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SUMARIO 

A perspectiva de emprego de reatores rápidos refrigerados 

a metal liquido (LMFBR) tem recebido uma atenção crescente por 

parte dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento energético-

-nuclear em todo o mundo. No Brasil, recentemente, a CNEN vem 

tentando incentivar o desenvolvimento de pesquisas no setor, a-

través do Programa "Pesquisas e Desenvolvimento no Campo Nu

clear — Reatores Rápidos". 

Este trabalho tem por objetivo analisar o atual estado da 

arte (analítico e experimental) dos mér.odos de projeto termoni-

drãulico de elementos combustíveis típicos de reatores LMFBR. 

Sugere-se um programa de desenvolvimento no setor, a firo 

de obter-se um código computacional para modelar a distribuição 

de entalpia do fluido refrigerante no núcleo do reator. Tal pro 

grama encontra-se em desenvolvimento. CO~JX#L) 
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1- INTRODUÇÃO 

A perspectiva de emprego de reatores rápidos refrigera 

dos a metal liquido (LMFBR - Liquid Metal Fast Breeder Reactors) 

tem recebido uma atenção crescente por parte dos órgãos respon

sáveis pelo desenvolvimento energêtico-nuclear em todo o mundo. 

Tendo em vista a decisão brasileira de realizar um pro 

grama nuclear de finalidades pacificas [l] e que os reatores rá 

pidos tem como principal característica a utilização mais racio 

nal do ciclo nuclear, até o final da próxima década deverão es

tar entrando em funcionamento os primeiros reatores desse tipo 

em território brasileiro. 

Os elementos combustíveis dos reatores nucleares, em

pregados para geração de potência, consistem em feixes de bar

ras através dos quais escoa um fluido refrigerante. O escoamen 

to do fluido e a transferência de calor no feixe de barras são 

fenômenos bastante complexos e a compreensão básica desses fenô 

menos é essencial para determinar o melhor desempenho durante 

as condições normais de operação e manter a integridade da es

trutura durante condições acidentais. 

Um meio tradicional para obter informações detalhadas 

sobre o desempenho desses reatores ê construir e testar um mode 

Io, onde são feitas medidas da velocidade, pressão e temperatu

ra nas faixas das condições de operação desejada. Baseado nes

sas medidas, correlações e coeficientes de transferência de ca

lor, distribuições de velocidade e de perda ãe carga como fun

ções do numero de Reynolds, geometria, etc, são desenvolvidas. 

Esse método, entretanto, possui diversas limitações: para cada 

geometria considerada, uma nova seção de teste deve ser montada 

e as correlações obtidas são válidas apenas nas faixas dos para 

metros testados. 

Um método alternativo é o desenvolvimento direto de 

soluções numéricas das equações da continuidade, energia e quan 

tidade de movimento, com as correspondentes condições de contor 

no e iniciais. Estes métodos, no entanto, normalmente também 

ficam sujeitos a informações experimentais do escoamento. 

Este texto apresenta uma revisão dos métodos utiliza

dos para predizer a distribuição de temperatura em uma geome-
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tria de faixes de barras com espaçadores helicoidais, caracte

rística de reatores LMFBR. 

No Capítulo 2 faz-se uma breve definição do problema, 

abordando suas principais características físicas. 

No Capitulo 3 é feita uma revisão da bibliografia. No 

item 3.1 são apresentados separadamente três modelos (códigos) 

de 4 equações, COBRA, THI-3D e COMMIX, e outros modelos simpli

ficados de uma equação. 

Ainda no Capitulo 3, item 3.2, apresenta-se uma revi

são dos métodos experimentais empregados para medições dos prin 

cipais parâmetros. 

No Capítulo 4 são feitas algumas sugestões e comentá

rios sobre o desenvolvimento do trabalho de pesquisa no setor. 
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2- COLOCAÇÃO DO PR03LEMA 

Os elementos combustíveis de reatores rápidos refrige 

rados a metal liquido, do tipo LHFBR, consistem em um feixe de 

barras de arranjo triangular com espaçadores helicoidais entre 

os quais escoa o fluido refrigerante (metal líquido-sódio). Na 

Fig. 2.1, mostra-se a secção reta de um conjunto combustível 

formado por 19 barras, cada uma com a respectiva helicoidal, mos_ 

trada em separado na Fig. 2.1. TSsse conjunto de barras tem seu 

limite definido por um duto hexagonal conforme mostrado. 

Para analisar essa geometria, é importante definir-se 

os subcanais no escoamento. Fig. 2.1 mostra os três tipos de 

subcanais normalmente utilizados. 

