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ADAPTAÇÃO DO PROGRAMA TOODEE-2 PARA ANÁLISE

DA REINUNDAÇÃO DO NÚCLEO DE ANGRA 1

RESUMO

Ifo liabalho 'apresentai vire estudo do método de calculo do

coeficiente de transferência de calor usado no programa

TOODEE-2 para análise da fase de reinundac>io do núcleo de um

acidente por perda de refrigerante.0Ãcsultaõos preliminares

são—apresontadoa- com o uso de correlações de transferência

de calor baseadas nos experimentos FLECHT apropriadas ao ar-

ranjo geométrico do tipo 16x16(ANGRA I)v8pç3ês de calculo -&õa

stcçFB»*da&-para o coeficiente de transferência de calor em sî

tuações em que o resfriamento do revestimento ac combustível

por vapor ê empregado.
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1.0. INTRODUÇÃO

A maxima temperatura que o revestimento combustí-

vel de um reator PWR experimenta durante um Acidente Postulado de

Perda de Refrigerante é esperada ocorrer durante a fase de reinun-

dação do núcleo.

Nesta fase do acidente o núcleo encontra-se ini-

cialmente imerso numa atmosfera de vapor, sendo aos poucos reinun-

dado pela água proveniente do sistema de Refrigeração de Emergên-

cia do Núcleo. A taxa de reinundação do núcleo ê controlada pelo

balanço entre a altura da coluna de água no "dovmcomer" acima do

nível de água no núcleo - efeito manõmetro - e a pressão na câmara

plena superior devido ao vapor que escoa do núcleo em direção â

ruptura.

As menores taxas de reinundação e por conseguinte

as mais altas temperaturas no revestimento são produzidas pela ru£

tura na perna fria do circuito Primário do Raator.

Para efeito de licenciamento da usina segundo os

critérios vigentes, a máxima temperatura alcançada pelo revestimen

to combustível não pode ser superior a 2200°F, nem o processo de

oxidação do revestimento produzir uma camada local de oxido (ZrO«)

superior a 17% da espessura inicial do revestimento. Um dos obje-

tivos da análise do Acidente de Perda de Refrigerante é verificar,

usando critérios e modelos conservatives, o comportamento da barra

mais quente do núcleo observando os limites acima expostos. Esta

análise pode ser feita com o conjunto de programas de computador

WREM (Water Reactor Evaluation Model), do qual faz parte o -1 ogra-

ma TOODEE-2, conforme mostra a figura 1. :

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a

análise do comportamento térmico da barra mais quente do núcleo do

reator de Angra 1 com o programa TOODEE-2, considerando a atuali-

zação das correlações de transferência de calor FLECHT, introduzi-

das no programa.

Além disto apresenta modelos para o caso de res fria"

mento por vapor utilizados para as situações em que não são usa-

das as correlações FLECHT.
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2.0. PROGRAMA TOODF.E-2

2.1. Descrição Geral

O programa TOODEE-2 tem como objetivo a análise

térmica da barra mais quente de um reator PWR, durante as fases de

reenchimento e reinundação do núcleo, em Acidente de Perda de Re-

frigerante . Este programa foi desenvolvido pela NRC (Nuclear Regu

latory Comission) a partir do programa TOODEE, de J.A.McClure. O

TOODEE-2 é um programa bidimensional, dependente do tempo, que usa

como condições iniciais, os dados de saída do programa RELAP-4-HOT

CHANNEL (usado para a análise da barra combustível durante a fase

de despressurização do Acidente de perda de Refrigerante) e as con

dições de contorno são tiradas do programa RELAP-FLOOD (estuda o I

comportamento termohidraulico do núcleo durante a fase de reinunda

ção do acidente) [1,2].

2.2. Método de Cálculo

O programa TOODEE-2 resolve as equações na barra

e fluido pelo método de Peaceman- Rachford C 3], onde as temperatu-

ras do fluido são resolvidas como parte da malha de condução.

