemment rendent compte

de la formation des atmospheres de Cottrell rendant la de-

formation plus difficile. II reste maintenant S expliquer

plus précisemment comment la formation de ces atmospheres

peut influencer, pendant la deformation, les caractéristi- m:-

W
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quês mécaniques de l'alliage dans le domaine de temperatu-

res oü existe le vieillissement dynamique.

Imaginons une solution solide oü toutes les disloca -

tions out avant la deformation, une atmosphere de Cottrell.

La limite elastique de 1'alliage, observée * rs d'un

essai de traction, sera le niveau de contrainte permet-

tant, soit la liberation des dislocations de leur atmosph£

re, soit Ia nucléation de nouvelles dislocation. On con-

c,oit que cette contrainte sera superieure a ce qu'elle au-

rait eté si les atmospheres n'avaient pas existées.

Du fait de 1'instabilitê mécanique de la deformation

resultant de 1'afflux brutal de dislocations mobiles lors

du franchissement de Ia limite elastique, on observera une

chute de la contrainte, c'est le phênomène classique de d£

crochement ã Ia limite elastique, observe classiquement

dans les aciers.

Ues lors commence la deformation plastique du métaL

Si la temperature de 1'essai est suffisamment basse pour

que Ia vitesse de diffusion des atomes de solute dans le

champ de contrainte des dislocations soit nêgligeahle par

rspport â Ia vitesse moyenne de déplacement de ces disloca.

tions, les atomes de soluté apparaitront comme immobiles.

II n'y aura aucun vieillissement de la solution soli-

de. Par contre, si cette temperature permet une diffusion

assez rapide des atomes de solute, on observera, pendant

la deformation, la formation d'atmospheres de Cottrell.

Ces atmospheres vont giner le glissement normal des

dislocations en les bloquant, on observera done macroscopi_

quement, une augmentation de la contrainte d'écoulement.

Microscopiquement le phênomène peut-être analyse de

la maniere suivante; lors de la deformation plastique d1

un cristal le mouvement des dislocations apparait comme

étant essentiellement discontinu [V] . Les dislocations

sont perpétuellement arrêtées dans leur mouvement par des

obstacles du réseau (joint de grain, autre dislocation

etc...), on definit ainsi un temps de mouvement et un

temps d'arret pour un segment de dislocation. C'est lors

de ce temps d'arret que les atomes de soluté, situes dans

\
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le champ de contraintes de la dislocation, diffusent vers

celle-ci et forment une atmosphere de Cottrell rendant la

remobilisation de la dislocation plus difficile.

On assiste alors, au sein du metal, â une diminution

de la densité de dislocations mobiles, mais, comme la vi-

tesse de deformation est imposée dans ce type d'essai, il

y a necessite de maintenir la valeur de cette densité,ain-

si il doit y avoir â ce stade creations de dislocations m£

biles par arrachement des atmospheres de Cottrell ou par

nucléation de nouvelles dislocations par activation des

sources.

On assiste alors ã une Instability mécanique de Ia

deformation du mime type que celle dêcrite pour le décho -

chement a la limite élastique, on observe done une chute

de la contrainte (figure 5 ) .

Ainsi le vieillissement dynamique d'une solution soli^

de peut-être interprete, schénatiquement, comme une sueces^

sion de décrochements du même type que celui observe ã la

limite élastique, ceei du fait de la formation rapide des

atmospheres de Cottrell pendant la deformation plastique

de 1 'alliage.

Si on augmente la temperature de l'essai, on conçoit

que la mobilité des atomes de solute va croltre jusqu'au

moment ou cette mobilité va permettre aux atmospheres de

Cottrell de suivre les dislocations dans leur mouvement,

comme, d'autre part,1'énergie des atmospheres diminue

avec la temperature [lOJ , on va avoir disparition des ha-

chures sur les courbes contrainte-élongation et du phénom£

ne de vieillissement dynamique dans l'alliage dont les ca-

ractéristiques mécaniques vont chuter pour retrouver un nî

veau comparable ã celui de l'alliage sans effet Portevin-

Lechatelier (figure 1).

4. Conclusion

Un alliage contenant un solute en solution solide

peut voir ses caractéristiques mécaniques augmenter dans

un large domaine de temperature s'il existe une interacti-

on entre le solute et les dislocations du cristal condúi-
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sant E la formation d'atmospheres de Cottrell. II appa-

rait que cette interaction est essentiellement d'origine £

lastique et due I la difference de taille entre les deux

sortes d'atomes.

L'étude théorique et fondamentale du phénomène est en

core três incomplete du fait de Ia méconnaissance de cer-

tains paramètres gouvernant la deformation plastique (den-

sité de dislocations par exemple) et par celle de la stru£

ture des atmospheres de Cottrell |JLOJ . Ainsi il apparait

qu'il existe lã un large domaine de recherche pouvant con-

duire i des applications dans le renforcement des proprie-

tés mécaniques des alliages.
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JOURNAUX, J. et MONTEIRO, S.N.