Jub-canal .yjb-ccitfal c lç íoi»-e*vn«1 

Fig. 2.1, Definição dos subcanais típicos e aspecto 

do arranjo de barras e da helicoidal 
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Sobre os volumes de controle formados por esses subca 

nais, serão aplicadas as equações de conservação do método de 

subcanais. Mesmo que não existam as helicoidais como espaçado-

res entre as barras, existe uma interconexão entre subcanais vi 

zinhos que irá permitir uma troca de entalpia entre eles em vir 

tude da ocorrência de misturas de fluido devido a existência de 

escoamentos secundários (transversais a direção principal, axial), 

devido a difusão turbulenta e ã própria transferência de calor 

por condução, 

Quando são colocadas as helicoidais no feixe de bar

ras, o escoamento aumenta sua complexidade devido as bruscas va 

riaçõeò da área de fluxo na direção axial, alterando profunda

mente a distribuição de pressão. Escoamentos transversais bem 

maiores surgem como um desvio da componente axial na direção da 

helicoidal, modificando a natureza dos mecanismos de misturas 

existentes. 

Uma série de modelos de análise desses escoamentos 

transversais tem sido propostos nos últimos anos (isso será tra 

tado mais adiante, no item 3.2.4). A redistribuição de energia 

em um feixe de barras com helicoidal possui os seguintes aspec

tos [2] [3] [4]: 

a) Condução térmica — este mecanismo ê responsável pe 

Ia transferência de energia por difusão molecular 

em fluidos de grande condutibilidade térmica. 

b) Transporte turbulento (mixing) — este mecanismo de 

transporte está associado com a ação da difusivida 

de turbulenta, isto é, com o nível de turbulência 

molecular. Neste caso nenhum transporte liquido 

de fluido ocorre entre os subcanais. 

c) Escoamento disperso (scattering) — este mecanismo 

envolve uma mistura forçada não direcional induzi

das por objetos tais como grades, que aumentam o 

nível de turbulência ãc fluido. Na maioria das ve 

zes este transporte é incluído diretamente no 

'mixing* turbulento acima. 

d) Escoamento transversal (cross-flow) - qualquer con 

vecção do fluido devido a um gradiente de pressão 
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radial pode ser classificado como escoamento trans; 

versai. Neste caso existe um fluxo liquido não nu 

Io entre os subcanais: 

i- escoamento transversal desviado (diversion) — 

— esta parcela do escoamento transversal to

tal que ocorre entre os subcanais tem uma ori_ 

gem na não similaridade das características 

termohidrãulicas locais; 

ii- escoamento transversal direcionado (sweep) — 

— para feixes de barras com arames helicoi-

dais, o escoamento axial não possui uma traje 

tória vertical 'direta' no.feixe, mas a inter 

valos regulares (depende do passo da helicoi-

dal), o espaçador atravessa o espaço entre 

duas barras, e o escoamento é direcionado, par 

cialmente, de um subcanal para o vizinho devi 

do a um gradiente de pressão favorável criado 

pelo espaçador. Este efeito direcional do a-

rame helicoidal pode estender-se por uma pe

quena distância acima e abaixo da localização 

onde o arame atravessa o espaço entre as duas 

barras. Dessa forma, a quantidade de movimen 

to axial do escoamento em um subcanal é perio 

dicamente alterada pela presença do arame. A 

fração de quantidade de movimento axial carre 

gada pelo escoamento direcionado transversal

mente j ./de ser consideravelmente maior do que 

a fração carregada pelo escoamento transver

sal desviado, dependendo da relação H/D; 

iii- escoamento transversal periférico (swirl) —os 

escoamentos direcionados nos subcanais late

rais e de cantos tem características diferen

tes dos subcanais internos. Enquanto o escoa 

mento direcionado em relação a um subcanal in 

terno do feixe alterna sua direção periodica

mente, o escoamento direcionado em relação a 

um subcanal da parede é sempre na mesma dire

ção. Esta característica especial provoca a 
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existência de uai escoamento liquido que gira 

en torno da parede interna do duto hexagonal. 

Este escoamento direcionado ao longo da re

gião da parede foi denominado como escoamento 

transversal periférico (swirl). 

Devido a presença dos espaçadores helicoidais, o prin 

cipal mecanismo de mistura transversal é o escoamento direciona 

do, e este é variável com a posição axial em função do comporta 

mento da helicoidal. 

Fig. 2.2a mostra duas barras adjacentes, separadas 

pelos arames helicoidais. A vazão em massa do escoamento dire

cionado entre os subcanais i e j é egressa por w. ., através do 
F xj * 

'gap1. Como o arame 2 atravessa o 'gap' era x = x,, ele trans

porta o fluido para fora do plano da página. Em x = x-# o ara

me 1 transporta o escoamento através do 'gap' (o mesmo), na di

reção oposta. Em x = x~, o escoamento através do 'gap' é nova

mente invertido, e assim por diante. Observando-se esse compor 

tamento do escoamento, é de se esperar que a sua distribuição 

axial tenha a forma indicada na Fig. 2.2b. Admitindo-se que o 

máximo valor dew., corresponda a posição axial ond^o arame cru 

za o espaço entre as barras. 

