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RESUMO

Ê apresentado o projeto preliminar de um Circui-

to Simulador de Refrigeração de Emergência de um reator ti-

po "PWR" para investigações dos fenômenos envolvidos num acî

dente postulado de perda de refrigerante, durante a fase de

Reinundação. As funções de cada componente do circuito, os

métodos de cálculo e dimensionamento, a especificação da ins_

trumentação, a seqüência de operação do sistema, o levanta -

mento/ dos materiais e uma estimativa do custo estão incluí

dos-



ABSTRACT

The preliminary design of a PWR Emergency Core

Cooling Simulator Loop for investigations of the phenomena

involved in a postulated Loss-of-Coolant Accident, during

the Reflooding Phase, is presented. The functions of each

component of the loop, the design methods and calculations ,

the specification of the instrumentation, the system operation

sequence, the materials list and a cost assessment are

included.



1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista aspectos relacionados ã segurança dos rea

tores nucleares ã água pressurizada (PWR), há necessidade de

se estudar a ocorrência de situações hipotéticas, como, por

exemplo, a do acidente de perda õe refrigerante (LOCA : "Loss

of Coolant Accident"). Este acidente é o evento que acarreta-

ria conseqüências mais sérias a uma central nuclear e é defi.

nido como a seqüência de situações que resultaria na perda do

refrigerante do circuito primário a taxas que excederiam a ca

pacidade de restauração do sistema de controle químico e volu

métrico [1] .

Quando de sua ocorrência, o núcleo do reator pode ficar

completamente descoberto e a temperatura das varetas combustiE

veis pode vir a atingir valores excessivamente elevados e, em

seguida, pela atuação dos o1'st emas de refrigeração de emergên

cia, deverão ser reraolharlas visando evitar sua fusão e conse-

qüente contaminação do meio ambiente.

A eficiência do restabelecimento da refrigeração do com

bustível nuclear, nesta situação, é de vital importância e de

penderá essencialmente de parâmetros tais como : o nível da

temperatura da superfície externa das varetas, da temperatura

e da taxa de injeção da água de refrigeração; da pressão, do

título do vapor, do conteúdo de gases dissolvidos, etc.

0 estudo da ocorrência de tal acidente necessita da uti.

lização de códigos de computador sofisticados os quais dispõe

de modelos empíricos, obtidos através da realização de testes

em circuitos simuladores.

Com o intuito de se analisar a eficiência dos processos

de refrigeração, quando da ocorrência do acidente de perda de

refrigerante, propôs-se o desenvolvimento do projeto para pos

terior construção de um circuito de testes, capaz de simular

a fase de reinundação deste acidente. Desta forma, o projetis

ta be propõe a estabelecer modelos de cálculo que melhor se

apliquem a situação que se deseja simular, a identificar um



dispositivo experimental, detalhando-lhe todos os componentes,

fazer uma análise preliminar de custos e sugestões para a exe

cuçio do mesmo.

O projeto em questão está inserido dentro das atividades

experimentais de térmica de reateres do Laboratório de Termo

hidráulica do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

da NUCLEBRAs e possibilitará a realização de análise de vários

parâmetros e a comparação com resultados obtidos em laboratõ

rios no exterior.

O presente trabalho foi subdividido nas seguintes par-

tes :

- Estudo bibliográfico relativo ã ocorrência do acidente de

perda de refrigerante e descrição de circuitos simuladores

existentes em laboratórios no exterior.

- Descrição do projeto proposto, envolvendo as funções de seus

comprnentes e descrição de sua operação, incluindo material

e estimativa de custo.

- Conclusões, incluindo sugestões para eventuais modificações

e metodologia para a execução.



2. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

2.1 - DESCRIÇÃO DO ACIDENTE DE PERDA DE REFRIGERANTE

De acordo com os critérios americanos [2] de segu-

rança nuclear, tendo em vista o licenciamento de centrais, de

fine-se o acidente de perda de refrigerante, em seu caso mais

crítico, como sendo o evento iniciado pela ruptura repentina

e completa (tipo guilhotina) da tubulação principal do circuî

to primário em um ponto localizado entre a bomba de refrigera

ção e o vaso de pressão do reator, denominada "perna-fria",

conforme indicado na Figura 1.

Quando da ocorrência de tal acidente, prevê-se a

entrada em operação dos sistemas de refrigeração de emergên-

cia, de modo a se evitar a contaminação do meie ambiente em

decorrência da liberação de radiação. Tal liberação se daria,

após terem sido vencidas as principais barreiras físicas exi£

tentes no reator, quais sejam : o revestimento do combustível,

o vaso de pressão (circuito primário), o vaso de contenção e

o edifício do reator.

Quando da ocorrência da ruptura da tubulação do

circuito primário, conforme indicado na Figura 1, o refrige-

rante, pressurizado a cerca de 150 bar, escoa através dela e

ao entrar em contato com a atmosfera da contenção, praticamen

te a pressão atmosférica, vaporiza-se. Esta fase, denominada

de descompressão ("blow down"), tem duração de poucos segun-

dos e é caracterizada pela presença de grandes oscilações. A

pressão cai abruptamente ao valor da pressão de saturação,cor

respondente a temperatura do fluido refrigerante no local da

ruptura. (Cerca de 100 bar ã 315°C) f 3] . Em seguida, a pressão

passa a decair mais lentamente, até vir a se igualar ã pres-

são da contenção, em um valor da ordem de 5 bar e o escoamen

to através da ruptura cai a zero.

0 sistema de refrigeração de emergência injeta água no núcleo

através dos açumuladores, das bombas de alta e baixa pressão, conforme os



respectivos pontos de atuação [2, 4 e 5]. 0 período com-

preendido er.tre a água atingir o fundo do vaso até a base dos

elementos combustíveis é chamado de reenchimento ("refilling").

Com a água do sistema de refrigeração de emergência atingindo

a base dos elementos combustíveis, inicia-se a fase de reinun

dação do núcleo ("reflooding").

Devido ao calor residual, a temperatura dos elemen

tos combustíveis se eleva. Se esta atingir 800°C o revestimen

to do combustível deforma, devido a dilatação e a ação conju-

gada dos gases de fissão, até ser perfurado. Se esta continuar

subindo até atingir 1100°C [3 e 6], ocorre a reação exotérnú

ca vapor de água - zircalloy, com liberação de hidrogênio.

O sistema de refrigeração de emergência deve ser

capaz de fornecer água em tempo hábil ao núcleo para evitar

que a temperatura do revestimento do combustível atinja 1100°C.

2.2 - REMOLHAMENTO DO NÜCLEO

Quando do escoamento de um refrigerante ao longo

de uma superfície, existe um valor da temperatura desta super

fície acima do qual não ocorre o contato efetivo líquido/su-

perfície. Este fenômeno, estudado inicialmente por Leidenfrost

(7 e 8], foi desenvolvido para o caso de uma chapa aquecida

em contato com água e o valor crítico da temperatura é normal.

mente denominado de "temperatura de Leidenfrost".

No instante que antecede o início da fase de remo

lhamento no acidente de perda de refrigerante, a barra combus_

tível encontra-se completamente seca. No desenrolar desta fa-

se, pode-se encontrar uma sucessão de regimes de • transferên

cia de calor [ 3 e 9] , como indicado na Figura 2.

Quando se inicia a reinundação,

inicialmente há o resfriamento da parede aquecida por vapor

siiperaqviocido, seguido por um escoamento de çjotículas disper



sas. O diâmetro das goticulas aumenta atê o seio do liquido.

Ocorre o remolhamento do espaço anular, assim, temos o escoa

. mento anular com ebulição por filme. Em seguida, para veloci^

dades de injeção não muito baixas ou títulos não muito altos,

ocorre o remolhamento da parede aquecida seguido por uma zona

de ebulição nucleada. Neste caso, a frente de remolhamento é

muito estável e caminha suavemente com algumas assimetrias,de

vido a deformação da parede da seção de testes. No caso de

baixas velocidades de injeção ou título muito alto, pode ocor

rer o remolhamento da parede quando o escoamento ê anular e

laminar. Assim, há a formação de um filme muito fino de líqui

do que é instável e está sempre em oscilação. Este fenômeno é

análogo ao secamento ("dry-out") o que pode explicar a exis-

tência de flutu«ĵ ões de temperatura.

A Figura 3 ilustra o resfriamento do núcleo e re-

presenta a variação da temperatura da parede em função do tem

po para uma determinada cota [9 ã 12] .

Após uma elevação inicial, a temperatura decresce

lentamente e em seguida mais rapidamente, depois cai brusca-

mente a uma taxa de várias centenas de graus por segundo. Es»

ta queda brusca corresponde a passagem da frente de remolha-

mento por aquela cota. Em seguida, a temperatura se estabi-

liza à um valor próximo a temperatura de saturação para a pres

são de teste.

Nota-se que a barra não é completamente molhada no

início da injeção. 0 molhamento ("reraolhamento") começa na ba

se da seção e evolui lentamente ao longo de sua altura.

Ao nível da frente de remolhamento, um mecanismo

muito eficiente de transferência de calor entre o fluido re-

frigerante e a parede da seção faz a temperatura desta cair ã

um valor abaixo da temperatura de "Leidenfrost". Isto permite

que a frente de remolhamento caminhe em direção a cota que

não foi molhada (zona seca).

Nos resultados experimentais, observa-se que a ve-
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locidade da frente de remolhamento ê ben inferior a velocida-

de da água de injeção. Experiências feitas no Laboratório de

Transferência de Calor de Grenoble [91, detectaram que para

uma barra de aço inoxidável de 2cm de diâmetro; cora uma velo-

cidade da água de injeção de 2,5 cra/s corresponde uma veloci^

dade de remolhamento de 0,4 cm/s, para um fluxo de calor apl£

cado de 3 W/cm2.

Distinguem-se três intervalos na Figura 3.

O primeiro deles corresponde a parte que ainda não foi molh£

da (zona seca) e que é caracterizada pelas altas temperaturas.

O segundo, que é a parte central, corresponde ao remolhamento

e neste há a queda brusca da temperatura da parede e

indica o instante em que a frente de remolhamento atinge a co

ta considerada. A terceira região corresponde a fase posterior

ao remolhamento e se caracteriza pela temperatura da parede

estar próxima a temperatura de saturação e nesta região a pa-

rede está completamente molhada.

A Figura 4 descreve as temperaturas das cotas da

seção de testes num instante dado. Assim, no sentido do es-

coamento, tem-se as regiões : zona ã montante ou zona molhada,

zona a jusante ou zona seca e a zona da frente de remolhamen-

to. Esta separa a zona molhada da zona seca [3].

Conforme descrito acima, os fenômenos que ocorrem

na reinundação são bastante complexos. Torna-se difícil solu

cionar modelos físicos teóricos de cálculo para a trar.smis_

são de calor, que envolvem fenômenos de escoamentos bifásicos

complexos.Assim, os fenômenos são estudados através de análi-

ses experimentais em circuitos simuladores.

Um dos objetivos dos vários testes é estudar o com

portamento da refrigeração de emergência, através do registro

das medidas de temperaturas transitórias. Estas variam em fim

ção de parâmetros físicos como : pressão, temperatura inicial

da parede, vnzão e temperatura da água de injeção. Também va

rinm em função de parâmetros geométricos como : comprimento da



seção, geometria, efeito do ura barra sobre a outra, deforma-

ção e material da seção. Estes parjmetros atuam sobre o tempo

de retorno, no qual dá a máxira to-poratura atingi ia pelo re-

vestimento e o tempo de rerr.oiriu:: ?nto, o qual indica o inter

valo de tempo em que o núcleo ú rosfriado completamente. Ou-

tro objetivo é calcular o coeficiente de transferência de ca

lor, em condições transitórias a tentar estabelecer modelos e

correlações para serem usados en códigos de computação, que

irão descrever a refrigeração de emergência do reator.

Laboratórios de alguns raises construíram circui-

tos para simularem a refrigeração de emergência do núcleo

[9 à 19]. Alguns dos laboratórios simulam a injeção no núcleo

do reator, quando a fase final do "blow-down" é concluída,com

o núcleo do reator completamente seco e tendo a temperatura do

revestimento do combustível atingido um valor abaixa de 1100°C.

A simulação do núcleo do reator completamente seco

é feita através da seção de testes do simulador. Esta pode ter

as seguintes formas :

Seção Tubular - Consiste de um tubo com um escoamento interno

de refrigerante, aquecido eletricamente.

Seção Anular - Consiste de um tubo interno, envolvido por um

outro externo, sujeitos a um escoamento de refrigerante

no espaço anular, onde o diâmetro hidráulico simula o

da célula do elemento combustível do reator.

Seção em Feixe - Consiste de um conjunto de tubos distribuí-

dos de modo a simular a geometria do elemento combustí^

vel do reator, com o escoamento do refrigerante em cori

dições análogas âs de um reator nuclear.

Nestas seções de testes o aquecimento pode ser tan

to direto quanto indireto. 0 direto consiste na passagem da

coerente elétrica através da parede do tubo. O indireto pela

passagem da corrente por espira Jentro do tubo. 0 aquecimento

indireto tem a vantagem de simular o fluxo de calor axial na

forma cosscnoldal mais facilmente, pela variação do passo

das espiras da resistência e também, de simular o fluxo de ca
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lor residual do centro para a parede do combustível. O aqueci

mento direto teta a vantagem de ei iminar a resistência tériaica

de contato entre o isolante e a resistência elétrica.

Algumas destas seções costumam ser instrumentadas

por micro-termopares, com isolamento mineral, de cromo-alumí-

nio e revestidos com aço inoxidável. Estes termopares podem

ser colocados em ranhuras na parede da seção de testes ao lon

go de seu comprimento e soldados na junta quente nas ranhuras.

As medidas dos termopares são enviadas diretamente à registry

dores ou a um computador.

2.3 - EXPERIÊNCIAS RALIZADAS POR LABORATÓRIOS ESTRANGEIROS

As experiências realizadas pelos principais laborei

tórios estrangeiros estão resumidas na Tabela 1.

2.3.1 - EXPERIÊNCIAS REALIZADAS NA ALEMANHA

O objetivo destas experiências é observar o desem-

penho do sisi ema de refrigeração de emergência, de baixa

pressão, usado nos reatores PWR da Siemens [10] e obter os

coeficientes de transferência de calor durante a simulação da

reinundação do núcleo.

Os primeiros testes foram feitos numa seção tubu -

lar, onde o diâmetro interno é igual ao diâmetro hidráulico

de um dos canais do reator PWR. A inércia do elemento combus-

tível é simulada por um tubo de cerâmica que envolve o tubo

metálico. A dificuldade de interpretar os resultados surgiu

devido a dificuldade de avaliar a resistência térmica de con-

tato entre a cerâmica e o tubo metálico.

Os testes posteriores foram executados em um feixe

de 340 varetas, para simular os efeitos da geometria do nú-

cleo. As varetas são aquecidas segundo três regiões concêntri

cas para simular a distribuição da potência radial.
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Cada vareta é aquecida indiretamente, onde

o passo das espiras das resistências elétricas é arranjado pa

ra que o fluxo axial se aproxime da forma COÍ se no. As espiras

são colocadas dentro de um tubo de inconel e isolada deste por

preenchimento com oxido de magnésio.

A Figura 5 ilustra o esquema do circuito. 0 feixe

é montado em um vaso cilíndrico de 5uO mm de diâmetro interno

e 6000mm de altura. 0 vaso está conectado com um tubo parale

Io, não aquecido, de diâmetro interno 167 mm que simula o es-

paço anular ("downcomer") do reator. A extremidade superior

deste tubo em U e a caixa superior da seção em feixe são co-

nectadas com um reservat

contenção e sua pressão.

nectadas com um reservatório de 2 m , simulando o volume da

A injeção pela "perna fria" é feita na parte inf£

rior do tubo em U, enquanto que a injeção pela "perna quente"

é feita no topo do vaso, que contém o feixe. Após a água

percorrer 68 varetas ela move em direção ã tubulação que co-

necta a caixa superior com a contenção.

2.3.2 - EXPERIÊNCIAS REALIZADAS NA ITÁLIA

2.3.2.1 - PROGRAMA DA "FIAT SORIN"

O programa da "FIAT SORIN" [11] tem o objetivo de

analisar os problemas da refrigeração 3e emergência para bai-

xas velocidades de reinundação, na faixa de 0,5 â 1,5 cm/s.Os

dados dos coeficientes de transferência de calor não foram ana

Usados pelo programa "FLECHT" [181 , para esta faixa, nos te£

tes de reinundação do núcleo.

No programa da "FIAT SORIN", os testes são realiza

dos num circuito aberto de baixa pressão. O fluxograma do cir

cuito é mostrado na Figura 6.

Água desmineralizada, suprida por um grande reser

vatõrio, é bombeada de um tanque de estocagem até a seção de
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testes por meio de uma bomba centrifuga. A temperatura da

água no tanque de estocagem é mantida, no valor pré-ajustado

de teste, por aquecedores elétricos submersos no tanque. A va

zão da água de injeção ê sentida por um único medidor, tipo

turbina, localizado à montante da seção de testes e a vazão é

ajustada no valor desejado pela válvula de controle A.

A seção de teste é em forma de faixe, com a distri

buição igual ã dos elementos combustíveis do reator PWR. Esta

consiste de um feixe de 21 varetas contidas dentro de um tubo

de aço inoxidável provido com caixa inferior e superior.

Cada elemento aquecedor ê feito em três seções : o

terminal superior, o comprimento aquecido e o terminal infe-

rior. Estes consistem respectivamente de um tubo fino de co

bre, um tubo de inconel de diâmetro externo 9,8 mm e espessu

ra 0,37 mm e um tarugo de cobre. O comprimento aquecido é de

1184 mm.

A potência elétrica õe aquecimento do fuixe é uni

forme.

2.3.2.2 - PROGRAMA DO "CISE"

No programa "CISE" ("Centro Informazioni Studi Ess

perienze") em M* ~o [12], as experiências são feitas com va-

zão de água de injeção constante. As Figuras 7 e 8 ilustram

os fluxogramas dos circuitos simuladores.

A Figura 7 mostra o esquema da instalação para ex

periências realizadas ã pressão atmosférica na salda da seção

de testes. A Figura 8 mostra o esquema para experiências feî

tas com pressões na saída da seção de testes, acima da pres-

são atmosférica. Em ambas as instalações as experiências são

realizadas em circuitos abertos e alimentados por água desnvi

neralizada fria, nas quais a água é descarregada â pressão at

mosférica sem nenhuma recirculação.
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A Figura 7 mostra os componentes do circuito com

suas funções :

- Uma bomba de deslocamento positivo, de pistão, com 5 elemen-

tos, provida de válvula borboleta. A vazão da água de inje

ção é controlada por troca dos pistões e não por "by-pass".

A pressão de descarga é mantida constante.

- Um pré-aquecedor elétrico, de corrente continua, com potên-

cia variável de 0 ã 150 kw, para manter a entalpia da água

ns salda no valor desejado.

- Uma válvula de controle remoto de três viat, de rápida ação,

localizada na entrada da seção de testes. Esta válvula inje

ta água na seção de testes ou na linha "by-pass".

A seção de testes é suprida com 2 geradores de corrente con

tinua, com potência máxima de 50 kw. Na saída da seção de

testes o fluido é descarregado para a atmosfera.

A Figura 8 mostra os componentes da instalação com

suas finalidades, para experimentos com pressões acima da atmosfera r

- Uma bomba de deslocamento positivo, de pistão com 4 elemen

tos, provida com válvula borboleta. A va^ão da água de inje

ção é também controlada por troca de pistões.

- Um pré-aquecedor elétrico de corrente alternada,com potência

variável de 0 ã 800 kw.

- Um tambor de vapor, onde a linha "by-pass" ou a seção de tess

tes são descarregadas. Uma válvula redutora é colocada an-

tes do tambor para que tenha uma pressão ã montante maior do

que a pressão do tambor de vapor. O vapor e o condensado,vin

do do tambor, passam por um condensador - resfriador,tal que

na sua saída a entalpia esta* abaixo da do liquido saturado.

Logo após, está conectada uma válvula de controle de pressão,

para manter na saída da seção de testes uma pressão constan

te.

As experiências são feitas em seções de testes tu

bular ou anular e aquecidas diretamente por efeito Joule.
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2.3.3 - EXPERIÊNCIAS NA INGLATERRA

As experiências de refrigeração do núcleo, com ja-

tos do topo para a base dos elementos combustíveis, foram ini_

ciadas em 1972 por DUFFEY e PORTHOUSE [13] nos laboratórios

Nucleares do Departamento de pesquisa de Berkeley.

O processo de remolhamento é estudado em super fí̂

cie submetida a alto fluxo de calor, em torno de 1 KW/cm . Bo

lhas de grandes diâmetros são produzidas e caem da frente de

remolhamento. Uma neblina é produzida por uma plena ebulição,

numa região estreita atrás da frente de remolhamento.

A velocidade de remolhamento, para baixas vazões

de água é interpretada em função do modelo proposto por

Yamanouchi [14].

Os dispositivos para as experiências estão ilustrados na FiL

gura 9. Estes consistem de elementos aquecedores de tubo de síl£

ca de pequena espessura, submetidos ã uma taxa de calor de 20

W/cm. Esta seção de testes possui um tubo central, de diâmetro

interno 2 mm, para injeção da água de baixo para cima. As va

retas são montadas em um tubo de vidro para permitir que o fe

nômeno seja fotografado. Uma máquina "Faustax", com alta velo

cidade, é disponível.

Os elementos aquecedores são submetidos ã uma tem

peratura de 600°C antes da injeção do jato.

As experiências com seção anular e tubular são

feitas para :

a) Visualização das interações jato de água com a vareta

b) Estudo do mecanismo de produção de bolhas

c) Medidas do remolhamento, taxas de. produção de bolhas e va-

por.

As seções anulares e tubulares são montadas vert_i

calmcntc» com um ou mais tcrmop.irea soLdndos em ranhuras nas



superfícies. Os jatos de água são dirigidos no topo dos ele-

mentos aquecidos.

O jato de água ã 20°C é suprido por uma coluna

constante de 1 m de altura. Os jatos são posicionados a cada

3 mm para reproduzirem o escoamento e as vazões são medidas

por recipientes coletores.

O momento causado pelo jato faz com que só uma par

cela deste, molhe a seção. Este efeito é contrrbalançado pelo

uso de um jato oposto. Mostrou-se que esta mudança de geome-

tria não alterou o processo.

2.3.4 - EXPERIÊNCIAS JAPONESAS

As experiências Japonesas se iniciaram no final

de 1967 [14, 15 e 16]. Elas eram interpretadas por YAMANOÜCKI ,

e serviam para analisar a segurança dos reatores a água fer-

vente.

A eficiência do resfriamento, durante a reinunda

ção, nas condições de perda normal de refrigerante, foi

examinada numa seção de testes em feixe de 7 x 7, que simula

os elementos combustíveis do reator. A bomba de recirculação

tipo ejetor é simulada [16). o feixe contém 49 vare

tas e são aquecidas eletricamente num comprimento de 360C mm.

£ simulado o fluxo de calor na forma cosseno.

A Figura 10 mostra o diagrama esqueir.ático da ins_

talação. A seção em feixe 7 x 7 é colocada entre as caixas su

perior e inferior do circuito simulador. Uma coluna é coloca

da para simular a bomba de recirculação ("jet pump by-pass").

Um bocal é conectado à caixa inferior para a injeção da água

de resfriamento. A simulada bomba é um tubo de 53,5 mm de dia

metro interno. Este é aberto e tem uma altura de 2440 mm em

relação a base do feixe. Água desmineralizada, ã temperatura

controlada, alimenta o feixe, através do bocal do entrada na
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caixa inferior e a vazão é dividida para simular a bomba. O

volume da caixa inferior é cerca cie 20 I e o da caixa supe-

rior é de 40 l, quase na rr.es.r.i! proporção do reator BWR comer

ciai. Vapor gerado no feixe e água são liberados para a atmos_

fera, através de uma válvula dr- controle, após atingir a cai-

xa superior.

A relação entre a resistência hidráulica do lado

do feixe e do lado da bomba ejetora é cerca de (0,35/0,65) ,

isto significa que a vazão através da bomKa é cerca de 35% da

vazão total se a água é injetada na caixa inferior, com o feî

xe ainda não aquecido.

Cada elemento aquecedor do feixe tem um comprimen

to aquecido de 3600 mm e o fluxo de calor axial cosseno é si-

mulado conforme a Figura 11. A distribuição da potência radial

é mostrada na Figura 12. 0 feixe é constituído de 49 elemen-

tos com aquecimento indireto. 71 termopares, com o revestimen

to de 1 mm de diâmetro externo, são soldados nas superfícies

de 12 varetas ao longo de 8 cotas, conforme a Figura 11.

2.3.5 - EXPERIÊNCIAS FRANCESAS

Em 1971, no Laboratório de Transferência de Calor

de Grenoble, foi desenvolvido um programa experimental, desig_

nado por "ERSEC" ("Etude du Refroidissement de Secours des

Elements Combustibles") [3 e 9]. Este estudo foi para estabe

lecer uma correlação de transferência de calor, em função das

propriedades locais, e um modelo de remolhamento do núcleo.

Os ensaios preliminares foram executados no circuito "ERSEC 1".

Estes testes foram feitos â pressão atmosférica e onde se per

mitia determinar certos parâmetros importantes como : veloci^

dade de remolhamen-to, coeficiente de transferência de calor e

etc. Permitia também visualizar os fenômenos, como na Figura

2, e mcdf-los em determinados pontos das seções de testes.
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2.3.5.1 - DESCRIÇÃO DO CIRCUITO ERSEC 1.

O fluxograma da instalação está descrito na Figura

13, que consta de dois reservatórios idênticos de diâir.etro

500 mm e altura 1864 mm.

O primeiro serve de reservatório de água de alimen-

tação. Este está equipado com resistências elétricas, tal que

pode variar a temperatura da água na entrada da seção de te£

tes. A circulação da água na seção de testes é feita sob pres

são de ar comprimido numa garrafa conectada ao reservatório.

Duas válvulas de controle permitem a regulagem da vazão da

água de injeção na seção de testes.

O segundo reservatório serve para condensar o vapor

formado e recolher a água liberada durante a experiência.