INTERACTION ELASTIQUE ENTRE DEFAULTS DANS LE

VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE DES ACIERS INOXIDABLES

Resume

"'etude des proprietcs mecaniques par essai de trac
tion aux temperatures supérieures à l'ambiante d'un a-
cier inoxydable du type AISI 316, met fln relief l'exis -
tence du phénomène de Vieillissement Dynamique (Effet
Portevin-Lechatelier).

Ce travail s'applique ã expliquer de maniere genera^
le les causes fondamentales de ce phénomène en examinant
les interactions d'origine élastique qui existent entre
les atomes de solute en solution solide et les disloca -
tions du cristal.

Ces interactions, qui n'existent que dans un cer-
tain domaine de^temperatures.rendent compte durenforce-
ment des propriétés mécaniques toujours observées dans
les alliages présentant ce phénomène.

INTERAÇÃO ELÁSTICA ENTRE DEFEITOS DURANTE

0 ENVELHECIMENTO DINÂMICO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS

Resumo j

I
0 estudo das propriedades mecânicas obtidas em enr- J

saios de tração a temperaturas superiores I ambiente nos {
aços inoxidáveis do tipo 316 coloca em destaque a exis - f
tencia do fenômeno de Envelhecimento Dinâmico (Efeito i
Portevin-Le Chatelier). 0 presente trabalho tem como ob i
jetivo exçlicar de um modo geral as causas fundamentais j
deste fenômeno ligadas i interação de origem elástica que i
ocorre entre os átomos solutos em solução sólida e as !

_discord(S(pcias do cristal. Estas interações, *wexisten - j
testem um certo interyalo de. temperatura, são responsa - í
veis pela melhoria das propriedades mecânicas,nas conde- j
^ w » -«A. que eft̂ s prcscfffrc este fenômeno. , -C j
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1. Introduction

The ever increasing need for new materials to keep

pace with the technological development has stimulated the

study of the influence of the microstructure on the proper-

ties of materials. It is hoped, that once quantitative rela

tions are established between the microstructural parame-



950

ters and the properties, ways and means can be found to ad-

just the microstructure for specific requirements and thus

come closer to the goal of "tailor made materials". It is

fairly obvious that the properties of a two phase material

depend on the properties of the phases involved in the com-

posite, as well as on their geometry and geometrical arran-

gement.

The objective of the present paper is to outline the

influence of the microstructure on the elastic modulus of

two phase materials. The results obtained will be applied

to the limiting case of porous materials in which the se-

cond phase consists of voids. Experimental data available

will then be compared with theoretical predictions.

2. The characterization of the microstructure

The description of the microstructure of a two phase

material involves the knowledge of five individual parame-

ters namely size, number per unit volume, shape, orienta-

tion and type of local distribution [l]. For a ^iven volume

content of the second phase, the size and number per unit

volume cannot be varied independently. The concentration is

a function of the product of particle size and number per

unit volume. Uptill the present time, there is no definite

evidence that the type of local distribution (geometrical,

statistical) has an influence on the properties. Accord-

ingly, only three parameters are generally sufficient to d£

fine tue microstructure namely, concentration of the pha-

ses , their shape and orientation.

The highly irregular shape of the phases involved in

real materials has to be idealized to spheroids. The sphe-

roidal shape permits a large degree of flexibility since a

variation of the axial ratio results in a continuous varia-

tion from a cylindrical, to a spherical on to a platelet

shape. The orientation factor is related to the angle that

the symmetry axis of the spheroid is tilted to the property

direction. It has been demonstrated elsewhere |2| that mea-

surements carried out on plane sections of a material per-

mit an evaluation of these parameters.
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The interplay between^.the aforementioned factors is

the underlying reason for the two types of structures that

are encountered in practice.namely the case where one phase

is dispersed in the matrix of the other or where both pha-

ses are continuous. The subsequent discussion will be res-

tricted to the dispersion type of structure.

3. The derivation of the elastic modulus

In order to derive the elastic modulus of a two phase

material, linear elastic behaviour of the constituent pha-

ses is assumed. In addition, it is assumed that the interim

cial bound does not rupture in the elastic region. If the

only information known about the microstructure of the ma-

terial is the concentration of the phases in the composite,

energy principles can be used to obtain an upper and lower

bound for the modulus [3, 4 ] . Considering the material to

be made up of layers either perpendicular or paralel to the

applied uniaxial stress, if the strain in each layer is the

same we have an upper bound:

EC = JD (1)

and i f the s t r e s s in each l aye r i s the same vie have a lower

bound:

EMED
(2)

The symbols mean: E = Young's modulus

C = concentration

Indices: C = composite, D = dispersed phase, M = matrix

phase.

These outtermost bounds (Eqs. (1) and (2)) can be

narrowed considerably by assuming the material to be isotro

pic with one phase being always dispersed with matrix of

the other [5].

The upper bound is then:
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d - cn)/
3(1 - 2vD)

CD(1 - 2vD)(l • vD)

3(1 -

EM(1 " 2 V " ED(1 " 2 V

ED(1 -

4 C[)(4 -

d " Cn)/
V f1 + *I

(3)

" V 1 + VM>

15 ED(1 - vD)

The lower bound being:

E.,

3(1 -
V

3(1 - 2vD)(l -

En(l - 2vM) - EM(1 - 2vn)'D M

(1 - CD)(1 - 2vM) (1 + vM)

- v

V
Cn/

J
2(1 * vD)(l • vM)

(4)

~ V 1 + V
4(1 - CD)(4 -

15 V 1 " V
The symbols mean: G = shear modulus; K = bulk modulus; v =

Poisson's ratio.