<xra*«J 

««w»» l 

tf 
a.»í<al 

(©O 

U)< 
J 

0>) 

Fig. 2.2, Distribuição do escoamento transversal através 

do espaço entre as barras 
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Fig. 2.3 nostra uma secção reta do feixe de barras COM 

a orientação dos arames helicoidais. COB use rotaçêo da posição 

do arame,em torno da superfície da barra de • « (0o e UK avanço 

da posição axial equivalente a H/6, o arame sai de um 'gap' pa

ra cutro. Tomando-se a vazão mávima entre os subcanais, nessas 

posições axiais, pode-se construir um modelo de mistura baseado 

apenas em considerações geocétricas do escoamento no feixe [í] . 

Fig. 2.3. Mudança da posição axial 

Observa-se que, nos subcanais laterais, o espaço entre 

a barra e a parede só é atravessado por um arame helicoidal cor 

respondents a essa barra e que cruza essa região sempre ra mes

ma direção. Como conseqüência dessa propriedade, surge o escoa

mento pariférico mostrado na Fig. 2.4. 

Conforme será mostrado no Capítulo 3, o conhecimento 

das características desses escoamentos transversais é fundamen

tal para a resolução das equações de conservação no feixe de bar 

ras, cujo objetivo é a determinação do campo do escoamento e da 

temperatura em todo feixe. 

* 

i 
i 
• 

! 
! 

! 

i 
i 



Fig. 2.4. Escoamerto periférico ao longo da parede do duto 
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3- REVISÃO DA LITERATURA 

Necta revisão, os recentes esforços analíticos e expe 

rimentais, para caracterizar os campos do escoamento e tempera

tura do fluido refrigerants no interior de feixes de barras de 

elementos combustíveis de reatores do tipo LMFBR, são apresenta 

dos e é analisado o atual estado de conhecimento do setor. Foi 

realizado um esforço de correlacionar estes trabalhos num qua

dro coerente, a fim de caracterizar os futuros estudos analíti

cos e experimentais necessários ao desenvolvimento do conheci

mento da área. 

3.1. Estudos Analíticos (códigos computacionais) 

Tabela 1 apresenta um resumo dos principais códigos 

computacionais existentes para calcular a distribuição de ental̂  

pia do fluido refrigerante em feixes de barras com espaçadores 

helicoidais. Tais programas são analisados a seguir. 

3.1.1. COBRA III-C 

O código COBRA III-C [5] é modelado através da divi

são de uma secção reta do escoamento no feixe de barras em sub-

canais, conforme mostrado na Fig. 3.1, sendo desenvolvidas as 

equações de continuidade, quantidade de movimento e energia pa

ra cada subcanal. 0 método de subcanais é muito usado em análjL 

se termohidrãulica de feixes de barras, assumindo explicitamen

te que uma das componentes da velocidade (direção axial) é pre

dominante, comparada com as outras componentes (transversais). 

Isso trãs uma vantagem tanto do ponto de vista físico como do 

computacional, pois pode-se tratar as equações de quantidade de 

movimento axial e transversal separadamente, permitindo simpli

ficações na equação de quantidade de movimento transversal [l] 

[2]-
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Tabela 1. Códigos Computacionais para Feixes de 

Barras com Espaçadores Heiicoidais 

NOME 

COBRA III-C 

THI-3D 

COMMIX 

ENERGY 

FÜLMIX 

ORRIBLE 

COTEC 

FORCMX 

AUTOR 

Rowe 

Sha 

Sha et ai 

Khan et ai 

Magee 

Wantland 

Novendstern 

Graves e Catton 

INSTITUIÇÃO 

BNWL 

ANL 

ANL 

MIT 

G.E. 

ORNL 

WARD 

AI 

TIPO 

Análise de subcanal 
4 equações 

Análise de subcanal 
4 equações 

Corpo poroso 
4 equações 

Corpo poroso 
1 equação, 2 zonas 
Análise de subcanais 
1 equação 

Análise de subcanais 
1 equação 

Análise de subcanais 
1 equação 

Análise de subcanais 
1 equação 

Fig. 3.1. Arranjo típico de subcanais 
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As equações da continuidade, da quantidade de movimen 

to axial e transversal e a equação da energia são discretizadas 

para os nós dos volumes ô± controle mostrados na Fig. 3.1, esão 

resolvidas simultaneamente usando métodos numéricos. 

São assur.idos como conhecidos os seguintes parâmetros: 

a distribuição de pressão, a distribuição de entalpia e a dis

tribuição de densidades na entrada e a pressão na saída. Para 

satisfazer a condição de pressão uniforme na saída, as velocida 

des na entrada dos sabcanais são ajustadas. 

O programa incorpora o transporte convectivo de ental̂  

pia devido ao escoamento transversal e devido a mistura turbu

lenta entre os subcanais adjacentes. Também são incluidos os 

efeitos de acelerações espaciais do escoamento transversal e os 

efeitos de perdas nesse mesmo escoamento. A área de um subca-

nal ê considerada variável com a posição axial em função da po

sição da helicoidal. Como característica importante do código, 

suas sub-rotinas foram programadas para permitir o uso de um con 

junto de correlações empíricas de preferência do usuário. Isto 

é fundamental, visto o grande número de códigos que possuem co

mo base o sistema COBRA. 

