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R E S U M O

Má cerca de quinze anos, foi implementado no Instituto de Pesqui.

sas Radioativas da UFMG, hoje o Centro de Desenvolvimento da Tecno-

logia Nuclear da NUCLEBRAs, um programa de pesquisa sobre os proce^

sos de remoção do calor gerado nos reatores nucleares refrigerados

a água.

No desenvolvimento desse programa foram implantados dispositivos

experimentais nos quais se instalam seções de testes onde são simu-

ladas as complexas características geométricas e térmicas dos fe^

xes combustíveis nucleares.,

O estudo dos fenômenos de transporte de massa, quantidade de mo

vimento e energia, básicos na análise dos equipamentos térmicos con

vencionais, foi realizado paralelamente ao desenvolvimento de ins -

trumentação, objetivos freqüentemente superpostos.

As investigações levadas a termo, relatadas neste trabalho, reis

ren-se, particularmente, aos escoamentos mono e bifásicos, em cond̂ L

ções adiabátícas e com troca de calor, com eventual mudança de esta

do físico, cm regimes permanente e transitório, ao longo de cannis

verticais com seção transversal de geometria simples e complexa.
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1. IHTROPUCftO

Ero 1966, no Instituto de Pesquisas Radioativas da üniversidadr Fe

deral de Minas Gerais, foram iniciados estudos sobre aspectos inerer)

tes ao processo de extração do calor gerado nos reatores nucleares a

água pressurizada (1). Os resultados desses estudos apontaram a ne -

cessidade de se iniciarem investigações de natureza experimental [2],

o que se tornou possível com apoio da Comissão Nacional de Energia

Nuclear. Foram, então, estabelecidas diretrizes de um programa de

térmica de reatores, dando origem ã implantação de infra-estrutura

de laboratório [3). Posteriormente 14], essas diretrizes foram adotai

das pela Companhia -Brasileira de Tecnologia Nuclear, sucedida pelas

Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÃS, nos programas do

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Belo Horizonte.

Propõe-se, nesta contribuição, discorrer sobre resultados desse

esforço de aquisição de competência em térmica experimental de reato

res, ao longo dos últimos anos, através da abordagem de aspectos con-

siderados relevantes em pesquisa básica sobre fenômenos de transpor-

te, susceptíveis de aplicação na análise de reatores nucleares e eqiijL

pamentos térmicos convencionais, fundamentada no desenvolvimento si_

multânco de instrumentação e métodos experimentais.

* Departamento de Apoio Técnico

** Departamento de Tecnologia de Reatores
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3. TERMOHIDRAULICA EXPERIMENTAL DE REATORES

3.1. Simulação dos fenômenos de transporte

Os feixes de barras combustíveis nucleares e os invólucros que os

contêm determinam canais de escoamento de pequenas dimensões e seção

transversal de geometria complexa através dos quais flui água de re

frigeraçao, podendo ocorrer ebulição local ou generalizada. Os flu -

xos de calor na superfície das barras, as vazões e pressões do refri

gerante e os níveis de temperatura são, relativamente, elevados e,

eventualmente, funções complexas das variáveis espaço e tempo.

As condições reinantes e as dificuldades de acesso ao núcleo suge

rem, para estudo, a reprodução dos fenômenos de transporte em dispo-

sitivos experimentais com características amplamente controláveis.

Nestes, são instaladas seções de testes que representam, no todo ou

em parte, a geometria dos elementos combustíveis e se distinguem por

suas seções transversais de formas variadas. As condições de geração

de calor, quando simuladas , o são por aquecimento elétrico. A esc£

lha do fluido simulador recai em misturas a dois componentes água e

ar, em proporções variáveis, ou em apenas um componente água ou

freon, em escoamentos mono e/ou bifásicos. Os valores das grandezas

físicas do sistema são simulados em regimes permanente ou transi-

tório.

A combinação das opções consideradas na simulação das condições

de geração e remoção de calor dos feixes possibilita grande diversi-

dade de estudos experimentais, requerendo grande esforço de desenvoJL

vimento de instrumentos e métodos.