Quando usa as correlações FLECHT, a temperatura

do fluido ê assumida igual a temperatura de saturação; e para res-

friamento por vapor a temperatura do fluido e' calculada axialmen-

te ao longo da barra.

As temperaturas calculadas resolvendo as equações ™

de energia são usadas para selecionar o regime de resfriamento na

superfície do revestimento.

2.3. Resfriamento da Superfície do Revestimento

0 programa TOODEE-2 seleciona o regime de resfria

mento da superfície do revestimento da barra combustível, durante

a fase de reinundação do acidente segundo a lógica apresentada na

figura 3 . As partes tracejadas na Fig. 3 representara as op-

ções acrescentadas ao programa, como parte do presente trabalho.
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T - Tempo de Acidente

TRO - Tempo de Inicio de Reinundação

H - Coeficiente de Transferência do Calor

VR - Velocidade de Reinundação

QE - Fluxo de Calor â Esquerda da Superfície

QD - Fluxo de Calor ã Direita da Superfície

GK - Equivalente a um Ccsficiente de Transferência de calor na

Barra

DRM - Temperatura do X\õ ã esquerda do "nó da Superfície

TF - Temperatura do Fluido

Existem ainda duas opções omitidas na Fig.3-1 pa-

ra o caso da velocidade de reinundação cair abaixo de 1,0 polegada

por segundo:

- Uso da correlação FLECHT

- Uso da correlação FLECHT até a frente de remolhamento e resfria-

mento por vapor a partir desta frente.

No cálculo do coeficiente de transferência de ca-

lor por vapor, o programa TOODEE-2 requer uma tabela na taxa de va

por em função do tempo, que é fornecida pelo usuário. Esta tabela

ê obtida do programa RELAP-FLOOD, durante a fase de reinundação do

núcleo; que calcula esta taxa usando correlações empíricas basea-

das nos experimento FLECHT [4,53. como uma fração da taxa de rei-

nundação na forma de uma fração de carregamento - CRF -, que ê de-

finida como:

CRF(t) = W. saída (t)/W entrada(t)

W saída= Fluxo de massa (Vapor + Ãgua) saindo do núcleo

W entrada = Fluxo de massa (Ãgua) entrando no núcleo

3.0. FASE DE REINUNDAÇÃO DO NÜCLEO

3.1. Descrição Geral

Quando a ãgua proveniente do S istema de Refrige-

ração de Emergência começa a subir pelas barras de combustível um

complexo fenômeno de transferência de calor e de escoamento em

duas fases tem início (Fase de Reinundação do Núcleo). Ê esperado

que um segmento da barra experimente sucessivamente - dependendo da

velocidade de reinundação -, resfriamento por radiação térmica,res

friamento por vapor, convecção forçada e livre, ebulição por filme
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ern escoamento de gotas dispersas, ebulição por filme,ebulição por

transição, ebulição nucleada, e finalmente convecção para líquido.

Esta sucessão ae regiiaes de transferência de calor move-se de baî

xo para cima pelo conjunto de barras[6*3. Quando a água toca o re

vestimento combustível, que está a uma temperatura consideravel-

mente superior ã temperatura de saturação do líquido, ocorre uma

aspersão de líquido sendo então produzida uma intensa nuvem de go

tas - Sputtering -, que precede o contato direto da água com a su

perfície (Remolhamento), que só é possível quando a temperatura

da superfície da barra for inferior ã temperatura crítica comumen

te chamada de Leidenfrost. 0 segmento referido só realmente expe

rimenta um resfriamento eficaz quando isto ocorre.

O estudo do remolhamento é de grande interesse

na analise do desempenho do Sistema de Refrigeração de Emergência. •

Para compreensão do fenõir.ano básico nos limitare

mos a uma barra aquecida associada a um canal de fluido.