Como limitações básicas do COBRA III-C (ou de qual

quer outro código com base em análise de subcanais, tais como 

O THI-3D (ANL), o FÜLMIX (G.E.), o ORRIBLE (ORNL) e O COTEC 

(WARD)), podem ser enumeradas as seguintes: 

a) trabalha-se com valores médios da velocidade e da 

temperatura no centro do subcanal (lumped parameter 

approach); 

b) a equação de quantidade de movimento transversal 

não pode ser tratada com o mesmo rigor como a equa 

ção de quantidade de movimento axial; 

c) para facilitar os cálculos, são necessários algu

mas aproximações das informações nas interfaces en 

tre os volumes de controle das equações de quanti

dade de movimento axial e transversal. 

0 COBRA III-C, quando utilizado para calcular a dis

tribuição de entalpia em um feixe completo de barras do núcleo 

de um reator LMFBR, requer tempo e espaço de armazenagem compu

tacional excessivos. Este é um dos motivos para desenvolver-se 
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outros códigos computacionais baseados na análise de subcanais 

(item 3.1.3). 

3.1.2. THI-3D 

0 código THI-3D [6], assim como o COBRA III-C, ê base 

ado em análise de subcanal que se propõe a resolver o problema 

de valor no contorno. As condições de contorno conhecidas são 

a entalpia, a densidade e a pressão na entrada e a pressão na 

salda. A distribuição do escoamento, na entrada, é iterativa-

mente calculada até que a distribuição de pressão, na salda, se 

ja satisfeita. 

0 código usa um subcanal hexagonal em torno de cada 

barra (o subcanal triangular também pode ser usado). Como esta 

modificação reduz o número de canais, isto implica numa diminui 

ção do tempo de computação. 

Este código foi particularmente desenvolvido para ana 

lisar bloqueios parciais que podem ocorrer em qualquer lugar ao 

longo do feixe. 

Assim como no COBRA III-C, o tempo de máquina é exces_ 

sivamente longo. 0 tempo de execução [4] para um feixe de 217 

barras, é em torno de 1 hr/iteração e, cada corrida, necessita 

mais ou menos de 4 iterações, o que é justificado pela natureza 

rigorosa do código, e o menor uso possível de resultados experi 

mentais. 

3.1.3. COMMIX-1 

COMMIX ê um código computacional que emprega um mode

lo de meio poroso. A estrutura de malha típica para um feixe de 

barras usada no código é mostrada na Flg. 3.2. 

Um conjunto de equações básicas (continuidade, quanti^ 

dade de movimento e energia) é desenvolvido para um volume de 

controle onde üão distribuídos o meio fluido (do refrigerante) 

e corpos sólidos (feixe de barras e helicoidais). [7] [8] . Para 

isso, são definidas e incluidas nas equações a porosldade volu-

métrica, permeabilidade superficial, resistência distribuida e 

fontes de calor (ou sorvedouros) [/7] [8] . 

0 código é aplicável tanto a um meio contínuo(câmaras 
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plenas, tubulações, etc.) ou um meio quase contínuo (feixe de 

barras, conjunto combustível, gerador de vapor, etc). Meio con 

tínuo é definido onde todas as estruturas sólidas existentes são 

especificadas como contorno do domínio em estudo. Meio quase-

-contínuo é onde estruturas sólidas são encontradas no interior 

do domínio do fluido sem serem especificadas como contorno do 

domínio. 

Um meio poroso pode ser facilmente reduzido a um con

tínuo, tomando-se a porosidade volumétrica e a permeabilidade 

superficial igual a unidade e a resistência distribuida como nu 

Ia. Isto permite que o código seja usado para as duas classes de 

problemas. 

Além desse fato anterior, outra vantagem do modelo, de 

meio poroso em relação ao método de análise de subcanal, é o fa 

to de usar volumes de controle geometricamente similares e coor 

denadas ortogonais. Com isso as limitações (b) e (c) do F'todo 

de subcanais são eliminadas, entretanto, o item (a) permanece 

também como limitação para análise de meio poroso. 

Fig. 3.2. Sub-divisão utilizada no COMMIX 
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3.1.4. Modelos simplificados 

Basicamente, o que estes outros códigos fazem é par

tir ãa estrutura do COBRA (modelo de análise de subcanais) e ob 

ter experimentalmente correlações experimentais (ou serai-erapiri 

cas) para a distribuição do escoamento, eliminando, assim, as 

equações de quantidade de movimento. 

a) ENERGY [9] [lO] 

Este modelo, apesar de ser considerado como simplifi

cado, difere dos outros modelos de análise de subcanais per duas 

razões. Primeiro, o feixe de barras é dividido em duas regiões 

predominantes: a região central e a região periférica (Figura 

3.3). Segundo, ambas as regiões são tratadas como um continuo, 

tomando-se o feixe de barras com helicoidais como um corpo poro 

so. 