Por sua natureza de pesquisa básica dos fenômenos de transporte,

os resultados obtidos aplicam-se e conferem alto grau de confiabili-

dade na análise dos equipamentos térmicos convencionais.

3.2. Dispositivos experimentais

A reprodução ou simulação das condições de geometria, carga térnú

ca e escoamento da água de refrigeração dos feixes combustíveis de

reatores é realizada em dispositivos experimentais de laboratório, era

sua maioria circuitos tormohidráulicos. Na implantação deste labora-

tório faz-se necessária a nontagem de uma série de dispositivos, pos_

sibilitando a realização •:_• testes cm escala crescente de complexida

de. Para seu funcionaroent-.o não implantados, igualmente, sistemas a\i

xiliares de suprimento de potência cm corrente continua e alternada,

de água desmineralizada, de refrigeração por torre, de ar comprimido

e outros, bem como montagens destinadas especialmente a aferições

dos instrumentos de medida.
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Os dispositivos experimentais contam, para sua operação, com ins

trumentos de medida, cobrindo por vezes larga gama de valores de

parâmetros tais como concentrações de fases, pressões, vazões, tem-

peraturas, potências elétricas, resistividades elétricas, níveis de

liquido, teores de gás dissolvido, concentrações de traçadores, etc.

São, igualmente, incorporados aos dispositivos, os sistemas de con-

trole eletromecanicos e adotados sistemas de coleta e processamento

de dados, em geral disponíveis no mercado nacional.

Dentre os dispositivos implantados no Laboratório de Termohidráu

lica do CDTN (Quadro 1) destacam-se o Circuito Térmico: CT-1 [7, 8]

(Figuras 1 e 2) , o Circuito Hidráulico: CS-0 {9] (Figura 3), o Cir-

cuito Âgua-Ar: CS-2 110) (Figura 4) e o Circuito Suporte: CS-1 [11)

(Figura 5).

Circuito

Térmico
(CT-1)

Hidráulico
(CS-O]

Âgua-ar
(CS-2)

Suporte
(CS-1)

Fluidos

água

água

água/ar

água

Potência
(kW)

560

-

-

20

Vazão
(l/s)

5

3

. 3/40

0,1

Pressão
(ata)

15

1

6

6

Seção de
• Testes fm)

3

2

2

1

QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITOS TERMOHIDRÃULICOS

TB

»

LEGENDA

V . VÁLVULA

T - «0*04 DC TCMPfRATURA

P • MEDIDA DC PWSSAO

Tft . TOWKE 0C HEfUlGÍRAÇÃO

TC - TflOCADO» Í)C C&LDR

T J • COLUNA TffOCA IONS

PR- PRCSSumZADCft

ST- SfCiOK USTF

0-0OMM

O-<MCME>

PU • PUHQ4

CA • CAIXA DTlOJA

TU • 1VH8IHA

VJ- VISO*

FIGURA 1-FLdXOGRAMA DO CIRCUITO TÉRMICO
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FIGURA 2-VISTA DO CIRCUITO TÉRMICO
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FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DO CIRCUITO HIDRÁULICO
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FIGURA 4-FLUXOGRAMA DO CIRCUITO ÁGUA-AR
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vc)

FIGURA 5-FLUXOGRAMA DO CIRCUITO SUPORTE

3.3. Seções de testes

A seção de testes, instalada nos circuitos termohidrãulicos, con

siste de um trecho facilmente intercainbiávcl destes sistemas. Sua

geometria é função da natureza do fenômeno a ser investigado c suas

dimensões são tais que permitam acesso de instrumentação. As.seções

utilizadas tom, normalmente/ seções transversais cireuláres, nnuln-

roo, retangulares, cm subcanais âc feixes ou em feixes (Figura 6).
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CIRCULAR ANULAR RETANGULAR

SUB-CANAIS

FEIXE
LEGENDA

^ PAREDE

R ^ FLV.DO

FIGURA 6-CANAIS DE ESCOAMENTO

No caso dos testes com dissipação de calor, este é, normalmente,

gerado por efeito Joule na (ou nas) pareies metálicas do canal. No

processo diabático o fluido de refrigeração poderá mudar de fase.

