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SUMARIO

A potência de operação de um reator nuclear a água leve
pressurizada (PWR) ê limitada pela possibiHdade de ocorrência
de fluxo de calor crítico normalmente charj M de DNB (Departure
from Nucleate Boiling) no canal mais quer .' <lo núcleo. O presen
te trabalho propõe um modelo simplificad. /^e analisa as condi-
ções termohidraulicas do refrigerante nc ,a íal mais quente de
PWR's com o objetivo de se avaliar DNB JIC ,i.e canal. Para isto ê
assumido acoplamento entre o canal quent e um canal nominal ti
pico impondo-se a existência de escoanui ..o transversal entre e£
tes canais de maneira que resulte uma ói atribuição axial depre£
são uniforme ao longo dos canais.

0 modelo é aplicado para o reator Angra-1 e os resulta-
dos são comparados com aqueles do Relatório Final de Análise de
Segurança (FSAR) obtidos pela Westinghou.se através do programa
THINC, sendo considerados satisfatórios.
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SUMMARY

In a pressurized water nuclear reactor (PWR), the power

of operation is restricted by the possibility of the occurrence

of the departure from nucleate boiling normally called DNB

(Departure from Nucleate Boiling) in the hottest channel of the

core. The present work proposes a simplified model that analyses

the thermal-hydraulic conditions of the coolant in the hottest

channel of PWRs with the' objective to evaluate DNB in this channel.

For this the coupling between the hot channel and a typical

nominal channel is assumed imposing the existence of a cross flow

between these channels in a way that a uniforme pressure axial

distribution results along the channels.

The model is applied for Angra-1 reactor and the results

are compared with those of Final Safety Analysis Report (FSAR)

obtained by Westinghouse through the THINC program, beeing

considered satisfactory.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Objetivo

O núcleo de um reator nuclear a água leve pressurizada
(PWR) ê constituido de barras de combustível formadas de pasti-
lhas de U02 levemente enriquecidas revestidas por tubos de
zircaloy-4. Estas barras são dispostas segundo um arranjo qua-
drado (Figura 1) e são presas em grupos por grades espaçadoras
distanciadas uma das outras ao longo da altura do núcleo, for-
mando assim os elementos combustíveis. A região compreendida en
tre quatro barras 5 denominada de subcanal típico e através de-
la escoa ãgua leve e pressurizada efetuando as funções de refri
gerante e moderador.

O

o
»IO O O

Subcanal típico

D - diâmetro

P = passo

Figura 1. Arranjo quadrado das barras de combustível.



Deve-se garantir que sob condições normais de operação
não ocorrerá fusão no combustível ou danos no revestimento das
barras. Estes distúrbios são provocados pela formação de um fil
me de vapor nas superfícies externas dos revestimentos de um de
terminado número de barras, não permitindo uma transferência de
calor conveniente para o refrigerante. 0 início da formação da
película de vapor é chamado fluxo de calor crítico ou "Departure
from Nucleate Boiling" (DNB). Portanto, se torna necessário que
a potência de operação de um PWR seja limitada pela possibilida
de de ocorrência deste fluxo de calor crítico de maneira a pre-
servar-se a integridade dos materiais do núcleo. Assim, um co-
nhecimento adequado das condições locais do refrigerante tais
como entalpia, pressão, vazão, título do escoamento, fração de
vazios, etc. é exigido para que seja possível avaliar-se o flu-
xo de calor crítico em determinado canal do núcleo do reator.
Esta análise é executada atualmente mediante métodos de cálculo
colocados na foTma de programas de computador tais como o CO-
BRA/9/ e o THINC/1/.