As vazões são medidas em duas faixas por dois medi_

dores tipo turbina e tipo diafragma.

As experiências realizadas neste circuito só podem

ser feitas ã pressão atmosférica e em seções de teste simples

como tubular e anular. As experiências ã pressões maiores

e seções de testes em feixe são feitas no circuito mais com-

plexo ("ERSEC 2").

2.3.5.2 - DESCRIÇÃO DO CIRCUITO ERSEC 2

Esta instalação foi construída para estudar diferen

tes tipos de refrigeração de emergência e simular os fenôme-

nos tais como :
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- Reinundação : que consiste na injeção de água na base da

seção de testes, e injeção dentro do um tubo paralelo ã se-

ção para simular o ("down coner") do reator.

- Ducha : aspersão da água no topo da seção de testes. Este

sistema é especialmente estudado Dará cs reatores "EXR" ("3oiling

Water Reactor"). Neste circuito a injeção de água é feita

nas superfícies das seções de testes, as quais representam

os elementos combustíveis do reator.

Como no "ERSEC 1", neste circuito pode-se accplar se

ções de testes simples como tubular ou anular e poden -se tantbén

conectar seções em feixe de até 64 (8 x 8) elementos aquecedo

res.

O fluxograma do circuito "ERSEC 2" está representa

do pela Figura 14. Esta instalação pode funcionar na pressão

máxima de 6 bar. Esta pressão é ligeiramente superior a pres-

são de equilíbrio do prédio da contenção do reator, no f_i

nal do acidente postulado [3].

A instalação possui três circuitos praticamente in

dependentes tais como :

- Circuito de Pressurização.

- Circuito de Preparação da Água de Refrigeração de Emergên-

cia.

- Circuito de Recuperação da Agra Liberada e Condensação do

Vapor Formado Durante a Reinundação.

a) Circuito de Pressurização :

A pressão na seção de testes é mantida por interir.é

dio de uma caldeira elétrica de 250 l com potência de 36 KW.
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A pressão ê fixada por intermédio da temperatura de sa

turação, que é regulada por intermédio da potência de

alimentação.

Durante o teste de refrigeração de emergência, a

caldeira é completamente isolada do resto do circuito.A

pressão é mantida pelo vapor formado na seção de testes.

b) Circuito de Preparação da Água de Alimentação :

A água de alimentação é estocada dentro de um va

so de 1 m . A água é posta ã temperatura desejada por

intermédio de um prê-aquecedor de 48 KW ou de um res-

friador de 60 KW. Uma bomba "VIRAX", de vazão 6 m3/h e

altura manométrica 12m, assegura a homogeinizaçao da

temperatura.

Como no "ERSEC 1", o fluido é circulado através

de pressão de ar comprimido. Um sistema de regulação

pneumática permite variar a vazão da água de injeção,em

função do tempo, segundo uma curva programada. Ass.tm po

de simular as baixas vazões de refrigeração de emergên-

cia.

A medida da vazão é feita segundo a faixa por :

1 medidor tipo diagrama, para vazões abaixo de 50 í./hora

1 medidor tipo turbina da "FAURE HERMAN", para vazões na

faixa de 30 Jl/hora ã 300 í,/hora.

1 medidor tipo turbina da "FAURE HERMAN", para vazões

de água de injeção na faixa de 200 Jl/hora a 2000 Jl/hora.

c) Circuito de Recuperação da Água Liberada e de Condensa

çao do Vapor Produzido :

A água liberada durante a fase de reinundação é

recuperada dentro de um recipiente de 150 l. Durante to

da a fase de reinundação, a pressão neste recipiente é

mantida constante ao lado de um equalizador de pressão

colocado no topo do recipiente. Para seções de teste

simples, esto sistema não é usado, pois a quantidade de

água liberada é muito pequena.
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O vapor produzido passa por um separador de âgua-

vapor, tipo ciclone. Três válvulas do controle, em para

leio e comandadas por um sistema de regulação eletro-

pneumática, da "OTIC-FISHER-PORTER", permitem manter a

pressão constante durante toda a experiência. O vapor

é condensado ã oressao atmosférica dentro de um conden

sador tipo ducha (aquecedor de mistura), de 1 m de ca-

pacidade. A água no condensador ê mantida abaixo da tem

peratura de saturação, por intermédio de um circuito de

resfriamento. Este circuito é constituído de uma bomba

"PFYFFER", de 8 m /h e altura manométrica de 17 m, e de

2 resfriadores "CIAT" de 20 KW cada.

No final do teste, a água que é acumulada dentro

dos diferentes volumes da instalação é retornada por

gravidade ao tanque de estocarem por equilíbrio de pres_

são em todos os pontos do circuito.

2.3.6 - EXPERIÊNCIAS NOS ESTADOS UNIDOS

A análise da eficiência da transferência

de calor, por injeção de cima para baixo no núcleo do reator

("ducha"), foi feita pela "General Electric Company", utilizan

do as correlações experimentais feitas pelo programa "FLECHT"

(Full Lenght Emergency Cooling Heat Transfer") [17] .Neste pro

grama experimental foi utilizado uma seção de teste em feixe

de 49 elementos aquedecores ( 7 x 7 ) , de comprimento 3.600mm,

com a parede da seção em aço inoxidável ou Zircaloy, com a

geometria igual ã do elemento combustível do reator "BWR" co-

mercial. Os resultados demonstraram que o sistema de refrige

ração de emergência por ducha é eficiente e pode proteger o

núcleo do reator contra os eventos do acidente por perda de

refrigerante ("LOCA").

Os parâmetros estudados foram : nível de po

tência de aquecimento, vazão da água em ducha e de reinunda-

ção, temperatura inicial da parede e pressão na seção de tes_

tes. A potência de aquecimento foi programada para simular o
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calor residual transitório. Os testes foram executados com a

temperatura inicial da parede na faixa de 865 ã 1870°F, com a

vazão de "spray" (ducha) na faixa de 2,5 ã 5,0 g.p.m e veloci.

dade de injeção na f^ixa de 2 ã 6 pol/s, com a potência era to

dos os canais de 2 ã 5 MWt e pressão de teste na faixa de 15

â 300 psia. A maior temperatura da parede atingida nê seção

de teste era de aproximadamente 2150°F, para a potêr.cia de 5

MWt e uma vazão de "spray" de 3,25 g.p.m. Os resultados do

programa "BWR-FLECFiT" são descritos no trabalho indicado na

referência [17] .

As análises de injeção de baixo para cima (reinun

dação), para o estudo do comportamento da refrigeração de erre£

gência nos reatores"PWR" foram feitas pela "Westinhouse Electric

Corporation", utilizando as correlações experimentais do pro-

grama "PWR-FLECHT" [181. Neste programa a fase de reinandação

do "LOCA" foi simulada por um feixe de 100 (10 x 10)elementos

aquecedores. Os resultados obtidos por esse programa foi sina

lar ao obtido pelo programa "BWR-FLECHT" [17] .

Todas estas experiências permitiam determinar a

eficiência da refrigeração de emergência e estabelecer uma cor

relação do coeficiente de transferência de calor em função

dos parâmetros globais da experiência.

Atualmente, a comissão de segurança dos Estados

Unidos recomenda a utilização das experiências "FLECHT" para

a análise da segurança dos reatores.

2.3.6.1 - UMA TÉCNICA EXPERIMENTAL NORTE AMERICANA

Nas investigações experimentais da ebulição transi-

tória foi encontrada uma limitação [19] . Se o elemento aqueci-

do da seção de testes é submetido a um fluxo de calor, que é

aumentado gradativamente, a temperatura da parede se elevará

até que se inicie um processo de flutuação brusca destj tempe-

ratura. Nesta condição, atingc-se o "fluxo crítico"[20] e a
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alimentação elétrica da seção de? testes deve ser desligada irr£

diatamente,de modo a não dam. fi. cá-Ia. Foi notado anteriorner.te,

nas experiências do progra-a. "PLECHT" [13] , a dificuldade e.ti

analisar os coeficientes de transferência de calor obtidos na

ebulição transitória.

A instalação experimental a ser descrita, serve pa

ra investigar o comportamento da ebulição transitória.

2.3.6.1.1 - INSTAJ.AÇAO EXPERIMENTAL

Na presente instalação 19], a fonte de calor é

mercúrio quente. Vapor de mercúrio é extremamente perigoso.

A temperatura do mercúrio foi licitada em 550°F, tal que a

tensão de vapor do mercúrio é baixa., e a instalação foi toda

colocada em ambiente totalmente ventilado. Sensores de vapor

de mercúrio foram previstos.

No teste, mercúrio escoava dentro de um tubo de

aço inoxidável de 0,54" de diâmetro externo. A água em ebuli^

ção escoava no espaço anular entre o tubo de aço inoxidável e

o envoltório de vidro. As condições essencialmente adiabáti-

cas eram mantidas na superfície do vidro. Isto foi feito atra

vês de um outro tubo de vidro que envolvia o primeiro com iso

lantes. A temperatura externa no vidro foi mantida no mesmo

nível qve a água de injeção.

O fluxograma de instalação é mostrado na Figura 15.

Como se sabe que o mercúrio tem preferência sobre o níquel do

aço inoxidável, o circuito foi construído de aço inoxidável

de baixo teor de cromo. Toda instalação é soldada, exceto nas

regiões das juntas da seção do testes enos bocais da bomba.

Mercúrio quente entra por cima da seção de testes

e sai por baixo em direção â um trocador de calor regenerate

vo (resfriador), o qual reduz a temperatura do mercúrio ao

nível no qual ele podo ser bombeado. Um resfriador tipo ducha
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(aquecedor de mistura) é usado no caso de se requerer um râp_i

"?o resfriamento.

O mercúrio é bombeado ã vazão constante de aproxi-

madamente 1 gal/mim por uma bomba especial. O mercúrio deixa

a bomba e entra novamente no resfriador e depois passa por um

aquecedor vertical e a seguir retorna ã seção de testes.

A medida da vazão do mercúrio é feita por um

dor tipo pressão diferencial. A potência de aquecimento do

mercúrio é medida por um "Wattímetro" , enqu. to registra contî

nuamente a elevação da temperatura do mercú- o.

A circulação da água é um processo convencional. Uma

bomba centrífuga com o sistema "by-pass" assegura estabilida-

de da vazão. A vazão da água é medida por dois rotâmetros, em

paralelo, nas faixas de 0,0 3 a 0,35 gal/min e 0,4 à 3,0 gal/

min. A pressão e o volume são mantidos através de um reserva

tório tipo acumulador. Jw trocador de calor tipo regenerativo

faz com que a temperatura da água na entrada da seção de tes-

tes aproxime da de saturação e previne a cavitação da bomba.

Uma solução de 200 p.p.m de dicromato de potássio é acrescen

tada a água para inibir a corrosão da superfície de aquecimen

to.

2.3.6.1.2 - SEÇÃO DE TESTES
i

A seção de testes usada está mostrada na Figura 16.

A água entra na caixa inferior da seção e sai pela caixa supe

rior. n disco perfurado ã 1" da entrada da seção assegura a

distribuição da água no espaço anular. As temperaturas de en-

trada e saída da água e do mercúrio são determinadas por ter

mopares de ferro-constantan colocados nas tubulações de en-

trada e saída. A taxa de transferência de calor é determinada

por cinco tcrmopares de ferro-constantan colocados na corren

te do mercúrio. Os termopares são colocados ã 4" de intervalo

e localizados em relação ao topo, ã 16" da seção de testes. Dis

põe-sc de uma chave de seleção tal que c:là^ par do termopjires
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pode ser selecionado em diferentes cotas. Um potenciômetro tî

po "AL e N 8690-2" ê previsto para a leitura dos terraopares.O

coeficiente de transferência de calor é determinado a cada 4"

de altura da seção. Isto ê feito tomando o perfil de tempera

tura através da parede do tubo e do mercúrio. Os coeficientes

de transferência de calor (h) são determinados em função das

várias diferenças de temperatura. Foi observado que o valor

de h é constante.
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3. PROJETO CONCEITUAL DO DISPOSITIVO

3.1 - INTRODUÇÃO

As características de operação do circuito a ser

projetado devem corresponder aquelas que poderão decorrer de

um acidente de perda de refriqerante do núcleo de um reator.

O núcleo é representado pela seção de testes e as condições

termohidrãulicas são simuladas pelos diversos sistemas do

circuito. O conhecimento destas condições, associado ao exa-

me do grande número de dispositivos experimentais, anterior-

mente referidos, permite inferir das características desejá-

veis para conceição do circuito a ser orojetado, quais se-

jam: as gamas de variação das grandezas físicas e detalha-

mento dos sistemas e componentes.

A natureza da e as condições na seção de testes

são:

- Geometria: tubular, anular ou feixe de ate 25 varetas em

arranjo quadrado

- Comprimento aquecido: de 1000 mm até 3600 mm
2 2

- Fluxo de Calor aplicado nas varetas: de 3 W/cm ate 12 W/cm
- Distribuição do fluxo de calor radial: variável

- Distribuição do fluxo de calor axial: constante ou variá-

vel (aquecimento indireto)

- Temperatura inicial externa da vareta: de 300 até 1100 C

- Pressão: de 1 até 10 bar

- Temperatura de entrada do refrigerante: da anbiente até 160 C

- Velocidade de injeção:

Seção tubular e anular - de 2 até 100 cm/s

Seção em feixe - de 2 até 18 cm/s.

Para a obtenção das referidas condições, propoe-se

essencialmente, o conceito de um simulador constituído de

três partes, acopladas ã ãeção de testes e responsáveis Dela

obtenção de uma ou mais das condições anteriores. Estas pa£

tes são:

- Circuito de preparação da 3qua e injeção
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- Circuito de pressurização da seção de testes

- Circuito de recuperação e condensação

No desenho 01 é apresentado o fluxograroa do circui_

to simulador, descrito a seguir :

3.2 - CIRCUITO DE PREPARAÇÃO DA ÁGUA E INJEÇÃO

O objetivo deste circuito é o do fornecimento de

água de refrigeração ã seção de testes a valores específicos

de vazão, pressão e temperatura, os quais deverão se manter

os mais constantes oossíveis durante o período de duração de

um teste.

Ê constituído, essencialmente, de :

a) Tanque de alimentação ( T 101)

Este tanque destina-se a armazenagem de água de refrigera^

ção para injeção na seção de testes (ST 201)

b) Pré-aquecedor elétrico (PA 140) :

Este equipamento destina-se ao aquecimento da água de re-

frigeração, por recirculação, para testes ã temperaturas

superiores ã ambiente.

c) Resfriador (RE 401) :

Este tem a função de resfriar a água de injeção, por reci£

culação, para testes em escala ã temperaturas abaixo de

100°C.

d) Bomba Centrífuga (B 141) :

Esta bomba destina-se a manter a recirculação da água, em

ciclo fechado, passando pelo pré-aquecedor ou pelo resfria

dor.

e) Compressor (C 501) :

Este é conectado ao tanque de alimentação, através de uma

tubulação, e destina-se a pressurizar este tanque para in-

jetar a água de refrigeração na seção de testes e evitar a

sua evaporação para testes â pressões superiores a 1 bar.
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f) Medidor de Vazão (MF 101) :

Este destina-se a medir as vazões da água de injeção na se

ção de testes.

3.3 - CIRCUITO DE PRESSÜRIZAÇÃO DA SEÇÃO DE TESTES

A função deste circuito é de manter a atmosfera e

pressão de vapor na seção de testes, para simular nesta as

condições do final da fase de descompressão ("blowdown") .

Ê constituido essencialmente de um componente, o

qual será doravante denominado caldeira, onde se produz auan_

tidade pequena de vapor, o qual permite a pressurização do

circuito.

3 . 4 - CIRCUITO DE RECUPERAÇÃO E CONDENSAÇÃO

O objetivo básico deste circuito é de recolher o

condensado formado na seção de testes e de condensar o vapor

produzido nesta, para reaproveitamento da água desmineraliza-

da de injeção nos testes posteriores.

O recolhimento do condensado formado dentro da se

ção de testes é feito para evitar que o mesmo precipite

e antecipe o tempo de remolhamento (Figura 3 ) , da parte

superior da seção de testes,por remolhamento descendente.

Ê constituído essencialmente, de :

a) Tanque de recolhimento (T 251) :

Este tanque destina-se basicamente, a recolher o condensa

do formado na seção de testes e dirigi-lo ã entrada d.) con

densador.

b) Condensador (CD 230) :

Este equipamento destina-se a' condensar o vapor formado na

seção de testes.

c) Tanque de compensação (T 102)



28

A função do tanque de compensação é de recolher o conden-

sado vindo do cond3nsadcr. Este trabalha ã pressão atrrosfé

rica e destina-se, também, a fornecer o condensado ao tan

que de alimentação, para testes posteriores.

3.5 - SEÇÃO DE TESTES

O projeto detalhado deste elemento do circuito não

se encontra inserido no escopo do presente trabalho e será de

senvolvido especificamente para cada campanha de testes que

se venha a realizar no circuito em questão.

Contudo, tendo em vista a definição de parâmetros

dos demais circuitos, diretamente relacionados, com situações

extremas de seção de testes, faz-se necessária a avaliação de

certas características como :

- Queda de pressão máxima, visando o dimensionamento do sis-

tema de injeção em função das características de carga.

- Volume total de líquido necessário para a realização da re

frigeração efetiva e, portanto, do tanque de alimentação.

- Volume do conjunto caldeira, tubulação e seção de testes com

sua pressão na condição extrema, para avc.liar o tempo de

pressurização do conjunto em função da potência da caldeira.
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4. PROJETO DETALHADO

4.1 - INTRODUÇÃO

Como a simulação da refrigeração de emergência do

núcleo do reator, durante a fase de reinundação, é feita na

seção de testes do simulador, partiu-se inicialmente par?t a

elaboração do Método de Cálculo que foi baseado nas condições

extremas a serem mantidas na seção de testes em um feixe de

25 elementos distribuídos em arranjo quadrado, representado

pela Figura 17. Esta seção corresponde a geometria mais com-

plexa possível do circuito.

Feito o balanço de energia e massa nesta seção, de

terminou-se a queda de pressão, no estado estacionãrfo, para

a condição extrema no estado quente, correspondente a máxima

velocidade da água de injeção e máximo fluxo de calor aplica-

do." A este valor foi comparado ao valor da queda de pressão,

nas condições de escoamento ã frio, com a mesma vazão de água

de injeção.

0 tanque de alimentação foi dimensionado em função

da capacidade de armazenamento máximo de água de refrigeração,

capacidade de interligações com o pré-aquecedor e resfriador

e resistência mecânica.

0 resfriador e o pré-aquecedor foram dimensionados

em função da quantidade de água armazenada no tanque de ali-

mentação e dos tempos máximos admissíveis para a preparação

da água.

A caldeira elétrica foi dimensionada em função da

geometria da seção de testes em feixe e das condições extre-

mas do vapor a serem mantidas nela.

0 circuito de recuperação e condensação foi dimen-

sionado em função da quantidade de condensado e vapor forma

dos na seção de testes em feixe, em presença do máximo fluxo
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de calor imposto.

O diagrama de blocos representado pela Figura 18,

representa a seqüência do desenvolvimento do projeto, em to

das as suas etapas.

4.2 - MÉTODO DE CÁLCULO

Foi feito o balanço de massa e energia em regime

permanente, tomando a seção de testes em feixe de 25 elemen-

tos como o volume de controle. Adotou-se o fluxo de calor que

a mesma está submetida como o limite de 12W/cm e a vazão de

água de refrigeração ã correspondente a máxima velocidade da

água de injeção de 18 cm/s.

Para a queda de pressão na seção de testes,dividiu

se esta queda no escoamento monofásico de líquido e no escoa

mento bifásico de líquido e vapor.

Para ambos, adotou-se o modelo da célula equivalen

te ou do diâmetro hidráulico no escoamento através dos canais

da seção de testes em feixe.

O diâmetro hidráulico é tal que transforma,por ana

logia, o escoamento no canal ao escoamento num tubo de diâme

tro interno igual ao diâmetro hidráulico.

Para o escoamento monofásico de líquido, adotou-se

o fator de fricção isotêrmico turbulento em tubos lisos, o

qual é função do número de Reynolds. A correlação usada para

o seu cálculo foi a equação de Blasius [21] . Para isto, cons_i

derou-se o fator de atrito como o médio obtido entre o da en-

trada na seção e o do ponto na seção onde se tem líquido satu

rado.

No escoamento bifásico adotou-se para a queda de

pressão o modelo de fases separadas. Neste modelo considera-

se as fases vapor e líquido escoando separadamente. As supôs jL
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ções básicas do modelo são as seguintes :

- As velocidades de cada fase são constantes, mas não essen-

cialmente iguais.

- Existe equilíbrio termodinâmico entre as fases.

- Usa-se as correlações empírica:, ou conceitos simplificados

para relacionar o fator de fricção bifásico ($fo) e a fra-

ção de vazio (a) às variáveis independentes do escoamento.

Define-se o fator de fricção bifãsico (<frf )tal que

o seu quadrado é um fator de transformação da queda de pres-

são monofásica em queda de pressão bifásica, pela expressão :

rdpi

- hrj - -
d pfl 2
••''— I (b _ . onde

dz J fQ fo

• ,' representa o gradiente de pressão por atrito ou queda

de presrão por atrito, em função da altura na seção de testes,

no escoamento bifásico.

-=—I representa o gradiente de pressão para todo o flu

xo mâssico assumido como liquido.

A fração de vazio (a) pode ser calculada a partir

da definição de razão de deslizamento (y).

_ ̂ v_ , onde :

y - Velocidade de escoamento da fase vapor

Vi. - Velocidade de escoamento da fase líquida

Para tornar mais fácil a solução do modelo torna-

se necessário :
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- Que a ccaipressibi lidade da^ fase vapor seja desprezível

- Que os volumes específicos das fases vapor e liquido e o

fator de atrito nonofásico (ffo) permaneçam constantes ao

longo do comprimento considerado.

Para o escoamento na seção de testes, onde se ve-

rifica por balanço energético a mudança da fase liquida para

vapor, o gradiente -j^ é constante e x representa o títu

Io do vapor em função da cota.

O modelo que cumpre as condições acima é chamado

de "Martinelli-Nelson" [211 .

4.2.1 - BALANÇO DE MASSA E ENERGIA NA SEÇÃO DE

TESTES EM FEIXE, EM REGIME PERMANENTE

ft potência dissipada na seção de testes por efei-

to "Joule" será absorvida integralmente pelo fluido refriçe

rante, no caso, água de injeção, assim tem-se :

Potência Dissipada = Potência absorvida pelo fluido

Como o fluxo de calor é na direção radiai e de

dentro para fora, a potência dissipada em cada elemento da

seção de testes em feixe sera a área da seção lateral do ele

mento da seção vezes a potência aplicada por unidade de área.

A potência aplicada por unidade de área é o fluxo de calor

aplicado.

A direção das linhas de corrente do fluido refri-

gerante é perpendicular ao fluxo de calor e a área de escoa

mento é a situada dentro da caixa de contenção quadrada e en

volvendo os elementos aquecedores (Figura 17).

Como não há salda do fluido refrigerante entre as

caixas inferior e superior das seções de testes, onde está

situado o comprimento máximo aquecido, toda massa de água

que sai do tanque de alimentação entra na seção de testes e
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sai como forma de vapor ou de liquido e vapor. Assim, tem-se:

Massa de água que entra na seção = Massa de água que sai da

seção.

Feito o balanço de massa e energia; tem-se :

P = nd L (f n( onde :

P = Potência dissipada na seção de testes por efeito Joule

d = Di£.íiietro externo dos elementos da seção em feixe

L = Comprimento da seção de testes

4> = Fluxo de calor aplicado na seção de testes

n = Número de elementos aquecedores

2
b

A = Ãrea de escoamento da água de refrigeração

b = Largura da contenção quadrada dos elementos da seção

de testes.

G = ~-, onde :

G = Velocidade mãssica ou fluxo mássico.

m = Taxa de massa ou vazão em massa

p
Ai = — — , onde •

Ai - Variação da entalpia da água entre a entrada e a salda

da seção de testes.

ir - - T T - 1 ' onde s

Z. - Comprimento necessário na seção de testes para passar

a água de líquido comprimido ã liquido saturado.
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i« = Entalpia do líquido saturado

i. = Entalpia da água na entrada da seção de testes

xQ = , cnde :

x = Titulo do vapor na saída da seção de testes

i» = Variação da entalpia da água de líquido saturado para

vapor,

O título do vapor (x ) tem o seu valor máximo para

a máxima pressão de testes (lobar) e máximo valor da tempera

tura de entrada na seção de testes (160°C).

4.2.2 - QUEDA DE PRESSÃO NA SEÇÃO DE TESTES EM FEI

XE EM REGIME PERMANENTE

Como se verifica, por balanço de massa e energia,

em regime permanente, na seção de testes em feixe, o escoanen

to de líquido numa certa altura e escoamento de líquido e va-

por, a partir desta altura, a queda de pressão do fluido re

frigerante nesta seção será dividida em queda de pressão monofãsi-

ca e queda de pressão bifásica. Assim como,a queda de pressão

em cada uma dei"? será subdividida em queda de pressão por

atrito, queda da pressão por aceleração e queda de pressão gra

vitacional. A queda de pressão por aceleração é devido a expan

são ou ao aumento de volume.

Assim, tem-se :

Ap = Apft + ápal + àpzl + Apfb + ^pab + Apzb, onde :

Ap_. - Queda de pressão por atrito, na região de escoamento

monofásico de líquido.

fip 4 - Queda de pressão por aceleração , na região de escoamon

to monofásico de líquido.
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Ap - Queda de pressão gravitacional, para o escoamento mono

fâsico de liquido.

Apf. - Queda de pressão por atrito, na região de escoamento

bifãsico de líquido e vapor.

Ap . - Queda de pressão por aceleração, na região do escoamen-

to bifásico de liquido e vapor.

Ap . - Queda de pressão gravitacional, para o escoamento bifjí

sico de líquido e vapor.