Em condições adiabáticas as seções de testes são, normalmente, de

material plástico, recorrenclo-se ao ar como simulador de vapor.

Tendo-se em mente a finalidade eclética dos dispositivos, os

quais permitem diferentes tipos de estudos experimentais, a instru-

mentação necessária a estudos específicos é incorporada ao sistema,

em particular, a seção de testes, caso a caso. Por conseguinte, de

pende dos testes o nível de sofisticação da instrumentação e do

processamento de dados. Neste caso, os métodos experimentais são de

senvolvidos, com auxílio de sensores fabricados e aferidos, sendo a

eletrônica associada quase sempre disponível no mercado.

• Neste trabalho, enfocam-se, principalmente, os fenômenos que ocor

rem na seção de testes e instrumentação correspondente, razão pela

qual apresentar, no que se segue, os resultados relativos aos escoa

mcntos adiabáticos de um componente monofásico, aos escoamentos adia

báticos de dois componentes monofásicos c aos escoamentos diabâti-

coc de um compononte mono ou bifásico, em diversos tipos de seções.



4. ESCOAMENTOS ADJABATICOS DE UM COMPONENTE HQNOFflSICO

. Os escoamentos do um componente, água ou freon, são neste cnso tra

tados num único estado físico. Tanto no caso de condições adiabãti-

cas quanto naqueles com troca de calor e mudança de fase, os componen

tes monofásicos podem estar presentes em parte ou no todo da seção de

testes. Alguns métodos experimentais, instrumentos de medidas e mode-

los teóricos foram desenvolvidos para estudo desses tipos de escoanen

tos ÒO longo de toda a seção, utilizando-se principalmente o disposi-

tivo CS-0 (Figura 3), e são, em seguida, abordados.

4.1. Pressões e Vazões

Para utilização nas gamas de parâmetros dos dispositivos experimen

tais apresentados, foram desenvolvidos manõmetros de fole com mola e

de membrana espessa [12] para medidas de pressão estática os quais,

com auxílio de transformadores diferenciais de variação linear (TDVL),

permitem sinal elétrico de saída (Figura 7). Manõmetros diferenciais

[13, 14] foram desenvolvidos de modo a medir baixos gradientes de

pressão, igualmente com saída elétrica (Figura 8).

NUCLCO

TDVL
UUCLEO

TDVL

FIGURA 7-MANÕMETROS DE FOLE E MEMBRANA
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p/AffíACUt

CHtV&LHEIRA

EUBOLD

FIGURA 8 - MANOMETROS DIFERENCIAIS

Nas mesmas condições, protótipos de medidores de vazão com sinal

de salda elétrico [14] foram desenvolvidos, a saber, rotãmetros mu

nidos de transformadores diferenciais d« variação linear (Figura 9)

e disco de impacto associado a um extensômetro (Figura 10).

FIGURA 9 - ROíAMETROS
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- FIGURA IO -MEDIDOR DE VAZÃO POR IMPACTO

4.2. Coeficientes do mistura

Na análise dos escoamentos ao longo de um feixe de tubos é de gran

de importância o conhecimento do coeficiente de mistura (S) entre sub

canais, razão entre a vazão secundária, ortogonal â direção predomi -

nante, de um subcanal a outro, e a vazão primária.

Em condições de geometria, aquecimento e refrigeração complexas e£»

ses coeficientes foram determinados em função de diversos parâmetros,

a partir de campos de temperatura obtidos com microtermopares d i s t r i -

buidos no feixe [15 r 17] (Figura'11).