The Young's modulus of the composite is then obtained

using the general equation:

- 9 Kc Gc/(3 Kc + Gc) (5)

To take into account additional microstructural para-

meters such as shape and orientation, use iü made of the

fact that the presence of a second phase in a homogeneous

material under uniaxial loading creates stress concentra-

tions [6, 7]. Their magnitude depends on the elastic cons-
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tants of the materials involved as well as the shape and

orientation of the particles (Fig. lj. The peak stresses de

crease with increasing distance from the interface and

attain the nominal stress at a distance of about 3 times

the particle radius.

Fig. 1 - Stress concentration caused by spherical inclusion

(a) and spheroidal pore (b).

In order to derive the elastic modulus on this basis

taking into account the shape of the dispersed phase,the

stress concentrations are formally homogenized and mean va-

lues for the stress in each phase as well as the correspon-

ding strain are calculated. Using energy principles the

elastic modulus may then be calculated for low concentra-

tions of the dispersed phase where the stress concentra-

tions do not interact [8].

The two phase material with low concentrations of the

dispersed phase is then considered to be homogeneous and

the change in the elastic moduli arising due to the intro-

duction of small amounts of the second phase is determined.

Integration of the result within the limits of the moduli

of the pure matrix and the pure dispersed phase yields the

general equation for the elastic modulus of a two phase ma-

terial with randomly oriented spheroids as the dispersed

phase. (For details of the derivation, see Refs. [9] and

[10]).
The equations thus obtained are fairly complex so

that only special cases of particular relevance are shown

fl §•'

••w -
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in Table I. They can be used together with equation f5) to

calculate the Young's modulus. The results obtained are de-

monstrated graphically in Fig. 2 for the two cases where

the phese with the higher modulus is the matrix and the one

with the lower modulus is dispersed and vice-versa. The geo

metry of the dispersed phase is varied between cylinder,

sphere and platelet. It is somewhat surprising that at

equal concentrations of the dispersed phase with cylindri-

cal or platelet shape, the elastic modulus can he higher

even when the elastically less stiff phase is the matrix.

This fact is yet to be verified experimentally.

Oisperstd
pta«a

plotelti

randomly

or unfed

«pher*

cylinder*

randomly

oriented

Bulk and «hear modulus of two pho»o matérias

"* sli-í»ol SEBii-n^(i.«ol(i-a^il.e|^i.avbi(u»D)[EDii-auB).EB(i.niD)J

*O tBtoU.CoW.vo\feoil,vtf. ^tit-viol]

Z(I.VD} S<Jt0ll.»DHl-";g(C.UK)-4CD|UvJ0l«-OvDl[E[,(l»UlJ.ewil.«Di]

«ac EjjColl-JuJ. E^I.Cpltl-lUQl . EDEM

_yj.scD i E0i2-s«y( / e o t B

Ull.U,,] l2(Utfp)
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i(i*v^jj lod.i^jii.iy-nyin^it.uji^Ejjii.vy-EjH , í I . ? » 2t«- ISu) 1 ]

Table I

Another interesting and practical simplification of

the equations in Table I is the case of porous materials

(ED/EM - 0).

For the case of spherical pores equations (7) and

(S) yield:

EC ' EM
3(3 -5P)[1 - P )

9 - P(9.5 - 5.5v )
(9)

with P = fractional porosity; V Q = Poisson's ratio of the

matrix.
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Fig. 2 - The calculated Young's modulus of two phase mate-

rials, a) ED/EM - 0.1; vD - vM - 0.2; b) ED/EM = 10;

vn = vw = 0.2.'D " VM
o - dispersed phase spherical

x - dispersed phase cylinders (random orientation)

A - dispersed phase platelets (random orientation).

4. Comparison with experimental results

In order to compare the experimental results with

theoretical predictions, the Young's modulus and the

Poisson's ratio of the materials involved were obtained

from the literature [11]. Fig. 3 shows the theoretical

curves for particular ratios of the Young's modulus and

various values of the Poisson's ratio of the dispersed and

matrix phase. Spherical shape of the dispersed phase is

considered. The lowest curve is valid for the case of sphe

rical pores. Experimental values available show a reasona-

bly good agreement with theoretical predictions. It can be

seen from Fig. 4 that in the case of porous materials, the

scatter in the measured values can be almost larger than

the variation due to the change in the Poisson's ratio. A

similar situation can occur when the ratio of the Young's

moduli of the matrix and dispersed phase is small. Even in

those cases where this ratio in fairly large,the scatter

in the measured values can be practically whithin the

outtermost bounds permissible. (Eqs. (1) and (2)).
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Fig. 3 - Relative Young's modulus of two phase materials

with spherical dispersed phase.

theoretical curves.