4.2.2.1 - ESCOAMENTO MONOFÃSICO DE LÍQUIDO

4A
D = -p£- , onde :

er

DM - Diâmetro hidráulico
n

P - Perímetro molhado.er

P = Ttd n + 4ber e

G DH
Res = — — , onde :

Ref - Número de Reynolds do escoamento no ponto da seção de

testes onde se tem líquido saturado

y - Viscosidade do líquido saturado

Re, = tt , onde :
Jl

Re. - Número de Reynolds do escoamento na entrada da seção de

testes.

••0 25
f- = 0,079 (R ) ' , Equação de Blasius [21], onde :

R - Número de Reynolds genérico

Considerou-se para f- o médio obtido na equação acima, a par

tir de Re. e Re..
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2 f v^ Z ? G
2

Ap^j = •• jr , Equoçao d» Fanning (211, onde :
H

v. - Volume específico do líquido saturado

^pa£ = *v£ " vi* G ' o n d e :

92 ̂ v^ - volune específico da água na entrada
^zl ~ v da seção de testes

O valor adotado para m foi o correspondente a velocidade de

injeção de 18 cm/s, na seção testes em feixe.

Assim, encontrou-se o valor máximo para m de 2000 kg/hora ,

onde :

VA ,m = , onde :
vi

V - Velocidade média de escoamento da água na entrada da se

ção de testes.

4.2.2.2 - ESCOAMENTO BIFASICO DE LlQÜIDO E

VAPOR.

2 ffo G
2 V, (L - Z,) , , r o ^

O

Equação de Martinelli-Nelson, seção 2.54 da referência f21] ,

onde :

x - Título genérico do vapor

a b = G v^ r2Apab = G v^ r2, onde :

ij " Fator multiplicador por aceleração para escoamento de

fases separadas.

Este fator transforma a queda de pressão por aceleração de to-

do escoamento suposto como sendo de liquido em escoamento

dü fases separadas.
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- ̂  t°g (L - z ,
zb

onde :

a - Fração de vazio

v - Volume especifico do vapor saturado

Para o cálculo da queda de pressão na seção de testes em fe_i

xe, adotou-se a pressão de teste de 1 bar e temperatura da

água na entrada da seção de testes de 80°C, correspondendo a

uma diferença entre a temperatura de saturação e a da entrada na se

ção de 20°C. Nestas condições, para a mesma vazão <2e massa de

2000 kg/hora, tem-se o vapor o mais expandido possível e con-

seqüentemente maior velocidade média de transporte e, conse

quentemente, maior queda de pressão.

1 (*o 2Os valores da expressão \ $, dx e do fator r_ fo-
o )o o

ram obtidos, respectivamente, através das Figuras 2.5 e 2.7
da referência [21].

Encontrou-se um valor para a queda de pressão total, no escoa

mento a quente de cerca de 0,17 bar.

O valor do título do vapor na saída da seção de testes foi de

25%.

Os cálculos de àp e de x foram feitos, também, baseados na

análise por sub-canais [22], assim, foi obtido um valor médio

para x de 25% e para Ap um valor aproximado de 0,1 bar, no

qual estão incluídas as perdas nos espaçadores da seção de

testes. Assim, o cálculo de àp pelo método adotado está a fa-

vor da segurança em relação ã análise por subcanais.

4.2.2.3 - ESCOAMENTO A FRIO

No escoamento a frio temos somente líquido escoan-

do na temperatura ambiente. Assim, a queda de pressão se redu

zirá ã de atrito mais ã gravitacional.
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2 ffo V£ L Q 2

Apf = jr , onde :
1 H

Ap_ - Queda de pressão por atrito

Apz = &-, onde :
X*

Ap - Queda de pressão gravitacional

Assim, temos uma queda de pressão total de cerca de 0,4 bar.

o circuito de preparação da água e injeção será dî

mensionado para vencer uma queda de pressão superior â 0,4 bar.

4.2.3 - DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DO CIRCUI-

TO DE PREPARAÇÃO DA ÁGUA E INJEÇÃO.

4.2.3.1 - CARACTERÍSTICAS DO TANQUE DE

MENTAÇÃO

- Este tanque deverá ter um volume tal que armazene uma quan-

tidade de água para fornecer a seção de testes em feixe, du

rante a realização de um teste mais demorado possível.

- Deverá, ainda, ter capacidade de encher todas as linhas e

alimentar a caldeira.

Nos testes, para a mínima velocidade de injeção e

máximo fluxo de calor aplicado, a velocidade de remolhamento

será muito pequena [3]; suponhamos, neste caso, uma velocida

de de remolhamento de 0,1 cm/s na seção de testes em feixe de

360 cm de altura. Assim, a água levará cerca de 3600 s para

molhar o topo da seção e atingir o regime estacionário. Este

tempo de 1 hora será a duração minima do teste.

Como a área de escoamento na seção em feixe, isto é,
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a area da seção transversal interna à caixa da contenção qua-
2 -

drada e de cerca de 30,5 cm , para uma velocidade de injeção

de 2 cm/s, necessita-se de uma vazão de 61 cm /s. Neste ca-

so, a capacidade mínima requerida para o tanque de alimentai

ção seria de 220 l. Além disso, o tanque de alimentação deve

dispor de capacidade adicional prra armazenar o ar na parte

superior para pressurizar o sistema de injeção e ter espaço

suficiente para ligar aos bocais de entrada e salda deste tan

que.

Foi adotado para o tanque de alimentação a forma

aproximadamente cilíndrica, cora as tampas em forma de calotas

toroidais para resistir aos esforços devido a pressão interna.

As dimensões básicas deste tanque são :

- Diâmetro interno = 800 mm

- Altura = 1600 mm

- Capacidade aproximada =900 £

0 desenho 03 dá os detalhes deste tanque.

- Este tanque deverá alimentar a seção de testes com água ã

temperaturas na faixa de 25 ã 160°C, portanto, deve-se dis-

por de urc modo de aquecimento.

- O propósito do projetista foi de escolher um sistema de tal

sorte que não requeira um tempo excessivamente grande de

aquecimento, nos testes a altas temperaturas de injeção,

mas também não tenha um consumo excessivo de potência.

- A idéia foi adotar um circuito que circula a água do tanque

de armazenamento e retorna novamente a este tanque, passan

do por um pré-aquecedor elétrico.

- A água de refrigeração a ser usada deve ser desmineralizada,

de baixa condutibilidade elétrica, devido aos problemas de

condução elétrica na seção de testes quando,principalmente,

em testes utilizando feixe.

- 0 uso dessa água requer a utilização de materiais que não

a contaminem por oxidação. Os materiais usados que têm ca-

racterísticas anti-corrosivas e resistem a temperaturas mo



40

deradas de trabalho são : alumínio, aço inoxidável e o inco

nel.

O inconel ê excessivamente caro e o alumínio é pouco resiss

tente, assim, adotou-se como material do tanque o aço ino

xidãvel,por suas excelentes qualidades anti-corrosivas e

resistência mecânica. A desvantagem principal de seu vso é

seu custo, que embora seja bem mais barato do que o inconel,

ainda ê bastante elevado.

Este tanque deverá ter um bocal para ligar a uma resistên-

cia elétrica, que fica imersa na água, para o ajuste fino

da temperatura no tanque.

4.2.3.2 - DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE ALI

MENTAÇÃO

Os cálculos das espessuras das paredes da superfx.

cie cilíndrica e das tampas toroidais foram feitos conforme

a seção VIII da "Norma Americana de Engenharia Mecânica ("ASME") "

[23], aplicável a caldeira e a vaso de pressão, como :

P Roc
ec = SEc + 0,4p '

 o n d e

e - Espessura da parede cilíndrica

p - Pressão interna do fluido no tanque

R - Raio externo da superfície cilíndricaoc

S - Tensão admissível ã tração ou ã compressão, do mate-

rial.

E - Eficiência da junta soldada

et

M = -T- 3 + / -r- , onde :
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e. - Espessura da parede da tampa toroidal

L, - Raio interno da circunferência maior da calota toroi -

dal

M - Fator de forma da calota toroidal

r - Raio do canto da calota,c

4.2.3.3 - DIMENSIONAMENTO DO PRÉ-AQUECEDOR

ELÉTRICO (PA-140)

O objetivo do prê-aquecedor ê de aquecer a água do

tanque de alimentação, por recirculação, para testes de inj«s

ção ã temperaturas superiores ã ambiente. Uma bomba succiona

a água deste tanque, faz passã-la pelo pré-aquecedor, e a

retorna ao tanque de alimentação. A Figura 19 mostra o fluxo

grama simplificado deste sistema.

Inicialmente será calculado o elemento de resistên

cia elétrica, a partir das condições de trabalho que o mesmo

está submetido. A seguir, far-se-á o balanço de massa e ener

gia em função de alguns parâmetros, posteriormente será deter

minado o número de elementos de resistência e consequentemen

te a potência total do pré-aquecedor.

Adotou-se como material da resistência elétrica a

liga NIKROTHAL 80, que é composta de 80% de níquel e 20% de

Cromo e que é fornecida pela "KANTHAL" [ 24] . O motivo da esco

lha é que é uma liga de resistência a grandes temperaturas de

trabalho e tem grande durabilidade.

O diâmetro do fio da resistência elétrica é deter

minado em função da resistividade elétrica do material,a qual

é função da temperatura de trabalho, da potência de elemento

de resistência, da tensão aplicada aos seus bornes e do fluxo

de calor que está submetida. Este fluxo de calor, que é tam-

bém chamado de carga por superfície, é função da potência do

elemento, da tensão aplicada e do tipo do equipamento.



42

Com o Propósito de concentrar mais a energia, esco

lheu-se para a potência do elemento de resistência elétrica o

valor de 1500W, quando submetido a uma tensão de 220 V em cor
2

rente alternada e a um fluxo máximo de 9W/cm . Esta escolha

foi baseada nas recomentações do fabricante "KANTHAL".

df - riã 3 / i 7 -T ' onde

df - Diâmetro do fio da resistência em mm

P - Potência do elemento em Watt

2
p - Resistividade elétrica em Ohm mm /m

2
$ - Fluxo de calor aplicado ao elemento em W/cm

E - Tensão aplicada ao elemento em Volts.

E 2 d2

Lf = 0,785 — | — , onde :
pe

Lf - Comprimento total da resistência elétrica em m.

A resistência elétrica será enrolada em forma de

espiral cilíndrica e confinada num cartucho de material cera

mico, que é disponível no mercado. Este cartucho tem 8 furos

de diâmetro 4 mm, simetricamente distribuídos e estão distan

tes da parede lateral de 1 mm. O diâmetro externo deste car-

tucho ê de 20mm e o desenho 04 mostra-o dentro de um tubo

de aço inoxidável com o sistema de fixação no espelho.

Para o uso em aparelhos eletrotérmicos, adota-se o

diâmetro médio da espira entre 4 d, até 12 d-.

1000 L.
W * , onde :

• <De - df)

W - Número total de voltas da resistência elétrica

D - Diâmetro médio da espira em mm
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O passo da espira (p ) deve estar entre 2 ãf até

3d,, onde :

Pe
L = —~- L L =
e d- w w

L - Comprimento total da espiral com as espiras encostadas

L - Comprimento total da espiral com as espiras estendidas

P = ir D T <|>, onde :

D - Diâmetro externo do cartucho
c

T - Altura do cartucho.

Como as espiras vão estar confinadas no cartucho

dentro dos oito furos ao longo de sua altura, tem-se :

Le = 8T

A determinação do diâmetro da espira é um processo

iterativo, assim tem-se os parâmetros do elemento de resistên

cia :

Potência do elemento - 1500 W

Tensão aplicada no elemento - 220 V (CA)

Comprimento total da espiral - 2120 mm

Passo da espiral - 1,8 mm

Número de espiras - 1178

Diâmetro médio da espira - 2,23 mm

Diâmetro do fio - 0,6 mm

Altura do Cartucho - 265 mm

Após calculado o elemento de resistência do prê-ague

cedor elétrico, calculou-se a sua potência total a partir do

balanço de massa e energia neste. Posteriormente determinou o

número de elementos aquecedores e as dimensões básicas deste

equipamento.

Como o aquecimento é feito por recirculaçao, para

uma potência constante do pré-aquecedor, a energia total a ser
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absorvida pela água é função do tempo de rec.lrculação.

m C A T .
- , onde :At

P - Potência total do pré-aquecedor

m - Massa de água contida no tanque de alimentação

C - Calor específico, a pressão constante, da água

AT - Diferença máxima de temperatura da água entre o início

e o fim da recirculação.

At - Tempo máximo de recirculação

Considerando uma potência total no pré-aquecedor de

19,5 KW, ou seja, 13 elementos aquecedores de 1,5 KW cada, pa-

ra a pressão de testes de 10 bar e a temperatura máxima de in

jeção de 160°C; tem-se um tempo máximo de recirculação de 7 ho

ras. Este tempo não é muito grande, considerando que esta cir-

culação pode ser feita em horário noturno fora do expediente

de trabalho. Além do mais este tempo pode ser diminuido a par

tir da otimização da realização dos testes.

Determinado a potência total do pré-aquecedor e pro

jetado o sistema de fixação removível destes elementos de re-

sistência elétrica no equipamento, conforme representado pelo

desenho 04, encontrou-se as dimensões do vaso de pressão a par

tir da distribuição, em arranjo quadrado, destes elementos.

O desenho 05 representa o vaso de pressão de pré-

aquecedor, incluindo tampa, espelho e etc.

A espessura da parede cilíndrica foi dimensionada

de maneira similar ao tanque de alimentação.

Os cálculos das espessuras do espelho, da tampa su

perior e do cordão de solda foram feitos como seguem :

ee - /-§- -f- , onde i
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e - Espessura do espelho

D - Diâmetro externo do espelho

O dimensionamento acima foi feito devido ã flexão e

de acordo com as "Normas da Associação dos Fabricantes de Tro-

cadores de Calor Tubulares" ("TEi-lA") [25].

/ 3 D Dee = / —7 ir- —nr i dimensionamento devido a flexao [26],

onde :

e - Espessura da tampa superior

p Dee = , dimensionamento do cordão de solda devido ao cî
S 4 Ts

salhamento [27], onde:

e - Espessura do cordão de solda
s

T - Tensão admissível, ao cisalhamento, da solda.

Adotou-se para as espessuras da parede cilíndrica,

do espelho e da tampa superior, as espessuras das chapas comer

ciais próximas e superiores aos valores calculados e para o

cordão de solda um valor onde a operação de soldagem é de fá-

cil execução.

As características principais do Pré-Aquecedor es-

tão resumidas na Tabela 2.

4.2.3.4 - DIMENSIONAMENTO DO RESFRIADOR

A função deste componente é de resfriar a água do

tanque de alimentação, por recirculação, nos testes em escala

a temperaturas de injeção decrescentes ou resfriar a água do

tanque de compensação (T 102) e distribui-la ao tanque de arma
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zenamento, para os testes posteriores.

Como o tanque de compensação trabalha a pressão at-

mosférica e fica após o condensador, a água deste, antes de

ser resfriada, está próxima de 100°C.

A Figura 19 representa o fluxograraa do sistema de

resfriamento por recirculaçao.

Propôs-se inicialmente- o cálculo de um trocador de

calor tubular segundo os padrões da "Associação dos Fabrican-

tes de Trocadores de Calor Tubulares ("TEMA") (251.

Neste trocador, a água a ser resfriada (desrainerali_

zada), passará dentro do casco e a água de refrigeração, vindo

de uma torre de resfriamento, passará no interior dos tubos.

Em Belo Horizonte (MG), a temperatura média anual

de bulbo úmido é cerca de 30°C; assim considera-se este valor

como a de saída da torre ou a de entrada no trocador.

Adotou-se o diferencial de 10°C, entre a temperatu-

ra de entrada da água de refrigeração no trocador e a sua sal̂

da, como um valor ótimo para ter uma boa eficiência na torre.

A temperatura de entrada da água do ciclo (desmine

ralizada) no trocador é variável a cada instante, pois ê um

sistema de recirculaçao. Será adotada, para esta temperatura,

o valor médio entre a máxima e a mínima. Se os valores, máximo

e mínimo são de 160 e 30°C, então o médio é de 95°C.

Adotou-se como trocador o tipo "AES", padrão "TEMA",

que corresponde :

cabeçote frontal estacionário e cabeçote traseiro flutuante cem dis

positivo traseiro.

Este modelo permite que se trabalhe com fluidos na

carcaça e nos tubos com qrnndc diferencial de temperatura, co-

mo ó o ciso do circuito.
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A Figura 20 mostra o desenho típico deste trocador

de calor com seus componentes.

A carga térmica do trocador foi determinada a par-

tir :

do número de tubos no feixe tubular, do comprimento do feixe,

das dimensões dos tubos e do coeficiente global de transmissão

de calor.

Este coeficiente global é estimado por Kreith

[28) e é função dos fluidos de troca de calor.

A carga térmica deve ser tanto maior quanto menor

for o tempo máximo de recirculação.

A determinação do coeficiente global de transmissão

de calor é um processo iterativo. É feito como segue :

- Estipula-se inicialmente o coeficiente global de transmissão de

calor e determina-se o comprimento do feixe tubular, conhe-

cendo-se a carga térmica, o número de tubos no feixe e as dî

mensões dos tubos.

- Como as temperaturas dos fluidos quente e frio variam no per

curso do trocador, as propriedades termohidrãulicas destes

fluidos são determinadas a partir da temperatura de referên-

cia (Tr) .

- A partir dessas propriedades e dos parâmetros de escoamento,

decerminam-se os coeficientes de películas interna e externa,

a resistência da parede do tubo, as resistências devido as

incrustações interna e externa.

- Posteriormente determina-se o coeficiente global de transmis

são de calor.

- Compara-se o valor do coeficiente global calculado com o va-

lor arbitrado. Se o valor calculado superar o arbitrada em

até 20%, o dimensionamento é considerado como bom e er.tã

a favor da segurança. Se o valor calculado for inferior ao

valor arbitrado, escolhe-se um novo valor para o coeficiente

global o menor que o anterior e recomeça o processo iteraM

vo do cálculo.



48

Para tornar mais eficiente a troca de calor,adotou-

se um trocador com duas passagens nos tubos e uma no casco.

A queda de pressão no interior dos tubos do troca-

dor foi determinada através do modelo do escoamento monofásico

de líquiao, como na seção de testes em feixe, somente o àiâme

tro hidráulico foi substituído pelo diâmetro interno do tubo.

Foi levado em conta a queda ae pressão por retorno, ou seja, a

queda de pressão devido a mudança brusca de direção ao passar

de uma passagem para outra.

A queda de pressão na carcaça do trocador foi deter

minada de maneira similar, diferenciando-se no cálculo do diâ-

metro hidráulico do canal que envolve os tubos e as chicanas e

no qual o escoamento é perpendicular aos eixos dos tubos .

Assim, tem-se as expressões de cálculos :

ATb = (DMLT) Ffc , onde :

ATjj - Diferença de temperatura básica entre os fluidos quen-

te e frio.

DMLT- Diferença média logarítmica de temperatura

F. - Fator de correção da DMLT.

0 fator F. é função das relações R e S dadas abai-

xo :

R = eg 'sq sf Xef
1sf ef Leq ef

obtido através da Figura 18 da referência [29], onde :

T — Temperatura de entrada do fluido quente no trocador

T - Temperatura de salda do fluido quente no trocador

T - - Temperatura de saída do fluido frio no trocador

T - - Temperatura de entrada do fluido frio no trocador
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Q = ÜAc ATb, onde :

Q - Carga Térmica ou potência calorífica

A - Area de troca de calorc

A carga térmica foi estipulada através do tempo de

recirculaçao por :

m C A T,

Q = £t ' o n d e :

AT - Diferença de temperatura máxima entre o início e o fim

da recirculaçao

c
L = n 7T d e ' o n d e :

L - Comprimento dos tubos

n - Número de tubos do trocador

d - Diâmetro externo dos tubos

Q
m = , onde :
f C(T8fTef>

Taxa de massa de água de refrigeração

m = / onde :
q C(T - T )sq eq

m - Taxa de massa de água do ciclo

As temperaturas médias dos fluidos no tubo (T.) e

no casco (T ) são :c

A temperatura de parede (T ) é calculada por

TTP
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As temperaturas de referência para o fluido nos tu

bos (T .) e para o fluido no casco (T ) são calculadas, assim:

T. + T T + T
Trt 2 e Trc 2

Em função dessas temperaturas determinou-se as pro-

priedades termohidraulicas, dos fluidos nos tubos e no casco/

como : viscosidade dinâmica (y), massa específica (p), número

de Prandtl (P ), condutibilidade térmica (A), calor específico

â pressão constante (C).

A área de escoamento nos tubos é dada por :

n TT dj
A = — ~T~ ' onde :

d. - Diâmetro interno do tubo

n - Número de passagens nos tubos

A velocidade média de escoamento nos tubos é dada

por :

V " PA

O número de chicanas (n ) é dado por

nc = -| 1 , onde :

B - Espaçamento entre as chicanas

De acordo com o "TEMA", o espaçamento entre as ch.i

canas deve estar entre :

0,2 dic í B í dic, onde :

dj c - Diâmetro interno do casco do trocador
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A área de escoamento no casco ê dada por :

A = B d. (Corte)
íc

0 Corte é a fração da área que é cortada pelo flu_i

do, onde :

pt ~ deCorte = , onde :

p. - Distância de centro a centro entre os tubos ou passo da

distribuição dos tubos.

0 perímetro molhado no casco é calculado por :

Per = 2(n£t +1) B + 2 dic (Corte), onde :

n». - Número máximo de fileiras de tubos no escoamento através

do casco.

0 diâmetro hidráulico é calculado por :

Os números de Reynolds para os escoamentos nos tubos

e no casco são dados por :

G d G D
R_ = -rr-^ e R = H

e M eu

0 coeficiente de transferência de calor do fluido

nos tubos ou coeficiente de película interna (h.) é dado por:

hi = N (P r)
1 / 3 - j - R t, dado pela equação 6.15 da

referência [29], onde :

N - Número do Nusselt do escoamento
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R - Fator de correção, que leva em conta a viscosidade do

fluido na temperatura de parede.

J0,14 , onde :

U - Viscosidade do fluido na temperatura de referência

u - Viscosidade do fluido na temperatura de parede

O número de Nusselt é obtido através da Figura 24

da referência [29l, que é função do número de Reynolds e da re-

lação (L/d.).

O coeficiente de película externa (h ) i obtido por:

h = N (P ) j — R , dado pela Equação 6.15b da referên-e u r dic u

cia [29] .

0 número de Nusselt é obtido através da Figura 28

da referência [29], o qual é função do número de Reynolds.

A resistência da película interna é dada por :

1 d
R. = -r-— —sp , onde d representa o diâmetro externo do tubo.

A resistência da película externa é dada por :

As resistências devido as incrustraçoes interna (Ia

do do tubo) e externa (lado do casco) são dadas na tabela 12

da referência [ 29] .

A resistência ã transmissão de calor devido a pare

de do tubo é dada por :
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d í (d /d.)
R = — — r r — , dado pela Equação 2.19 da referência [28].
A í A

O coeficiente global de transmissão de calor, estan

do o trocador limpo, é dado por :

U. =
R.

O coeficiente global de transmissão de calor, estan

do o trocador sujo, é dado por :

R.. - Resistência devido a incrustação interna

R. - Resistência devido a incrustação externa

Adota-se para o trocador o coeficiente global de

transmissão de calor, estando este sujo.

Escolheu-se para o tubo do trocador o tubo de aço

inoxidável da "SAMVIK" [30] , com os seguintes dimensões :

d. = 16 mm e d = 19 mm.x e

Adotou-se um passo de 25,4 mm em distribuição qua-

drada, correspondendo um Corte de 25%, que é a distribuição

usual dos trocadores de calor.

Para o casco do trocador adotou-se o tubo de aço

inoxidável padronizado pela norma "ASTM a 312",da SANDVIK [30],

com as dimensões padronizadas pela norma "ANS I.E.36.19", como

segue :

d = 219 mm, d. = 211,5 mm. A tabela 9 da referência [29] indi.

ca um diâmetro mínimo de 203 mm para o trocador em questão.

O dimensionamento da espessura da parede cilíndri-

ca foi feito de maneira similar ao pré-aquecedor.
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A espessura da tampa -'llptica do casco do trocador

foi calculada de acordo com a seção VIII da "Norma Americana

de Engenharia Mecânica" ("ASME"), corro :

p d K
- x -r—- , onde :

el 2SEg + 2p (K - 0,1)

K - Fator da formula da tarr.pa ellptica

K = 2 + VKl) , onde

h - - Semi eixo menor da elipse da tampa

dicAdotou-se a relação •=—r- = 3, como condição do
£ nel

projeto e recomendada pela norma "TEMA"

Os cálculos das espessuras dos espelhos fixo e mó-

vel foram feitos de maneira similar ao pré-aquecedor.

Os demais componentes do trocador, assim como as

folgas, foram dimensionadas conforme o "TEMA".

Os flanges do trocador foram dimensionados confor-

me a norma "ANSI.B.16.5", para a classe de pressão 150 Lb.

Os flanges dos bocais de entrada e saída dos flui-

dos nos tubos e no casco foram dimensionados após o conhecimen

to das Tubulações que serão ligadas a este trocador.

O desenho 06 ilustra o Resfriador com todos os seus

componentes.

As características principais do Resfriador estão

resumidas na Tabela 3.
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4.2.4 - DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES DO CIRCUITO

DE PRESSURIZAÇAO

4.2.4.1- DIMENS IONAMENTO DA CALDEIRA ELÉTRICA

A caldeira elétrica destina-se a pressurizar com va

por o volume do conjunto :

vaso de pressão da caldeira, tubulação de ligação e seção de

testes em feixe.

O processo de pressurizaçao é feito no volume do

conjunto que é constante.

A caldeira não gera Quantidade significativa de vaoor, ou

seja, fluxo de massa não atravessa a fronteira do sistema, considerando co-

mo fronteira a superfície lateral que forma o volume do conjunto.

A energia envolvida no processo de pressurizaçao é:

E = m (u_ - u..) , onde :

m - Massa de água contida na caldeira

u- - Energia interna da mistura água e vapor contida no con-

junto

u, - Energia interna da água contida na caldeira, antes de

ser parcialmente transformada em vapor.

Para determinar u 2 é necessário conhecer o volume

total do conjunto.