O modelo considera que a região I tem uma velocidade 

axial uniforme e a troca convectiva de entalpia é totalmente in 

corporada em um termo de mistura turbulenta, entre as malhas da 

região I, considerando que em um passo da helicoidal o fluxo 

transversal líquido entre os subcanais é nulo (ver Fig. 2.2). 

Essa troca gera um parâmetro de difusão turbulenta (c) que deve 

ser determinado experimentalmente. A região II tem uma veloci

dade axial uniforme e uma velocidade tangencial também uniforme 

(svirl flow). A geração de calor nas barras é representada por 

uma fonte de calor continua. 

A condição de contorno de união das duas equações re

quer que a temperatura e o fluxo de calor sejam contínuos atra

vés do contorno entre as duas regiões. A distribuição de tempe 

ratura na entrada deve ser dada. 

As equações da energia, para as duas regiões, são es

critas em diferenças finitas, sendo as malhas da região I forma 

da por triângulos equiláteros e para a região II, por retângu-

los, conforme é mostrado na Fig. 3.3. 

Os parâmetros de difusão turbulenta (e) e distribuição 

de velocidades (c - vô/u) devem ser determinados experimental

mente . 

Para determinar as diferenças de vazões entre as re

giões I e II pode-se usar o método de Novendstern [li] de divi-
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sãr do escoamento em subcanais, uma vez que a queda de pressão 

em todos os subcanais é a mesma [9] . 

/ " * — " ^ 

/ / / - \ \ 

reoco.oj / t / ! 

r«qiôo 5 

Fig. 3.3. Campo de escoamento nas duas regiões do ENERGY 

0 ENERGY-I (convecção forçada) requer 20 segundos do 

tempo computacional para determinar a temperatura do fluido em 

todas as posições axiais de um feixe de barras de um protótipo 

de LMFBR [9] . 

b) FORCMX [12] 

O código foi desenvolvido pela Atomic International 

(AI) para incorporar um extenso volume de dados experimentais 

em um esquema computacional explicito. O código assume a área 

do subcanal inalterada pela presença da helicoidal, resultando 

em uma velocidade axial média constante para os canais internos. 

As velocidades, na vizinhança das paredes do duto h^xaaonal, são 

corrigidas (redistribuídas) usando-se um modelo de escoamento 

potencial. Esse modelo é ajustado pelos dados experimentais do 

perfil de velocidade axial no feixe, da componente lateral da 

velocidade próxima a parede e do gradiente axial de pressão. 

Com esse campo de escoamento, a equação da energia é 

resolvida. Os resultados apresentam valores razoáveis para a 

distribuição de temperatura e uma grande economia de tempo e ar 

mazenagem computacional [12]. 

c) FÜLMIX [13] p.4] 

0 código foi desenvolvido pela G.E., a partir io cõd_i 

go GE-BRD, tendo sido incluído um modelo simples de escoamento 
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transversal. Este código, inicialmente, também considerava a 

área do subcanal inalterada em função da posição da helicoidal 

[13] e, consequentemente, a velocidade axial possui um valor 

constante. Uma nova versão do FULHIX [14] já utiliza a área va 

riãvel com a posição e sofistica a análise do escoamento trans

versal. Neste código um processo iterativo deve ser desenvolva 

do em cada posição axial para satisfazer a equação da continui

dade e da energia. 

d) ORRIBLE [15] 
0 código é usado para calcular a distribuição de tem

peratura e do escoamento em um feixe de barras com espaçadores 

helicoidais, Uma característica desse código ê a eliminação da 

pressão na equação de quantidade de movimento axial, expressar.-

do-se o escoamento transversal desviado pelo espaço entre as bar 

ras (gap) como uma função da velocidade axial do canal adjacen

te. Este relação é obtida assumindo que o escoamento desviado 

entre os canais é proporcional a raiz quadrada da diferença de 

pressão local entre os canais. A equação resultante expressa 

uma relação existente entre o escoamento transversal local e as 

velocidades axiais dos dois canais. 

O escoamento transversal é modelado assumindo-se que 

é proporcional ã velocidade axial do fluido no subcanal do qual 

o espaçador está saindo, sendo essa proporcionalidade definida 

pela inclinação da helicoidal. 

A difusão turbulenta é admitida como uma mistura pro

porcional â soma das velocidades axiais dos dois canais adjecen 

tes. 

e) COTEC [16] 

Este código, desenvolvido pela WARD, propõe um modelo 

de mistura de massa e entalpia entre os subcanais adjacentes pa 

ra substituir a equação de quantidade de movimento na análise 

de subcanais. Dois dos fenômenos de transferência transversal, 

escoamento desviado e direcionado, são dependentes da posição 

relativa do espaçador helicoidal. Desses dois fenômenos resul

tam trocas líquidas de fluido e entalpia entre subcanais adja

centes. Nos outros dois fenômenos, mistura turbulenta e condu

ção térmica de calor, somente existe troca líquida de entalpia 



17 

entre os subcanais adjacentes. Esses mecanismos foram discuti

dos no Capitulo 2. O código necessita de um processo de itera

ção transversal para satisfazer a continuidade. 

