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Sumário

Os escoamentos de misturas líquido-gás proporcionam condição de
simulação adequada dos escoamentos ãgua-vapor d'agua, os quais
podem ocorrer no núcleo dos reatores nucleares. O domínio dos fe_
nõmenos físicos de transporte é de grande importância na análise
termohidráulica desses.sistemas. No escopo de prograoas de térn^
ca, foram realizados testes objetivando investigar bem a nature^
za dos escoamentos ascendentes de água e ar, ea> seção de testes
retangular, com auxílio de técnicas visuais e fotográficas, de
•ondas elétricas e de atenuação gama. Nesta contribuição, cartas
de configuração de escoamento e correlações de fronteiras de
transição de tipos de escoamento, distribuições de fração de va-
rio, espessura de película de líquido e fração de vazio cedia su
perficial são propostas e comparadas a resultados disponíveis na
literatura.

Abstract

Two-phase liquid-gas mixtures provide suitable means to simulate
water-water vapor flows, which may occur in nuclear reactor
cores. The mastery of physical transport phenomena is of great
importance, as far ã* the analysis of such thermal systems is
concerned. Within the framework of thermal-hydraulic programs,
experiments have been carried out to investigate the two-phase
upward air-water flow structure, in a rectangular test section,
by using independent measuring techniques, which comprise direct
viewing and photography, electrical probes and gamma-rny
attenuation. In this paper, flow pattern naps and correlations
for flow pattern transitions, void fraction profiles, liquid
film thickness and superficial average void fraction are
proposed and compared to Available data.
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1. INTRODUÇÃO

A análise do processo de remoção da energia gerada nos reato
res nucleares refrigerados a água, ea regimes de operação nor-?!
ou de acidentes postulados, c baseada no conhcciccnto cios fenõr^
nos fisicos de transporte, relacionados â ocorrência e aos padrões
de escoamentos biíisicos água-vapor d'água 11).

Programas de pesquisa de grande porte vêm sendo conduzidos,
apoiados em investigações nas quais se recorre â sieulação desses
escoamentos com misturas bifâsicas água-ar [2,3]. 0 escudo de fe-
nômenos de transporte está associado ã atividade de desenvolvicen
to de dispositivos experimentais e instrumentação e se traduz, en
última análise, na proposição de modelos físicos e correlações

No que refere aos escoamentos bifásicos, particularmente de
•isturas em diversas concentrações de água e ar concorrentes, ea
canais verticais, variadas técnicas e resultados vên sendo incor-
porados ao acervo de conhecimento científico. Apresentam-se, nejs_
te trabalho, resultados obtidos em canal retangular 15,6) cospara
dos a resultados disponíveis na literatura [7,8,9].

2. CONCEITOS

2»1 Configuração de Escoamento

Quando se admite, ã entrada de un» canal de escoamento verti-
cal, uma mistura de líquido e gás, ãs distribuições espaço-tenpo_
rais destas fases,corresponoen padrões ou tipos de configuração
de escoamento. No caso presente, são caracterizados os tipos bo-
lha, bolsão, anular, bolha-bolsão e seai-anular, coso se segue:
— bolha: o gás encontra-se distribuído, homogeneamente, na forca

de pequenas bolhas, no meio líquido.
— bolsão: o gás ocupa, praticamente, toda a área de passages do es-

coamento e o líquido encontra-se entre o bolsão de gás e a par£
de do canal. Bolsões consecutivos são ligados por pontes de lí-
quido.

• anular: uma película de líquido mantém-se junta ã parede do ca-
nal e o núc.eo ê constituído Je gás.

• bolha-bolsáo: tu bolha* de gás aglomeram-se, formando grandes
bolhas disformes,.com trajetória sinuosa.

— scmi-anular: os bolsões de gás tornam-se compridos e, por conse
guinte, as pontes de líquido menos longas e o escoamento torna~
-•e extremamente instável com golpes mecânicos sucessivos.

As cartas de configuração de escoamento apresentam frontei-
ras de transição das regiões nas quais conjuntos de condições fí-
sicas determinam cada tipo de configuração.

2.2 Parâmetro» da Mistura Bifásica

Nos escoamentos bifásicos, definem-se velocidades superfi-
ciais ou aparentes das fases liquida (j}) e gás (jg)» como velocjL̂
dades reais dessas fases se atravessassem, isoladamente, un ulc-
wento de superfície transversal â direção predominante do escoa-
mento, com a vazão volumetrica de CASK que possui na mistura. A
•orna das velocidades aparentes ê igual â velocidade media da mi*-
tttra.
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A fração de vaxio (a). num elemento de volume de mistura li-
quido-gás ê dada pela fração voluoétrica ocupada pelo gás no ele»
mento. Dos valores de fração de vazio, massas especificas e velo-
cidades das fases derivam-se a densidade e o titulo tcrnodinãnico
da mistura.