Cu - Pore x [12]
Fe - Pore A [13]
Mo - Pore a [14][15]
W - Pore • [12]
Ag-Mo t [16][17]
Ag-W * [16] [17]
Co-WC 3 [18][19]

U [20j

A12O

BeO

Y2°3
SiO2

,-Pore

- Pore

Pore

J?ore
-Pore

-Al

O
A

0
•

*

121]
[22]
[23]
[24] [14J [23]
[25]
[26]

The influence of shape is more evident in the case of

porous materials or two phase materials with no interfacial

bonding between the phases. In the latter case the disper-

sed phase can be also considered to be pores. Those mate-

rials with almost spherical pores (full symbols) , lie close

to the theoretical curve predicted for spherical porosity.

Deviations from spherical shape causes a larger decrease in

the modulus and would correspond to the case of lenticular

pores (open symbols) (Fig. 5).

In the case of UO?-Mo and UO^-W cermets with spheri-

cal U0-, particles the ratio of the moduli (E^/E..) is 0.65.
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Lais
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the case of

interfacial

die disper-

iose mate-

) , lie close

:1 porosity.
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. lenticular

; i th s p h e r i -
•M) i s 0 .65 .

M t i l r n *•) . 10 It» L'O ? 6
[jtlOM; I'OrdEiify (vul % )

Fig. 4 - Variation in the relative modulus of porous mate-

rials with spherical pores with the Poisson's ratio.

Upper curve vM = 0.5; Middle curve \>M = 0.3; Lower curve

Pu0,2 °2-x-Pore t"30.0; x - SiO,-Pore [27]; Uf

The fact that the measured values fall close to the theore

tical curve for spherical porosity is an indication that

the interfacial bonding is weak. A similar situation exists

with case of UO_- stainless steel cermets where E~/E.. is.Z U M
1.2. The measured values also correspond to the case of

spherical pores and reveal a weak interfacial bond.

5. Conclusions

The brief discussion thus far shows that:

- the predictions of the Young's modulus agree fairly well

with experimental data. They provide a better understanding

of the influence of the microstructure on the properties of

two phase materials.

- The equations are a means to estimate the modulus in

those cases where measurements are difficult.time consuming

or sometimes impossible as in the case of irradiated mate-

rials .
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20 30 4O t>0
Coiiffnirotion, (vol% )

Fig. 5 - Influence of particle pore shape on the relative

modulus. calculated curves for spherical inclusions.

AIJJOJ- sph. Pore + [2l] A12°3~ pl" P o r e ^ ^31^

Cu-sph. Pore • [12] Cu pl. Pore D

MgO-Ni I [29] MgO pl. Pore A [29]

Mo-sph. U02 + [l] Mo- pl. U02 © [30]

•a.»

3-0,1

Ü.J

ss-uo. [30] w-uo. [23]
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NAZARÊ, S. and ONDRACEK, G.

THE YOUNG'S MODULUS OF TWO PHASE AND POROUS MATERIALS

- THEORY AND EXPERIMENT -

Summary

^«afMicdHPdnaiitheoretical methodí^to calculate
the Young's modulus of two phase materialsN/taking into
account the concentration, shape and orientation) of the
phases. The results are simplified for the special case of
porous materials and compared with experimental data.

0 MODULO DE YOUNG DE MATERIAIS BIFÃSICOS E POROSOS

- TEORIA E EXPERIMENTO -

Sumario

9—*3ra&*ifrtrApresenta1'métodos para calcular o modulo
de Young em materiais bifásicos considerando a concentração^
forma e orientação das fases. Os resultados são simplifica-
dos para o caso de materiais porosos e comparados com dados
experimentais.
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1. Recuperação Dinâmica dos Metais

Grande parte dos metais dúteis apresentam um comportamento estrutu

ral progressivo da deformação plástica, que se traduz de forma gráfica,

no aparecimento de estágios distintos na curva tensão-deformação1'3. Es-

tes são melhor caracterizados em monocristais onde são constatados três

estágios bem distintos na curva o x e4'5. Por outro lado os materiais po

licristalinos mostram estágios que seriam correspondentes aos dois últi-

mos dos monocristais2il*'&, e que podem passar desapercebidos. O estágio

inicial dos materiais policristalinos, comumente chamado de estágio II é

conhecido como estágio de encruamento linear por apresentar uma relação

o x e quase retilínea. Após esse trecho a curva de deformação passa por

um máximo na sua curvatura e inicia o estágio IiI conhecido por estágio

de encruamento parabólico onde a taxa de encruamsnto cai continuamente
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com a deformação. O estágio 111 é conhecido por alguns autores como o
estágio de recuperação dinâmica, em virtude da ocorrência efetiva de fe-
nômenos de amolecimento suplantando os processos de encruamento1*'7. Es-
tes processos de amolecimento, que estão ocorrendo desde o início da de-
formação plástica, estariam associados ã formação de arranjos de discor»
dâncias8 '9 . Cb mecanismos que contribuem para as modificações los arran-
jos subestruturais são dependentes da mobilidade das discordãncias.