O tempo de pressurizaçao do conjunto depende da po

tência da caldeira elétrica, ele é determinado por :

" - - § -
Como no pré-aquecedor, a potência da caldeira elé-

trica é função do número de elementos aquecedores e da potên

cia do cada elemento.
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Adotou-se para o elemento de resistência da calde_i

ra elétrica o mesmo adotado para o pré-aquecedor, inclusive o

sistema de fixação do elemento no espelho.

Considerou-se um tempo de pressurização da seção de

testes em feixe de,aproximadamente, 1 hora com a caldeira es-

tando, inicialmente, com água ã temperatura ambiente e pressão

atmosférica, com o conjunto, no estado final, pressurizado com

vapor «aturado ã pressão máxima de teste de 10 bar.

Com as considerações acima, tem-se uma potência pa

ra a caldeira elétrica num valor próximo e inferior ã potência

do pré-aquecedor elétrico. Assim, adotou-se para a potência da

caldeira a mesma do pré-aquecedor e, posteriormente, recalcu-

lou-se o tempo de pressurização, após feito a distribuição dos

equipamentos do circuito simulador e conhecido as tubulações

de ligaçõeseo volume do vaso da caldeira.

A seção transversal do vaso de pressão da caldeira

é a mesma do prê-aquecedor.

A altura do vaso de pressão da caldeira foi deternú

nada em função : da altura do elemento de resistência (Desenho

04), da altura de submersão em água do elemento de resistência

elétrica e da altura necessária para acumular um certo volume

de vapor no vaso de pressão.

Adotou-se para a altura de submersão o valor de 100

mm, conforme recomendação do fabricante "KANTHAL", para evitar

a queima do elemento.

Adotou-se para o volume de vapor no vaso, 45% do vo-

lume do vaso, conforme recomendação de fabricante de

caldeira.

Concluiu-se que a altura ideal seria de 1000 mm, pa

ra atender as recomendações acima. O desenho 07 representa o

vaso de pressão da caldeira elétrica, incluindo os bocais para
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entrada de água de alimentação e saída de vapor e os bocais

para ligação com o controlador de nível da caldeira.

As determinações das energias internas dos estados,

antes (1) e após (2) a pressurizaçao são feitas como segue :

u- = i_ - p2v , onde :

iy - Entalpia do estado 2

p_ - Pressão do conjunto no estado 2

v - Volume específico do conjunto

i2 = iH2 + x iJlv2 ' o n d e :

i } 2 - Entalpia do líquido saturado no estado 2

i _- Calor latente de vapcrização no estado 2

x - Título do vapor, no conjunto, no estado 2

v - -jjj- , onde :

V - Volume total do conjunto : caldeira, tubulação e seção

de testes

m - Massa de água ou de água e vapor contida em qualquer es

tado pressurizado.

V ' v£2
x = — , onde :

v£v2

Vj 2 " Volume específico do líquido saturado no estado 2

v. 2 " Diferença entre os volumes específicos do vapor e do lí̂

quido saturado no estado 2

A energia interna da água no estado 1 é a energia

interna do líquido comprimido ã temperatura ambiente e pressão

atmosférica.

As características principais da Caldeira Elétrica
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estão resumidas na Tabela 4.

4.2.5 - DIMENSIONAMEMTO DOS COMPONENTES DO CIRCUITO

DE RECUPERAÇÃO E CONDENSAÇÃO

4.2.5.1 - DIMENSIONAMENTO DO CONDENSADOR

O condensador destina-se a condensar continuamente

o vapor formado na seção de testes e distribuir o condensado

ao tanque de compensação.

O condensador em questão terá a capacidade de con-

densar 2000 kg/hora de vapor úmido com título de 25%, obtido

da transformação da máxima vazão de água de injeção na seção

de testes em feixe quando submetida ao máximo fluxo de calor

de 12W/cm2.

O condensador trabalhará ã pressão superior ã atmos;

férica, pois o condensado formado terá que vencer a pressão at

mosférica no tanque de compensação mais as resistências ofere

cidas aos componentes da tubulação entre este equipamento e o

tanque de compensação.

Como o calor latente de condensação decresce com a

pressão, o projeto térmico foi feito ã pressão atmosférica.

Para efeito de resistência mecânica, foi projetado

um trocador para resistir a pressão máxima de operação de 10

bar.

Neste trocador, o diferencial de temperatura entre

a entrada da água de refrigeração e a sua salda ê o mesmo do

valor adotado para o resfriador, pois, esta água vem da mesma

torre.

0 tipo de trocador adotado foi o mesmo do resfria-

dor, inclusive o diâmetro do casco, número o dimensões dos tu

bos.
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O processo de cálculo adotado foi semelhante ao res-

friador, diferenciando-se na determinação do coeficiente de pe

llcula externa onde se tem a condensação do vapor, onde :

H G" v, -1/3
. = -"-f ~~r~#r ' ̂ a<*° pela Equação 12-42
e

da referência (291, onde :

Vg - Viscosidade dinâmica do líquido saturado

G - Taxa de massa por unidade de comprimento ou fluxo máss_i

co linear.

Xf - Ccndutibilidade Térmica do líquido saturado.

G" = =w, r dado pela Equação 12.43 da referência [29],onde:
L n

L - Comprimento dos tubos do trocador

n - Número de tubos no feixe

Como no casco do trocador se tem o escoanento da

mistura vapor e condensado, na determinação da queda de pres-

são utilizou-se o modelo de escoamento bifásico.

Foi utilizado o modelo homogêneo [21], Neste modelo

considera-se as duas fases fluindo como uma única fase que po£

sui propriedades médias. Este modelo pode ser aplicado nas con

figurações de escoamento de bolhas quase anular e, particular-

mente, para altas velocidades e pressões. Como a velocidade da

mistura no casco é da ordem de 30 m/s, adotou-se este modelo.

As suposições básicas do modelo são as seguintes :

- As -velocidades lineares do liquido e do vapor são iguais

- As fases estão em equilíbrio termodinâmico

- Utiliza-se um fator de fricção bifásico, assumido como fator

monofãsico, da fase suposta com propriedades médias.

Neste modelo, a queda de pressão por atrito, na re
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gião de escoamento bifãsico, é calculado por :

* - "" "' LC [ 1 * f*fb D,, [ 1 * Tf ]
ção 2.44 da referência (211 , onde :

f. - Fator de fricção bifãsico

x - Título do vapor na entrada do condensador

L - Comprimento percorrido pelo vapor e condensado no casco

do troçador.

O fator de fricção bifãsico é obtido de maneira si_

milar ao escoamento monofãsico, pela Equação de Blasius .

fb = 0,079 (Rfi) ~
1 / 4 , onde :

R - Representa o n9 de Reynolds,obtido tomando a viscosida-

de como a média entre a do líquido saturado na saída do

condensador e do vapor úmido na entrada.

Uma das maneiras de se obter a viscosidade do vapor

úmido na entrada do condensador é através da equação de Mac

Adams I2ll: ü = x o Pv + d - xo) \xiv

p - Viscosidade da fase homogênea

p - Viscosidade do vapor saturado

p. - Diferença entre as viscosidades do líquido saturado e

do vapor saturado.

O dimensionamento mecânico do condensador foi seme-

lhante ao do rosfriador.

Os flanges do trocador foram dimensionados conforne

a norma "ANSI.B.16.5", para a classe de pressão 150 Lb.

Os flanges dos bocais de entrada e saída dos flui-

dos nos tubos o no casco foram dimensionados após o conhocinon
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to das tubulações que serão ligadas ao trocador.

0 desenho 08, ilustra o condensador com todos os

seus componentes.

As características principais do condensador estão

resumidas na Tabela 5.

4.2.5.2 - DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE COM-

PENSAÇÃO

A função do tanque de compensação é de receber o

condensado na saída do condensador e armazená-lo.

Posteriormente, este condensado poderá ser resfria

do, através do circuito de resfriamento por recirculação, ou

enviado diretamente ao tanque de alimentação, para os testes

subsequentes.

Como este tanque trabalha ã pressão atmosférica, a

temperatura da água neste tanque estará em torno de 100 C.

Por economia, terá suas tampas em forma de discos

retos, pois estas não estarão sujeitas ã grandes flexões.

O desenho 09 representa o tanque de compensação com

todas as suas dimensões, onde a capacidade de armazenagem des>

te ê a mesma do tanque de alimentação.

4.2.5.3 - DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE RECO

LHIMENTO.

A função deste tanque é de recolher o condensado for

mado na parte superior da seção de testes em feixe.

Ê necessário o recolhimento deste condensado, atra
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vês de uma tubulação, para evitar que o mesmo se precipite

e antecipe o tempo de remolha.-ento (Figura 3) tia parte superior

da áeção-de testes.

O tanque terá as suas tampas em forma de calotas toro-

dais para não ter problemas de penetração.

A capacidade deste tanque será de, aproximadamente,

1201, que será suficiente para recolher o condensado precipita

do na máxima vazão de água de injeção e ser capaz de ligá-lo

aos bocais das tubulações de ligações.

No desenho n9 10 representam-se as dimensões deste tan-

que.

4.2.6 - DIMENSIONAMENTO DAS CAIXAS INFERIOR E SUPE

RIOR DAS SEÇÕES DE TESTES.

Estas caixas foram projetadas com sistemas de flan

ges para ligarem ã quaisquer tipos de seções de testes,desde a

de um simples tubo sujeito ã um escoamento interno até a seção

de testes em feixe de 25 elementos aquecedores.

O comprimento ütil máximo das seções de testes está

compreendido entre o flange superior da caixa inferior e o flan

ge inferior da caixa superior. As caixas foram distanciadas de

tal sorte que o comprimento máximo seja de 3600 mm.

Os flanges inferior da caixa inferior e o superior

da caixa superior são atravessados por tubos e tarugos de co-

bre, onde servirão de conectores para alimentação elétrica dos

elementos da seção em feixe.

A caixa inferior tem, ainda, flanges para ligarem

â tubulação de injeção e ã tubulação de vapor vindo da caldei-

ra.
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A caixa superior tem, ainda, flanges para ligarem ã

tubulação de vapor para o condensador e ã tubulação de vapor

vindo da caldeira.

Estes flanges de ligações com ?<=; tubuliçõps foram

determinados apôs o conhecimento destas tubulações.

Os desenhos 11 e 12 representam as caixas inferior

e superior das seções de tester coin todas as suas dimensões e

flanges de ligações.

4.3 - ESTABELECIMENTO DO "LAY OUT"

Após determinadas as dimensões dos equipamentos prin

cipais, partiu-se para o estabelecimento das disposições des-

tes equipamentos ("Lay Out"). Em seguida, estabeleceu a distri^

buição espacial das tubulações para que as mesaas tenham capa-

cidade de absorverem as tensões devido aos esforços de dilata

ções.

Determinada a distribuição espacial ou o "Isométrico"

das tubulações, partiu-se para o projeto das tubulações e pos_

teriormente para o dimensionamento de todos os flanges dos equi-

mentos do simulador.

0 desenho n9 13 representa o "Lay-Out" do circuito,

tomando como referência a caix'a de água do circuito Térmico n9

1 (CT1) do Laboratório de Termohidráulica da Nuclebrãs (311 .

0 desenho n9 14 representa o isométrico da instala

ção, onde o tanque de alimentação (T101), a caixa inferior da

seção de testes e a bomba de recirculação (B141)estão colocados

em um nível inferior e numa cota 2,5m abaixo da cota do pis>o

do Laboratório. Isto tornou-se necessário devido a altura de

4,94m do conjunto, caixas das seções de testes e seção em feixe.
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4.4 - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SIMULADOR

4.4.1 - DESCRIÇÃO DO MÉTODO

As tubulações tiveram um pré-dimensionantento basea

do na velocidade "econômica", de transporte. Esta velocidade

econômica é função do processo, do tipo do fluido e do peso es

pecífico do fluido circulado (água 1 a 3 e vapor 30 a 60 m/s).

O termo "econômico" refere-se as perdas ocasionadas

na tubulação sob forma de atrito e calor e aos custos do mate

rial da tubulação e do revestimento isolante.

Como a temperatura máxima de trabalho nas tubula-

ções é de aproximadamente 180°C, correspondente a temperatura

de saturação do vapor ã 10 bar, a perda de calor e o custo do

revestimento isolante não são predominantes. Neste caso, a ve-

locidade econômica é basicamente, função da queda de pressão

por atrito e do custo do material.

Sabe-se que quanto mais alta for a velocidade média

de transporte do fluido no tubo, menor é o diâmetro interno des

te e, conseqüentemente, menor é a espessura de parede necessá-

ria para resistir aos esforços devido a pressão internado flui-

do; assim o custo do tubo decresce com o aumento da velocidade

média de transporte. Sabe-se também, que a queda de pressão por

atri to aumenta com o aumento da velocidade média de escoamen-

to.

A velocidade econômica é obtida associando o custo

da queda de pressão e o custo do material.

O método adotado para o cálculo das tubulações é :

- Determina-se, pela equação da continuidade, um diâmetro in

terno aproximado baseado na velocidade econômica de transpo£

te, a qual é tabelada.

- Posteriormente, escolhe-se um tubo de aço inoxidável, dispo-
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nível no mercado, com diâmetro interno próximo ao valor cal-

culado anteriormente e que tenha uma espessura de parede a

suficientemente necessária para resistir aos esforços devido

a pressão máxima de trabalho.

- A seguir, determina-se a queda de pressão por atrito e a que

da de pressão total na tubulação.

Para a queda de pressão nas tubulações adotaram-se

os métodos de acordo com os fluidos circulantes :

Método de escoamento monofâsico de líquido, método de escoamen

to bifásico de liquido e vapor.

No escoamento bifásico de líquido e vapor, adotou-

se o modelo homogêneo, o qual se aplica melhor as condições do

escoamento.

Para a queda de pressão localizada, ou seja, aquela

que se localiza nos vários equipamentos das tubulações, como :

bocais de entradas e saídas dos vasos de pressão e equipamen-

tos, curvas, válvulas, filtros, medidores; foi usado o meto

do do "comprimento equivalente de tubo reto", ou o método da

perda localizada, determinada por testes realizados pelo fabrî

cante do equipamento.

O comprimento equivalente de tubo reto, de cada com

ponente da tubulação, ê um comprimento de tubo, de mesmo diâme

tro nominal e mesma espessura, que causa a mesma queda de press

são que o componente.

Os comprimentos equivalentes de tubo reto foram ex

traídos de gráficos, tabelas ou nomogramas da firma especiali-

zada "CRANE" [32].

As quedas de pressões localizadas foram extraídas ,

também/ de gráficos ou tabelas, do fabricante do equipamento

em questão, para a condição de máximo fluxo de massa, quando o

fabricante dispõe destes dados, em caso contrário foi adotado

o método do comprimento equivalente de tubo reto.
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4.4.2 - EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE

4 m ,
onde :,2

P ir ã±

V - Velocidade de escoamento média do fluido

m - Taxa de massa máxima na tubulação

p - Massa específica média do fluido circulante

d. - Diâmetro interno da tubulação.

4.4.3 - TUBULAÇÃO DO CIRCUITO DE INJEÇÃO

A tubulação do circuito de injeção é a que liga a

saída do tanque de alimentação aué a entrada na caixa inferior

das seções de testes.

Foi adotada uma tubulação de aço inoxidável da

"SANDVIK" [30], com as seguintes dimensões :

d. = 17,3 mm e d = 21,3 mm

O material ê especificado pela norma "ASTM A-312" e as dimen-

sões são padronizadas pela norma "ANSI.B.36 .19" .

Estas dimensões correspondem ao "1/2" 10 S", onde 1/2" se refe

re ao diâmetro nominal/ 10 um número que caracteriza a espessu

ra e S refere-se ao aço inoxidável.

A velocidade média de escoamento, para a vazão máxjL

ma de injeção de 2000 l/h, é de 2,36 m/s.

Esta tubulação está ligada a um medidor de vazão e

â um filtro em "y" para impedir que corpos estranhos danifi-

quem o medidor. Está ligada, também, a duas válvulas de contro

le, em paralelo, as quais variam as vazões, em duas faixas,nos

testes de injeção. Está ligada, também, â válvulas de esfera
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de bloqueio, ã válvula de retenção para impedir o refluxo da

água de injeção e â uma válvula solenõide para estabelecer o

fluxo no início do teste.

Optou-se pela válvula de bloqueio, tipo esfera, por

ser uma válvula de operação rápida, que causa menor queda de

pressão, que é menor e que custa mais barato que uma válvula

de gaveta de mesmo material e mesma capacidade de vazão.

A válvula solenõide adotada é do tipo "Miser", de

aço inoxidável e é fabricada pela "WORCESTER" [33].

O medidor de vazão, em questão, é do tipo pistão e

é fabricado pela "MANÜTEC" [34] . A escolha deste medidor se

deve ao fato de o mesmo ser sensível as baixíssimas vazões de

injeções, nas seções de testes simples, na ordem de 10l/h,a.tê

a vazão máxima de injeção, na seção em feixe, de 2000 í./h. Es_

te medidor é fabricado em ferro niquelado com internos em teflon.

As válvulas de controle são fabricadas em aço inoxi_

dável pela "MASONEILAN" [35] e são do tipo pneumática.

O filtro é do tipo "Y", é fabricado pela "YARWAY"

[36] e ê feito em aço inoxidável.

A válvula solenõide é do tipo "globo em Y", de aço

inoxidável e é fabricado pela "ASCOVAL" [371

A válvula de retenção é do tipo "portinhola" , ê fa

bricada em aço inoxidável.

Ambos equipamentos serão relacionados, posteriormen

te, na "Relação de Material" e serão dimensionados.

A queda de pressão na tubulação de injeção foi soma

da a queda de pressão total na seção de testes em feixe, para

determinar a pressão de ar comprimido na parte superior do

tanque de alimentação, nas condições de máxima vazão de inje

ção e máxima pressão de teste.
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Chegou-se a conclusão que a pressão do sistema de

injeção a ar comprimido deve ser de 12 bar, para a pressão de

teste de 10 bar.

4.4.4 - TUBULAÇÃO DO CIRCUITO DE PREPARAÇÃO

O desenho isometricô n9 14 mostra-nos as tubulações

do circuito de preparação que ligêm aos bocais inferior e su

perior do tanque de alimentação, passando pela bomba de recir_

culação (B-141) e pré-aquecedor (PA-140) , ou pela pela bomba

de recirculaçao e pelo resfriador (RE-401). A primeira combi

nação para o aquecimento da água de injeção e a segunda para

o resfriamento.

O mesmo desenho mostra-nos uma tubulação que permi-

te resfriar a água do tanque de compensação (T 102). Esta tu

bulação liga o bocal inferior deste tanque ao bocal superior,

passando pela bomba de recirculaçao e pelo resfriador.

Todas as tubulações do circuito de preparação são

de mesmo diâmetro interno e espessura de parede e estão liga

das entre si. Para a água percorrer um ou outro equipamento,

através da circulação forçada pela bomba, e feita uma seleção

por válvulas de esfera montadas nas tubulações.

Conforme o dimensionamento do Resfriador, a vazão

de água do ciclo, através dele, é de 8 m /h.

Adotou-se um tubo de aço inoxidável "ASTM-A-312" da

"SANDVIK" padrão 1 1/4" 10S, conforme a norma "ANSI.B.36.19",

com as seguintes dimensões :

d •= 42,16mm e d. = 36,62mm.

A velocidade média de escoamento nesta tubulação é

de 2,11 m/s.

Foi escolhido o trecho crítico, no que se refere a
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queda de pressão total; este trecho corresponde ao que liga

os bocais inferior e superior do tanque de alimentação,passan

do pelo resfriador.

Encontrou-se um valor de 1,23 bar para a queda de

pressão total nesta tubulação crítica.

Assim, a bomba de recirculação (B-141) terá que ser

dimensionada para recalcar a vazão de 8 m /h e vencer uma que

da de pressão de 1,23 bar.

4.4.4.1 - DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE RECIR

CÜLAÇÃO (B-141)

A potência mínima requerida ã bomba é calculada, de

acordo c<--m o primeiro princípio da termodinâmica, pela fórmu

Ia :

m Ap
p = F H T ' onde :

m - Taxa de massa de água através da bomba

Ap - Queda de pressão total a vencer, ou diferença de pres-

são entre a descarga e a sucção da bomba.

p - Massa específica do fluido deslocado.

n_, - Eficiência da bomba.

A diference* de pressão de 1,23 bar corresponde ã

uma altura manométrica de 12,7 m de coluna de água (m.c.A).

Superdimensionando a altura manométrica, a ser ven-

cida pela bomba, para 15 m.c.a, tem-se um rendimento na bomba

de 56%. Este rendimento é para a bomba centrifuga da "KSB"{38},

modelo "ETA 32-12", quando trabalha com uma vazão de 8 m3/h e

altura manométrica de 15 m.c.a.

Assim, tem-se uma potência mínima requerida para a

bomba de 0,7 CV.
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Como a potência do motor elétrico, que será acopla

do a bomba, deve ser maior que a potência desta, o fabricante

da bomba recomenda a utilização de um motor assíncrono com po

tência de 1,0 HP, com um par de polos e rotação 3500 R.P.M.

- Características da bomba :

Bomba centrifuga, modelo "ETA 32-12", da "KSB"

Vazão de 10 m /h, quando trabalha com altura manométrica de

10 m.c.a.

Rotor e Carcaça em aço inoxidável

Diâmetro Externo do Rotor - 120 mm

Largura do Rotor - 5 mm

Bocal de Sucção tipo "Integral" - 50 mm de diâmetro nominal

Bocal de Descarga tipo "Integral - 40 mm de diâmetro nominal.

4.4.5 - TUBULAÇÕES DO CIRCUITO DE PRESSURIZAÇÃO

As tubulações do circuito de pressurização sao as

que ligam o bocal de saída de vapor da caldeira às caixas su-

perior e inferior das seções de testes. O inométrico represen

tado pelo desenho 14, nos mostra estas tubulações.

Como as tubulações do circuito de pressurização/ se

ção de testes e caldeira são pressurizadas em conjunto, estas

tubulações não são projetadas para conduzir fluido e sim para,

apenas, resistirem aos esforços devido a pressão interna do

vapor.

Por questão de economia, versatilidade, disponibili^

dade da tubulação e possibilidade de usarem flanges de 1/2"de

diâmetro nominal, optou-se pela mesma tubulação do Circuito

de Injeção, ou seja, a 1/2" 10 S, de aço inoxidável padroniza

da pela norma "ASTM A 312". Esta tubulação tem as seguintes

dimensões, padronizadas pela norma "ANSI.B.36.19" :

d * 21,3 mm e d, = 17,3 mm

Estas tubulações estão ligadas ã válvulas solenói-
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des, nas proximidades das caixas superior e inferior das se-

çÕes de testes, para estabelecerem o isolamento da caldeira

com as seções no inicio dos testes.

4.4.6 - TUBULAÇÃO^ DO CIRCUITO DE RECUPERAÇÃO E CON

DENSAÇÃO.

Esta tubulação tem a função de distribuir o vapor

formado nas seções de testes até a entrada do condensador.

Conforme o fluxograma geral, representado pelo dese

nho 01, esta tubulação será ligada a duas válvulas de contro

le pneumáticas, em paralelo, para manter a pressão constante

na seção de testes. Este valor constante é ajustado de acordo

com a pressão de teste. Será ligada, também, a uma válvula re

dutora de pressão, com piloto, a qual mantém a pressão cons-

tante na entrada do condensador a um valor ligeiramente supe

rior ã atmosférica.

Na saída do condensador, o condensado formado é £

tribuído ao tanque de compensação através de uma outra tubula

ção em série com a anterior. Nesta tubulação terá um purgador

para obrigar a condensação total do vapor úmido no condensa-

dor. Antes do purgador terá um filtro,para impedir que corpos

estranhos danifiquem os componentes móveis do purgador.

Na descrição detalhada do circuito, serão identify

cados os componentes restantes dasta tubulação em série.

A tubulação da saída da seção de testes até a entra

da do condensador, ou seja, a que transporta vapor úmido, se-

rá dimensionada para a máxima taxa de massa de vapor 2000 kg/h/

correspondente a máxima vazão de água de injeção na seção de testes

em feixe de 2000 l/h e na condição de mínima pressão de tes-

tes de 1 bar. Esta condição nos fornece o máximo valor para

o volume específico do vapor úmido e, consequentemente, maior

velocidade média de transporte na tubulação. Como a queda de
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pressão aumenta com o aumento da velocidade de transporte, as

sim, esta tubulação serã dimensionada para a condição de mini

ma pressão de teste e máxima taxa de massa do vapor.

Pela equação da continuidade, a velocidade máxima

de transporte, para a condição acima, é de 57 m/s, quando se

usa uma tubulação de aço inoxidável, da "SANDVIK", de diâme-

tros interno e externo, respectivamente, de 72,1 e 76,1 mm.Es;

ta tubulação corresponde ao diâmetro nominal de 2 1/2" , pa-

dronizada pela norma "ASTM-A-312".

A velocidade máxima de 57 m/s está dentro ãe. faixa

usual para o transporte de vapor exausto, ou seja, vapor de

baixa pressão.

A tubulação que liga a saída do condensador até a

entrada do tanque de compensação transporta líquido saturado.

Como o volume específico do líquido saturado é bem menor do

que o do vapor, o diâmetro desta tubulação deve ser bem menor

do que a anterior.

Adotou-se uma tubulação de aço inoxidável,da "SANDVIK1,'

de diâmetro nominal 1 1/4", padronizada pela norma "ANSI.B.36.19",

com as seguintes dimensões :

d = 42,16 mm e d. = 36,62 mm.

A velocidade de transporte média, para a vazão mãx:L

ma de 2000 Z/h, é de 0,53 m/s. Esta velocidade está dentro da

faixa recomendada para o transporte de fluidos incompressí-

veis. Uma das razões para a adoção deste diâmetro nominal é a

recomendação do diâmetro nominal de 1 1/2" para o bocal de

salda do casco do condensador, conforme o padrão "TEMA" [25].

O flange "slip-on", de 1 1/2" sobrepõe na tubulação de 1 1/4"

de diâmetro nominal.
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4.4.6.1 - QUEDA DE PRESSÃO NA TUBULAÇÃO

DO CIRCUITO DE RECUPERAÇÃO E CON

DENSAÇÃO.