3.2. Fenômeno de Remolhamento

A descrição física do fenômeno aceita por vários

autores C7,8,sl, e representada na figura 2 , consiste no deslo-

camento do "Sputtering" ao longo da barra, resfriando-a até a tem

peratura de Leidenfrost, tornando possível então o contato direto

da água com a barra. A velocidade desta frente de remolhamento é

constante e seu valor depende deste resfriamento.

O "Sputtering" delimita duas regiões de transfe-

rência de calor na barra. Uma molhada, cem alto coeficiente d^ ™

tranferência de calor; e outra descoberta, com baixo coeficiente

de transferência de calor. Existe pois, na barra, um acentuado

gradiente térmico, que desempenha um papel importante no avanço

da frente de remolhamento pois, origina um fluxo de calor interno

na barra que favorece o resfriamento da parte descoberta.

O fato da velocidade de remolhamento ser constan

te permite determinar o tempo que ela leva para alcançar um deter

minado ponto na barra. Deste modo pode-se adotar um sistema de

coordenadas fixo na frente de remolhamento tal que a equação de

energia na barra pode ser rescrita, tornando-se independente do

tempo. A maioria dos modelos analíticos do fenômeno usam a equa-

ção de energia nesta forma.
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Alguns trabalhos [10,li] assumem uma curva de e-

bulição convectiva sobre este sistema de coordenadas, com a tempe

ratura de remolhamento assumida como sendo a temperatura corres-

pondendo ao Fluxo Crítico de Calor (há controvérsias na escolha

do ponto na curva de ebulição que corresponda ã frente de remolha

mento). Para situações onde existe um gradiente térmico axial Io

cal acentuado, este modelo tem sua aplicação limitada.

O exposto acima considera o recanismo físico de

remolhamento de uma barra isolada. O fenômeno que se espera que

ocorra num reator quando sujeito as mesmas condições ê semelhan-

te, mas com a complexidade adicional das paredes frias, calor de

decaimento, fluxo transversal, distribuição de potência radial e

axial não uniforme, obstruções de fluxo devido a sistemas de su-

porte das barras combustíveis e espaçadores, e outras peculiarida

des. Devido a isto são realizados experimencos visando simular

as condições do núcleo do reator, tais como, os experimentos rea-

lizados pela Westinghouse, conhecidas como FI.ECHT {.4, 5, 12^a fim

de se estabelecer correlações empíricas para serem usadas no estu

do da reinundação do núcleo.

3.3. Correlações FLECHT

Estudando-se os dados de transferência de calor

FLECHT, observou-£>3 que todas as curvas dos coeficientes de trans_

ferência de calor, no tempo, são semelhantes, e todas as curvas

de elevação da frente de remolhamento, no tempo, são também seme

lhantes. Isto permitiu justapor todas as curvas dividindo-se a

variável tempo pelo tempo de remolhamento na elevação 6 Ft (toma

do como referência). Assim, a correlação total de transferência

de calor - FLECHT - é separada em duas correlações independentes:

1 - Correlação do tempo de remolhamento da barra quente;

2 - Correlação do coeficiente de transferência de calor.

Isto eqüivale a adotar um sistema de coordenadas especiais, com a

origem de coordenadas localizadas na frente de remolhamento. O

coeficiente de transferência de calor (Correlação 2) é calculado

neste sistema, cuja posição é determinada com o uso da Correlação

1.
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3.4. Modificações nas Correlações FLECHT

Modificações foram feitas pela Westinghouse nas

correlações FLECHT [13] visando ampliar seu uso para geometria

17x17; e melhor reproduzir os dados dos experimentos FLECíiT.

A correlação estabelecida para uma dada geome-

tria é válida para outras geometrias e condições, desde que sejam

usados parâmetros equivalentes.