2. Quantificação da Recuperação Dinâmica

0 desenvolvimento teórico feito por Mecking e LUcke10 para os meca

nismos de recuperação dinâmica concorda com as descrições empíricas para

as curvas de ercruamento1*'7'1°. Eles se basearam em duas relações funda-

mentais da teoria das discordãncias:

de = b L d p (D

(2)

onde L e o caminho nêdio percorrido pelas discordãncias antes de serem
bloqueadas, p é a densidade de discordãncias, a_ é uma constante, G mó-
dulo de cizalhamento e b_ o vetor de burgers.

Com o aumento da densidade de discordãncias durante a deformação,
não só a tensão de escoamento aumenta, mas também o caminho livre médio
(L) diminui. Para maiores deformações porém, um grande desvio dessas le-
i s é sentido na forma da diminuição sensível do coeficiente de encruamen
to. Isso é interpretado como o aumento efetivo dos eventos de amolecimen
to do material, caracterizando a recuperação dinâmica. Esses eventos são
termicamente ativados e podem ser interpretados pelos efeitos que acarre
tam na curva a x e de duas formas: ou provocam a diminuição da densidade
de discordãncias que resulta na diminuição da tensão de escoamento con-
forme a relação 2; ou provocam uma contribuição adicional para o caminho
médio liVTe aiünentando a capacidade de deformação de acordo com a rela-
ção 1.

A equação obtida por Mecking e LUcke que relaciona" o comportamento

da curva o x E com os processos de recuperação é do t ipo:

I

1 - (3)
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onde 6. é a inclinação no início do estágio lI,e ê a incliração da cur-

va a cada ponto, Nr ê a taxa de ocorrência de eventos de recuperação, e

é a taxa de deformação e

qr =
Jeí

onds àe « é a contribuição de deformação por evento de recuperação e

ia „ é a diminuição da tensão por evento de recuperação.

A equação empírica que descreve a transição do estágio II para o

estágio 111 de acordo com a teoria da recuperação dinâmica é do tipo

(4)

>' t <

d)

(2)

..ntes de serem

onstante, G no-

0 a deformação,

iiiio livre médio

•svio dessas le-

nte de encruamen

-is de amolecimen

ses eventos são

eitos que acarre

,;ão da densidade

escoamento con-

1 para o caminho
rdo com a rela-

o comportamento

(3)

onde P e Oj, são constantes.

3. Resultados e Discussão

Praticamente não se pode notar a presença dos estágios de encrua-

mento nas curvas a x E. Uma forma de detectá-los é pelo método de Crussad

e Jaoul6. A forma gráfica da equação de LUcke e Mecking esta apresentada

na Fig. 1

AISI 3O4
€ = J,5 « IO" 1

tQO "C

5OO°C

IO

FIGURA 1
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De acordo com as teorias da recuperação dinâmica, usando o gráfico

da Fig. 1, determinamos que o início efetivo do estágio de recuperação

dinâmica se dá em torno de 231 para 500°C, 131 para 600°C e praticamente

ao início da deformação para 700°C. Esses valores são os mesmos obtidos

pelo método de Crussard e Jaoul para a determinação do 2' estágio de en-

cruamento de metais policristalinos. Muitos autores atribuem o apareci-

mento desse segundo estágio a formação dos arranjos de discordâncias em

células ou sub-grãos, que se daria em torno da região de transição. Mas

essa hipótese parece ser falha uma vez que o aspecto celular já ê evi-

dente a baixas deformações6. A 500°C as células não mudam muito de aspec

to a partir do ponto de transição, notando-se apenas um adensamento das

paredes e uma tendência ao alinhamento das células8. Essa tendência de

ali hamento é mais evidente a 6ÜO°C. A 700°C onde os processos de recupe

ração já são efetivos no início da deformação, apresenta um desenvolvi-

mento sub-estrutural que vai da formação de células até sub-grãos, apa-

rentemente conseqüência do alinhamento das células. Esse aspecto a 700°C

contraria alguns autores que admitem a formação dos sub-grãos desde os

primeiros estágios de deformação por ser o material trabalhado numa tem-

peratura maior que 0.5T . A partir do segundo estágio podemos notar duas

alterações no aspecto das células: o adensamento das paredes e o alinha-

mento das células. Ambos os processos parecem favorecer a diminuição re-

lativa da densidade de discordâncias e o aumento do caminho médio livre

devido a limpeza do interior das células. Essas duas alterações parecem

ser processos efetivos de recuperação de acordo com as relações 1 e 2. Um

outro mecanismo de recuperação, principalmente para temperaturas mais ai

tas, c a mudança de orientação das células até a possível formação de

sub-grãos o que diminui sensivelmente a densidade de discordâncias.

