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SUMARIO

Descrevem-se de fona sumaria os principais trabalhos ex-

perimentais já realizados, na área de temofluodinâmica, no La-

boratório de Termohidráulica do Centro de Desenvolvimento da

Tecnologia Nuclear, da NUCLEBRAS. Estes trabalhos incluem a

realização de testes em regime estacionãrio utilizando seções

de testes tubulares, e o projeto e construção de uma seção de

testes em feixe, também destinada a testes desta natureza. Ê

feita referência aos trabalhos a se realizarem em futuro próxi-

mo, relativos a testes em regimes permanente e transitório.

ABSTRACT

The main experimental works performed in the Thermohydraulics

Laboratory of the NUCLEBRAS Nuclear Technology Development Center,

in the field of thennofluoâynamics are briefly described. These

works include the performing of steady-state flow tests in single

tube test sections, and the design and construction of a rod

bundle test section, which will be also used for those kind of

testes. Mention is made of the works to be performed in the

near future, related to steady-state and transient flow tests.
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1. Introdução
0 desenvolvimento, a otimização e a modificação do pro

jeto térmico de um elemento combustível nuclear requer a rea
lização de testes de natureza termohidrlulica, em dispositi-
vo que simule as condições de operação do mesmo sem a presen
ça de radiação nuclear, que tornaria difíceis o acesso e o
controle dos experimentos.

No âmbito do "Programa de Segurança de Reatores", de-
senvolvido pela NUCLEBRÁS em seu Centro de Desenvolvimento
da Tecnologia Nuclear-CDTN, em Belo Horizonte, planejou-se
uma série de investigações, a cargo do Laboratório de Termo-
hidráulica, visando adquirir experiência para resolver pro-
blemas tecnológicos inerentes à termofluodinâmica de reato-
res a água leve pressurizada (PWR).

Neste trabalho são apresentados, resumidamente, resul-
tados de alguns testes realizados, e indicada a seqüência do
programa experimental.

2» Dispositivos Experimentais
As características principais dos dispositivos experi-

mentais (circuitos térmicos) utilizados para a realização
dos testes são descritas a seguir. Nestes circuitos o aqueci
mento da seção de testes, geralmente simulando em menor ou
maior grau a geração de calor do elemento combustível de um
reator, c efetuado por corrente elétrica através do efeito
Joule.

2.1 Circuito a Baixa Pressão (CS-1)
Este circuito, denominado Circuito Suporte N9 1 (CS-1),

tem flexibilidade que permite a realização de testes em regi^
mes estacionãrio e transitório, com seção de testes tubular
ou anular. Suas características constam da Tabela 1.

2.2 Circuito a Pressão Intermediária (CT-1)
0 Circuito Térmico N9 1 (CT-1) permite a exploração de

faixas maioies de pressão, temperatura e vazão do que o CS-1.
Nele podem ser utilizadas seções de testes tubular, anular e
também em forma de feixe (p.ex. maquete de elemento combustí
vel, cm arranjo de 3x3 barras). As características princi-
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pais do CT-1 constas também da Tabela 1.

Tabela 1. Circuitos Térmicos do CDTN

Fluido

Potência máxima [kW]

Pressão máxima [ata]

Temperatura máxima [°C]

Vazão máxima [l/s]

3. Testes era Seção

CS-J

água

20

6

160

o,

Tubular e

ÇT-1

água deionizada

700

15
180

06 5

Resultados

3.1 Testes de Transferência de Calor no CS-1, em Regi-

mes de Escoamento Mono e Bifásico [1]

Para realização destes testes, o CS-1 foi equipado com

uma seção de testes tubular, de 1 m de comprimento aquecido,

arrefecida internamente por água em escoamento forçado ascen

dente. As condições adotadas nestes testes são mostradas na

Tabela 2.

Tabela 2. Testes de Transferência de Calor no CS-1

Fluxo de calor [W/cm2] 0 a 125

Pressão [ata] 1 a 4

Temperatura de entrada [°C] 30 a 60

Vazão [l/s] 0,03 a 0,06

A influência dos diversos parâmetros no valor do coefi

ciente de transferência de calor foi investigada em cerca de

550 testes, através de medida da evolução da temperatura de

parede, fornecida por termopares distribuídos ao longo do C£

nal aquecido e cobrindo as regiões de escoamentos mono e bi-

fásico.