Qp" - (Q'"/A)x Af, (4-1)

Q'1' = Geração de calor por volume para uso

na correlação FLECHT

Ap = Área de escoamento dos testes FLECHT

A = írea de escoamento do sub-canal do

reator

Q' ' • «= Geração de calor por volume na barra

combustível

A área de fluxo da geometria 17x17 e 15x15 são

iguais; daí a geração de calor por volume deve ser igual; e a den

sidade de pico de potência para uso na correlação fica:

QMAX = QMAX(17x17) x/Diâmetro da pastilha, 15xl5\ 2

lDiâmetro"da pastilha, 17xl7j

A relação entre as áreas molhadas das duas geoire

trias é:

Area Molhada (3 5x15) = Arca Molhada (17x3.7)

Tempo do RanolhuFiiento (15x15) Tempo de Renoihamentõ (17xl7T

E o tempo de remolhamento, fica:

TR6FT(17xl71 = TR6FT(15xl5) xlDiâmetro externo 17x3]\

(Diâmetro externo 15x157
Além dessas modificações, a referência número

13 apresenta oul.ras correções que levam â melhor reprodução dos

dados experimentais.



4.0. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROGRAMA TOODEE-2

4.1. Como parte do presente trabalho foram introduzi-

das as seguintes modificações no programa TOODEE-2:

O TOODEE-2 usa, na versão original, correlações

do WCAP-7931 C5^f válidas para geometria 15x15. Procedemos então

a modificação de correlações segundo a referência 14 ,para levar

em conta a geometria do núcleo do reator de Angra 1.

A geometria áo "assembly" do núcleo de Angra 1 é

16x16, com o diâmetro da barra combustível e da pastilha iguais

aos da barra e pastilha usadas na geometria 17x17. Existe uma pe

quena diferença no "pitch" que não foi levada em consideração na

equação 4-1. Assim, as correlações estabelecidas para a geome-

tria 17x17 são assumidas para Angra 1.

Incorporação, no programa, do calculo do coefi-

ciente de transferência de calor por radiação térmica das corre-

lações FLECHT. Anteriormente este valor era fornecido como dado

de entrada pelo usuário do programa.

Limitação dos parâmetros da barra combustível

(densidade do pico de potência) e do fluido (subresfriamento, ve-

locidade de reinundação) aos intervalos de validade das corre-

lações de transferência de calor e de fração de carregamento.

O tempo normalizado das correlações FLECIíT, para

o cálculo do coeficiente de transferência de calor foi restrito a

valores positivos:

TTQ = |TP/TQ)

4.2. Outras Modificações Introduzidas no Programa

TOODEE-2

Incorporação de um modelo para cálculo da taxa

de vapor no programa. Este modelo é baseado na correlação de fra

ção de carregamento desenvolvida pela Babcock and Wilcox, modifi-

cando-se a densidade linear de pico de potência para levar em con

ta o efeito de diferença geométrica do núcleo de Angra 1.

Eliminação do limite mínimo previamente estabele

cido para o coeficiente de transferência de calor de 5 Btu/hrFt t1

para resfriamento por vapor na fase de reinundação do núcleo.



4.3. Modificações Atualmente em Fase de Estudo de Sen

sibilidade

Adaptação de um modelo para os casos de veloclda

de de reinundação abaixo de uma polegada por segundo, com ruptura

do revestimento combustível. Este modelo consiste em igualar no

nó imediatamente abaixo ao no da ruptura o coeficiente de transfe

rência de calor calculado pela correlação FLECHT ao da correlação

Dittus-Boelter, para resfriamento por vapor. Com isto gera-se

uma taxa de vapor para ser usada no cálculo do coeficiente de

transferência de calor nos nós a partir da ruptura. Neste modelo

as propriedades do vapor são calculadas na temperatura de filme

Estudos com os dados experimentais FLECHT, apli-

cando-se o procedimento da seção 4-3, em recentes correlações

FLECHT para geometria 15x15 |*14j , visando adaptã-j-os para a geome

tria do tipo 16x16.