As distribuições espaço-teoporais de fraçio de vazio e velo-
cidades das fases permitem a obtenção de valores integrados des-
sas grandezas e, por conseguinte, a correlação entre caracter istj[
cas locais e globais ou de controle de escoamento.

3. TESTES

3.1 Condições Experimentais

O circuito água-ar utilizado ê constituído de dois ramos, os
quais permitem a injeção simultânea desses fluidos ee sistema de
homogeneização de placas perfuradas, a vazões controladas de água
de 0*1 a 1,7 l/s e de ar de 0,3 a 13,0 l/s. Nas condições de tes-
tes, foram mantidas a pressão de 2 atm e a teaperatura ambiente.

AZ
3.2 Seção de Testes

Neste-estudo, a se- .
ção de testes instalada
no circuito ten geome-
tria prismática de base
retangular esquematizada .
na Figura 1. A direção
predominante do escoanen
to é vertical e seu sen-
tido ascendente. A altu-
ra da seção ê de 1134 mm.
A base do prisma retangti
lar tem espessura 10 mm
e largura 100 mm. Esta
seção ê construída em
plexiglas. Analiticamente,
far-se-á, no que se *e-
gue, corresponder â se-
ção de testes, um sistje
•a de coordenadas ret ali
gulares cujo zero se si~
tua â entrada e no cen-
tro do canal. Neste caso,
têm-se intervalos: z»0 a
£«h>1134, x«-i«-5 a
x*a»5 e y>-b«-50 a y>b»50,
em milímetros.

3*3 Instrumentação

/ n" — — — • ""5

b y

Figura 1. Esquema da Seção de Testes

Três tipos de técnicas foram utilizadas nesta pesquisa: íoto_
gráfica, elétrica c radioative. "~

Com auxílio de azul de metileno, como contraste adicionado â
íase liquida, foram colhidas fotos dos diversos p.idrões cncontr.i-
dos. Um filme a cores de curta metragem foi, igualmente, realiza-
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do. Estas técnicas de apoio ã visualização permitem o melhor exa-
me do desenvolvimento dos escoamentos ao longo do canal.

A técnica elétrica consiste em introduzir sondas no meio b^
fásico, as quais comportam polos em uma extremidade que são curte
•circuitados, quando em presença de líquido, e abrem o circuito,
em presença de gás. A eletrônica associada permitiu o registro de
padrões das configurações e obtenção, por integração dos sinais,
de valores médios temporais da fração de vazio no local de cada
ponta de prova. Um pente de seis sondas foi instalado â cota
z*1000 mm, podendo ser deslocado na direção x.

Na análise experimental baseada na técnica radioativa, foi u-
tilizado um sistema constituído de fonte de Amerício-241 emissor
de raios gama, os quais coliraados incidem na seção através da di-
reção x, e de detector de iodeto de sódio ativado com tálio para
medida da radiação emergente. A atenuação da radiação relaciona-
sse à fração de vazio da mistura, cujo valor médio temporal, cor-
respondente â espessura 2a é obtido por integração eletrônica. E£
te conjunto fonte-detector, montado ã cota z«900 atm pode ser desl£
cado ao longo da direção y.

4. CONFIGURAÇÃO DE ESCOAMENTO

4.1 Carta de Configuração

Com a aplicação simultânea das técnicas instrumentais mencio
nadas, foram obtidos resultados [5) que permitem o traçado da car
ta de configuração de escoamento apresentada na Figura 2, tendo-
-se as velocidades superficiais de líquido e gás como coordenadas.
As regiões caracterizadas anteriormente são, claramente, defini-
das.

4.2 Correlações das Fronteiras

' As fronteiras das regiões, ou linhas de transição entre t i -
pos de escoamento, podem ser representadas por correlações da for
. . 16J..

j 1 - « Jg • * " <O

.0* valore* dos coeficientes c e d são dados na Tabela 1.

Tabela 1. Coeficientes das Correlações das Fronteiras

Fronteira c d Correlação

bolha/boiha-bolsão
bolsão/semi-anular
bolha-bolsáo/bolsáo e semi-anular
semi-anular/anular

0,29
0,63
0,08

-0,56

0,88
-0,53

0,52
5,06

TF1
TF 2
TF 3
TF4
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Figura 2. Carta de Configurcçio de Escoamento

4.3 Comparação de Resultados

At correlações estabelecidas tio recovadas na Figura 3, onde
aio «ostrados, igualvente, resultados obtidos por outros experi-
ment adores (7), cm seção cilíndrica de, aproxistadanente, aessta ra
rio diâmetro hidráulico>comprimcnto de canal, com escoamento água'
-ar, â pressão atmosférica e temperatura ambiente. Nessa referen-
cia, as configurações dos tipos bolsão e scmi-anular são confundi-
das. No contexto dos trabalhos desenvolvidos neste campo, a co-icor
dãncia entre os resultados é satisfatória. *~
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Figura 3. Comparação entre Correlações TF e Ref (7).