0 programa COBRA divide o núcleo do reator em um conjun-
to de canais adjacentes. Estes canais são divididos em volumes
de controle de alturas iguais e a partir de valores iniciais de
vazãoe entalpia na entrada do núcleo, um sistema de equações dî
ferenciais parciais de primeira ordem (equação de continuidade,
equação de energia e equação de quantidade de movimento) é re-
solvido a cada intervalo de tempo para todos os volumes de con-
trole. Dentro de um canal as propriedades do refrigerante são
assumidas como uniformes em cada elevação. As equações são re-
solvidas através de iterações até se obter pressão uniforme na
saída de todos os canais, obtendo-se assim valores de pressão,
vazão e entalpia em todas as posições axiais. As propriedades
necessárias para se avaliar estes parâmetros, tais como, tempe-
ratura, densidade, fração de vazios, etc. são calculadas median
te modelos teóricos ou correlações empíricas. Escoamento trans-
versal (crossflow) entra subcanais devido à gradientes laterais
de pressão assim como mistura de entalpia devido a turbulência
(irixing) entre subcanais adjacentes são considerados no cálculo.

0 escoamento transversal inicial é calculado a partir dos
valores iniciais de vazão e de entalpia fornecidos. As equações



de continuidade e energia são resolvidas para a posição Z • AZ,
a partir do crossflow em Z. 0 processo é repetido para todas as
posições axiais até que o topo dos subcanais seja atingido,quan
do então são reavaliados os valores de crossflow e comparados
com os valores anteriores, para todas as elevações e canais. Es
te procedimento é repetido iterátivãmente até a obtenção de
uma solução convergente. A partir de então, o tempo t serã in-
crementado de At e o processo é repetido a partir de Z = 0 para
todas as elevações, obtendo-se, desta forma, o comportamento es
pacial e temporal das propriedades do núcleo.

Para se obter resultados mais precisos, seria necessária
a resolução simultânea do sistema de equações para todos os ca-
nais de uma das partes simétricas do núcleo. Isto acarretaria
operações com matrizes demasiadamente grandes uma vez que envoi
veria um grande numero de canais. Para contornar este problema
é feito o estudo em etapas, onde primeiramente uma das partes
simétricas do núcleo é analisada, assumindo cada elemento ou
conjunto de elementos combustíveis como um canal e com isto de-
termina-se o canal mais crítico, ou seja, aquele que apresenta
maior acréscimo de entalpia.

Na segunda etapa, o canal crítico é dividido em Tegiões
menores que agora são tratadas como canais e a região mais quen
te é então determinada.

Na terceira etapa, a região mais crítica formada de sub-
canais é analisada com o objetivo de se determinar o subcanal
mais quente, onde é avaliado o fluxo de calor crítico.

Por sua vez, o programa THINC também considera inicial-
mente um grupo de elementos combustíveis como um canal e as
três equações de conservação são resolvidas obedecendo as concti
ções de contorno de pressão uniforme na entrada e saída dos ca-
nais. A segunda condição de contorno é considerar constante a
vazão total de massa no núcleo. Assim, é necessário encontrar-
se uma distribuição de velocidade na entrada do núcleo de modo
que estas condições de contorno sejam satisfeitas. Esta analise
determina o elemento combustível de maior acréscimo ás ental-
pia.

A seguir, é feita a analise dos subcanais do elemento
combustível crítico. Dentro de um elemento combustível a resis-



tência lateral entre subcanais é muito pequena e somente um pe-
queno gradiente de pressão pode existir através de um elemento
combustível e o efeito do crossflow local na distribuição de
fluxo dentro do elemento combustível torna-se desprezível. Nes-
te caso, o crossflow entre subcanais é determinado interativa-
mente de maneira a obter-se pressão uniforme ao longo dos subca
nais. Determina-se, assim, o subcanal mais crítico do elemento
combustível.

0 cálculo termohidraulico executado tanto pelo programa
COBRA como pelo programa THINC demanda um tempo de computação
excessivamente grande, sendo portanto bastante dispendioso.

Por outro lado, a hipótese de assumir-se fronteiras fe-
chadas (vazão em massa constante ao longo do comprimento) para
o subcanal nominal mais quente leva a resultados irrealistas e
excessivamente conservadores, pois na verdade existem trocas de
massa e energia com os canais vizinhos, já mencionados, e causji
das por variações térmicas nas propriedades do refrigerante no
subcanal mais quente, especialmente densidade e entalpia.