4.4. Modificações a Serem Desenvolvidas Futuramente

Incorporação de um método para o cálculo do res-

friamento por radiação térmica durante a fase de reenchimento.

Pesquisa de uma curva de bloqueio que se adapte

ao núcleo do reator de Anyra 1 (para resfriamento por vapor com

ruptura do revestimento combustível).

5.0. RESULTADOS E CONCLUSÕES

A figura 4-la mostra o comportamento da tempera-

tura do revestimento combustível ná elevação de 6,6 ft para os

dois casos estudados.

Para o primeiro caso, com correlações antigas,

linha tracejada, este ponto apresentou-se come o de localização

da máxima temperatura alcançada pelo revestimento combustível.

Nota-se que a correlação atual prevê para esta elevação valores

de temperatura abaixo do caso inicial - linha cheia.

A figura 4-lb mostra o comportamento da tempera-

tura do revestimento combustível na elevação 7.1 ft. Esta ele-

vação apresentou-se como o local da máxima temperatura alcançada

pelo revestimento combustível com o uso das correlações atualiza-

das.



- Linha cheia.

A tabela abaixo apresenta os valores máximos de

temperatura alcançados pelo revestimento combustível nos casos es

tudados, juntamento com outros parâmetros de interesse.

TEMPERATURA MÁXIMA
DO REVESTIMENTO

(°F)
ALTURA DO PONTO DE
MÁXIMA TEMPERATURA

(Ft)

TEMPO EM QUE OCORRE
A MÁXIMA TEMPERATU-
RA (SEG)

% MÁXIMA LOCAL DE
REAÇÃO

(Zr - H?0)

ALTURA DO PONTO ON-
DE OCORRE A MÁXIMA

% DE OXIDAÇÃO

ELEVAÇÃO DA RUPTURA
(Ft)

ANTIGAS
CORRELAÇÕES

1938

6,6

80,65

2,89

6,25

6,25

NOVAS
CORRELAÇÕES

1956

7,1

90,25

2,66

7,1

6,25

Nota-se pela tabela que o ponto onde ocorreu a

ruptura do revestimento combustível permaneceu inalterado,ama vez

que não sofre influência das correlações já que a ruptura ocorreu

na fase de reenchimento.

A partir dos resultados observamos a influência

das correlações FLECHT na distribuição de temperatura da barra

mais quente do núcleo de Angra 1. Verificamos um aumento na tem-

peratura máxima de 18 F; com esta temperatura máxima localizada

0,5 Ft acima do ponto de temperatura máxima calculado usando a an

tiga correlação. Nota-se que estes resultados foram obtidos com

velocidade de reinundação acima de 1.0 IN/SEG. Para os casos em

que a velocidade de reinundação cai abaixo de 1 IN/SEG, o resfria

mento do combustível é efetuado usando-se a correlação de Dittus-

Boelter para os nós a partir da ruptura.
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O próximo passo será fazer um estudo com veloci-

dade de reinundaçao abaixo de 1.0 IN/SEG, onde pretendemos testar

os modelos citados na seção 4-3.

Para completar o trabalho pretendemos fornecer

ao programa uma curva de fração de bloqueio que se adapte ao

"assembly" do núcleo de Angra 1, conforme seção 4-2.
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de efetuar cálculos de reatores

moderados a H-0 e D-0, utilizando ^ programa HAMMER, desenvol-

vemos uni programa computacional, que utiliza os me-.' ?os de

Nelkin (1) e Butler (2), para cálculo de "kernel" de espalha -

mento. A salda deste programa é no formato de entrada do pro -

grama LITHE, isto é, a biblioteca de dados da fa\xa térmica do

HAMMER (3) .

Os "kernels" podem ser obtidos em componentes

Legendre até a 3.

ra qualquer valor de temperatura.

do polinômio de Legendre até a 3f ordem {&= 0, 1, 2 3 3),e pa-

Foram efetuados cálculos de fluxo <?.e neutrons

irermicos em meio homogêneo e infinito, com absorvedor l/v em

30 grupos de energia, que foram comparados com valores experi-

man-tais. Suo apresentados também, •"aloj.ea de parâmetros de rea

tores calculados pelo programa IIAIIMER original e ':om a nova bi

blioteca gerada pelo nost:o programa.