4. Conclusões

a) 0 aparecimento do segundo estágio de encruamento pelo método de

Crussard e Jaoul não é devido a formação de células, mas sim a efetiva-

ção de processo de recuperação, uma vez que as células já são evidentes

bem antes do ponto de transição.

b) Os processos de recuperação identificados sao o adensamento das

paredes das células e o alinhamento das células associado a uma possível

mudança de orientação entre as células.

c) A mudança de orientação das células com a formação de sub-grãos

é tanto mais efetiva quanto mais alta for a temperatura.
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OLIVEIRA, J.L.L.; ALMEIDA, L.H. {

•I
RECUPERAÇÃO DINÂMICA DA RESISTÊNCIA MECÂNICA |

DOS AÇOS 304 I

Sumário í

Analisou-se os mecanismos de recuperação dinâmica que f
afetam a relação tensão-deformação durante o encruamento a t
altas temperaturas do aço^304. Arecuperação^dinâmica nestes I
materiais está associada ã existência de estágios na curva i
o-e, cuja interpretação permitiu avaliar quantitativamente ?
a extensão desta recuperação em função da temperatura. í

5

THE EFFECT OF DYNAMIC RECOVERY ON THE MECHANICAL

STRENGHT OF TYPE 304 STEEL

Summary

The effect of the mechanisms of dynamic recovery on
the high temperature stress-strain relationship of type 304
stainless steel was analysed. In this material the dynamic
recovery can be associated with work hardening stages in
a-e curve. The interpretation of these stages made possible
a quantitative analyses of role played by the recovery as a
function of the temperat.-re.
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1. Introdução

A aplicação da teoria de controle ótimo em problemas de engenha-

ria nuclear é recente.

A pesquisa da massa crítica mínima é, provavelmente, o primeiro

problema de otimização encontrado na teoria de reatores, e vários estu
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dos têm sido feito para a obtenção de suas soluções 1,2 I • Alguns tra

balhos, também recentes, visam o estudo das oscilações do Xenõnio, que

alteram o comportamento de um reator f 3~| .

Muito importante, é a obtenção de soluções para problemas nos

quais o índice de perfomance ê a potência. Esta depende sempre da dis-

tribuição da concentração de combustível no reator.

0 objetivo deste trabalho é calcular a distribuição espacial óti_

ma de combustível que maximiza a potência sujeita a vínculos de desi-

gualdade na densidade de potência e na concentração permissivel de com

bustível.

2. Formulação do Problema

Para geometria plana, modelo de muitigrupo e teoria de difusão, a

equação diferencial básica de segunda ordem, que descreve o comportamen_

to de neutrons num reator em estado estacionário é dada por f"

ir
g = 1 , 2 , . . . , G

onde

<t(x) = fluxo de neutrons

D (x) = coeficiente de difusão do grupo g

V x ) E H termo de fonte devi-

do a espalhamento e fissão

X = fração de neutrons de fissão que nascem no grupo g
o

v = nunEro médio de neutrons emitidos txor fissão.

Os símbolos u e E referem-se ãs secções de choque microscópica e

macroscópica respectivamente. Os índices a, f, R indicam absorção, fis-

são e remoção; E,, * é a matriz de transferência do grupo h para o gru

po g. Sabe-se que E_(x) = N(x)a^, onde N(x) é a concentração do combus-

t ível .

No sistema acima, o espalhamento de neutrons de grupos de ener-

gia mais baixa para grupos de energia mais al ta foi considerado nulo.

A corrente

J (x) =
g

0 sis

valente ao

ordem:

ins tra

o, que

nos

a dis-

al óti

iesi-

le com

dx

dx k

No s'

cada grupe

trõnico de

indicadas

; = 0
(1)

Y.(x) =

Nest
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As seguint

- as

- te

x l
- ne
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- se
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- s -
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•ílo.
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A corrente líquida de neutrons é dada por:

J (x) = - D (x) —£— $ (xi
g g ^ g

0 sistema (1), de equações diferenciais de segunda orders é equi

valente ao seguinte sistema de duas equações diferenciais de prineira

ordem:

d

dx

dx g

— J (x)
D (x) g

E = 1,2,....G

(2)

ER.ECx)]
No sistema acima, o fluxo § (x) e a corrente líquida J (x) , para

— .- 6 S
cada grupo, sao as variáveis de estado que caracterizam o estado neu-

trônico do sistema. Ha portanto 2G variáveis de estado que podem ser

indicadas por

Y-(x) = é (x) quando j = 2g -1 (g = 1,2,...,G)
J O

Y.(x) = J (x) quando j = 2g
J O

Cg = 1,2,.. . ,6)

Neste trabalho considerou-se dois grupos de energia de neutrons.

Convencionou-se g = 1 para o grupo rápido e g = 2 para o grupo térmico.

As seguintes simplificações podem ser fei tas:

- as fissões só ocorrem no grupo térmico, g = 2

- todos os neutrons nascem no grupo rápido, g = 1, e portanto

Xx = 1 e x2 - °
- neutrons só podem ser espalhados do grupo g = 1 para o grupo

Ê • 2

- secções de choque de remoção dependem somente do moderador

- coeficientes de difusão são oonsiderados constantes

- secção de cheque de absorção do grupo g = 1 pode ser despreza-

da

- secção de choque de absorção do grupo g = 2 pode ser escrita na

forma: M F
Z (x) = Z ' + N(X)CJ , onde os índices M e F referem-

3 ã â
se a moderador e combustível respectivamente.
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Com essas considerações, o sistema de equações diferenciais (1)

pode ser escrito:

D,

vof Níx) Y^ (3)

Y3(x) = -

-w Y3(x)

As condições de contorno para este problema são:

Y,(a) = Y ia) = 0 ; o fluxo se anula na fronteira do reator

(4)
Y?(0) = Y (0) = 0; o fluxo é simétrico em relação ao centro

do reator

A potência é dada por

ra 2
P = 2 J q(x) dx watts/cm

0

(5)

e q(x) = Kof N(x) Ygíx) watts/cm , onde

q(x) = densidade de potência

K = fator de conversão, fissão/cmJt"eg em v;atts/cm

A distribuição de combustível N(x) é a variável de controle. Es-

ta no intervalo fechado 0 4 x. 4 a, esta sujeita aos seguintes vínculos

de desigualdade:

- As variáveis de estado Y.(x) devem satisfazer (3)

- A densidade de potência q(x) e menor ou igual ao seu valor má-

ximo permissível ( ^ j (^(Y^N) = q(x) - Q ^ í ^ 6 )

- A distribuição de oombustível N(x) é menor ou igual ao seu va-

lor máximo permissível N ;C2(N) = N(x) - Njnax 4 0 (7)

3. Condições para a Otimização

0 Princípio de Máximo de Pontryagin ^5J fornece as condições ne-

cessárias para se obter a otimização. A Hamiltoniana para este proble-

ma e dada por: ^-í
H (x,Y,N,X) = > X.f. (Y,N.x) + f (Y,N,x)+^ y .C- (8)

i=l 1 x j=l D 3

onde f. são

São ne-

Y i

H

o asterísti ' .

Os mui

com:

ou

ou ainda

lar dada pc.

dada por (1

finito para

num reator.

de de potêi

de combustí

Toman

çao de con t

Para

(1)

or

A solu '•vro

Es-

'ílos

ma-

va-

ne-

rle-
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onde f. s ã o as equações (3) e f é a função i n t e g r a n d o da equação ( 5 ) .

São necessárias as seguintes condições:

3H . ,' _ 3H . 3H = 0Y - "** . \ - U11
5 A .

3X. 3Y.

| - H(x)dx + T. X i (x ) dYj

3H

= 0

(9)

(10)

H c, Y*(x), N(x) , X*(x)l < H

o asterístico se refere a solução ótima.

Os multiplicadores u. são tais que

(11)

y. = 0 se (12)C- < 0

y. i 0 se C. = 0

A solução ótima está compreendida por duas fronteiras de acordo

com:

ou

C. = 0 para 0 í x $ x,

Cj - 0 para x, £ x $ a

CL = 0 para 0 <: x í x,

C, = 0 para x, í x $ a

(13)

(14)

ou ainda

< 0
(15)

c 2 < o
MDStra-se, usando o critério de Robbins f6 l , que a zona singu-

lar dada por (15) não existe. A seqüência ótima das duas trajetórias e*

dada por (13), uma vez que Y, (a) = 0 e Y_(a) = 0 requereria um valor in

finito para N(x), em x = a, para satisfazer (14), o que não ê permitido

num reator. Fisicamente, então, determina-se que há uma zona de densida

de de potência constante seguida por uma zona de distribuição uniforme

de combustível.

Tomando-se a Hamiltoniana para as duas zonas e usando-se a equa-

ção de controle • -aM- = 0, tem-se:

Para Oíx
3N

y

K
X2c(x) - (16)

I



Tiiax'I (x) =
e

Para x. ^ x $ a

N (x) = M (19)
e max
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(17)

- vafX2e(x) - Kof (18)

sendo que os índices £ e e_ referem-se ãs zonas central e externa res-
pect iv&rente.

A condição de criticalidade do reator e dada pela ca'itinuidade
de !;(x) na interface x = x.. , ou seja, N (x.) = N (x.,).

4. Solução do Problema
Determinada a distribuição de combustível N(x), que é" função de

Y, (x), as variáveis de estado para cada uma das duas zonas do reator
podem ser escritas na forma:

Para 0 < x <

Y l c(x) =

•

V x ) -

: x l
1

D l
V

K
1

D2

• Y 2 c ( x )

»-E>3

RYlc(

^max

(20)

aF

a

Para x. í x i a

Y 2e ( x ) = w f "naxY3e(x) "
(21)

As soluções analíticas desses sistemas são:

Para 0 Í x í Xj

Y..

Y,

Y
4

Para

Vv-

res-

.'jidade

As v

B 2 ' B 3 e E^
sao conhec

tantes do i

5.

A H

longo da t .

da a cont i

t i n u a em x

A eq

Comb

Atra-
temas (22)
tantes B1-

As e

X

•ao de
e ator
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Y (x) = B1cosh

Yo (x) = - A,B, senh (W-,x)2c "2 1 1

Y3 c(x) = A3B1 cosh CV^x) - A1|B2cosh (W2x) +

Yu <x> - A-H, senh ( W l x ) + B 2 S e n h C W 2 x )

He B 1

( 2 2 )

m:

&

(.••:

res-

.uidade

Para

;.ao de

;ator

x, £ x S a

Yn_(x) =

Y2e(x) =

Y3e(x) =

sen

cos

sen

cos

[w3(a-x) J
J"w3(a-x)"J

+ B^senh

j"w3(a-x)l

ensh

senh

cosh

f"wu(a-x)J
(23)

As var iáveis de es tado são continuas em x = x, • As cons tantes B, ,

B 2 , B_ e B são constantes a serem determinadas, enquanto que as demais

são conhecidas e resu l tam de agrupamentos das secçoes de cheque e cons-

tantes do reator.