\ ^ \ ^ \

«• Si C r_ BJ ,9 7
• - remuoPAftcs w FLUIDO

V - TCRMOPARES De PAREDE

FIGURA 11 - DISTRIBUIÇÃO DE TERMOPARES
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Esses mesmos coeficientes e sua dependência de parâmetros geomé-

tricos e hidrodinãmicos de verificação inviável nos testes anterio

res foram estudados em condições mais cômodas, recorrendo-se à ana-

logia entre os processos de difusão turbulenta de massa e energia,

simulando-se a geometria complexa com seção de testes com dois ^ub

canais-simétricos, com fendas de intercomunicação variáveis trans -

versalmente, através da injeção, extração e balanços de massa de

traçador radioativo [9]. A instrumentação desenvolvida permitiu a

injeção constante, num subcanal, de solução contendo Manganês-56 e

sua detecção com conjuntos cintiladòres-fotomultiplicadoras a entr£

da e ã saída da seção de testes (Figura 12).

CRCH6LHEIHA

INJETOU

A6UIHA-

CIHTILÂ

-ti

FIGURA IZ- SISTEMAS DE INJEÇÃO £ DETECÇÃO

Em outra pesquisa sobre difusão turbulenta, hipóteses adicionais

foram investigadas cem o emprego de técnica espectrofotométrica 118].

Nesses testes, ende se utilizou o azul de metileno como traçador,

foram, além de novas determinações dos coeficientes de mistura, es-

tudadas a influencia da fenda de intercomunicação variável longitu-

dinalmente (Figura 13) e transversalmente (Figura 14).
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t-lmm

FIGURA 13-INFLUENCIA DA FENDA
LONGITUDINAL

10 20 BO
Lr[an)

o
5

A PAIVA
• SOUZA
• TÓFANI

FIGURA 14-INFLUENCIA DA FENDA
TRANSVERSAL

o (mm)
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Os resultados obtidos do coeficiente de mistura entre subcanais

com as três técnicas mencionadas foram intercomparados, em função

do número de Reynolds global do escoamento para diversas dimensões

transversais de fendas (Figura 15).

LE6EHM

TOFAKI • —

PAIVA

SOUZA

10 «

FiGURA 15-INFLUENCIA DO Re NOS COEFICIENTES DE MISTURA
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5. ESCOAMENTOS ADIADATICOS DE DOIS COMPONENTES MONOFASICOS

Os escoamentos a dois componentes, no caso água e ar, em estados

liquido e gasoso, respectivamente, em condições adiabãticas e pro-

porções variadas xoram analisados com instrumentação, métodos expe-

rimentais e modelos físicos desenvolvidos com auxilio do dispositi

vo CS-2 (Figura 4), alguns destes apresentados no que se segue.

5.1. Evoluções de pressão

Linhas piezométricas em escoamentos água-ar ao longo de seção de

testes circular, em função de parâmetros de controle, foram obtidas

com tomadas de pressão em orifícios praticados em sua geratriz e

conectados a bancada de medidas diferenciais [10], Uma forma global

de parametrização dos resultados obtidos é apresentada era gráfico

do gradiente de pressão em função das vazões volumétricas de ar e

água (Figura 16).

ãf>t • PfRDa DE CARGA TOTAL

O« • YHZÂO VOLUMCTfCICA DE SAS

IfiO

\

£«¥»

0P6

ajoo

o
• •

*

•

>

•

•

•

O,fl/<J
0 ,?

©.<
0.6

0.»

».o
1 , *
' . 4
1.6

».«
2 . 0

Ifi
O» O/.)

FIGURA 16-PERDA DE CARGA EM CANAL CIRCULAR



.16

5.2. Configurações de escoamento

Uma mistura em proporções e condições diversas de água e ar em

escoamento em.canais apresenta-se, em função de diversos parâmetros,

com aspectos diferentes de configuração, ou seja, em diferentes dis-

tribuições espaço-temporais das fases (Figura 17) . Diversas cartas

de configuração foram obtidas com uso de algumas técnicas, em canais

de seção transversal circular e retangular [19 a 21J.