O desenho isométrico n9 14 nos mostra o arranjo da

tubulação no espaço. O fluxograiaa geral representado pelo de

senho 01 nos mostra as válvulas, filtro e o purgador.

Como a capacidade de descarga de condensado de um

purgador, está associada a queda de pressão entre a sua entra

da e saída, esta queda de pressão será tabelada pelo fabrican

te do purgador em função desta capacidade.

Adotou-se o purgador tipo bóia, associado com ele-

mento termostático eliminador de ar, fabricado pela "SARCO"

[39] . Este purgador tem a capacidade de eliminar o ar dissol^

vido no vapor e descarregar continuamente o condensado forma-

do.

A queda de pressão associada, para a vazão de con-

densado de 2000 l/h, é de aproximddamente 1,4 bar.

Para a queda de pressão na tubulação com vapor ünú

do, foi adotado o modelo homogêneo.

A queda de pressão máxima nas tubulações em série,

antes e após o condensador, para a condição de fluxo máximo

de 2000 kg/h, foi de 1,73 bar.

As características das tubulações dos circuitos des

critos estão resumidas na tabela 6.

4.4.7 - TUBULAÇÃO DO CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO.

0 fluxograma, representado pelo desenho 01, nos mos_

tra a bomba de água de refrigeração (B-411) succionando água

da torre de resfriamento e recalcando-a para o interior dos
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tubos do resfriador e do condensador. Esta água uma vez aque-

cida, nos trocadores de calor, volta a torre para ser resfria

da.

A torre de resfriamento faz parte do Circuito Térini

co n9 01, do Laboratório de Termohidraulica da Nuclebrás l3ll,

poderá ser usada no circuito projetado. Esta torre está superdi-

mensionada em relação as necessidades do projeto.

Como a torre de resfriamento esta situada em um ní

vel bem superior aos trocadores de calor, a água de refrige-

ração alimenta a sucção da bomba (B 411) por gravidade.

A função da bomba de água de refrigeração é de ape-

nas vencer as resistências oferecidas aos escoamentos nas tu

bulações e nos trocadores de calor e a diferença de nível en-

tre os bocais de saída e de entrada na torre.

O desenho 14 nos mostra as tubulações de água de re

frigeração vindo e a que vai para a torre.

Como a água de refrigeração não entra em contato

com a água desmineralizada do ciclo, o material da tubulaçãoé

de aço galvanizado, padronizado pela norma "ASTM-A-120".

Inicialmente será calculada a tubulação que liga a

descarga da bomba de refrigeração até a conexão de entrada do

condensador e resfriador. Posteriormente será calculada as tu

bulações que formam os ramais para o condensador e o resfria-

dor e feito o equilíbrio de queda de pressão entre estes ra

mais. A seguir, será calculada a tubulação que vai desde a co

nexão de saída do condensador e resfriador até a canaleta. Fi

nalmente será calculada a tubulação de ida e volta da torre

de refrigeração até a bomba de refrigeração.

0 método adotado para o cálculo das tubulações é o

mesmo adotado nos cálculos anteriores, a diferença é o fator

de atrito que foi calculado pelo ábaco de Moody (40) , porque

a tubulação de aço galvanizado é bem mais rugosa do que a do
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aço inoxidável.

Adotou-se para a queda de pressão por atrito a fór-

mula de Darcy, que é análoga a de Fanning, desde que se adote

para o fator de atrito, na fórmula de Darcy, um valor quatro

vezes menor do que o adotado na fórmula de Fanning.

A fórmula de Darcy é :

f L V2 p

' O n d e :

Ap,j - Queda de pressão por atrito no escoamento de liquido

f - Fator de atrito obtido no ábaco de Moody,

p - Massa especifica do líquido

d. - Diâmetro interno do tubo.

0 ábaco de Moody nos fornece o fator de atrito em

função do grau de rugosidade d a s paredes do tubo e

do número de Reynolds do escoamento no tubo.

0 grau de rugosidade é definido por :

grau de rugosidade = -p-- , onde :

e - Rugosidade absoluta do tubo ou maior distância entre a

saliência e a reentrância da parede do tubo.

Como a torre de resfriamento faz parte do Circuito

Térmico n9 1, do Laboratório de Termohidráulica da Nuclebrás,

já existem canaletas para alojarem as tubulações da torre de

resfriamento até o prédio do Laboratório. Tomou-se como refe-

rência estas canaletas para o estabelecimento do "Lay-out" do

circuito proposto.

As características das tubulações do circuito de re

frigeração estão resumidas na tabela 7.
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4.4.7.1 - DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE

REFRIGERAÇÃO (B-411)

A vazão que a bomba recalcará será a vazão através

do condensador (30.000 i/h) mais a vazão através do Resfria -

dor (8.000 l/h). A queda de pressão total através do circuito

de refrigeração corresponde a uma altura manométrica de 32 m.

de coluna d'água.

Nas condições de vazão e altura manométrica acima,

a bomba centrífuga, modelo "ETA - 50-33", tem eficiência de

67%. A potência requerida a esta bomba é de 6,37 CV.

O fabricante da bomba recomenda a utilização de um

motor elétrico de potência 7,5 CV, com rotação de 1700 RPM,60

ciclos com 2 pares de pólos.

- Características da Bomba:

Bomba centrífuga, modelo "ETA 50-33", da "KSB"

Rotor e carcaça em aço carbono fundido

Diâmetro externo do rotor 222 mm

Largura do rotor 8 mm

Hocal de sucção tipo "Integral" 2 1/2" de diâmetro nominal

3ocal de descarga tipo "Integral" 2" de diâmetro nominal

4.5 - ESPECIFICAÇÃO DOS BOCAIS FLANGEADOS DOS VA-

SOS OU DOS EQUIPAMENTOS

Após dimensionadas as tubulações de todos os cir-

cuitos, foram especificados os flanges de ligações dos vasos

de pressão e equipamentos do simulador.

Os flanges foram especificados segundo a norma

"ANSI.B.16.5'. Esta norma padroniza as dimensões dos flanges

segunde a "classe de pressão" de trabalho e o material.
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A classe de pressão é definida por uma pressão no

minai de trabalho a uma determinada temperatura especificada.

Para temperatura abaixo da especificada o flange suporta uma

pressão de trabalho superior ã nominal e para temperatura a-

cima da especificada o flange suporta uma pressão de traba-

lho abaixo da nominal.

Como no simulador a máxima pressão de trabalho 6

de 10 bar (menor que 150 psi) e a temperatura máxima de tra-

balho é de 180°C os flanges serão especificados para a cla,s

se de 150 Lbs (150 psi) .

Os flanges de aço forjado resistem a pressões de

até 18,8 bar para uma temperatura de 37,7 °C e pressão de

trabalho de 2,7 bar para a temperatura máxima de 537,7 C.P£

ra a temperatura de trabalho máxima no circuito de 180°C, os

flanges resistem pressão de trabalho de até 13 bar.

A temperatura de 180 C é considerada máxima no

circuito simulador, desde que não se estenda o circuito aos

elementos aquecedores das seções de testes que trabalham a

temperaturas bem superiores ã 180°C.

Todos os flanges do circuito são do tipo "sobre -

posto" ou ("slip-on") e são fabricados de chapas de aço ino-

xidável com ressalto.

As dimensões do flange são padronizadas em fun-

ção do diâmetro nominal da tubulação que será ligada a ele.

Estas dimensões são: diâmetro externo, espessura do flange ,

diâmetro dá circunferência do ressalto, diâmetro interno, es

pessura do ressalto, diâmetro do círculo dos parafusos, nume

ro e-diâmetro dos parafusos.

Os desenhos 15 e 16 representam os flanges de diâ

metros nominais 1/2" e 1 1/2", com todas as suas dimensões e

que serão ligados aos vaisos e equipamentos. 0 tubo é sobre -

posto ao flange e é ligado a ele através de uma solda em ân-
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guio interna e outra solda em ângulo externa. 0 diâmetro ex-

terno do tubo em questão é imediatamente inferior ao interno

do flange, para permitir a sobreposição, ü tubo por sua vez

é soldado ao vaso de pressão por duas soldas externas super-

postas, uma em bisel e a outra em ângulo.

O flange tipo "slip-on", feito de chapas, é comu-

mente chamado de "Anel Simples".

Os bocais ou flanges do tanque de alimentação e

outros equipamentos são do tipo "slip-on" ou "Anel Simples",

de 150 Lb. Conforme os desenhos 03, 07, 10, 11 e 12, o deta-

lhe "A", representado pelo desenho 15, indica o flange de

diâmetro nominal 1/2" para sobrepor ãs tubulações de diâme -

tros externo e interno, respectivamente: 21,3 mm » 17,3 mm.

Os bocais ou flanges do tanque de alimentação, do

pré-aquecedor e resfriador são do tipo "slip-on" ou "Anel

"Simples", de 150 Lb, e de diâmetro nominal 1 1/2". As tubu-

lações do circuito de preparação, que ligam os flanges des -

tes equipamentos são de diâmetro nominal 1 1/4". O ideal se-

ria adotar flanges de 1 1/4", de diâmetro nominal, mas estes

não são disponíveis no mercado e só serão fabricados por en-

comenda .

Os flanges de 1 1/2" são representados pelo dese-

nhos 03, 05, 06, 08 e 09 e detalhados no desenho 016.

4.6 - DIMENSIONAIIENTO DAS VÁLVULAS DE CONTROLE, VÂLVU -

LAS SELENÕIDES, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E

DO PURGADOR

4.6.1 - INTRODUÇÃO

0 dimensionamento das válvulas de controle, válvu
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las selenõides, válvulas redutoras de pressão e do purgador,

no que se refere a capacidade de vazão, foi feito após o cál̂

culo das tubulações a que estes componentes estão ligados.

O desenho 01 representa estes componentes e o de-

senho 02 nos dâ o significado dos símbolos.

4.6.2 - DIMENSIONAMENTO DAS VÁLVULAS DE CONTROLE

"VC 1Ü1He"VC 111"

As válvulas de controle (VC 101 e VC 111) estão

ligadas a tubulação de água de injeção. Como as válvulas de

controle destinam a manter um controle rígido de vazão atra-

vés das tubulações, elas devem ser dimensionadas e especifi-

cadas em função da vazão máxima que passa através de seus o-

rifícios.

0 fabricante "MASONEILAN" [35] propõe as fórmulas

empíricas para o dimensionamento das válvulas em questão, em

função do tipo de fluido transportado.

Para escoamento de líquidos estas fórmulas são:

Cv = 1 ,16 m /_s_ f o n d e s
Ap

Cv - Coeficiente de vazão da válvula

m - Taxa de massa do fluido transportado em ton/h

s - Peso específico do fluido em relação a água

Ap - Queda de pressão, através da válvula aberta, em bar.

C- Aps 1 Ap (condição para não ocorrer a cavita -
cão avós a válvula)

A P 8 « P i - (0,96 - 0,28

C. - Fator de fluxo crítico.

Este fluxo crítico é uma condição de fluxo tal que a pressão



80

apôs a válvula torna-se tão baixa que atinge a pressão de sa

turação correspondente a temperatura do líquido. Neste ponto

"crítico" ocorre a cavitação através da válvula.

Ap - Queda de pressão crítica para ocorrer a cavitaçãos
p. - Tensão de vapor à temperatura do líquido

p_ - Pressão crítica do líquido. Nesta pressão todo líquidoc
se evapora instantaneamente.

A válvula de controle (VC 101) destina-se ao ajusj

te das pequenas vazões de injeção através das seções de tes-

tes simples. Foi considerada a vazão máxima de 170 t/h para

esta válvula. Assim tem-se:

- Características da Válvula de Controle (VC 101):

O fabricante "MASONEILAN" [35] estipula a queda de pressão

através da válvula como sendo 25% da queda de pressão atréa

vés da tubulação, quando esta válvula está toda aberta. Co

mo a queda de pressão máxima através da tubulação é de 2

bar, o Ap através da válvula é de 0,5 bar, assim tem-se:

Válvula de controle "Tipo Micropack", série 29000.

Cv = 0,6, Cf = 0,74. Classe de pressão 150 Lb.

Diâmetro nominal = 1". Diâmetro de orifício = 3/4"

Material principal da válvula - Aço inoxidável, padroniza-

do pela norma "ASTM A 182".

A válvula de controle (VC 111) destina-se ao controle da

vazão da água de injeção na faixa de 170 â 2000 i/h. É di-

mensionada para transportar a vazão máxima.

- Características da Válvula de Controle (VC 111):

Válvula de controle série 21000, classe de pressão 150 Lb.

C y = 6,0, C f * 0,9.

Diâmetro nominal * 3/4". Diâmetro do orifício = 0,5"

Material principal da válvula - Aço inoxidável, padroniza-

do pela norma "ASTM A 351".
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4.6.3 - ESPECIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS SOLENÕIDES "VS

101", "VS 102" E "VS 125"

A válvula "VS 101" destina-se a estabelecer ou in

terromper o fluxo para testes coir, as seções de testes sim-

ples. A válvula "VS 102" destina-se a estabelecer ou interrom-

per o fluxo para a seção de testes em feixe, onde a água en-

tra pelo espaço anular de cima para baixo e sobe percorrendo

o espaço que envolve os elementos aquecedores. A válvula "VS

125" serve para drenar o condensado formado na caixa superi-

or das seções de testes.

Estas válvulas são fabricadas pela "ASCOVAL"[37].

Elas são dimensionadas em função da vazão máxima de água que

passa através delas.

0 coeficiente de vazão da válvula é determinado
• *

pela fórmula empírica, dada pelo fabricante:

Cy = 1,18 JQ_ , onde:
F

C - Coeficiente de vazão da válvula

Q - Vazão através da válvula em m3/h

F - Fator obtido no gráfico da referência [37]

F " Fg Fsg ' o n d e :

F - Fator obtido no gráfico da página 10 da referência[37],

que é função da queda de pressão através da válvula.

F - Fator obtido no gráfico da página 10 da referência [37] ,

que é função do peso especifico do líquido transporta-

do.

- Características das Válvulas "VS 101n,nVS 102" e "VS 125"

Fabricante - "ASCOVAL" [37] Cy » 7,84

Modelo - N9 8222 A 32
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Diâmetro Nominal - 1"

Tipo de Ligação - conexão ro^queada "NPT"

Pressão Máxima de Operação - 10 bar

Diâmetro do Orifício da Válvula - 2,5 mm

Voltagem Aplicada à Solenóidc - 120 V CA 60 Hz

Potência Máxima na Bobina - 9,6 Vi

Tipo da Válvula - Globo em "Y"

Tipo de Operação - Válvula normalmente fechada

(A mola mantém a peça de fechamento contra a sede)

Material - Corpo em aço inoxidável "AISI 304", disco de v£

dação em teflon.

4.6.4 - ESPECIFICAÇÃO DAS VÁLVULAS SOLENÓIDES "VS

311" e "VS 321"

Estas válvulas estão conectadas as tubulações que

ligam a caldeira com as caixas superior e inferior das se-

ções de testes. Quando o conjunto, caldeira, tubulações e s£

ção de testes está sendo pressurizado as válvulas estão abe£

tas, quando a caldeira é isolada da seção de testes as válvu

Ias são fechadas.

Estas válvulas tem as seguintes características:

Válvulas Solenóide para Bloqueio de Vapor

Diâmetro Nominal - 1/2"

Tipo de Ligação - Conexão rosqueada NPT

Pressão Máxima de Operação - 10 bar

Diâmetro do Orifício da Válvula - 12,7 mm

Voltagem Aplicada a Solenóide - 120 V CA

Potência Máxima na Bobina - 10,5 W

Tipo da Válvula - Globo em "Y"

Tipo de Operação - Válvula normalmente fechada

Material - Corpo em aço inoxidável "AISI 304", disco de ve

dação em teflon.
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4.6.5 - DIMENSIONAMENTO DAS VÁLVULAS DE CONTROLE

DE PRESSÃO "VCP 211" E "VCP 221"

Estas válvulas destinam a manter a pressão cons

tante na seção de testes que estiver ligada as caixas supe -

rior e inferior. Elas estão montadas em paralelo na tubula -

ção que liga a caixa superior das seções de testes com o con

densador.

A válvula menor é dimensionada para trabalhar com

uma carga máxima de vapor de 170 kg/h e a maior é dimensiona

da para uma carga máxima de 2000 kg/h.

Como na saída da seção de testes em feixe tem -se

o vapor úmido, estas válvulas são dimensionadas, através das

fórmulas empíricas do fabricante "MASONEILAN" [35] , para es-

coamento bifasico, onde:

36,6 m
Cv = — . . , — , onde:
v

/AP Pi

Cv - Coeficiente de vazão da válvula
•
m - Taxa de massa em ton/h

Ap - Queda de pressão através da válvula aberta em "bar"

p - Massa específica do vapor úmido, à montante da válvula,

em kg/m3.

De maneira análoga ao dimensionamento cia tubulação

que liga a seção de testes com o condensador, o coeficiente

de vazão é .dimensionado para as condições de baixa pressão(1

bar), onde a massa especifica do vapor úmido é menor e, con-

sequentemente, tem-se o maior valor para o C...

- Características da Válvula "VCP 211"

Coeficiente de Vazão (Cy) - 12

Fator de Fluxo Critico (Cf) - 0,9

Modelo - Série 21000
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Classe de Pressão - 150 Lb

Diâmetro Nominal - 3/4"

Diâmetro do Orifício - 0,812"

Material Principal - Aço inoxidável "AISE316" ou "ASTM A

351 Gr. CF 8 M".

- Características da Válvula "VCP 221"

Coeficiente de Vazão (Cy) - 110

Fator de Fluxo Crítico (Cf) - 0,9

Modelo - Série 21000

Fabricante - "MASONE1LAN"

Diâmetro Nominal - 3"

Diâmetro do Orifício - 2,625"

Classe de Pressão - 150 Lb

Material Principal - Aço inoxidável "AISI 316" ou "ASTM A

351 Gr. CF 8 M".

4.6.6 - DIMENSIONAMENTO DA VÁLVULA REDUTORA DE

PRESSÃO "VRP 225"

Esta válvula tem a função de manter a pressão na

entrada do condensador num valor igual a pressão do tanque

de compensação mais a queda de pressão através da tubulação

de saída do condensador a este tanque, acrescido do diferen

ciai através do purgador e mais a queda de pressão no con-

densador.

A pressão à montante desta válvula é a pressão na

seção de testes menos a queda de pressão através da tubula-

ção da seção de testes até o condensador.

Como a queda de pressão máxima através da tubula-

ção da seção de testes até o condensador é de cerca de 0,3

bar, para a máxima carga de 2000 kg/h; para a pressão máxima

de 10 bar,a pressão ã montante da válvula é de 9,7 bar.
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A pressão ã jusante máxima será a pressão atmosf£

rica mais o diferencial máximo de pressão através do purga -

dor, pois a queda de pressão d* tubulação do condensador até

o tanque de compensação é dr -vrezível.

- Características da V-5'..ula Redutora de Pressão "VRP 225"

Pressão à Montan' *• Máxima - 9,7 bar

Pressão ã Jus?> v Máxima - 2,48 bar

Pressão ã J' ,Vce Mínima - 1 bar

Coeficient âe Vazão (Cy) - 20

Diâmetro Nominal - 1 1/2"

Carga Máxima de Vapor - 2250 kg/h

Modelo - Válvula redutora de pressão 25 P da "SARCO" [39]

4.6.7 - DIMENSION7*MEKTO DA VÁLVULA REDUTORA DE

PRESSÃO "VCP 501"

A injeção de água nas seções de testes é feita sob

pressão de ar comprimido agindo na parte superior do tanque

de alimentação.

A pressão de ar comprimido na parte superior do

tanque de alimentação é mantida através da linha "12 AC 510",

ligada ao compressor "C 501". Nesta linha está ligada a vál-

vula redutora de pressão "VCP 501".

A função da válvula redutora de pressão "VCP 501"

é manter a pressão constante na parte superior do tanque de

alimentação. A pressão a ser mantida a jusante desta válvula

é a pressão na seção de testes acrescido da queda de pressão

através da linha de injeção "21 AI 100".

Esta válvula é auto operada e comandada por uma

válvula piloto. 0 ajuste da pressão a jusante da válvula é

feito através da uma mola de regulagem.
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Ar comprimido é ligado aos tanques de recolhimen-

to e de compensação através das linhas "12 AC 512" e "12 AC

520". Nestas linhas estão ligadas válvulas de esfera para

bloquear o ar comprimido. Quando o ar comprimido está ligado

na parte superior destes tanques, ê possível drenar a água

destes para o tanque de alimentação por gravidade.

Antes da válvula "VCP 501" está ligado o filtro

"F 501", para impedir que corpos estranhos danifiquem os com

ponentes móveis da válvula.

A válvula "VCP 501" pode ser isolada através do

fechamento das válvulas de esfera "V 501" e "V 502". Neste

caso, a redução da pressão é feita manualmente pela válvula

"VRP 501".

- Características da Válvula Redutora de Pressão "VCP 501"

Pressão ã Jusante Máxima - 12,0 bar

Pressão â Jusante Mínima - 1,0 bar

Pressão a Montante Máxima - Pressão de descarga do compres;

sor "C 501"

Coeficiente de Vazão (Cv) - 2,25

A vazão requerida de ar comprimido é praticamente desprez^.

vel

Diâmetro Nominal - 1/2" S

Modelo - Válvula redutora de pressão 25 P da "SARCO" [39]

4.6.8 - ESPECIFICAÇÃO DO PURGADOR "P 231"

Foi adotado o purgador tipo termostático de bóia

para ter capacidade de descarregar continuamente o condensa-

do formado no condensador e eliminar o ar dissolvido no va-

por.

Adotou-se o modelo "PTR-4" da "SARCO" [39] , com

conexões de entrada e salda rosqueadas de 2", que tem a capa
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cidade de descarregar 2107 kg/h de condensado, para uma prejs

são diferencial entre a sua entrada e saída de 1,4 bar.

4.7 - INSTRUMENTAÇÃO

4.7.1 - INTRODUÇÃO

Neste trabalho será especificado apenas os instru

mentos destinados ao funcionamento do simulador. A instrumen

tação das seções de testes não será incluída neste item,pois

depende dos projetos específicos de cada uma delas. Os ins -

trumentos serão identificados no desenho 01 e codificados no

desenho 02.

4.7.2 - MEDIDAS DE TEMPERATURA

Em todos os pontos do circuito, as temperaturas

são medidas através de termopares com isolamento mineral inse-

ridos nas tubulações e nos tanques, e os respectivos valores

serão registrados no painel mecânico (PM 701).

- Características dos Termopares:

Fabricante - ECIL S.A. 141]

Tipo - Ferro Constantan (J)

Diâmetro da Proteção - 1,5 mm

Tipo da Junta Quente - aterrada

Tipo da Junta Fria - referência 0°C

Capa protetora - aço inoxidável "AISI 304"

Precisão - 0,75% do valor medido.

4.7.3 - CONTROLE DE TEMPERATURA

A pressão de teste é ajustada na caldeira por
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intermédio da temperatura de saturação. Esta temperatura é

controlada por intermédio do controlador eletrônico de tempe

ratura (CT 301) que recebe o sinal de entrada do termopar o

qual é comparado com uma tensão de referência estabilizada

que eqüivale a temperatura ajustada.

Este controlador liga ou desliga o suprimento de

potência da caldeira elétrica.

Durante o aquecimento, quando a temperatura entra

na banda proporcional de menos 2,5% do valor ajustado ocor -

rem desligamentos proporcionais ã posição da temperatura da

banda. No ponto ajustado ele permanece 50% do tempo ligado e

50% desligado.

- Características do Controlador:

Fabricante - PEXTRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A. [42]

Tipo - Série "PTU", ação proporcional

Sensor - Termopar com isolação mineral de Ferro Constantan

(J)

Faixa de Controle - 0 â 200°C

Tensão de Alimentação - 220 V.C.A.

4.7.4 - MEDIDAS DE PRESSÃO

As pressões nos diferentes pontos do circuito se-

rão tomadas por transdutores com saída elétrica, cujo sinal

será indicado e/ou registrado no painel mecânico.

- Características dos Transdutores:

Fabricante - C.M.R. DO BRASIL [4.3]

Tipo - "Strain Gauge"

Faixa de Medida - 0 à 20 bar

Precisão - 1%
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4.7.5 - CONTROLE DE PRESSÃO

O controlador de pressão (CP 201), identifica as

variações da pressão na seção de testes, conforme o valor a-

justado e transmite um sinal pneumâtico proporcional, confor

me a carga de vapor formado, ã válvula de controle pneumãti-

ca "VCP 211" ou à válvula "VCP 221".

Como o teste de reinundação é um fenômeno transi-

tório e rápido, adotou-se o controlador de pressão de ação

proporcional e integral, da "FICHER CONTROL" [44].

0 sinal de salda atende as faixas padronizadas de

"3 a 15 psig" ou de "6 à 30 psig". O "relê" integral de alto

volume permite resposta rápida às variações de pressão.

4.7.6 - MEDIDAS DE VAZÃO

As medidas das vazões da água de injeção, nas vá-

rias faixas, são feitas por um único medidor (MF 101), com

saída elétrica, cujo sinal será indicado e registrado no pa_i

nel mecânico.

- Características do Medidor de Vazão:

Fabricante - "MANÜTEC" [34]

Tipo - Pistão, modelo 682

Pressão Máxima de Operação - 10 bar

Temperatura de Trabalho - 30 à 160°C

Faixa de Medida - 0 à 70C0 í/hora

Queda de Pressão Máxima para a Vazão de 2000 l/hora - 1,16 bar

Desvio Máximo - 1,5%

Sinal de Saída - Elétrica digitalizada

Material do Medidor - Carcaça em ferro niquelado, internos

em aço niquelado e juntas em teflon.
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4.7.7 - MEDIDAS DE NlVEL

Nos tanques de armazenamento e de compensação, o

nível será medido no local por intermédio de visor de vidro

temperado.