3.2. Estudos Experimentais 

Os métodos experimentais, normalmente empregados em 

testes de simulação do comportamento do fluido refrigerante das 

barras de combustíveis em reatores rápidos, utilizam como flui

do de trabalho o sódio, a ãgua ou o ar [17] . 

Experiência com sódio são extremamente caras e devem 

possuir um alto grau de confiabilidade. Estas são as princi

pais vantagens da utilização da água ou do ar como fluidos de 

trabalho, pois as experiências possuem um menor grau de comple

xidade e são menos onerosas. Entretanto, como a condutibilida

de térmica da ãgua e do ar são muito diferentes da condutibili-

dade térmica do sódio, as medidas efetuadas com água e ar são 

usadas somente no estudo das características hidrodinãmicas do 

escoamento do sódio. Tais características hidrodinãmicas são 

expressas pelos seguintes parâmetros: pressão estática, tensão 

de cisalhamento, componente transversal do escoamento direciona 

do devido a presença das helicoídais, distribuição da componen

te axial da velocidade e parâmetros de turbulência para determi 

nação da mistura (mixing) entre canais. Estudos experimentais 

relacionados com parâmetros, tais como temperatura e número de 

Nusselt, devem ser realizados com sódio. 

Os maiores esforços experimentais são realizados para 

simplificar os códigos computacionais. Isto é, os resultados 

obtidos de medidas das características hidrodinãmicas do escoa

mento são necessários como condições de entrada, nesses progra

mas, para resolver a equação da energia, conforme foi analisado 

nos itens anteriores. 

3.2.1. Pressão estática 

Os objetivos de obter-se experimentalmente a distri

buição da pressão estática são: 
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a) a determinação dos coeficientes de atrito, axial e 

transversal, dos diferentes subcanais e do coefici 

ente de atrito global resulta do conhecimento da 

distribuição da pressão estática; 

b) a distribuição da pressão estática axial, entre sub 

canais adjacentes, pode ser explorada para determi 

nar-se um modelo para o escoamento transversal(ver 

capitulo 4 - sugestões). 

Para o escoamento totalmente desenvolvido, mostra-se, 

experimentalmente [l8] [l9] , que o comportamento do esccamento 

é repetitivo em um passo da helicoidal. 

A queda de pressão (perda de carga) na direção axial 

é medida em uma série de trabalhos, conforme relação na Tabela 

3.2. Em alguns desses trabalhos, foi obtido o gradiente de press 

são estática situados ao longo do escoamento cm posições squiva 

lentes, com relação as helicoidais. Em outros, o gradiente é 

obtido por apenas duas tomadas: entrada e saida. 

As distribuições de pressão, axial e transversal, na 

face do duto hexagonal, foram medidas em [18] e [19] . 

Fernandez e Carajilescov [18] e Arwikav [20] apresen

tam resultados da distribuição de pressão estática na superfí

cie das barras. £ interessante notar que as distribuições de 

todas essas pressões, quando adimensionalizadas na forma do nú

mero de Euler, apresentam um comportamento independente no nume 

ro de Reynolds global do feixe. 

Tabela 3.2. Métodos e Experiências para o obtenção da Queda de Pressão 

em Feixes de Barras com Espaçadores Helicoidais 

Autor 

SANGSTER 

NOVENDSTEFN 

CARAJUESCOT 

BALLVE 

cmu 
KEHME 

BISHOP 

Refer 

[21] 

[11] 
[22] 
[23] 
[24] 

[25] 
[26] 

Inst. 

GB 

WARD 

PUC/RJ 

PUC/RJ 

MET 
INR 
UP 

N u n e r o 
Barras 

P/D H/D 

modelo semi-emplrico 
modelo semi-emplrico 
modelo semi-empírico 

7 
61 

7-61 
19 

1,20 
1,067 

1,125-1,417 
1,205 

15,0 
4,0e 8,0 

6,0-45,0 
8,0-24,0 

Meio 

— 
— 
-

Ar 
Ãgua 
Ãgua 
Água 

Faixa de 
Re (IO"3) 

4,0 - 100,0 
2,6 - 200,0 
1,0 - 100,0 

4,0 - 50,0 
0,197-16,6 
1,0 - 300,0 

10,0 - 100,0 
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3.2.2. Tensão de cisalhamento 

A tensão de cisalhamento na superfície das barras (T ), 
o 

que está relacionada com o gradiente de pressão, pode ser usada 

em modelos de perfis universais da velocidade (lei da parede), 

com modelos de difusividade turbulenta [26] e com analogias de 

quantidade de movimento e transferência de ca]or para determina 

ção do coeficiente de troca de calor convectivo local [27]. 

O primeiro esforço experimental da determinação da ten 

são de cisalhamento na superfície das barras em feixe de arran

jo triangular com espaçadores helicoidais foi feito por Fernandez 

[28], utilizando a técnica do tubo de Preston. 