5. Condição de Critical!dade

A Hamiltoniana H e os multiplicadores X devem ser contínuos ao

longo da trajetória ótima. Conclui-se, portanto, que para ser assegura-

da a continuidade de H, a distribuição de combustível N(x) deve ser con

tínua em x = x, , ou seja, e necessário que N (x.) = N (x.) (2H)

A equação (24) é a condição de cr i t ica lidade do reator.

CombinandOgas equações (17), (19) e (24) obtém-se
Nmax = — (25)

Através de um processo iterativo que combine as equações dos sis_
temas (22), (23) e a equação (25) são determinados os valores das cons-
tantes B^, B,, B,, B. e a posição da interface x,.

As equações adjuntas são dadas por:
í _ 3H (26)
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Determina-se então, dois sistemas de equações diferenciais, um

para a região central e outro para a região externa, X. (x) e X. (x).

A condição de transversalidade (10) fornece as seguintes condições de

contorno:
X l c ( 0 ) = X3c (0 ) = X 2e U ) = \ e ( a ) = ° < 2 7 )

As soluções analíticas das equações adjuntas não são incluídas
neste trabalho, porque e desnecessária a sua obtenção para se encon-
trar a solução do problema proposto.

Ura vez determinada Y (x), dado pela expressão (22.3), fica
perfeitamente determinada a potência do reator. Um dado muito importan-
te que se pode obter conhecendo-se a distribuição de combustível, e a
rassa cr í t ica . Esta e dada por:

a

M = 2 J N(x)dx (28)
o

0 valor que se obtém é a massa cr í t ica mínima para as condições

inpostas

6. Aplicação Numérica e Conclusões

Para i l u s t r a r a técnica discutida, cor.siderou-se um reator t é r m

co moderado a água leve de meia espessura igual a 30cm. Como valores

máximos permissíveis para densidade de potência e concentração de com-

bustível foram fixados respectivamente, Q =60 watts/cm e N =

u,UU9 x IO19 at/cm3.

0 Princípio de Máximo de Pontryagin permitiu o cálculo da d i s t r i

tribuição ótima de combustível, sujeita aos vínculos impostos. Tal dis_

tribuiçao ótima e mostrada na figura abaixo:

S 10 19 20 25 30 » (c« )

DISTRIBUIÇÃO ÓTIMA DO C0M1U5TÍVEL

Outros result
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Outros resultados são; x1 = 17,94cm, Y^O) = 0,9334074 x 10 n/cm2seg,

Y3(0) = 0,1329602 x 1015n/cm2seg, P = 2,947 Kw/cm2 e M = 0,86 g/cm2

Embora a solução analít ica tenha sido obtida usou-se um método nu

mérico para comparação de resultados. Isso porque, para um número maior

de grupos de energia a obtenção da solução analítica é impraticável. 0

método numérico mostrou ser bastante satisfatório como pode ser visto

pelos resultados: x]L = 18,00cm, Y^Q) = 0,9334085 x 101Un/an2seg,

Y3(Q) = 0,1329612 x 1015 n/cm2seg, P = 2,947 Kw/cm2 e M = 0,90 g/cm2.

0 método numérico escolhido foi o Método da Perturbação ["71 . Um

programa FORTRAN fci elaborado para obtenção dos resultados.
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MAXIMTZAÇÃO DA POTÊNCIA EE UM REATOR

Sumário

A d i s t r i b u i ç ã o ótima da concentração da combustível que maximiza
3 r e t i r a d a de po tênc ia de um r e a t o r e determinada por vínculos de desi_
gualdade no l i m i t e super ior da densidade de potência e no l imi t e supe-
r i o r da concentração de combustível permit ida.

0 r e a t o r S d e s c r i t o pelo modelo da t e o r i a da difusão em dois gru
pos de energia de neutrons e geometria plana.

Usando-se o Pr inc ip io de Máximo de Pontryagin, a seqüência ótima
das zonas de con t ro l e é encontrada a p r i o r i . Mostra-se que o r e a t o r ccn
s i s t e de uma zona cen t r a l com densidade de potência constante seguida
por urra zona com concentração uniforme de combustível.

MAXIMUM POWER RATING OF A REACTOR

Summary

Optimal fue l concentration d i s t r i b u t i o n , which maximizes the po-
wer r a t i n g of a r e a c t o r assembly i s determined for the inequa l i ty cons_
t r a i n t s on the upper l i m i t of a power density and t h e upper l imi t of
the allowable fuel concentrat ion.

The r e a c t e d i s described by two groups dif fusion model in s lab
georretry.

Making use of Pontryagin 's Maximum P r i n c i p l e , t h e optimal sequen_
ce of centro 1 zones i s found a p r i o r i . I t i s shown t h a t the r eac to r
consis ts of a c e n t r a l constant power density zone followed by a zone
"with uniform fue l concentra t ion.
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