- Características do Visor:

Fabricante - "ACEPAN" [45]

Visor - Vidro temperado

Corpo - Aço inoxidável

Pressão Máxima de Trabalho - 10 bar

Temperatura Máxima de Trabalho - 180°C

4.7.8 - CONTROLE DE NlVEL

Os controles dos níveis, nos tanques de recolhi -

ento (T 251) e na caldeira (CA 301), serão feitos por con-

f'olador magnético de nível, com sinalizador luminoso no lo-

cal e no painel mecânico para níveis normal e mínimo. A vál-

vula solenóide "VS 171" está aberta com o nível mínimo e fe-

chada com o nível máximo.

- Características do Medidor e Controlador de Nível:

Fabricante - "CIWAL" [46]

Tipo - Controlador magnético de nível para caldeira

Cabeça Dissipadora - Alumínio

Visor - Pirex

Pressão Máxima de Trabalho - 10 bar.

4.7.9 - MEDIDAS DE CONDUTIVIDADE

A medida da condutividade da água desmineralizada

no tanque de alimentação é feita por intermédio de um medi -

dor do tipo eletrodo concêntrico, com salda elétrica, cujo

sinal será indicado no local e/ou no painel mecânico.
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- Características do Medidor:

Fabricante,- "SIEMENS" [47]

Modelo - M 182

Pressão de Trabalho - 1 à 10 bar

Temperatura de Trabalho - 25 ã 160 C

Faixa de Medida - 0 à 10 pmho/cm.

4.7.10 - MEDIDAS DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO

A medida do teor de oxigênio dissolvido na água do

tanque de alimentação será feita pelo analisador de oxigênio

com saída elétrica, cujo sinal será indicado no local e/ou

no painel mecânico.

- Características do Medidor:

Fabricante - "SIEMENS" [47]

Modelo - OXYMAT 2, M 52007

Pressão de Trabalho - 1 ã 10 bar

Temperatura de Trabalho - 25 ã 16O°C

Faixa de Medida - 0 ã 100%.

4.7.11 - SISTEMA DE COLETA DE DADOS "SCD"

O sistema de coleta de dados recebe os sinais dos

vários sensores do circuito projetado, analisa e controla o

processo de teste.

A descrição do sistema está baseada no diagrama de

blocos designado pela Figura 21.

O sistema de coleta de dados consiste de cartões

de entradas analógicas que condicionam os sinais dos senso -

res diversos do circuito como: termopares da seção de testes

e do circuito, transmissor e controlador de pressão, medidor

de vazão, etc.
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Cada sinal pode ser selecionado individualmente

-com o ganho adequado ã aquisição do sinal.

O sinal dos vários sensores correspondentes aos

canais são em forma analógicas e são transformados em si-

nais digitais, numa freqüência de até 20 kHz, nos cartões

"ADC". Estes sinais são transferidos para o processador que

os endereça, sincroniza e controla, podendo emitir coman -

dos para a atuação de "reles" , através dos cartões de saí-

da, com o objetivo de controlar o processo de teste.

Os "relês" descritos podem ser as chaves que

comandam as válvulas solenõides.

Os sinais compilados no "Processador" são trans

feridos, através da "Interface", ao "Calculador", onde são

tratados e tabelados em tempo real.

A sistemática de entrada de dados no sistema po

de ser desenvolvida de acordo com as necessidades de cada

teste. Em casos, por exemplo, de tratamento estatístico de

dados, dispõe-se de biblioteca padronizada de programas.

0 sistema que é capaz de comandar todo o

so dr testes, via "Calculador", tem as seguintes caracte -

risticas [48 e 49]:

- 96 Canais de Entradas Analógicas

- 32 canais de saídas analógicas e/ou digitais

- Condicionamento com ganho individual, para todas as en -

tradas, ao nível de 1 10 V

- Conversor analógico/digital com freqüência máxima de 20

kHz

- Calculador (computador) com 187 "Y bytes" de memória

- "Display" (CRT) de 24 linhas com sistema de saída gráfi-

ca padronizada

- Duas unidades de fita magnética ("Cartridge") de 217

"Kbytes".
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Impressora térmica de linhas com 30 colunas, com velocida-

de de 400 linhas por minuto.

4.8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO CIRCUITO SIMULADOR

4.8.1 - INTRODUÇÃO

Feito o dimensionamento de todos os componen

tes do cirucito simulador, será feita a descrição detalhada

de todos os componentes fazendo referências ãs capacidades

dos equipamentos, potências requeridas e demais parâmetros

técnicos. As tubulações serão identificadas conforme: a se-

qüência do circuito, o fluido que é transportado e o diãme -

tro externo do tubo.

O fluxograma geral, representado pelo desenho 01,

mostra todos os componentes. 0 desenho 02 identifica as vál-

vulas e os instrumentos em geral, através de uma legenda.

4.8.2 - CÓDIGOS DE REFERÊNCIAS

As tubulações são designadas por uma identifica -

ção constituída por uma sigla composta das seguintes indica-

ções: diâmetro externo do tubo em mm, indicação convencional

do tipo de fluido transportado e do número de ordem da linha.

A linha de injeção, representada pela sigla 21 AI 100, signi

fica:

21 - Número inteiro próximo do diâmetro externo do tubo em

nun (21 ,3 mm)

AI - Água de injeção

100- Número da linha.

Inicialmente os equipamentos são numerados na se-

qüência do sentido do fluxo. Cada equipamento é identificado
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por uma sigla que o especifica e seu número, como: Tanque de

Alimentação (T 101), Seção de Testes (ST 201), condensador

(CD 230).

A linha de injeção que parte do tanque de alimenta

ção recebe o nome 21 AI 100, a sua derivação recebe o nome

21 AI 110. A linha 100 foi derivada da linha 110. As deriva -

ções que partem do tanque de alimentação recebem os números :

140, 160 e 170. As linhas em séries são constituídas de núme-

ros crescentes.

Todas as linhas, além de codificadas, são designa-

das pelos seus nomes.

4.8.3 - CIRCUITO DE PREPARAÇÃO DA ÁGUA E INJEÇÃO

As identificações se referem ao fluxograma geral,

representado pelo desenho 01.

0 circuito acima compõe-se de um tanque de alimen-

tação (T 101), de formato cilíndrico, com tampas em formas de

calotas toroidais, com capacidade de armazenagem de 900 l de

água desmineralizada para injeção na seção de testes, após

esta ter sido aquecida ou resfriada no circuito de preparação.

Para conseguir a temperatura da água de injeção,na

condição do teste proposto, é feito o aquecimento ou o res-

friamento desta. O aquecimento é feito pelo pré-aquecedor elé_

tricô (PA 140), com potência de 19,5 kW, por recirculação a-

través da bomba centrífuga (B 141) ligada as tubulações "40

AI 140" e "40 AI 144". O resfriamento é feito pelo resfriador

(RE 401), com carga térmica de 80.000 kcal/h (93 kW), por re-

circulação através da bomba (B 141), ligada as tubulações "40

AI 140", "40 AI 150", "40 AI 152", "40 AI 153" e "40 AI 144".

Esta seleção é feita por válvulas de esfera inseridas nas tu-

bulações.
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Para injetar água na seção de testes e evitar a

sua evaporação ao passar pelo pré-aquecedor, o tanque de ali_

mentação é preSsurizado coro ar comprimido, através do com-

pressor (C 501) e da linha "12 AC 510".

A injeção da água na seção de testes é feito sob

pressão de ar comprimido, agindo na parte superior do tan-

que de alimentação, pela linha "21 AI 100". Para seções de

testes simples, como tubular e anular, a injeção é feita pe-

la caixa inferior das seções de testes, através de abertura

da válvula solenóide (VS 101) e fechamento da (VS 102). Pa-

ra a seção em feixe, a injeção é feita através da linha "21

AI 110", pela abertura da válvula solenõide (VS 102) e pelo

fechamento da válvula solenóide (VS 101). Neste caso a água

entre pelo espaço anular, onde simula o "Down Comer" do rea-

tor.

A pressão de ar comprimido agindo na parte supe -

rior do tanque de alimentação é mantida num valor para ven-

cer a da seção de testes, mais as perdas na tubulação, atra-

vés da válvula redutora de pressão (VCP 501), com piloto, fa

bricada pela "SARCO" [39].

A medida da vazão da água injetada, em função da

seção de testes, é feita por um único medidor (MF 101), fa-

bricado pela "MANUTEC" [34], com vazões ajustadas pelas vál-

vulas de controle (VC 101 e VC 111), da "MASONEILAN" [33]. O

medidor é acoplado com sistema emissor de pulsos para regis-

tro no "Sistema de Coleta de Dados" (SCD). Este sistema foi

descrito no item referente â "Instrumentação". A faixa de va

zão medida é de 7 ã 2000 l/h, com erro máximo, para baixas

vazões, de 1,5%.

0 filtro (F 101), fabricado pela "YARWAY" [36],ins

talado antes das válvulas de controle e do medidor de vazão,

evita a penetração de corpos estranhos nestes equipamentos

sensíveis.
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4.8.4 - CIRCUITO DE PRESSURIZAÇAO DA SEÇÃO DE TES

TES

Para simular o final da fase de descompressão

("blow-down") do acidente por perda de refrigerante do rea -

tor, o simulador possui a caldeira elétrica, de 126 1 de ca-

pacidade, com potência de 19,5 kw. A caldeira simula a atmos

fera e pressão de vapor no conjunto: vaso de pressão da cal-

deira, tubulações que ligam esta com as caixas superior e in

ferior das seções de testes e seção de testes.

As tubulações que ligam a caldeira elétrica com

as caixas superior e inferior são "21 V 310" e "21 V 320".No

inicio da injeção de água na seção de testes a caldeira é i-

solada destas pelo fechamento das válvulas solenóides (VS 311

e VS 321).

A linha de alimentação da caldeira elétrica par-

te do tanque de alimentação e é designada pelo código "21 AA

170". 0 nível de água na caldeira é mantido num certo valor,

pela válvula solenóide (VS 171), fabricada pela "ASCOVAL"[37],

pela atuação do sensor e controlador magnético de nível (CN

301), fabricado pela "CIWAL" [46].

4.8.5 - CIRCUITO DE RECUPERAÇÃO DO VAPOR E CONDEN

SADO

Para recuperar o condensado formado na caixa su-

perior da seção de testes, esta é conectada ao tanque de re-

colhimento (T 251), de 110 l, pela linha "21 A 240".

0 nível de água no tanque de recolhimento é manti

do constante, através do controlador do nível (CN 251), pela

válvula solenóide (VS 251) conectada â entrada do condensa -

dor (CD 230) pela linha (ARC 250).
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O vapor produzido na seção de testes é condensado

no condensador tubular (CD 230), com carga térmica de 300.000

kcal/h (348 kW) e drenado ao tanque de compensação (T 102) ,

de 900 t,

A pressão do vapor na seção de testes é mantida

no valor pré-ajustado, pelas válvulas de controle (VCP 211 e

VCP 221), fabricadas pela "MASONEILAN" [351. Isto é feito a-

través do controlador de pressão (CP 201), da "FICHER CON-

TROLS" [44].

A pressão do vapor na entrada do condensador é

mantida, no valor pré-ajustado, pela válvula redutorc de

pressão (VRP 225), auto operada, com piloto e fabricada pela

"SARCO" [39], Este valor pré-ajustado é para vencer a queda

de pressão total no condensador, o diferencial de pressão no

purgador (P 231) e a perda através da tubulação (40 CD 230).

Este valor é função da vazão da água de injeção e destina a

manter no tanque de compensação a pressão atmosférica, com o

suspiro (S 102) aberto.

O condensado, recuperado no tanque de compensação,

pode ser drenado ao tanque de alimentação por gravidade, a-

través da linha (40 AI 160). Neste caso a pressão dos tanques

devem ser equalizadas pela linha de ar comprimido (12 AC 520),

através da abertura da válvula (V 521). A drenagem para o

tanque de alimentação pode ser feita por circulação forçada,

através da bomba (B 141) e passando a água pela válvula (V 163).

A água do tanque de compensação poderá ser res-

friada diretamente através do resfriador conectando-o a este

tanque. Esta conexão é feita através das linhas "40 AI 160",

"40 AI 140", "40 AI 150" e "40 AI 152", por manobras de vál-

vulas.

A bomba centrífuga (B 411) recalca água vindo da

torre de refrigeração do "Circuito Térmico N9 1" [31], para

o condensador e o resfriador.
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4.9 - DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DO CIRCUITO SIMULADOR

0 ajuste inicial da vazão, no medidor "MF 101", é

feito fazendo a água circular do tanque "T 101" até o tanque

"T 251". Isto é feito com a seção de testes fria, com a água

passando por ela e através da linha "21 ARE 125", com as vál̂

vulas solenóides "VS 101 e VS 125" abertas.

A seguir, a seção de testes é drenada através da

válvula "VD 201" e em seguida, a caldeira elétrica é ligada

as caixas superior e inferior das seções de testes, através

da abertura das válvulas solenóides "VS 311 e VS 321".

Ao mesmo tempo em que o conjunto, caldeira, tubu-

lação e seção de testes, está sendo pressurizado com vapor ,

com a pressão num valor jcé-determinado, a água de injeção

está sendo circulada no pré-aquecedor "PA 140". Tão logo a

pressão e a temperatura da água de injeção são fixadas nos

valores do teste, a potência elétrica é aplicada na seção de

testes. Esta potência é tal que simula o fluxo de calor resî

dual dcs elementos combustíveis do reator. Ao mesmo tempo,os

valores das temperaturas nas várias alturas da seção de tes-

tes são acompanhados pelo "Sistema de Coleta de Dados" (SCD).

Tão logo o valor da temperatura da parede da se-

ção de testes atinge o valor desejado, a caldeira é isolada

pelo fechamento das válvulas solenóides "VS 311 e VS 321".

Neste instante, é injetada água na seção de testes pela aber

tura da válvula solenóide "VS 101".

Os valores da temperatura da água de injeção e da

pressão do vapor na seção de testes são acompanhadas pelo

"SCD", através dos transmissores de temperatura e pressão"MT

201" e CP 201". Assim, os valores das temperaturas transitó-

rias da parede da seção de testes, nas várias cotas, são re-

gistradas no "SCD".



A fase transitória tea o seu fim quando os valores

das temperaturas indicadas estacionaram nua valor próximo a

temperatura de saturação, corresponde a pressão de teste.

São testadas várias vazões de água ds injeção*no estado

transitório, para um determinado fluxo de calor aplicado na

seção de testes e determinado o valor da vazão onde ocorre a

"crise de ebulição" (20).

A crise de ebulição é tal que a temperatura da £

rede da seção osciia drasticamente porque não ocorre o conta-

to efetivo da água com a Darede. Este contato é interrompido

por película ondulante anular de vapor. Assim, a temperatura

da parede pode atingir valor elevado e sem controle.

Este fluxo de calor aplicado onde ocorre a "crise

de ebulição", para a vazão medida, é chamado de "fluxo de ca-

lor crítico".

4.10 - ANALISE DAS TRANSFORMAÇÕES TERMOHIDRÃULICAS DO

FLUIDO, NO ESTADO ESTACIONÁRIO

Por balanço de massa e energia nos vários pontos

do circuito são analisadas as prováveis transformações; em fun-

ção do primeiro principio da termodinâmica, que

ocorrem nos equipamentos, como por exemplo:

- Na tubulação de vapor saturado, as transformações que ocor-

rem entre um ponto â montante e outro â jusante estão asso-

ciadas a perda de calor, a qual ocorre ã temperatura cons -

tante e a queda de pressão que é um processo a cntalpia
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constante. Assim, nesta tubulação as transformações termo-

dinâmicas do fluido, entre os pontos, está associada a uma

combinação das transformações isotérmica e isoencálpica.

- Numa válvula ou no purgador, a superfície de troca de ca-

lor é muito pequena, as transformações termodinâmicas do

fluido circulante entre os estados antes e após estes equi

pamentos estão situadas numa adiabática (transformação sem

troca de calor), ao aplicarmos a primeira lei da termodinâ

mica, chegamos a conclusão que estes estados estão situa -

dos numa isoentálpica (entalpia constante).

Assim, são analisadas as transformações termodinâ

micas do fluido, no estado estacionário, no que se referem a

pressão (p), a temperatura (T) e ao título de vapor (X). A a-

nálise foi feita para a vazão máxima de injeção, na seção de

testes em feixe, de 2000 l/h e com as seguintes pressões de

testes: 6 bar, 5 bar e 3,75 bar.

Nesta análise, adotou-£e uma diferença, entre a

temperatura da água de injeção e a temperatura de saturação

("subsaturação"),de 20°C e foi aplicado um fluxo de calor

constante de 7 W/cm2 na seção de testes em feixe de 25 ele-

mentos.

Estas análises são ilustradas pelas Figuras de N9s

22 â 24 e os pontos do circuito são designados como seguem:

1 - Saída do Tanque de Alimentação

2 - Entrada na Seção de Testes em Feixe

3 - Ponto onde se tem líquido saturado na Seção de Testes

4 - Saída da Seção de Testes

5 - Entrada na Válvula de Controle de Pressão

6 - Snída da válvula de Controle de Pressão

7 - Entrada na Válvula Redutora de Pressão

8 - Saída da Válvula Redutora de Pressão

9 - Entrada no Condensadcr

10 - Saída do Condensador

11 - Entrada no Purgador
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12 - Saída do Purgador

13 - Entrada no Tanque de Compensação.

4.11 - DIMENSIONAMENTO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DAS TUBULA

COES E TANQUES

Inicialmente foi escolhido os materiais do isolan

te térmico e o do revestimento protetor do isolante térmico.

A seguir, estimou-se o valor da temperatura ambiente média

e a temperatura externa do revestimento do isolante. Esta

temperatura estimada para o revestimento é um valor limite

para uma pessoa não se queimar ao tocar no revestimento pro-

tetor do isolamento.

A seguir, estabeleceu-se um modelo das perdas de

calor, por convecção natural do ar no ambiente do circuito e

por radiação através das paredes externas do isolante. Poste

riormente,calculou-se a espessura do isolamento e adotou-se

um valor disponível pelo fabricante, com segurança.

Os materiais adotados e os parâmetros térmicos e

de transmissão de calor são:

- Material do Isolamento Térmico: Lã de Rocha, classe AL..,fa_

briçado por "ROCKWOOLBRÃS" [50]

- Temperatura Limite de Trabalho: 250°C

- Condutibilidade Térmica Média do Isolante: 0,035 kcal/hm°C

- Material do Revestimento Protetor: Chapa corrugada de Alu-

mínio

- Temperatura Ambiente Média: 30°c

- Temperatura da Superfície Externa da Chapa de Alumínio:

60°C

- Emissividade de Radiação da Chapa de Alumínio: 0,09, Se-

ção E.2.1 da Referência [51].
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O modelo de cálculo adotado é feito como segue:

hr " er 0(Ter " Tar")/(Ter " Tar> ' o n d e :

h - Coeficiente de Transmissão de Calor por Radiação atra-

vés da Superfície do Revestimento Protetor

e - Emissividade da Chapa do Revestimento

o - Constante de Stefan - Boltzmann

T - Temperatura Externa do Revestimento em °K

T - Temperatura do Ar no Ambiente do Circuito em K.ar

0,333

h = 1,13 (AT) , fórmula empírica,válida para

convecção natural em cilindros verticais, obtida na seção

E.5.4 da referência [51].

A T - Ter " Tar

U = h + h , onde

U - Coeficiente Global de Perda de Calor.

0 fluxo de calor perdido é obtido por:

• = U AT

- Resumo dos Cálculos:

h r = 0,5662 kcal/hm
J°C

h = 3,51 kcal/hmlOC

4 =122,2 kcal/hm2 = 0,142 kW/mJ

A espessura do isolamento térmico (e,.) é calcula

da por:
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2A *T
pe ~

 Tar* , fórmula

de .in _fe_ •
•A di (h+0,9 hr)

obtida pela Equação 15.9 da referenda [52J , onde:

A - Condutibilidade Térmica Média do Isolante

T - Temperatura da Parede Externa do Tubo ou do Tanque

d - Diâmetro Externo do Isolamento

d. - Diâmetro Interno do Isolamento

Na equação acima a variável desconhecida é o diâ-

metro externo do isolamento, determina-se este valor, em fun-

ção das variáveis conhecidas, por tentativas, assim tem-se :

- Tanque de Alimentação:

d. = 812,7 mm, superdimensionando "T " para 200 C, têm-se:

d = 920 mm, e = 54 mm (calculada).

A espessura da camada disponível pelo fabricante

é de 63 mm.

- Tanque de Recolhimento:

d. = 408 mm, superdimensionando "T " para 200 C, tem-se :

d = 510 mm, e = 51 mm (calculada e disponível).

- Tanque de Compensação:

d, « 812,7 mm, superdimensionando "T " para 100 C, tem-se;

dg = 850 mm, e.fc = 18,7 mm.

A espessura mínima recomendada pelo fabricante é

de 25mm.

- Demais Tubulações e Trocadores de Calor
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A espessura ê a mínima recomendada pelo fabrican-

te do isolante (25 mm).

4.12 - ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE DAS TUBULAÇÕES

O traçado das tubulações foi feito de tal sorte

que o sistema tem â princípio, "flexibilidade". Diz-se que

uma tubulação é flexível, quando as tensões máximas atuantes

nos pontos, cm decorrência das variações das temperaturas que

a mesma está submetida e as restrições às livres dilatações

pelos pontos de fixações, estão acima do valor da tensão ad-

missível, devido aos esforços de dilatações.

A tensão admissível,devido aos esforços de dilata

ções, é dada a seguir, de acordo com a norma "ANSI.B.31",por:

S = 1,25 S + 0,25 S. , fórmula dada pela equaçãoc n

20.9 da referência [52], onde:

S - Tensão Admissível do Material à Temperatura Ambiente

S. - Tensão Admissível do Material ã Temperatura Máxima de

Trabalho.

Como a tubulação é de aço inoxidável e consideran

ratura máxima de trabalho de 200°C, ei

valor para a tensão admissível de 1870 kgf/cm2.

do a temperatura máxima de trabalho de 200°C, encontra-se um

4.12.1 - MÉTODO ADOTADO

Foi adotado para o cálculo o método simplificado

da "Viga em Balanço Guiada" [52]. Como a temperatura de tra-

balhe máxima e os diâmetros externos das tubulações são bai-

xos, este método simplificado dá, na maioria das vezes, re-

sultados a favor da segurança. Ou seja, encontramos para as

tensões valores maiores do que as que realmente atuam sobre

os tubos.
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Para a verificação ca flexibilidade da estrutura,

foi escolhido o trecho mais curto com dois pontos fixos e

mais "crítico" sob o ponto de vista de flexbilidade, que é

o situado entre a salda do tanque de alimentação e a entrada

na caixa inferior das seções d' testes. 0 Desenho isométrico

N9 14 nos mostra o trecho vertical de 600 run de comprimento

o qual está submetido a uma ter:são máxima de 1500 kgf/cm* ,

quando submetido a uma variação de temperatura de 200 C.

A expressão que calcula o valor desta tensão é:

S = 3 Ec dp e(L-|+L3) fórmula obtida pela E-

H
quação 21.5 da Referência [52], onde:

L2 - Lado Vertical Considerado

L. - Lado Adjacente ao Tanque de Alimentação

Lj - Lado Adjacente â Seção de Testes

e - Dilatação Unitária do Material, Função da Variação de

Temperatura

E - Módulo de Elasticidade Transversal do Material,c

4.13 - LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS

Na Tabela 8, é apresentada uma relação indicativa

do material a ser usado.

4.14 - ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PROJETO

£ dado a seguir uma estimativa de custos dos ele-

mentos do circuito, incluindo a montagem, tomando como base

pesquisas feitas cm novembro de 1981 c tomando como unidade

de custo o valor Cr$1.000,00.
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4.14.1 - COMPONENTES MLCANICOS

a - Tanques, visores e controladores de níveis, válvulas,

tros, bombas, caixas das s&^ões de testes, pré-aquecedor

elétrico, resfriador, condensador, purgador e caldeira e-

létrica 20.000

b - Tubulações de aço inoxidável e aço galvanizado, acesso -

rios das tubulações, suportes, etc. . 1.500

c- Isolamento térmico, incluindo instalação 1.000

d - Estrutura metálica 1.000

Sub-Total 1 23.500

A estimativa acima foi levado em conta a utiliza -

ção de inúmeros sistemas e equipamentos do Laboratório de Ter

mohidráulica da NUCLEBRÁS, como: ponto rolante, sistema da

água desmineralizada, sistema de ar comprimido, rede de água

de refrigeração (serviço), torre de resfriamento, etc.

4.14.2 - COMPONENTES ELÉTRICOS

- Cabos, caixas de passagens, ferragens diversas, eletrodutos,

barras de cobre, resistências elétricas, incluindo monta-

gens 2.000

• <

A estimativa acima foi considerada a utilização da

subestação e retificador existentes no Laboratório de Termohi-

dráulica da NUCLEBRÁS.

4.14.3 - INSTRUMENTAÇÃO E PAINEL DE CONTROLE

Manômctros, termômetros, medidor do condutividade, medidor

de teor de oxigênio, medidor de vazão, controladores,trans-

missores, conversores, chaves de níveis 7.000
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4 . 1 4 . 4 - OBRAS CIVIS

- C a n a l e t a s , g a l e r i a s para barramento e l é t r i co ,bases , e t c . 1 .000

4 . 1 4 . 5 - MONTAGENS

c. - Mecânica 6.000

b - Instrumentação e Painel de Controle 3.000

Total Geral 42.500

A estimativa acima não inclui o "Sistema de Coleta

de Dados", o qual poderá ser acoplado a qualquer outro circuil

to, para o controle de um processo.
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5. CONCLUSÕES

No presents trabalho desenvolveu-se o projeto de um si-

mulador da refrigeração de emergência, para os reatores "PWR"

com a injeção do sistema de emergência feita pela "perna

fria".

Com pequenas modificações, o circuito simulador poderá

testar, também, a refrigeração de emergência nos reatores

"BWR" ou "PWR" com sistema de refrigeração de emergência de

dupla injeção. Isto é feito, através de uma derivação da li-

nha "21 AI 110", conectando-a num outro bocal da caixa supe-

rior das seções de testes, conforme Figura 25. Esta linha si_

mulará a injeção do topo para a base dos elementos combustí-

veis.

0 circuito poderá, também, simular o efeito "by-pass" .