Chiu et ai [17] apresenta uma lista de técnicas de me 

didas de tensão de cisalhamento em feixe de barras, comentários 

sobre vantagens e disvantagens, processo de calibração e análi

se de erro. 

3.2.3. Velocidade axial do subcanal 

Normalmente, a distribuição de velocidade r.xial pelos 

subcanais é feita através do modelo semi-empírico de Novendstern 

[11] , baseado na hipótese de que a perda de carga em todos os 

subcanais é a mesma, em considerações geométricas e que o coefí 

ciente de atrito em cada subcanal é dado por f. = c . Re*- Esses 

coeficientes são determinados a partir de dados experimentais 

do gradiente de pressão axial. Desta forma, determina-se a di£ 

tribuição do escoamento para que essas condições sejam obedeci

das. 

Um método experimental, para medir a distribuição da 

velocidade axial nos subcanais, é o chamado de método isocinétî  

co, apresentado por Chiu et ai [29]. 

O critério para o escoamento isocinético (idêntico a 

hipótese de Novendstern) é que a pressão estática na salda do 

subcanal medido é igual a pressão estática em toda a vizinhança. 

Esse critério assegura que a pressão estática e, por isso, a va 

zão em massa coletada na salda do subcanal medido não foram per; 

turbadas pela instalação do instrumento de medida. 

Com isso, obtém-se a distribuição de escoamento entre 

os subcanais internos e os laterais. Os resultados encontram-se 

na referência [29] . 
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Carajilescov [28] e Chiu [29] também apresentam mode

los semi-empíricos para a distribuição do escoamento, onde são 

comparados os três métodos e os resultados experimentais. 

3.2.4. Escoamento transversal 

A velocidade transversal, induzida pelos espaçadores 

helicoidais, é fundamental para o processo de mistura entre sub 

canais do feixe. Os diferentes tipos de escoamentos transver

sais, identificados por Rogers e Todreas [2], como o escoamento 

direcionado e outros, podem ser vistos como um termo de grande 

difusividade turbulenta de quantidade de movimento [9] (JLO], os 

quais trocam uma quantidade nula de fluido entre os subcanais 

adjacentes em um passo da helicoidal. 

Para quantificar esses processos de mistura em separa 

do, para cada posição axial, ou, em geral, um parâmetro de velo 

cidade transversal integrado, medidas diretas da velocidade ou 

experiências com traçadores (tracer experiments) de sal, ou ou

tras, são realizadas. 

A medida direto da velocidade pode ser feita utilizan 

do-se tubo de PitoL (ou COBRA) [17]; LDA (Laser Doppler Anemometer) 

[]3p] , traçadores de sal ou aquecimento [17] [19] [3l] [32] . 

Observando-se esses resultados, pode-se enumerar algu 

mas características importantes desse escoamento: 

a) tanto o comportamento da velocidade axial como da 

transversal são cíclicos; 

b) quando a média, sobre um passo da helicoidal, da 

troca transversal entre dois subcanais interiores 

é obtida, ela resulta muito pequena (* nula); 

c) em contraste, o escoamento transversal na região 

periférica é unidiregional, resultando um valor não 

desprezível quando toma-se a média em um passo da 

helicoidal; 

d) existe um grande fluxo transversal por baixo do es 

paçador quando este atravessa o 'gap'. 

Essas informações experimentais da distribuição do es 

coamento no feixe de barras são fundamentais para o desenvolvi

mento de modelos seai-empiricos e geométricos que determinam as 

velocidades axiais e transversais nos subcanais, de acordo com 
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o fluxo de caassa total no feixe e das razões de aspecto p/D e 

H/D. Tais propostas de modelos de distribuição do escoamento 

podem ser encontradas n&s referências 1*2] [li] [22] [25] [3l] ([33] e 

r_3<i. 

3.2.5. Temperatura 

Medidas da temperatura do fluido refrigerante, no in

terior de feixe de barras com espaçadores helicoidais, deve» ser 

realizadas utilizando sódio como fluido de trabalho. Os proble 

mas técnicos envolvidos na instalação dos termopares são algu

mas das dificuldades envolvidas nesse aparato experimental com 

sódio. 

Fontana [35] apresenta resultados da distribuição de 

temperatura na face do duto hexagonal para um feixe de 19 bar

ras. São dadas as distribuições de temperatura transversal e 

axial. Fontana [36] mostra resultados experimentais da distri

buição de temperatura nos subcanais periféricos. Neste traba

lho, são comparadas as teiaperaturas obtidas experimentalmente e 

aquelas previstas pelo código ORRIBLE [15] . 
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4- COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

A preparação de códigos computacionais, para determi

nação da distribuição de temperatura em feixes de barras para 

reatores LMFBR, com modelos de uma equação, visam simplificar 

códigos do tipo COBRA, que necessitam de grande espaço de memó

ria e tempo de máquina excessivamente longo. 