5. CARACTERÍSTICAS DOS ESCOAMENTOS BIIXSICOS

5.1 Fração de Vazio

Em cada região delimitada, foram obtidas distribuições da
fração de vazio segundo y com o conjunto fonte-detector, em sete
pontos: y-0, ±13, ±26 e ±39 mm; ã cota z«900 mm. Nestes pontos
obtiveram-tse,então, valores integrados no tempo, ao intervalo
x«±S mm.

Na Figura 4 são apresentadas distribuições típicas da fração
de vazio segundo a direçãc y, em termos de valores normalizados,
dados por

(2)

onde eu é o valor da fração de vazio cm y»0.
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Figura 4. Distribuições de Fração de Vazio

Os resultados experimentais {51 admitem correlação da forca

(3)

0 parâmetro de distribuiçio p assume valores característicos
para cada tipo de escoamento e Cresce â medida que o perfil se
torna achatado. Admitindo-se esta correlação, infere-se a media
temporal o a superfície a uma cota dada' (notação < >) da fração
de vatio como:

< a* > (A)

As faixas de valores do parâmetro p e as respectivas frações
de vatio médias são fornecidas na Tabela 2.
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Tabela'2. Parâmetros de Distribuição e Frações de Vazio Médias

Tipo Correlação

bolha
bolsão
bolharbolsio
semi-anular
anular

0,90-1,00
0,62-0,70
0,67-0,76
0,70-0,85
0,80-0,88 •

TC1
TC 2
TC3
TC 4
TC5

5.2 Espessura de Película de Liquido

A partir da distribuição de fração de vario dada pela equa-
ção (3), pode-se calcular a variação da espessura da película de
liquido equivalente,nos tipos de configuração (exceto o do tipo
bolha, naturalmente), segundo a correlação da forma [6):

a qual pode variar, teoricamente, de 0 a x « |a|.

5.3 Re'ação entre Parâmetros Locais e Globais

A correspondência entre as distribuições de fração de vazio
e velocidades de fases e os parâmetros globais de controle eis
aplicações práticas,' pode ser feita pela adoção de modelo biditneii
sional 18J. A aplicação deste modelo leva â correlação da for»a

> «
• r

(6)

Os, coeficientes q e r, ligados a parâmetros locais dependen-
tes dos tipos de escoamento, são obtidos a partir de resultados das
medidas [5], em representação da velocidade média real de gás
(<jg>/<o>) em função da velocidade superficial total ou velocida-
de média da mistura, conforme mostrado na Figura 5. Os parâmetros
q e T são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Parâmetros de Distribuição

Tipo Correlação

bolha . 1
bolsio * 1
bolha-bolsão
semi-anular 1
anolar

1,55
1,77
1,39
1,00

-0,45
1.40
0,80
1,22
4,70

TC1
TC2
TC3
TC 4
TC5
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Tigura 5- Correlações do Modelo Bidimensional

5.4 Comparação col Resultado»

Na Figura 6 é feica a comparação com resultados disponíveis
•m_eanal retangular (5x64 ma)[9), onde seus autores distingues
três cipós de configuração: bolha, anular e um terceiro de trans^.
çáo, que se compara ao conjunto dos t.'pos bolsão, bolha-boltão e
semi-anular, cm carta cujas coordenadas são os valores médios da
velocidade superficial de líquido c da fração de vazio. Nc*ta re-
presentação, os pontos obtidos [51 permitem melhor «Jel imitaç.ío das
regiões de escoamento do que os dos outros pesquisadores, e>»
quais apresentam, ainda, valores de <a*>, tais como: 0,56 a 0,90
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no tipo bolha, 0,53 a 0,85 no de transição e 0,81 a 0,99 no anu-
lar, comparáveis, com bons resultados, às faixas extrecas do tipo
de transição, C O B OS dados da Tabela 2.
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6. CONCLUSÃO .

Os escoamentos bifãsicos âgua-ar verticais ascendentes en c£
nal retangular foram estudados experimentalmente [5], Este estudo
foi revisto u novos modelos c correlações propostos [6J. Or; rcsu|
tados obtidos nesta pesquisa, representam avanço de conhecimento
no campo e comparados a resultados mais recentes (1,7,9), realiza
dos em condições semelhantes, foram, cm linhas gerais, confirna-
dos.
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