Este efeito é tal que, ao invés da água do sistema de emer-

gência percorrer o núcleo do reator de baixo para cima, des-

viará uma parte ou toda, através da ruptura da tubulação rora

pida, para o prédio de contenção do reator. Este efeito será

simulado conectando-se uma derivação após a saída da válvula

de retenção (VR 101) e ligando-a a um vaso. O volume deste

vaso deverá ser tal que mantenha uma proporção equivalente:o

deste para a seção de testes e o do prédio da contenção para

o volume total do circuito primário do reator "PWR". 0 vaso

deve estar pressurizado como a seção de testes.

0 circuito contém as caixas inferior e superior (Dese -

nhos 11 e 12), que poderão ser conectadas ã seções de testes;

desde â de um simples tubo sujeito a um escoamento interno,a

té a uma seção em feixe de 25 elementos aquecedores.

O projeto das seções de testes no que se refere ao mate

rial, pontos de colocação e número de termopares, bocais pa-

ra conexões de medidores de pressão e outros sensores, não

foi incluído no presente trabalho. Este projeto deverá ser

feito após a conclusão do circuito, em função das campanhas

de testes a serem programadas.
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A injeção de água, através de ar comprimido, tem o inco-

veniente de aumentar o conteúdo de ar dissolvido, acarretando

um aumento da fração de vazio durante a ebulição. Constata-se

que a velocidade de remolhamento é diminuída, quando a quanti

dade de ar dissolvido aumenta e isto é ressaltado na referên-

cia [3] no item: Influência do gás dissolvido. Este incoveni-

ente pode ser evitado, conectando uma bomba de deslocamento

positivo, do tanque de alimentação até a seção de testes. Ne£

te caso, o pré-aquecedor elétrico deveria ser ligado após a

descarga desta bomba, para evitar a evaporação da água. Assim,

a potência requerida ao pré-aquecedor,na vazão máxima de inje

ção de 2000 -t/h, seria de 300 kW. Isto aumentaria o custo da

instalação e a operação estaria sujeita à flutuação da tempe-

ratura na saída do pré-aquecedor,sugerindo-se, portanto, um

estudo de comportamento, visando eventualmente uma modifica -

ção do sistema, quando da realização dos testes de comissiona

mento do circuito.

Devido a expansão no purgador, forma-se vapor na sua

saída com o título na ordem de 5%, conforme balanço de massa

e energia, para a vazão de injeção de 2000 l/h e fluxo de ca-

lor aplicado na seção de testes em feixe de 7 W/cm*, com a

pressão de teste de 6 bar e a temperatura de injeção de 140 C.

Como o vapor que se forma vai para o tanque de compensa-

ção, este é perdido para a atmosfera. Assim, perde-se água ,

nas condições acima, na proporção de 100 kg/h. A quantidade

de água a ser reposta pelo sistema de produção de água desmi-

neralizada deve ser superior ã 100 kg/h.

Durante a execução do presente projeto, deverá ser feito

o detalhamento da montagem, assim como o projeto dap funda-

ções e dos suportes das tubulações. Deverá, também, ser feito

o projeto da alimentação elétrica e proteções dos motores das

bombas, incluindo sistemas de intertravamento, assim como da

alimentação elétrica das seções de testes, pré-aquecedor, cal̂

deira, válvulas solenóides e demais sensores.
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Com a água na saída do condensador drenada ao tanque

de compensaçãor o circuito poderá fazer testes oon pressão l_i

geiramente superior ã atmosférica, para vazões de injeção,de

até 70 t/h, em seções de testes simples como: tubulares e

anulares. Devido as quedas de pressões no condensador e no

purgador, a pressão de teste mínima, para a vazão máxima de

injeção de 2000 l/h na seção em feixe, será de aproximadamen

te 2,5 bar (absoluta).

Entretanto, se o vapor formado nas seções de testes for

jogado para a atmosfera, o circuito poderá fazer testes ã

pressão atmosférica para quaisquer vazões de injeção.

O presente projeto foi realizado, tendo em vista uma

grande felxibilidade da sistemática operacional para que se-

ja possível simular diversas situações de testes, bem como

efetuar futuras modificações que venham a se fazer necessá -

rias, após a realização do conjunto de testes de comissiona-

mento .
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TABELA 1 - RESUMO DE EXPERIÊNCIAS REALIZADAS EM CIRCUITOS SIMULADORES

Laboratório
ou Firma

(Pais)
(Ano)

Siemens [10]

(Alemanha)

(1972)

Fiat Sorin[11]

(Itália)

(1972)

Descrição das Seções
de Testes

Feixe de 340 varetas constituí-

das de tubos de inconel, com

diâmetros externo e interno,res

pectivamente, de 10,7 mm e 8,7

mm. Comprimento aquecido de

2980 mm

Feixe de 21 varetas constituí-

das de tubos inconel, com diâ-

metros externo e interno, res-

pectivamente, de 9,8 mm e 9,06

mm. Com o passo da distribuiçãc

de 12,9 mm e um comprimento a-

quecido de 1184 mm .

Tipo do Experimento

Injeção da base para cima

(reinundaçao) e de cima pa

ra baixo. Aquecimento em

três regiões concentricas

para simular a distribui-

ção da potência radial. A-

quecimento indireto. Fluxo

de calor aplicado na forma

cosseno

Injeção da base para cima.

Aquecimento direto e fluxo

de calor aplicado uniforme

Parâmetros
Testados

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Ãgua de Injeção

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Faixa

500-800 °C

1 - 6 bar

4 - 3 Wcm*

3-13 cm/s

25-65 °C

800-1000 °C

Atmosférica

1-5,3 W/cmJ

0,5-1,5 em's



Cise (12]

(Itália)

(1972)

Seção Tubular com o t.ubo de a

ço i">xidâvel "AISI-304", com

diâmetros externo e interno.

respectivamente, de 25 rom e 23

mm. Comprimento aquecido de

4000 mm

Seção Anular, com o tubo inter

no em aço inoxidável "AISI-31G

com diâmetros externo e inter-

no, respectivamente, de 25 mm

e 23 mm. 0 diâmetro hidráulico

é de 7,5 mm. 0 comprimento a-

quecido é de 4000 mm.

Seção Anular, com o tubo inter

no em aço inoxidável "AISI-347",

com diâmetros externo e inter-

no, respect ivaraente, de 20 mm

e 18,2 mm. 0 diâmetro hidrãuLi

Injeção da base para cima.

Aquecimento direto e flu-

xo de calor uniforme

Injeção de base para cima.

Aquecimento direto e flu-

xo de calor uniforme

Injeção de base para cima.

Aquecimento indireto e

fluxo de calor uniforme

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste
Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

400-800 °C

1 - 10 bar

1-5,3 W/cm1

5-40 cm/s

30-151 °C

400-800 °C

1 - 1 0 bar

1-5,3 W/cm1

5-40 cm/s

30-151 °C

400-800 °C

1 - 1 0 bar

1 - 5,3 W/cm2

00



"United King-

Dom" (13)

(Inglaterra)

"Hitachi

Research

Laboratory^:

(Japão)

(1967)

co é de 7,5 min. Comprimento a-

quecido de 4000 mm

Feixe de 7 elementos aquecedo-

res, constituídos de tubos de

aço inoxidável, de diâmetros

externo e interno, respectiva-

mente, 12 mm e 10,3 mm, dentro

de um envõlucro cilíndrico

Feixe de 36 elementos aquece~

dores, constituídos de tubos

de aço inoxidável "SUS-27M,de

diâmetros externo e interno,

respectivamente, 19,5 mm e

17,5 mm, distribuídos em arran

jo quadrado com o passo de

19,5 mm. Comprimento aquecido

na faixa de 1550 mm à 2500 mm

Injeção do topo para a ba-

se (ducha). Aquecimento di-

reto e fluxo de calor apli-

cado uniforme

Injeção do topo para a base

(ducha). Aquecimento dire-

to e fluxo ôe calor aplica

do uniforme

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

Temperatura Má-

xima da Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Potência Máxima

Aplicada

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

5-40 cm/s

30-151 °C

850 °C

1 bar

0,74 W/cm»

69,5 cm/s

20-95 °C

250-600 °C

1 bar

5 kW

2,3-11,5 cro/í

ã ambiente



"Hitachi

Research

Laboratory*! 16
(Japão)

(1967)

Centro de

Estudos Nu-

cleares de

Grenoble [3

e 9]

(França)

(1972)

Feixe de 49 elementos aquecedo

res, constituídos de tubos de

aço inoxidável, de diâmetros

externo e interno, respectiva-

mente, 14,5 mm e 12,5 mm, dis-

tribuídos em arranjo quadrado

com o passo de 18,75 mm, den-

tro de uma contenção quadrada.

Comprimento aquecido de 3600

mm.

Seção Anular, com o tubo inter

no em aço inoxidável, com o

diâmetro externo de 20 mm. 0

diâmetro hidráulico é de 10

mm. Comprimento aquecido na

faixa de 1000 a 3600 mm

Seção Anular com o tubo inter-

no em inconel, com diâmetros

interno e externo, respectiva

mente, de 10,2 mm e 8,2 mm.

Injeção da base para cima

e do topo para a base (du-

cha) . Aquecimento indireto

e fluxo de calor aplicado

na forma cosseno

Injeção da base para cima.

Aquecimento direto e fluxo

de calor aplicado uniforme

Injeção da base para cima.

Aquecimento indireto e flu

xo de calor aplicado uni-

forme

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Potência Apli-

cada

Vazão de Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

410-620 °C

1 bar

89-283 kW

29-60 t/aáxi

32-60 °C

400-900 °C

atmosférica

1-6 W/cm2

2-18 cm/s

10-80 °C

400-700 °C

atmosférica
O



Resistência de aquecimento da

Kanthal. Diâmetro do fio de

1,12 mm e diâmetro da espiral

de 3,8 nun

Seção Tubular com o tubo de

inconel "600", com diâmetro

externo e interno, respectiva-

mente, de 13,6 mm e 9,2 mm

Feixe de 25 varetas constituí

das de tubos de inconel "800",

com diâmetros externo e inter-

no, respectivamente, de 10,7

mm e 9,52 mm. Resistência de

aquecimento da Kanthal. Diâ-

metro do fio de 1,3 mm e diâ-

metro da espiral de 3,8 mm

Injeção da base para cima.

Aquecimento direto e fluxo

de calor aplicado uniforme

Injeção da base para cima.

Aquecimento indireto e flu

xo de calor aplicado na

forma cosseno

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Temperatura da

Água de Injeção

3-5 W/cm»

5-18 cm/s

80°C

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Subsaturaçao da

Água

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Velocidade de

Injeção

Subsaturaçao da

ÂTiÊ.

300-900 WC

1 - 6 bar

3-7 W/cmJ

5-18 cm/s

20-80 °C

300-900 WC

V - 6 bar

3-6 W/cmJ

2,5-15 cm/s

20-80 °C



"General I Feixe de 49 elementos aquece-

Electric" [17J dores, constituídos de tubos

(Estados

Unidos)

(1971)

de aço inoxidável "ASTM A 269"

* ou de Zircaloy, com diâmetros

externo e interno, respectiva-

mente , de 14,5 mm e 11,1 mm.

Resistência de aquecimento da

Nikrothal e isolada com oxido

de magnésio

"Westinghouse1

projeto
"FLECHT" 118
(Estados

Unidos)

(1971)

Feixe de 49 elementos aquecedo

res, constituídos de tubos de

aço inoxidável "AISI 347",com

diâmetros externo e interno,

respectivamente, de 10,7 mm

e 9,5 mm. Resistência de aque-

cimento da Kanthal A.. Diâme-

tro do fio de 0,9 mm e diâme-

tro da espiral de 3,8 mm. Com-

primento aquecido de 3657 mm

Feixe de 49 elementos aquecedo
res, constituídos de tubos de

Zircaloy 4, com diâmetros ex-

terno e interno, respectiva-

I

Injeção do topo para a base! Temperatura da 1500-950 WC

(ducha). Aquecimento indi- | Parede

reto e fluxo de calor apli-l Pressão de Teste

cado na forma cosseno Velocidade de

j Injeção

j Subsaturacao da

Água

1 - 21 bar!

3,8-15,2 |

cm/s !

30-130 VC

Injeção da base para cima.

Aquecimento indireto. Flu-

xo de calor aplicado na for

ma cosseno. Decaimento da

potência com o tempo.

Injeção da base para cima.

Aquecimento indireto e flu

xo de calor aplicado na

forma cosseno. Decaimento

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Subsaturacao da

Ãgua

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

900- 1200 VC

2-6,3 bar

6,7-13,6

W/cm1

9-105 °C

900 -1200°C

2-6,3 bar



mente, de 10,7 mm e 9,5 mm. Re

i I sistência de aquecimento da

Kanthal A-. Diâmetro do fio de

0,9 mm e diâmetro da espiral

de 3,8 mm. Comprimento aqueci-

do de 3657 mm

Feixe de 100 elementos aquece-

dores, constituídos de tubos

de ago inoxidável, com diâme-

tros externo e interno, respec

tivãmente de 10,7 mm e 9,5 mm.

Resistência de aquecimento da

Kanthal A.. Diâmetro do fio de

0,9 mm e diâmetro da espiral

de 3,8 mm. Comprimento aque-

cido de 3657 mm

da potência com o tempo

Injeção da base para cima

e do topo para a base (du-

cha) . Aquecimento indireto

e fluxo de calor aplicado

na forma cosseno. Decaimen

to da potência com o tempo

Fluxo de Calor

Aplicado

Subsaturaçao da

Água

Temperatura da

Parede

Pressão de Teste

Fluxo de Calor

Aplicado

Vazão de Inje-

ção

Subsaturaçao da

Água

•

6,7-13,6

W/cm1

9-105 °C

560-760 °C

1,5-4,2 bar

4-10 W/cm*

950-2210

cmJ/s

83-111 °C
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TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DO PRÊ-AQUECEDOR

Potência Total : 19,5 kW

Tipo: Elétrico, com elementos aquecedores de Resistências

elétricas submersas

Potência total de cada Resistência: 1,5 kW, controlável

de 0 â 100% da potência total

Tensão Aplicada aos Elementos de Resistência Elétrica:

220 V em CA.

Número de Elementos Aquecedores: 13

Distribuição dos Elementos Aquecedores: Quadrada com pas-

so de 80 mm

Passagem da Água: Cruzada em relação aos elementos aquece

dores

Número de chicanas: 2

Número de Espaçadores: 4

Forma: Cilíndrica

Altura: 600 mm

Diâmetro: 400 mm

Volume do Pré-Aquecedor: 75 £

Bocais de Entrada e Saída: Flangeados com diâmetro nomi-

nal 1 1/2", tipo "slip-on" (Anel simples), classe de press

são 150 Lbs.

Material do Vaso de Pressão e Tampa* Aço Inoxidável

"ASTM A 312"

Forma de Tampa: Disco reto
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TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS DO RESFRIADOR

- Tipo: "AES", padrão "TEMA", com uma passagem no casco e

duas passagens nos tubos

- Area de Troca de Calor: 1,86 m2

- Carga Térmica: 80.000 kcal/h

- Coeficiente Global de Transmissão de Calor: 791 kcal/hm2°C

- Coeficiente de Película Interna: 4385 kcal/hmJ°C

- Coeficiente de Película Externa: 2069 kcal/hm2°C

- Dimensões dos Tubos.: d.= 16 mm e d « 19 nun

- Comprimento dos Tubos: 1,2 m

- Número de Chicanas: 6

- Espaçamento entre as Chicanas: 171,4 mm

- Velocidade Média nos Tubos: 0,853 m/s

- Velocidade Média no Casco : 0,27 m/s

- Número de Tubos: 26

- Vazão de Ãgua Desmineralizada no Casco: 8 mJ/h

- Vazão de Ãgua de Refrigeração nos Tubos: 8 m'/h

- Diâmetro Interno do Casco: 211 mm

- Diâmetro Externo do Casco: 219 mm

- Queda de Pressão nos Tubos: 0,04 bar

- Queda de Pressão no Casco : Desprezível

- Diâmetro Externo da Tampa do Casco: 279,4 mm

- Diâmetro Interno da Tampa do Casco: 273,1 mm

- Diâmetro Externo do Cabeçote Fixo : 209,6 mm

- Diâmetro Interno do Cabeçote Fixo : 203,2 mm

- Diâmetro Externo da Tampa do Cabeçote Flutuante: 177,8 mm

- Diâmetro Interno da Tampa do Cabeçote Flutuante: 171,5 nun

- Diâmetro do Espelho Fixo : 245,1 mm

- Espessura do Espelho Fixo: 15,9 mm

- Diâmetro do Espelho Flutuante: 196,9 mm

- Espessura do Espelho Flutuante: 15,9 mm

- Diâmetro do Tampo do Carretei : 308 mm

• Espessura do Tampo do Carretei: 28,6 mm

- Flanges do Casco e do Cabeçote Estacionário: Tipo "Slip-

on", diâmetro nominal 1 1/2", Classe de pressão 150 lb.
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Material dos Tubos do Trocador: Aço inoxidável "ASTN A

312", da "SANDVIK"

Material dos Outros Componentes: Aço inoxidável "ASTM A

312"

Material das Juntas dos Flanges: Amianto especial
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TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS DA CALDEIRA ELÉTRICA

Potência Total: 19,5 kw

Tipo: Elétrica, con os elementos aquecedores submersos na

água

Potência Total de Cada Resistência: 1,5 kw, controlável de

o ã 100% da potência total

Número de Elementos Aquecedores: 13

Distribuição dos Elementos Aquecedores: Quadrada com pas-

so de 80 mm

Tensão Aplicada aos Elementos de Resistência Elétrica: 220

V em C A .

Forma: Cilíndrica

Altura: 1000 nus

Diâmetro: 400 mm

Volume da Caldeira: 125 t

Bocais de Entrada da Água -te Alimentação, Saída de Vapor

e os de Ligação com o Controlador de Nível: Flangeados,

com diâmetro nominal de 1/2", tipo "slip-on" (Anel sim-

ples), classe de pressão 150 lbs.

Forma da Tampa: Disco reto

Pressão de Trabalho: de 0 à 10 bar

Material do Vaso, Espelho e Tampa: Aço inoxidável "ASTM

A 312"
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TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DO CONDENSADOR

Tipo: "AES" padrão "TEMA", com uma passagem no casco e

duas passagens nos tubos

Área de Troca de Calor: 1,86 m*

Carga Térmica: 300.000 kcal/h

Coeficiente Global de Transmissão de Calor: 1250 kcal/hml°C

Coeficiente de Película Interna: 9250 kc.-il/hml°C

Coeficiente de Película Externa: 5080 kcal/hm2°C

Dimensões dos Tubos: d. = 16 mm, d = 19 mm

Comprimento dos Tubos: 2,4 m

Número de Chicanas: 16

Espaçamento entre as Chicanas: 160 mm

Velocidade Média nos Tubos: 2,14 m/s

Velocidade Média no Casco : 30 m/s

Número de Tubos: 26

Diâmetro Interno do Casco: 211 mm

Queda de Pressão nos Tubos: 0,7 bar

Queda de Pressão no Casco : 0,08 bar

Carga Máxima de Vapor: 2000 kg/h com título de 25%

Vazão de Ãgua de Refrigeração: 30 m3/h

Diâmetro Interno do Casco: 211 mm

Diâmetro Externo do Casco: 219 mm

Diâmetro Externo da Tampa do Casco: 279,4 mm

Diâmetro Interno da Tampa do Casco: 273,1 mm

Diâmetro Externo do Cabeçote Fixo: 219 mm

Diâmetro Interno do Cabeçote Fixo: 211 mm

Diâmetro Externo da Tampa do Cabeçote Flutuante: 177,8 mm

Diâmetro Interno da Tampa do Cabeçote Flutuante: 171,5 mm

Diâmetro do Espelho Fixo: 245,1 mm

Espessura do Espelho Fixo: 15,9 mm

Diâmetro do Espelho Flutuante: 196,9 mm

Espessura do Espelho Flutuante: 15,9 mm

Diâmetro do Tampo do Carretei : 308 mm

Espessura do Tampo do Carretei: 28,6 mm

Diâmetro das Chicanas: 200,7 mm

Espessura das Chicanas: 1,6 mm
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Número de Tirantes: 4

Diâmetro dos Tirantes: 6,4 mm

Flanges de Entrada e Saída do Cabeçote Fixo e Saída do

Casco: Tipo "slip-on", diâmetro nominal 1 1/2", classe

de pressão 150 lbs.

Flange de Entrada no Casco: Tipo "slip-on", diâmetro no

minai 2 1/2", classe de pressão 150 lbs.

Material do Trocador: Aço inoxidável "ASTM A 312"

Material das Juntas dos Flanges: Amianto Especial
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TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS DAS TUBULAÇÕES DOS CIRCUITOS

PRINCIPAIS

Fabricante - "SANDVIK"

Material - Aço Inoxidável "ASTM A 312"

- Circuito de Injeção:

Diâmetro Nominal

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Vazão Máxima de Água

Velocidade Média Máxima

Queda de Pressão Máxima

1/2" 10 S

21,3 mm

17,3 mm

2000 l/h

2,36 m/s

2 bar

- Circuito de Preparação:

Diâmetro Nominal

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Vazão Máxima de Ãgua

Velocidade Média Máxima

Queda de Pressão Máxima

1 1/4" 10 S

42,16 mm

36,62 mm

8000 l/h

2,11 m/s

1,23 bar

- Circuito de Pressurização:

Diâmetro Nominal

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Fluido - Vapor

1/2" 10 S

21,3 mm

17,3 mm

Circuito de Recuperação e Condensação:

a - Seção de Testes ao Condensador

Diâmetro Nominal

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Taxa de Massa Máxima de Vapor

Ümido, com Titulo de 20%

Velocidade Média Máxima

2 1/2"

76,1 mm

72,1 mm

2000 kg/h

57 m/s
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Queda de Pressão Máxima

Queda de Pressão no Condensador

b -Condensador ao Tanque de Compensação

Diâmetro Nominal

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Vazão Máxima de Condensado

Velocidade Média Máxima

Queda de Pressão

0,22 bar

0,08 bar

1 1/4"

42,16 mm

36,62 mm

2000 Z/h

0,53 m/s

Desprezível
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TABELA 7 - CARACTERÍSTICAS DAS TUBULAÇÕES DO CIRCUITO DE

REFRIGERAÇÃO

Material - Aço Galvanizado "ASTM A 120"

a - Bomba de Ãgua de Refrigeração até a Conexão de Entra-

da do Condensador e Resfriador:

Diâmetro Nominal 3"

Diâmetro Externo 88 mm

Diâmetro Interno 80 mm

Vazão Máxima de Água de Refrigeração 38000 l/h

Velocidade Média Máxima 2,1 m/s

Queda de Pressão Máxima 0,06 bar

b - Ramal do Condensador:

Diâmetro Nominal 2"

Diâmetro Externo 59 mm

Diâmetro Interno 51; 5 mm

Vazão Máxima de Água de Refrigeração 30000 l/h

Velocidade Média Máxima 4,0 m/s

Queda de Pressão Máxima 1,1 bar

c - Ramal do Resfriador:

Diâmetro Nominal 1"

Diâmetro Externo 34 mm

Diâmetro Interno 27,5 mm

Vazão Máxima de Água de Refrigeração 8000 l/h

Velocidade Média Máxima 3,74 m/s

Queda de Pressão Máxima 1,1 bar

d - Conexão de Saída do Condensador e Resfriador até a

Canalota:

Diâmetro Nominal

Diâmetro Externo

Diâmetro Interno

Vazão Máxima de Água de Refrigeração

Velocidade Média Máxima

Queda de Pressão Máxima

3"

88 mm

80 mm

38000 l/h

2,1 m/s

0,19 bar
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e - Tubulações de Ida e Volta da Torre de Resfriamento:

Comprimento Total de Tubo 170 m

Diâmetro Nominal 3"

Diâmetro Externo 88 mm

Diâmetro Interno 80 mm

Vazão Máxima de Água de Refrigeração 38000 t/h

Velocidade Média Máxima 2,1 m/s

Queda de Pressão Máxima 1,38 bar

f - Diferença de Nível entre os Bocais

de Saída e Entrada da Torre 3 m

Queda de Pressão Total no Circuito de

Água de Refrigeração 3,03 bar
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ITCM

1

2

3

4

5

6

7

TABELA 8 - RELAÇÃO OE

ecscmcÃo

Tanque de Alimentação

Visor de Nível T 101

e T 102, conexão ro£

queada NPT 1/2"

Medidor de Condutivi^

ddãe eletrodo concên

tricô

Medidor de oxigênio

OXYMAT

Transdutor de Pressão

com saída elétrica,ti

po "Strain-Gauge"

Termopar com isolação

mineral tipo (J),juntí

quente aterrada,diâme-

tro do revestimento

1,5 mm

Válvula de Esfera t i

po Miser, extremida-

de rosqueada dn - 1/2"

•

COOWODE

ESKCMC

T 101

VN 101

VN 102

MC 101

M02101

MP 101
MP 225
MP 231
MP 251
MP 301
MP 401
MP 501

ÍT101/102
/103

TT143/144
ÍT151/152
<rT201/202
IT225/231
IT251
fT411/4i5
IT421/425

V 101

V 102

V 111

V 172

V 173

V 251

V 235

LINHA

21AI100

21AA170

21AJC25

0

21V235

21DR260

MATERIAL

MATINAL

MMMA

AISI 316

ASTM A 312

Visor-vidro

temperado

corpo- Aço

inoxidável

AISI 316

ASTM A 312

AISI 316

ASTM A 312

AISI 316

AISI 316

Corpo-Aço

inox AISI

316

Sede-teflon

Junta-Estile

no

FAIXA OE

TRABALHO

3 1-10 bai

r 25-1609C

max"1

> 1-10 bar

r 25-1609C

5 - 1 0

pmho/cm

> 1-10 bar

P 25-160ÇC

5 - 100%

> 0-20 bar

P 25-1809C
>recisão -
1%

» 1-10 bar

P 0-2009C

> 1-10 bar

r 25-1609C

1

2

1

1

7

16

9

FAMICANTI OU

Desenho 03

ACEPAM

fig. 189(Ca-
tálogo)

SIEMENS

M 1 8 2

SIEMENS

C.M.R. do

B r a s i l S.A.