A simplificação do molode passa necessariamente pela 

substituição da equação de quantidade de movimento por expres

sões da distribuição do escoamento no feixe, que precisam ser 

determinadas com base em resultados experimentais. Para que es 

sas expressões representem de forma geral a distribuição do es

coamento, um número grande de experiências devem ser realizadas. 

A distribuição de velocidades depende diretamente dos seguintes 

parâmetros: N, P/D, H/D, Re. 

Os resultados experimentais, apresentados no item 3.2, 

ainda não são suficientes para garantir-se a universalidade dos 

modelos semi-empíricos adotados, pois as faixas de variações de£ 

ses quatro parâmetros ainda são razoavelmente limitadas. 

Propõem-se, como desenvolvimento do estágio atual, ge 

rar um código de uma equação para determinação da distribuição 

de temperatura em feixes de barras com espaçadores helicoidais, 

baseado na formulação de novas expressões da distribuição do 

escoamento através do desenvolvimento de modelos semi-empíricos 

com maior generalidade. 

No método de 4 equações, os parâmetros não conhecidos 

são: pressão (p), componente axial da velocidade (u), componen

te transversal da velocidade (v) e temperatura (T). As equações 

de conservação devem ser resolvidas simultaneamente por um pro 

cesso iterative No entanto, se for possível obter-se expres

sões para a distribuição da pressão ou da velocidade, as equa

ções podem ser resolvidas separadamente. 

Resultados experimentais da distribuição de pressão, 

no feixe [18] [23], mostram que, quando devidamente adimensiona-

lizados, o seu comportamento ê independente do número de Reynolds 

e que as curvas da pressão, em função da posição axial, tem um 

comportamento muito semelhante ao comportamento da distribuição 

do escoamento transversal mostrado na Fig. 2.2b. Pretende-se, 

então, relacionar, através da equação da quantidade de movimen

to transversal, a diferença de pressão entre dois subcanais ad-
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jacentes com a vazão no 'gap' entre esses subcanais. A constru 

ção dessa modelo é um dos objetivos do projeto sendo desenvolvi 

do no Departamento de Engenharia Mecânica - PUC/RJ. 

Lemos [J37J mediu a distribuição de velocidade (axial 

e transversal) para o escoamento num canal anular com helicoi-

dal. Através da composição desses resultados, em um feixe de 

barras, conforme mostra a Fig. 4.1, pode-se determinar direta

mente o escoamento direcionado nas fronteiras dos subcanais. Es_ 

te corresponderia ao segundo modelo de solução. 

Fig. 4.1. Modelo de superposição dos canais anulares 

em feixes de barras 

rara verificar a validade dos resultados obtidos por 

esses dois modelos e em que condições eles podem ser adequada

mente aplicados, pretende-se medir o campo do escoamento em um 

feixe de barras com espaçadores helicoidais. 

Como conseqüência, uma série de medidas experimentais 

devem ser obtidas, para garantir uma maior universalização dos 

métodos, correção de coeficientes, calibração de instrumentação, 

etc. 

Uma dessas medidas, que deve ser exaustivamente pes

quisada, é a distribuição da pressão estática em função do nume 

ro ie Reynolds e das razões de aspecto P/D e H/D. 

Para correlacionar a temperatura do refrigerante com 

a temperatura da superfície da barra precisa-se do número de 

Nusselt local. Nenhuma das referências pesquisadas apresenta 
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esse resultado para uni feixe de barras com espaçador helicoidal 

refrigerado a metal liquido. Esforços estão sendo feitos no in 

tuito de se obter unia analogia entre transferência de calor e 

transferência de quantidade de movimento na parede. Neste caso, 

com informações sobre a lei da parede para equação da energia e 

valores do coeficiente de atrito local (que podem ser obtidos 

experimentalmente através da tensão de cisalhamento local), de

termina-se a distribuição do numero de Nusselt. 

Próximas Etapas do Projeto 

1- Distribuição da pressão estática em feixe de barras com he

licoidal em função de Re, N, P/D, H/D; 

2- Determinação do coeficiente de perda de carga transversal 

no feixe, entre dois subcanais; 

3- Modelo de distribuição do escoamento baseado nas distribui

ções de pressão radial e axial; 

4- Modalo de distribuição do escoamento baseado na composição 

dos escoamentos anulares com helicoidal; 

5- Medição do campo de velocidades em um feixe de sete barras 

com helicoidal em ar; 

6- Preparação de código computacional para obtenção da distri

buição de entalpia em feixes de barras com helicoidal; 

7- Medição do campo de temperaturas em feixe de barras com he

licoidal, usando água; 

8- Calibração do tubo de Preston para o escoamento anular e ob 

tenção da lei da parede, nestas condições; 

9- Medição da distribuição de tensão de cisalhamento na parede 

das barras, componentes axial e transversal, para utiliza

ção da analogia; 

10- Obtenção de uma analogia entre transferência de calor e quan 

tidade de movimento para determinação do número de Nusselt 

local. 
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