LEGENDA

LÍQUIDO

BOLHAS BOLSÕES SEMI-ANULAR ANULAR GOTAS

FIGURA 17 -CONFIGURAÇÕES DE ESCOAMENTO

Foi desenvolvida uma sonda elétrica resistiva [19J, basicamente

constituída de uma ponta do prova que imersa em água fecha um circujL

to elétrico e o abre quando em ar (Figura 18). Esta sonda, deslocada

ao longo do diâmetro de canal circular opaco, permitiu determinação

da estrutura do escoamento, mostrada em coordenadas que representam

velocidades superficiais de água e ar (Figura 19),
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FIGURA 18-ELETRÔNICA DA SONDA RESISTIVA

ie

7

LE6EHDA

• BOLHA

• bOLHA-DOLSAO

• BOLSÃO

m SEMI-ANULAR

• ANULAR

Jç VELOCIDADE SCPCRFICIAL DO OÂS

Jt VELOCIDADE SUPT.HFICIAL DO tbulDO

• / r J ' *. • • •
FIGURA 19 - CARTA DE CONFIGURAÇÃO EM

CANAL CIRCULAR

'.o Zfi Sfi <P iJüJfm/t

Noutra etapa, num canal retangular transparente de plexiglass muni.

do de um pente de sondas resistivas (Figura 20) , resultados obtidos

foram confrontados com a análise visual da estrutura do escoamento, au

xiliada pelo uso de corante azul de metileno dissolvido na água, com

recursos cinematográficos [20, 21]. Cartas do configuração da estrutu

ra do cEConmonto foram igualmente obtidas.



SONDA CANAL

FIGURA 2 0 - CANAL RETANGULAR COM PENTE

5.3. Frações de vazio

A fração de vazio num elemento de mistura é dada pela fração vo

lumétrica ocupada pelo gás no elemento. Desta definição e de infor

inações sobre massas especificas e velocidades de fase deriva a de

terminação de densidade e título de mistura. Aplicada a uma seção

transversal, a dada cota ao longo de um canal onde os valores são

integrados no tempo, tem-se a fração de vazio média espaço-tempo -

ral superficial.

O desenvolvimento da eletrônica associada âs sondas resistivas

permitiu o seu emprego na medida de fração de vazio nas extremida-

des superiores de seção de testes circular deslocando a ponta da

sonda ao longo do diâmetro do canal e de seção retangular mantendo

fixas sondas em seis posições [20, 21] (Figura 20). Outra técnica,

baseada no desenvolvimento de dispositivo da medida de fração de

vazio por atenuação radioativa [20, 21], foi empregada na análise
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do escoamento em seção retangular. Um sistema fonte de Amerício-242/

/cintilador-fotomultiplicadora (Figura 21) com possibilidade de deslo

camento ao longo da maior dimensão da seção retangular (Figura 20)

permitiu a determinação de valores integrados na menor dimensão e

distribuição ao longo da dimensão maior (Figura 22) .

1

I

CWTUM» r

tmnncADOt

Inrmanu.
tscimmu x>* ca*MM*

FIGURA 21-SISTEMA DE DETECÇÃO GAMA

10 40 tO $0 100 110 mm

FIGURA 22- FRAÇÕES DE VAZIO
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Este conjunto de resultados permitiu a proposição de valores de pa

râmctros (Quadro 2), correspondentes às retas obtidas no plano velocj.

. dades reais do gás e mistura, características dos tipos de escoamen-

tos bifísicos (Figura 23).

Bolha

Bolha-bolsão

Bolsão

Semi-anular

Anular

Coeficiente Angular

1,64

. 1,55

1,77

1,39

1,00

QUADRO 2: PARÂMETRO K

• BOLHA

• UOLHA.BO.SÂO

» BOI SÃO

• SCMI-ANUIA*

A ANULAR

Vgi VCLOCIOAOC MEDIA DO CAS

<t> ycLOciPAoe MCDIA

» II If It 14 IS < / > '

FIGURA 23 -DIAGRAMA DE VELOCIDADES DE GAS £ MISTURA
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6. ESCOAMENTOS DIABATICOS DE ÜM COMPONENTE MONO OU BIFASICO

Nos escoamentos de um componente, por exemplo, água ou freon, este

ê introduzido na seção de testas aquecida eletricamente em estado li-

quido podendo ocoirer ebulição subresfriada e/ou generalizada ao lon

go do canal. Para análise desses escoamentos foram desenvolvidos ins

trumentos, técnicas experimentais e modelos teóricos baseados nos to£>

tes realizados, principalmente, nos dispositivos CT-1 (Figura 1) e

CS-2 (Figura 5) , com resultados comentados a seguir.