Por meio de análise dimensional, combinada com os re-

sultados experimentais para a região de escoamento monofási-

co, obtcve-se a seguinte correlação;
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Nu « 0,022.Re0»85.Pr0»13,

que reproduz os dados experinentais dentro de una faixa de
í 181 (Figura 1).
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Fig. 1. Correlação do Coeficiente de Transferência de Calor

Na região de escoamento bifãsico obteve-se a seguinte
relação entre o superaquecimento de parede e o fluxo de ca-
lor aplicado:

AT$at - 1,39.0
0'67 (AT$at em °K, 0 em W/cm*),

que reproduz os dados dentro de * 201 (Figura 2).

3.2 Testes de Perda de Pressão no CS-1 [2]
Nestes testes foi utilizada uma seção tubular, também

con 1 m de comprimento aquecido, instrumentada com 10 toma-
das de pressão estática, igualmente espaçadas. As condições
dos testes são mostradas na Tabela 3,

Os resultados permitiram estabelecer duas correlações
para o coeficiente de atrito (f). Para os testes isotérmicos
obteve-se a seguinte correlação, comparável com a de Blasius
(cf.12)):
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Fig. 2. Correlação do Superaquecimento de Parede

Tabela 3. Testes de Perda de Tressão no CS-1

Sem aquecimento Com aquecimento

Fluxo de calor [W/cm2] - 10 a 90
Pressão [ata] 1,5 a 4,5 1,5 a 4,5
Temperatura de entrada [°C] 35 a 60 50 a 60
Vazão [Z/s] 0,03 a 0,05 0,03 a 0,05

fiso - 0,065.Re"
0'23,

que reproduz os dados experimentais numa faixa de t 31.
Em regime monofãsico, o coeficiente de atrito foi cor-

relacionado com a razão entre viscosidades do fluido ã tempe
ratura de parede e ã sua temperatura média, pela expressão:

f/fi.o • V i ' " ' " '

que reproduz os dados numa faixa de i 51. A Figura 3 compara
esta correlação com outras da literatura, e mostra excelente
concordância com a correlação proposta por Lafay (cf.[2]).
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Fig. 3. Correlações para o Coeficiente de Atrito Monofásico

3.3 Testes de Transferência de Calor no CT-1, em Regi-

mes de Escoamento Mono e Bifásico

Estes testes foram realizados utilizando-se uma seção

tubular, com comprimento aquecido de 2.300 mm, cobrindo as

condições mostradas na Tabela 4. Experimentos preliminares

confirmaram a adequação das correlações usuais para o coefi-

ciente de atrito isotérmico, bem como uma perda térmica des-

prezível na seção de testes.

Tabela \, Testes de Transferência de Calor no CT-1

Fluxo de calor [W/cm1]

Pressão [ata]

Temperatura de entrada [°C]

Vazão [t/s]

0 a 150

5 a 10

30 a 100

0,1 a 0,5

Utilizando-se os dados experimentais dos testes em re-

gime de escoamento monofásico, determinou-se a correlação

[3]:

Nu - O,445.Re0'55.Pr0'4,



- 7 -

que reproduz os dados dentro de una faixa de t 151.
Sob condições de regime de escoamento bifãsico, obte-

ve-se a correlação [4]:

ATsat " 6.4.00»32 (ATsat em °K, 0 em W/cm»),

que reproduz os dados dentro de uma faixa de i 101.

3.4 Testes de Transferência de Calor em Condições Crí-
ticas, no CT-1 [5]

Com o objetivo de se estudar o comportamento das condi^
ções críticas de transferência de calor numa seção tubular,
com escoamento forçado ascendente, foi realizada uma série
de 187 testes. As condições são mostradas na Tabela 5.

Tabela 5. Testes de Fluxo de Calor Crítico no CT-1

Comprimento aquecido [mm] 1.000,1.200,1.400,1.600,1.800
Diâmetro interno [mm] 12,60
Pressão [ata] 5 e 10
Temperatura de entrada [°C] 60 a 140
Vazão [l/s] 0,1 a 0,3

Com base nos dados obtidos, estabeleceu-se uma correia
ção empírica para o fluxo de calor crítico (0 , em W/cm3):

0C - a+b.L + (c+d.L).G + (e+f.L+1,2.10"
7.G2'6).AHg, (1)

onde as 6 constantes dependem da pressão (Tabela 6) e L, G ,
AHP são, respectivamente, o comprimento aquecido (em cm), o
fluxo de massa (em kg.cm" s" ) e o subresfriamento (em J.g ).