MODELO DE NELKIN

O modelo de seção de choque Ce espalhamento de

neutrons térmicos pela molécula de f~20, proposto por Nelkin (1.4)

admite que o neutron interage com apenas uma molécula, livre pa

ra sofrer transiação como um gás monoatômico de mesma massa,po

dendo girar em torno de um eixo rotacional e vibrar internamen

te. 0 potencial de interação neutron-átomo, ê assumido como im

pacto localizado.

O efeito de spin ê aproximado tomando o esp?. -

lhamento comente incoerente já que a i n
> > a

c o para o hidrogênio.

Isto faz com que os termos de interferência sejam desprezados.

Os neutrons incidentes são agrupados em três

regiões de energia:



r regiõo I - .01 cV<E < .15 eV

região II- .20 eV < E Q < .48 eV

região Til- E Q > .48 eV

Com essas aproximações e simplificações( <x seção

de choque de espalhamento em H20 pode ser escrita como:

2 °H

onde o termo de contribuição do átomo de oxigênio, por ser pe-

quena, é desprezada.

MODELO DE BUTLER

Baseado no modelo de Nelkxn, Butler (2,5^ desen

volveu um modelo para seção de jhoque de aspalhamento de neu -

trons em D20, tomando algumas aproxímaçcas, que Nelkin tomou pa

ra H-O, e aperfeiçoando algumas delas.

Como a molécula de D2O não tem um r-iodo predomi-

nante de espalhamento, cs dois iiodos tê>r. que ser considerados

(coe.:ente e incoerente) e os termos de interferência passam a

ser importantes, assim como a contribuição do átomo de oxigê ••

1..I0.

A seção de choque diferencial, segundo esse mo-

delo, é escrita como uma soma das seções de choque pare cada á_

tomo. na forma:

CTD20 = 2
 aPD + aG + 2 a0D + 4 aDl D2

MÉTODO DE CALCULO

A partir das expressões dos modelos teóricos ,

são calculados os "kernels" âa espalhemento de neutrons térmi-

cos na componente de ordem l_ €0 polinômio de Legendre.

Lsses "kernels", são calculados no formato de

entrada do programa LITHE, que ê o programa que prepara seções

de choque, fonte, etc.,., na parte térmica do programa HAMMER.



í r Existem, na biblioteca térmica do HAMMER, valo

res tabelados de "kernel" de espalhamento de neutrons térmicos

pelo hidrogênio e deutêrio calculados a partir de um a aproxi-

mação do modelo de Nelkin. Esses valores estão tabeladoü p*ra

seis temperaturas (2939 K, 3339 K, 3639 K, 40C9 K, 5009 K e

6009 K), nas aproximações P e P, .

Essas limitações, fazem com que cálculos para

outros valores de temperatura, que não os tabelados, não sejam

efetuados com o.programa HAMMER original, a não ser por inter-

tolação.

A utilização do noLSo programa, além de peimi-

t-.ir cálculos com qualquer valor de temperatura, tcmbêm permice

que aproximações até a ordem de três, nos polinômios de Legon-

dre, possam ser utilizada:--. Além di-jto, os cálculos são efstua

dos com modelos originais sem a preocupação com modificações

que pudessem prejudicar os resultados

CÃLCULOS E RESULTADOS

Foram calculados parâmetros de reator, útil: -

zando um caso exemplo citado nas referências (6 e 7), como mos

tram as Tab. I e II, Esses parâmetros são comparados com os

gerados pelo programa HA1SMER original, São também apresentados

valores de alguns parâmetros para temperaturas r.5o existentes

na biblioteca original (Tab. Ill).