6.1. Evoluções de pressão

Linhas piezométricas foram obtidas em canal circular aquecido com

escoamento de água [22}. Neste estudo foram desenvolvidas tomadas de

pressão, conectadas ao longo da geratriz do canal, eletricamente iso

ladas e com precauções para se evitar ebulição localizada nos orifí ~

cios (Figura 24) , ligadas a uma bancada de manõmetros diferenciais.

oniriao

[

. FIGURA 24-TOMADAS DE PRESSÃO

Das medidas realizadas foram obtidas correlações para o coeficien-

te de atrito em condições isotérmicas:

fiso a 0 / 0 6 5

e para o coeficiente de atrito com troca de calor, em função das vis

cosidades dinâmicas a temperaturas de fluido na camada limite laminar

e média:

' (± 7*)
i s o
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6.2. Regimes de transferência de calor

No escoamento convectivo forçado em canal aquecido o fluido admi

tido em estado liquido pode entrar em ebulição ao longo do canal,

acarretando vários tipos de configuração e regimes de transferência

de calor respectivos (Figura 25), onde diversos parâmetros atuam.

TITULO ItCAL

COTA

FIGURA 25 - EVOLUÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO ESCOAMENTO

Foi desenvolvida pesquisa [23] sobre os regimes de transferência

de calor em canal aquecido uniformemente e.refrigerado a água com

mudança de fase, com auxilio de medidas de temperatura com termopa-

res de,parede seca, isolados eletricamente, conectados ao longo de

geratriz de canal circular (Figura 26), levando ao estabelecimento

de metodologia de determinação do coeficiente de película e do supe

raquecimento de parede.
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Com auxílio da técnica desenvolvida, investigação foi realizada em

condições abrangentes £24) r obtendo-se paru o número de Nusselt a cor

relação;

Nu = 0,021 Re0'8 Pr0'4 (í 15*)

para razão entre comprimento do canal e diâmetro hidráulico de 182,

números de Reynolds entre 1,5 x 104 e 2,1 x IO5 e Prandtl entre-1,3 e

4,3.

Para o superaquecimento de parede foi obtida a correlciçâo:

ATsat = 6,4 0 °'32 (± 10%),

dados ATgat ero °C e 0 em W/cro
2, para pressão entre 5 e 10 ata e fluxo

menor ou igual a 150 W/cm2.

Poram parametrizados os efeitos do subresfriamento do refrigerante

a entrada do canal e da vazSo volumétrica, na evolução da temperatura

de parede com o fluxo de calor (Figuras 27 a 28).
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6.3. Condições criticas de transferência de calor

Em certas combinações das condições de aquecimento e refrigeração

de canais, o processo de troca de calor pode se degenerar, acarretan-

do flutuações bruscas de temperatura da parede aquecida, as quais po

dera levar â sua dctcriorizaçao ou fusão [25]. Estudos foram realiza-

dos cm canal circular, com água a baixa pressão, através do emprego

de termopares soldados na parede externa do canal como detectores de

flutuações 111). A influência de diversos parâmetros no fluxo criti-

co de transferencia foi investigada (Figura 29).
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Esta pesquisa, estendida em termos de condições de variação dos pa

rãmetros de controle [26], permitiu o estabelecimento de correlação

para o fluxo cr í t ico era função do comprimento, vazão de massa e da sn_

talpia de subresfriamento ã entrada do canal, dada por:

0 = a + bL + (cidL)G + (e+fL+l,2x10""7G2'6)AH (± 10%),

;ujos coeficientes a, b, c, d, e e f são função da pressão (Quadro 3).