ECIL S.T..

WORCESTER
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RELAÇÃO OE MATERIAL

ITEM

8

9

10

11

OESCMCÂO

F i l t r o YARWAY extremi^

dade rosqueada s é r i e

931 - dn = 1/2", d i â -

metro da malha •=

0,84 mm

Medidor de vazão t i p o

p i s t ã o MARCA

MANÜTEC/TOKHEIN, mode

Io 682.

Válvula de controle

da Masoneilan, Micr£

pak, sér ie 29000, Cy

= 0,6 Cf • 0,74 ,

dn • 1", diâmetro do

orifício - 3/16"

Válvula de controle

serie 21000, ANSI 150

Lb, Cv • 6,0 , diâme-

tro do orifício •

0,5", dn • 3/4" ,

C£ - 0,9

cooteo oc
ESPECIFIC

V 261

S 301

F 101

MF 101

VC 1 0 1

LINHA

Í1AI100

Í1AI100

21AI100

MATERIAL

NORMA

Aço inoxidá-

vel

ASTM A 3 5 1

Carcaça-Fer-

ro niquelado

e internos

em Aço inox^

dável, juntas

em teflon

Aço inoxidá-

ve l AISI 316

ASTM A 182

Aço inox idá -

v e l AISI 316

ASTM A 182

FAUTA DE

TRABALHO

p -54*max

bar

Tmax~5409C

Vazão -

0 à 150

^/min

p -10 bar

Tmax

160 9C

p l-10bar

0-170£/h

T25-1609C

170/2000*/h

3 1-10 bai

r 25-1609C

1

1

1

1

FAMICANTE OU

REFERÊNCIA

YARWAY

MANÜTEC

MASONEILAN

MASONEILAN
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ITCM

12

13

14

15

16

OCSCDICÂO

Válvula de Retenção

de portlnhola, classe

125 Lb, de bronze, com

conexão rosqueada de

1/2" NPT

Válvula solenôide

dn = 1", conexão ros-

queada NPT, diâmetro

do orif ício = 25 mm

29 m de tubo de aço

inoxidável sem costu

ra de = 21,3 mm e

di • 17,3 mm

dn = 1/2"

Cotovelo de aço inoxi^

dável classe 3000 Lb,

du • 1/2", rosqueado

Ti Simples de aço ino

xidável classe 3000

lb0 dn • 1/2", ros-

qu«ado

RELAÇÃO 01

CODNOOE

«nane

VR 101

VS 101

VS 102

VS 125

VS 171

VS 311

VS 251

VS 321

21AI100

21AI110

21ARE125

21A240

21V310

21V320

21DR260

21AA170

21ARC25(

LINHA

JlAIlOO

!lAI100

J1ARE1Z

>1V31O

Í1V320

21AI100

21AI110

Z1AFE12

21AA170

21A240

21DR260

21ARC2S

21V31O

21V320

: MATERIAL

MATIMAl
NORMA

Aço inoxidável

ASTM A 312

Aço inoxidá-

ve l

AISI 314

Aço inoxidá-

v e l AISI 316

ASTM A 312

ANSI.B.16.11

Aço Inoxidá-

vel

ANSI.B.16.11

Aço Inoxidá-

vel

•

FAIXA 0 1

TRABALHO

p l-10bar

T25-1609C

Pmax-10bar

T 25-1609C

p l-10bar

T25-1809C

p l-10bar

T25-1809C

p l-10bar

T25-1809C

«a*

1

7

29m

20

2

FAMICANTC OU
MCFCMNaA

VÁLVULAS I N -

DUSTRIAIS "P"

ASCOVAL

8222 A 32

SANDVIK

SANDVIK

SANDVIK
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RELAÇÃO DE MATERIAL

ITtM

17

18

19

20

21

22

23

OCSCMCiO

Tê de redução de 21/2"

para 1/2" classe 3000

Lb rosqueado

Válvula de Esfera, ti^

po Miser, extremidade

rosqueada dn = 1 1/4"

34 m de tubo de aço

inoxidável sem rostu

ra de - 42,16 mm e

di = 36,62 mm

dn » 1 1/4" sch 10 S

Tê simples de aço lm>

xidável, rosqueado ,

classe 3000 l b , ,

dn * 1 1/4"

Cotovelo de aço lnoxi^

dável, rosqueado,

classe 3000 L b .

dn « 1 1/4"

Flange de aço inoxidá

ve l , 150 Lbg, t ipo a-

nel simples, dn • 1/2"

Flange de aço inoxid£

ve l , ISO Lb,, t ipo

anel simples,

dn - 1 1/2-

COMO DE

tvtonc

V 141

ã

V 232

40AI140

40CD230

LINK*

UÓAI14C

ã

Í0CD23O

10AI140

â

10CD230

NORMA

ANSI.B.16.1

Aço Inoxidá-

ve l

Corpo-Aço i -

nox AISI 316

Sede-Teflon

junta-Esti le-

no

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTH A 312

ANSI B.16.11

Aço inoxidá-

v e l

ANSI B.16.11

Aço inoxidá-

v e l

ANSI B.16.5

Aço inoxidá-

v e l

ANSI B.16.5

Aço inoxidá-

vel

•

FAIXA DE

TRABALHO

p l-10bar

T25-1809C

P l-10bar

T25-1609C

p l-10bar

T25-1809C

p l-10bar

T25-1609C

p l-10bar

T25-1609C

p l-10bar

T25-1809C

p l-10bar

T25-1809C

2

12

34n

5

20

8

13

nwNCAinrc ou

MFCAfNCiA

SANDVTK

WORCESTER

SANDVIK

SANDVIK

SANDVIK

SANDVIK

SANDVIK



138

ITCH

24

25

26

27

28

BESC*IC*O

Controlador de Tempe-

ratura Série PTU,ação

proporcional, sensor

termopar (J)

4 m de tubo de aço

inoxidável com costu-

ra de = 114,3 mm

di = 110,08 mm

dn » 4" Sch 5 S

Bomba centiífuga tipo

ETA 32-12 de 0,75 HP

para vazio de 10 m /h

e altura manométrica

10 m .ca . Motor e lé-

trico assincrono de

60 ciclos com rotação

de 3500 RPM, com po-

tência de 1,0 HP

Caixa inferior da se-

ção de tes te , com

flanges feito de tu-

bo de aço inoxidável

dn « S* Sch 80S da

SANDVXK

Caixa superior da se-

ção d* teste, com

flanges feito de tubo

de aço inoxidivel

dn > 8" Sch 80 S

da SANDVXK

RELAÇÃO 01

coowo oc
csfcinc

:rr 301

ST 201

B 141

LINHA

IOAI140

• MATERIAL

MATtMAL.
HOMMâ

rermopar:

Revestimento-

MSI 316

".ço Inoxidável

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTM A 312

Rotor e car-

caça em aço-

inoxidável

AISI 316

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTM A 312

Aço inoxidá-

vel AX8I 316

ASTM A 312

•

FAIXA OC

TRABALHO

p l-10bar

0 - 200°C

p l-10bar

T100-180?C

p l-10bar

T25-1609C

p l-10bar

T100-18O9C

p l-10bar

T100-180SC

1

4m

1

1

1

MMICANTC OU
AfFffttNCIA

PEXTRON

INDUSTRIA

ELETRÔNICA

S.A.

SANDVIK

KSB

ETA 32-12

•

Desenho 11

Desenho 12
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ITCU

29

30

31

32

DESCMCÃO

Pri-aquecedor elétri-

co de 19,5 KW com 13

cartuchos de res is te i i

cia elétrica

Resfriador modelo AES

(TEMA), cabeçote

frontal estacionário,

cabeçote traseiro flu

tuante com disposi t i -

vos traseiros

Controlador de pres -

são Wizard II série

4160 de ação propor-

cional e integral ,

com sinal de saida

pneumático de 3-15

psig ou 6-30 psig

Válvula de esfera de

aço inoxidável ANSI

150, extremidade flan

geada, dn = 2 1/2"

-

RELAÇÃO 01

eôowoDC
csKcinc.

PA140

-

RE401

CP201

V 201

V 211

V 221

V 225

V 226

LINHA

40AI14D

40AI150

76V200

76V210

: MATERIAL

MATEMAL

NORMA

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTM A 312

Aço inoxidá-

vel AISI 316

Ver projeto

Sensor em

aço inoxidá-

vel

•

Corpo, tampa,

sobreposta

e esfera

ASTM A 351

GrCF8M.EiXO,

arrueIa da

gaxeta, cru-

2«ta - AISI

316

S«d«-teflon

#

r«IXA DE

TRABALHO

? l-10bar

T25-1609C

? l-10bar

T25-160ÇC

p l-10bar

T10O-1809C

? l-10bar

T100-180ÇC

l

1

1

1

>

FAMICANTf OU
HfftUÍNCIA

Desenho 04

Desenho 05

Desenho 06

FISHER

CONTROLS

'Wizard I I

4160"

CIA.IMPORTA-

DORA DOX

Fig . 391 CIO

(Catálogo)
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ircy

33

34

35

36

37

OISCKICÃO

•

Válvula de controle

série 21000, classe

150 Lbs, dn = 3/4",

Cv = 12, Cf = 0,9

Válvula de controle

serie 21000, c lasse

150 Lbc, dn = 3"

Cv = J10, Cf= 0,9

Válvula redutora de

pressão, auto opera

da, com piloto t ipo

25 p, Cv » 35, dn «

2"

4 m de tubo de aço

inoxidável, sem co£

tura, de = 76,1 mn

di = 72,1 mm dn =

2 1/2"

Condensador modelo

AES(TEMA), cabeçote

frontal estaciona -

rio, cabeçote tra -

seiro flutuante com

dispositivos trasel

ros

RELAÇÃO Dl

COOWODE

tspfcinc

rcp 211

TCP 221

/RP 225

:D 230

LINHA

76V210

76V220

76V225

76V200

76V21C

76V225

: MATERIAL

MATIMAL
NORMA

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTN A 351

Gr CF8M

Aço inoxidá-

ve l AISI 316

ASTM A 351

Gr CF8M

Aço inoxidá-

vel AISI 316

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTM A 312

Aço inoxidá-

vel AISI 316

Ver projeto

FAIXA OE

TRABALHO

p l-10bar

T100-1809C

p l-10bar

T100-180SC

p l-10bar

T100-180ÇC

p l-10bar

T100-1809C

p l-10bar

T100-1805C

„<•
1

1

1

4m

1

MMICAttTI OU

*CFC»fNCIA

MASONEILAN

MASONEILAN

SARCO

SANDVIK

Desenho 08

•



141

•TCM

38

39

40

41

42

43

MSCMCiO

Puroador de bõia con

elemento termostáti-

co, tipo FTR-4 cone-

xões de entrada e

salda de 2"

Tanque de compensa -

ção

Caldeira e lé tr ica com

potência de 19,5 KW

Controlador magnéti-

co de nível para ca.1

deira "cabeça fria"

modelo AP 12 - AP 18.

Com sinalizaâor lunii

noso, nível normal .

Válvula solenõide VS

171 aberta, nível de

alarme.

Tan-jue de Recolhimen

t o

Bomba centrífuga t i -

po ETA 50-33 com po-

tência de 6,4 MP, mo

tor e l é tr i co de 7,5 HP

com rotação de 1700

•PM, 60 c i c l o s

RCIAÇAO M

tvtonc

P 231

-

T 102

CA 301

CN 251

CN 301

T 251

B 411

IMMtt

40CD23(

' MATERIAL

MMt«M.
NMH»«

Carcaça ê In

ternos em

aço inoxidá-

v e l

AISI 316

ASTM A 312

Aço inoxidá-

vel AISI 316

ASTM A 312

Visor-pirex

cabeça dissi_

padora de a-

lumínio

Aço inoxidá-

vel AISI 316

OU ASTM A 312

Aço inoxidá-

vel ASTM A

181

•

FMM M
TM»»*t.NO

p l-10bar

ri00-1809C

? l-10bar

T2S-160OC

p l-10bar

T25-1809C

p l-10bar

T100-1809C

p l-10bar

riOO-1809C

p l-10bar

T25-509C

l

1

1

02

1

1

fHKtmw
•VCBCNCM

SAICO

Desenho 09

Desenho 04

Desenho 07

CIWAL

Boletim 1317

Desenho 10

KSB

ETA 50 33
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ITCM

44

45

46

47

48

49

50

51

52

DISCRIÇÃO

6 m de tubo de aço

galvanizado dn • 3"

de = 88 mm di - 80

mm

6 cotovelos de aço

galvanizado dn = 3"

3,5 m de tubo de aço

galvanizado dn = 2"

de » 59 mm di = 51,5

mm

2 cotovelos de aço

galvanizado dn = 2"

2 m de tubo de aço

galvanizado dn =

1 1/4" de = 42,5 mm

di * 36 mm

3 cotovelos de aço

galvanizado in •

1 1/4"

Isolante térmico de

lã de rocha de es -

pessura 63 mm

Isolante térmico de

lã de rocha de es -

pessura 51 mm

Isolante térmico de

l i de rocha de e s -

pessura 38 mm

RELAÇÃO 01

CCDIOO DC

S3AR400

59AR420

59AR425

12AR410

Í2AR415

LINHA

88AR400

88AR40C

88AR43C

59AR42C

59AR42Í

59AR42C

59AR4Z

42AR4K

42AR41Í

: MATERIAL

MAT (RI AL
NORMA

ASTM A 1 2 0

ASTM A 1 2 0

ASTM A 1 2 0

ASTM A 1 2 0

ASTM A 1 2 0 .

ASTM A 1 2 0

Lã de rocha

Lã de rocha

Li de rocha

•

FAIXA 0E

TRABALHO

p l-10bar

T25-509C

p l-10bar

T25-509C

p l-10bar

T25-509C

p l-10bar

T25-509C

p l-10bar

T25-509C

p l-10bar

T25-509C

T max- 2 0 0 ? C

T ma*- 2 0 0 9 C

qâí

6m

6

5,5n

2

2m

3

8m2

8m2

10a2

FABRICANTE OU
REFERENCIA

_

TUPY

-

TÜPY

-

Tupy

ROCKWOOLBRAS

ALX

ROCKWOOLBRAS

ROCKWOOLBRAS
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Conveccõo força*) (vapor superaqueado

Ebuhçoo nucleoda

Conveccõo forçoda de água

Escoomento disperso

Escoamento anular

J Frente de remolhomento

Alta vel. de injeção

•Convec;ao forçada (vapor superaquecido)

' Ebulição por filme —

Frente de remolhomento

•Ebulição nucleada

Conveccõo forcado de água

Escoamento disperso

• Escoomento anular

Baixa vel. de injeção

Figura 2* Viviolizac3o dos diferentes tipos de escoamento « transferência àt calor
nos lAsres de retmundaçáo [ 3 e 91
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Temperoturo
Tj Temperoturo Inicial

Tp Temperoturo de retorno

To Temperoturo de Leidenfrost
t r Tempo de retorno
t j Tempo de remolhomento

Tps Ttmperotura de inicio de remolhomento
Tpe Temperatura de fim do remolhomtnto

ANTES DO REMOLHAMENTO- Tp8

• • APÓS O REMOLHAMENTO-
To (26O'C)

Tr

t Tempo
Figura 3 - Evolução do temperatura do parede numa coto dodo [3 e 9]



1 temperatura

zona à montante

(molhada)

entroda

To

1 I

Tps

zona à jusante

(seca)

*• zona de transição
saída

cota

posição da frente de remolhomento

Figura 4 - Perfil da temperatura da parede num instante dado [3]



028m'

Goffiprvntnto
Aqutcido

lm*

L . J

Valores medidos em
função do tempo!

Temperatura

Pressão

Pressa'o diferencial

Vazão

Velocidade de
Remolhamento

Potência
Densidade

60m3/ n

Figura 5~ Fluxograma do Circuito da Siemens [IO]
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1
Conexoo

de descargo

co\ Medidor de vozoo

ttpo turbina

Figuro 6- Fluxograma do Circuito da "Fiat Sorin", para

Testes à Pressão Atmosférica [l i]
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Sistemo Condensodor e Resfnodor

"BY-PASS" SEÇAO

DE
TESTES

t

IV

PRE-AQUECEDOR
(corrente continua)

TV1

Volvulo Borboleta

Bomba

Válvulas de
Controle de

Pressão

Figura 7 ~ Fiuxogramo Esquema'tico poro Experimentos a pressão atmosférica,

no Programa "CISE" (12]



ISO

Tornbor

TV 3 Vapor Sistema Condensador
e Resfnador

Pré-Aquecedor
(corrente contínua)

Ramal
Auxiliar

Válvula
Borboleta

Seção
de

Testes

Válvulas de
Controle de Pressão

lomba I

Ç Válvula
borboleta

Pre-Aquecedor
(corrente contínua )

TV1

Ramal
Principal

Bombo

Figuro 8-Fluxogromo Esquematico para testes a pressões acima
da atmosférica, " ° Programa "CISE" (12]
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TUBO CETRAL

AQUECEDORES DE
SÍLICA

TUBO DE VIDRO

(a) CORTE TRANSVERSAL
DO FEIXE DE VARETAS

TERMOPARES NA SUPERFÍCIE

E JATOS DE ÁGUA
= CHAPAE

BARRA AQUECIDA

OU TUBO '

SUPERFÍCIE
(b) BARRA SIMPLES E TUBO

JATO DE
ÁGUA

(c ) CHAPA PLANA

ESPERIMENTOS DE REMOLHAMENTO

FIGURA 9- Dispositivos de Testes do Laboratório de

Berkeley (13)



152

i
r/c

_"£ Ua.2

t .'-'o.J w»

O2
tr

• ::c.s
o

- t Kc .7

§
o

_> ."«a . 8

FIGURA io- Diagrama Esquemático do
Circu i to de Testes de uma
Experiência Japonesa [14 ,

15 e 16]

O O . * 1 .0

RELAÇÃO DE TOTÊNCIA U ) C A L ÍMEOIA)

FIGURA ii - Distribuição da Potência

Axial e Locação dos Ter-

mopares na seção de Testes.

2.0

©@@©

VARETAS COM TERMOPARES CVASETASN'1, 4, 7,

16. 13. 25. 26 / 27, Jl . J6, 41. «5)

RELAÇÃO DE POTÊNCIA

3 3 : 1.24

: 1.09

: 0.90

O- °
i2- corte Transversal de um Feixe

do Varetas
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Cobre

Cobre

Vapor

Seção de Testes A

Borro de Aquecimento

Medidores de Vazão

Resistência elétrica

Reservatório

or comprimido

Figuro ! 3 - Esquema do principio de funcionamento do circui to ' E R S E C l ' [3]



•M^B

Separador

C O

Cubo
de

Recuperação

-OO-

' (Água de Injeção

T T
Medidores
de Vazão X
tipo turbino A

co ca

L-
Regulaçõo de Pressão

i—<̂ — * — ^ ^ i - ^ — • i • ^^—J

Ar
Comprimido

Figuro 24-Esquema do Principio de Funcionamento do Circuito "ERSEC2" r.3)
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CONDENSADO*

DE MERCÚRIO

VAZÃO

FIGURA i s - Fluxograma do C i r c u i t o de

Tes t e s de uma Experiência Aine_

r icana [19]

— ENTRADA DE MERCÚRIO

— - S A Í D A oc ACUA

L. JUNTA DE
y EXPANSÃO

2"» r
7 ^ REDUÇÃO DE VIDRO

j-^t TERMOPARES
\^-\ DE TESTES

4* VIDRO
EXTERNO
PARA '
ISOIAMIN

ENTRADA

DE ACUA

SAÍDA DE MERCÚRIO

•*• Diagrama da Seção de Ttes

tcs de uma Experiência

Americana (19)
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0 IK.3

Figuro 17- Corte Transversal Esquemático da Seção de Testes

em Feixe de 25(5x5) Elementos do Referido Proje
to.
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Estabelecimento do

Mefodo de Calculo

Balanço de massa e energia

na seção ds testes em fetxe

em regime permanente

Dimensionamento dos Componen-

tes do circuito de preparação

e injeção.

Dimensionamento dos componentes

do circuito de pressurizaçóo

Oimensionamcnfo dos componentes

do circujto de recuperação

e condensecão

Estabelecimento das disposições
dos equipamentos

"Lay-Out"

Dimensionamento das tubulações

do simulador

Dimensionamento dos bocais

flanqeados dos tanques § dos

vasos d* pressão

Especificação

da Instrumentação

Descrição detalhada do

Circuito Simulador

Descrição do operação do

Circuito Simulador

Análise das transformações

termohídrauficas do refrigerante

nos pontos do circuito

-

Dimensionamento do

Isolamento Térmico

Levantamento

dos materiais

i

Estimativa de

Custos

Conclusões

Figura I 8 - SEQÜÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
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40 Al 153

I
í
I
I
í
I
r

r
[

RE 401

CM
to

VI53

40 Al 150

VI43

PAI40

O

Figuro 19" Resfriamento ou Aquecimento por Recir-

culação - Esquema do Princípio de Fun-

cionamento.
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NOMENCLATURA PARA COMPONENTES DOS

TROCADORES DE CALOR CONFORME "TEMA*

I -CABEÇOTE FIXO - CARRETEL

2-CABEÇOTE F IXO" TAMPO

3 - FLAN6E DO CABEÇOTE FIXO-CARRETEL OU TAMPO

4-TAMPO DO CARRETEL

5-DOCAIE CCCASCCOTE FIXO

6-ESPELHO FIXO

7-TUBOS

•8-CASCO

9-TAMPO DO CASCO

10-FLANGE DO CASCO-LADO CABEÇOTE FIXO

1 1-FLAN6E DO CASCO-LADO CABEÇOTE MO'VEL

12-BOCAIS DO CASCO

1 3 - T A M P O DO CASCO

14-JUNTA DE EXPANSÃO

1&-CAÜEÇOTE FLUTUANTE

16-TAMPO DO CABEÇOTE FLUTUANTE

17-FLANGE DO CABEÇOTE FLUTUANTE

18-ANEL BIPARTIDO

19-ACESSO'RIOS DO CABEÇOTE FLUTUANTE

2O-ACESSÓRIOS DO CABEÇOTE FLUTUANTE

2 1 - TAMPO DO CABEÇOTE FLUTUANTE

22-SAIA DOESPELHO FLUTUANTE

23-SISTEMAS DE VEDAÇÃO TIPO LABIRINTO

24"SISTEMAS DE VEDAÇÃO TIPO LABIRINTO

25-SISTEMAS ÜZ VCDAÇÃO TIPO LASií^TC

2C-SISTEMAS DE VEDAÇÃO TIPO LABIRINTO

27-TIRANTES E ESPAÇADORES

28-CHICANAS TRANSVERSAIS OU

CHAPAS SUPORTES

29-CHAPA DE IMPACTO

3O-CHICANA LONGITUDINAL

31-CHAPAS DIVISÓRIAS

32-RESPIRO

33-DREHC

34-BOCAL DE INSTRUMENTAÇÃO

35-SELA DE APOIO

36-OLHAL DE LEVANTAMENTO

37-SAPATAS

38-BARRAGEM

39-BOCAL PARA MEDIÇÃO DO Nl"vEL

( 30 12 (29) (7



!5

33

<
O
< «9

65

eo \

CARTÃO DE

ENTRADA

HP229I5A

CARTÃO OE

ENTRADA i

HP 22915 A

CARTÃO OE

ENTRADA

HP229I5A

CARTÃO OE

ENTRADA

•*, HP229I5A
I

\ CABOS HP229O7A

ei

CARTÃO ADC

HP 2290CA

11L!CARTÃO AOC

HP 229OOA

CARTÃO AOC

HP 229OOA

íCARTAO ADC

HP 22900A

-'CARTÃO OE

j SAÍDA .

"i HP22922A \

CABOS HP22906A
CARTÃO
DIGITAL
HP 22904 A
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COMPRIMENTO RETO 00 TUBO im)
Figuro 23-Temperatura do fluido nos pontos do circuito
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Figura 24* Título do vapor nos ponto* do circuito
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alteração a ser feita para simular

a injeção do topo para a base e o

efeito "by-pass".



> IVSCO

oornm v.

e»oi , T««ii |

r^: : - • - !»» •"

I - VINDO 0* TORRE OE RESFRIAMENTO

t • PARA A TORRE OE RESFRIAMENTO
Pro(»f9_

Ficolo

06/04/SI

06/04/ei

ZANiN

CAHLOS A.

UNIVcRSíDADE FSCERAL D£

MINAS GERAIS- CDTN

CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO DE

EUZRGEUCIA DO REATOR P W R
Des.n»: 01



165

d
I
I
l
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

T -

B -

ST -

Tanque
Bomba

Seção de Testes

CD
CA
RE

C

- Condensador
- Caldeira

- Resfriador

- Compressor

tX]

IX ]

©

©

AVV\—

sy

volvula de esfera (V)

válvula de retenção (VR)

vólvulo sole.ióide em Y (VS)

válvula de gaveta (V)

válvula de segurança c/mola (VSE)

válvula gobo com operação manual (VCMJ

válvula de controle c/atuodor pneumótico (VCP)

válvula redufora de pressão c/piloto (VRP)

válvula redutora de pressão manual (VCM) .

filtro IF)

medidor de fluxo com saída elétrica ( MF)

purgo dor termostótico de boia (P)

medidor ds pressão (MP)

controlador de pressão (CP)

medidor de temperatura (MT)

transmissor do temperatura c/ saído elétrica (TT)

controlador de temperatura (CT)

medidor áe coduíiVitíGde (MC)

medidor de Og ( M O J

bombo centn'f ugo ( B) •

compressor (C)

potenciômefro de resistência

limite de pulso, abre ql£ o limite superior e' atingido

limite de pulso, fechoql? o limite inferior é atingido

limite de pulso, fecha q42 o limite superior t atingido

limite de pulso, abre qà£ o limite imferior i atingido

água desmineralizoda

vapor

or comprimido

óguo de refrigeração

Escola

LEGENDA DO FLUXOGRAMA Des. 0,



I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
i

i

o
o
<0

166

812.7

ROSCA P/ VISOR
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Diâmetro Nominal 1/2 - 150lbs
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Projeto
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1:1
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Mat Dimensões Ob».'.

06/0 4/81
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