Os modelos foram comparados com Vclores experi

mentais em (5 e 7) , para ii;eio infinito com absorvedor l/v, ho-

mogênio, tindo como moderador H20 e D2O, respectivamente. Na

figura I ê apresentada uma comparação tendo H20 como moderador.

O programa foi escrito em linguagem FORTRAN IV

e foi utilizado o computador Burroughs B-6700 para os cálculos.



1
Para a utilização do programa, 5 necessário mo

dificar apenas a biblioteca do programa LITHE, sem modificar

outras partes do programa HAMMER, quando da utilização das apro

ximações P e P,.No caso de aproximações de ordem superior,de_

vo-se alterar alg.imas subrotinas do programa HAMMER original.

Cá resultados obtidos para H20 são satisfatõ -

rios e apresentar, pequenas diferenças entre o HAMMER original

e o modificado. 7â os obtidos para D20 apresentam diferenças

maiores que são devidas aos valores de a e a lidos pelo
â, S

programa LITHE os quais referem-se apenap ao átomo deutirio e

não h molécula 1,0. Isto não acon'_ece com H20, pois no irodelo

de Nelkin é gerado apenas a . Essa correção será apresentada em

um tj. .loalho mais completo a ser publicado como Nota Técnica pe

Io IEN.
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TAB, I

VALORES PARA ÃGUA LEVE

BIBLIOTECA TÉRMICA ORIGINAL

i
1
1

T (9K)

293

333

363

400

500

600

1/

3.

4.

4.

4.

4.

5.

1 (cm2)

85897

02324

14783

30931

71871

14298

XA x

_ •

9.

8.

8.

8.

7 m

10~2(cm~1)

36883

06847

85706

61013

03490

56150

D

3

3

3

2

3

3

x 10~2(cm)

.61628

.64932

.67457

.71119

.79219

.88953

1.

1.

1.

1.

1,

0.

EFF

006544

005572

004812

003876

00155*?

?9950>

BIBLIOTECA JV5CDIF ECADA USANDO O PROGRAMA

1T (<?K)
293

333

363

400

500

600

L 2 (cm2)

3.85263

4.02230

4.15089

4.30672

4.72748

5.12940

XA x

S.

9.

8.

8.

8,

7.

IO"2 (cru"1:

38914

08460

87032

62680

04509

57350

D

• 3

3

3

3

3

3

x 10~2(cm)

.61815

.65496

.68278

.71613

.80406

.80541

1.

1.

1.

1.

1.

0.

KEFF

006579

005602

004836

003909

001573

999880



TAB. II

VALORES PARA ÃGUA PESADA

Bl'BLIOTECA TÉRMICA ORIGTWAI.

T (<?K)

293

333

363

400

500

? 7
I, [caT)

7.62864

7.95177

8.04518

'í. 23970

t;.54118
í

XA xlO~2 (cm"1}

7 57450

7.46616

7.38644

7.26800

7.03034

D (cm)

.59539

.59586

.59630

.60097

.-60267

BIBLIOTECA MODIFICADA USANDO O PROGRAMA

j .T (<?)

293

333

363

4 CO

500

L 2 (cm2)

11.4968

11.6614

11.7873

11.9426

12.3774

XA Í: 10 2 (cm"1)

6.44158

5.3646

6.30724

6.23862

6.06130

D (cm)

0.743756

"0.745359

0.746578

0.748148

0.753240



TAB. Ill

VALORES DE TEMPERATURA NÃO EXISTENTES NA BIBLIOTECA TÉRMICA

PARA ÁGUA L.Ü 7E

T (9K)

300

350

450

550

L2

3.

4.

4.

4.

(cm2)

87958

09248

51894

93110

XA

9

8

8

7

x 10"2(cm~1)

.33902

.96591

.32088

.73598

3

3

3

3

.62400

.67011

.76098

.84498

1
KEFF

1.006428

1.005184

1.002690

1.000584
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