Ssta correlação é válida para valores de diâmetro hidráulico de 1,26

;m e comprimento do canal entre 100 e 200 cm, vazão volumétrica, en-

tre 0,2 e 0,3 l / s , temperatura de fluido entre 60 e 140°C ã entrada

Ia seção e pressão entre 5 e 10 ata.

essão

5

10

(ata) a

70

295

-0

-0

b

,4 1

1

c

,155

,525

dx1

-0,

-4,

O3

25

25

o,

-5,

e

34x10~7

00x1 0~3

fx1

-1,

2,

O4

5

5

QUADRO 3 : CONST MWES DA CORRELAÇÃO
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6.4. Analogia âgua-freon

• 0 uso de freon a baixa pressão, em particular do dicloro-difluor-

-metano, na simulação da crise de ebulição e outros fenômenos em água

"é de interesse devido a substancial economia de energia [27] . Essa

técnica foi utilizada em seções anulares [28] , onde se estudou a in-

fluência de obstruções em canais de escoamento na crise de ebulição

e em seção de feixe [15, 29] com distribuições transversais de fluxo

complexas, onde se pesquisou a influência de diversos parâmetros nos

campos de temperatura de fluido e início de ebulição.

6.5. Refrigeração de emergência

Visando colher dados experimentais sobre as condições de refrige-

ração de uma barra previamente aquecida pela injeção vertical e as-

cendente as água, foiam realizados estudos com seções circulares e

anulares [30], a pressão atmosférica. Evoluções de temperatura com o

tempo, obtidas por quatro termopares soldados ao longo da seção de

testes, instalada em adaptação do dispositivo CS-1 (Figura 30) , em

função dos tempos de remolhamento a partir de condições iniciais im

postas, foram pesquisadas (Figura 31).

LEGFNDA

Tf — TEHPEnATUHA DO FLUIDO

tp TCHMOPAR DE PAREDE

ST — SEÇÃO DE TESTf

r — mi' - AOUECLKK

M — MANÔMFTBO..

V — VÁLVULA

* — Í

r — FILTRO

B — BOMBA

D — DHÍNO

FIGURA 30 - INSTALAÇÃO DE REINUNDAÇAO
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Ç.6. Testes em feixes de barras

Uma série <3e estudos experimentais em seções de testes de geome-

tria, condições de aquecimento e refrigeração complexas está em curso

[31, 32). Esta seção é constituída de nove barras, em arranjo três

por três, em envólucro quadrado (Figura 6). Esses estudos em água a

média pressão cobrem os realizados com freon simulando alta pressão

em feixe três por três [15] e com água a alta pressão em feixe cinco

por cinco [331.
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7. CONCLUSÕES

Foi relatada parte dos resultados de pesquisas realizadas no

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da NUCLEBRÁS, an-

teriormente Instituto de Pesquisas Radioativas da UFMG, ressaltan

do-se o esforço de estabelecimento de competência na área de tér-

mica experimental de reatores nucleares no Pais.

Nos problemas enfocados e nas suas respectivas soluções obser-

va-se que os resultados alcançados na análise de fenômenos de

transporte são Buscetíveis de aplicação em equipamentos térmicos

convencionais. Esses estudos referem-se, basicamente, ã análise

dos processos de transferência em escoamentos mono e bifãsicos,

em condições diabâticas e adiabãticas, coro mudança de estado físj.

co, em regimes permanente e transitório, ao longo de canais ver

ticais com seção transversal de geometria complexa.

Visando simular os fenômenos que ocorrem nos feixes combustí -

veis nucleares foi implantada infra-estrutura de laboratório/ cor»

sistindo, basicamente, de circuitos termohidraulicos e sistemas

auxiliares, onde se instalam seções de testes maquetes desses feî

xes.

0 desenvolvimento de instrumentação em térmica e a pesquisa de

fenômenos de transporte foram realizados, paralelamente, por se-

rem intimamente ligados, ressaltando-se nesta apresentação, con -

forme o caso, um ou outro desses aspectos.
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