Tabela 6. Constantes da Correlação (1)

Pressão
[ata]

5
10

a

70

295

b

-0,4
-0,9

1
1

c

,155
,525

dxiO3

-0
-4

,25
,25

0
-5

e

,335x10-7

,00x10"3

fxiO4

-7,5
2,5
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A Figura 4 «ostra o comportamento do fluxo de calor
crítico experimental em função do fluxo de massa, e uma com-
paração com correlações disponíveis (inclusive a estabeleci-
da) , mantidos fixos os demais parâmetros.
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Fig. 4. Comparações entre Fluxos Críticos

4. Testes em Maquete de Elemento Combustível
Tendo cm vista uma maior semelhança geométrica com o

elemento combustível tipo PWR, foi projetada e construída
uma maquete na forma de feixe de 9 tubos (barras) de aço ino
xidãvel, em arranjo quadrado 3x3. As principais característi^
cas desta seção de testes são mostradas na Tabela 7.

Tabela 7. Características Principais da Maquete 3x3

Comprimento aquecido [mm]
Diâmetro externo das barras [mm]
Passo [mm]
Espaçamento entre varetas [mm]
Area de escoamento [mm2]

1.200
10,75
14,35
3,76

1.126

0 feixe é envolvido por uma caixa, em alumínio anodiza
do, de seção quadrada e o conjunto encerrado em um tubo de
aço inoxidável contendo água estagnada, que funciona como i-
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solante térmico (Figura 5). 0 fluido arrefecedor entra na
seção por um bocal lateral e escoa ao longo do feixe, em flu
xo forçado ascendente.

Cada uaa das barras do feixe tem sua temperatura de pa
rede registrada por 3 termopares de 0,5 mm de diâmetro, loca
lizados nas extremidades e a meia altura da seção (Figura 5).
Cada região de escoamento (ou subcanal) do feixe é também do
tada de termopares (16 ao todo) posicionados pouco acima do
fim do comprimento aquecido, para registro das temperaturas
de saída dos subcanais. As posições das tomadas de pressão
são também mostradas na Figura 5.

Com esta seção, cujos testes sem aquecimento já tive -
ram início, serão realizados testes de perda de pressão, pa-
ra determinação de coeficientes de atrito, medidas de tempe-
raturas de parede - para determinação das condições de escoa
•ento -, e de fluido - para determinação da mistura em sub-
canais -, bem como testes para determinação de fluxos de ca-
lor críticos.
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Fig. 5. Seção de Testes em Feixe 3x3

5. Testes em Regime Transitório
Estes testes têm por finalidade o estudo dos fenômenos

termohidrãulicos que podem ocorrer durante um acidente de
perda de refrigerante (LOCA).

Foram já realizados trabalhos preliminares nesta arca,
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no circuito CS-1. 0 programa deverá prosseguir no corrente a
no com uma modificação e implementação do CS-1, onde serão
realizados testes em seção tubular, e com o projeto de um no
vo circuito para o uso de seções de teste em feixe, com a fi
nalidade de estudar fenômenos que ocorrem na fronteira entre
a parte superior do núcleo e o "plenum" superior do vaso do
reator, durante as fases finais de um LOCA.

6. Conclusão
Obtiveram-se resultados satisfatórios nos testes jã

realizados, em regime estacionário e em seções de testes com
geometria tubular, no CS-1 e no CT-1. Adquiriu-se experiên-
cia no projeto, construção e instrumentação de seções de tejs
tes - particularmente na maquete de elemento combustível na
forma de feixe em arranjo de 3x3 barras -, e no desenvolvi-
mento de técnicas de medidas dos parâmetros termohidrãulicos
mais significativos.

Estas condições permitem inferir que as fases seguin-
tes, envolvendo seções de testes, instrumentação e técnicas
de medidas bem mais complexas poderão ser realizadas satisfa
toriamente.
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