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UM MODELO BIDIMENSIONAL PARA O CÁLCULO DE

TRANSIEMTES COM MUDANÇA DF FASE EM REATO-

RES REFRIGERADOS A SÍÍDIO

Por Mario Roborto

0 programa KAT0F2D foi desenvolvido para a simulação

numérica de situações onde a ião uniformidade radial no escoamento1

de sódio ê" um fator importante. Historicamente, a analise de trnn -

sientes em reatores a scdio baseou-se extensivamente r.o programa '

SAS, que é utn modelo urridimeiisional. Mais recentemente, os aspectos

multidimensional do escoamento de sódio cm condições transientes a_

traiu a a t c ç ã o , pela potencialidade de representar um contribuinte

passivo ? segurança dos reatorts refrigerados a metal líquido / ! / . .

0 projeto atualmente usado om elementos de combustí-

vel de re*tores refrigere dos a sódio apresenta uma ^iqnifi'-onte não

uniformidade radial de temper-iívras, de raodo que o cresciru-nto da '

região tip ebulição e" o tempo para a inverrao da direção do Gscuamen_

to não pode.;i ser previstos â-.ure.damente com um modelo unid-mei s!o -

nal. *\ ?scolha da bidiroonsionslidncle de incdelo J?qui .-.-.lüsentado c

um compromisso entre o tempo de .computação necessário à cinulação '

dos transi entes e o nTvel fc detalhe obtido nessa sir,iulaçao.

0 programa er.ipreçja o modelo de de ; : fluidos para re -

presentação do escoamento, no qual ceda fase i descVita por um cor.

junto completo de equações v'e conservação de massa., enerc-ia e quan-

tidade de movimento. Este mo^o de representação tea a va itagem de

evitar hipóteses limitantes fos model os f-'mpli ficados, permitindo a

representação de condições real is tas de escoamento, ta is como o não

equilíbrio OJ a não igi-alri^de de velocidades entre es fases. Por OJJ

tro lado, e%ta inóior flcA.bilidade requer um enteniimento detalhf.ro

dos fenômenos envolvidos no acoplamento «;ntre as fases, ta is como '

as taxas de troca entre as fases de massa, quantidade de movimento'

o energia. C presente estagie do conhecimento nesta ere? 'Jeixa a d£

sejar, apesar de recentemente a comunidade científ ica cem^çar a vo}_

tar sua atenção per? o clesenvelvimento de modelos dt.- transporte de

hão equilíbrio entre as fases.
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A solução numérica usa ura método semi-imp!ícito, no
qual os termos convectivos foram diferenciados com as velocidades
calculadas implicitamente e todos outros termos calculados expli-
citamente. Com este esquema de diferenciação o conjunto de equa -
ções algêbricas resultante é reduzido a um problema de inversão1

de matriz relativamente fácil e rãpido, e ao mesmo tempo o crité-
rio de estabilidade envolvendo a velocidade sônica é evitaci;: En-
tretanto, a estabilidade numérica da solução impõe um limite in-
ft ior no incremento de tempo empregado, governado pela velocida-
de de escoamento das fases. Os termos de acoplamento entre as fa-
se;, bem como os de interação entre o fluido e os materiais ertru
turais também são tratados implicitamente. Este tratamento traz
um efeito estabilizante muito forte, permitindo ao modelo superar
03 problemas intrTnsicos de estabilidade acarretado pelo fatr- de
as raízes características do sistema de equações de dois fluidos'
serem complexas.

O modelo incorpora uma correi ação para a taxa de
troca de massa baseada na teorio cinetica de evaporação e conJen-
sação /2/s , /3 / , uma correlação empírica para a taxa rle troca de
quantidade de movimento baseada na Erãlise de dados experimentais
altmães./4/e uma curva de ebulição desenvolvida como uma ext>n -
33*0 paratnetais líquidos dos trabalhos de Cĥ n . /5/ :

Uma importante característica do modelo é o fato de
as condiçõe. de contorno usadas serem ÕS pressões na entrada e na
saída do elewanto de combustível, o què permite a simulação oe t£
rio tipo de transiente, inclusive os que envolvem a mudança dt- di-
rer.ão do escoamento.

Como parte de um piograma de qualificação e de tos-
te do modelo foi simulado o experimento SLSF-P3A realizado no
Engineering Test Reactor, Idaho,período de julho a setembro de
1977. O teste consistiu de um trvnsiente de perda de refrigerarão
•ealizado cerni um elemento de ccr.bustível contendo 37 varetas com

5,84 ran de diâmetro externo, espaçadas com arame helicoidal, '
911 mm de comprimento na região aquecida e 5334 mm de comprimento
total, onde sódio entra a uma tenperatura de 422,2GC com uma va-
zão inicial de 4,173 Kg/seg e é aquecido por uma potenna • de
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1240 Kw. A perda de carga total inicial é" 7,619 atm.

A Figura 1 apresenta a evolução das temperaturas, onde

uma concordância satisfatória entre os valores experimentais e teõri_

cos pode ser observada. A previsão do início da ebulição de 8,9 se -

gundos e de reversão do esc^emento de 10,08 segundos também concor -

dam satisfatoriamente com os valores experimentais de 8,8 p 10,15 sjs

gundos respectivamente.
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Figure 1 :. P3A: EVOLUÇÃO DAS TEMPERATURAS
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