0 presente trabalho foi desenvolvido cora o objetivo de
se analisar o comportamento termohidraulico do canal quente de
um PWR mediante um modelo simplificado que considera o núcleo
do reator modelado apenas por dois canais paralelos acoplados,
um deles operando em condições nominais e outro nas condições
mais críticas.

0 modelo não impõe as limitações da analise com frontei-
ras fechadas e evita o rigorismo da determinação do canal mais
quente e do crossflow assumido pêlos programas COBRA e THINC.
Contudo, a aplicação do método requer um tempo de computação re
duzido e uma pequena capacidade de memória, fornecendo resulta-
dos bastante satisfatórios para um estágio preliminar de proje-
to, podendo ainda ser utilizado na análise do comportamento tran
sitõrio de uma usina PWR, quando a avaliação do MDNBR (Minimum
Departure from Nucleate Boiling Ratio) deve ser feita a cada pe
queno intervalo de tempo, condição esta que impede a utilização
de programas do tipo COBRA ou THINC.



CAPITULO II

MODELO PROPOSTO

2.1 - Cons ideraçoés Teóricas

Nos modelos de análise de subcanais, usualmente, conside
ra-se canais vizinhos acoplados termohidraulicamente através da
região de contato entre eles. Estes canais são divididos em uma
série de passos axiais de alturas iguais e cada passo é tratado
como um volume de controle. Nesses volumes de controle, a fron-
teira de contato entre os canais, considerada aberta, possibiH
ta a ocorrência,de crossflow e mixing entre eles, conforme ilus_
tra a Figura 2.

Crossflow

Mixing

Figura 2. Interação entre dois canais adjacentes.



Na Figura 2, p, V» H e P representam a densidade, veloci
dade, entalpia e pressão do refrigerante, respectivamente; A é
a área de fluxo no canal; W.. o crossflow entre os canais; u ..
e u).. os escoamentos transversais devido ao mixing. Os subscri-
tos numerados referem-se as duas diferentes posiçõts axiais e
os subscritos i e j designam os canais.

Em cada canal os parâmetros associados com o fluido tais
como densidade, velocidade, pressão, etc. são considerados va-
riando somente na direção vertical. Como òs canais são conside-
rados abertos, haverá troca de massa, energia e quantidade de
movimento entre eles. Entretanto, haverá uma certa resistência
ao crossflow devido as barras de combustível, barras de contro
le e outros materiais estruturais presentes no núcleo /l/. Ob-
serva-se que apenas o crossflow é responsável pela variação da
vazão em massa ao longo dos canais, enquanto que o mixing é ape
nas redistribuidor de entalpia entre eles não contribuindo com
aumento nem redução da vazão.

Partindo das condições iniciais do refrigerante na en-
trada do núcleo e através de balanços de massa, energia e qüan
tidade de movimento, são determinadas as condições do refrige-
rante na saída de cada volume de controle, as quais represen-
tam as condições iniciais de entrada do volume de controle im£
diatamente superior e assim sucessivamente ate se atingir o to
po do núcleo.

As equações de conservação em regime permanente, para o
canal (i), podem ser escritas na forma /5/:

a. Conservação de massa

Vvi,--pi, + V

onde

\:. : - vazão em massa transversal do canal (j) para o ca-

nal (i). Obviamente, W.j » - Wj..



b. Conservação de energia (desprezando mixing)

onde

Qj = taxa de geração térmica no volume de controle (i);

H* = entalpia média no volume de controle doador do
"crossflow1, dada por

H. + H.
H* = H = _li 12_ se W.. > 0, (2.3)

j 2 J

H. + H.
H* = H. = —^1 i2- se tf.. < 0, (2.4)

o 3

c. Conservação de quantidade de movimento

.V?

V2 « V2

» A . . P . + A . . p . X2 + f . - í ^ - .A.
1 1 2 1 12 „ I r » 3

(2.5)

onde p. e V. são os valores médios da densidade e da velocidade
no volume de controle, dados, respectivamente, por

p. - Pi>2*
 Pi* (2.6)

V. + V.
V, « _JJ 1*- (2.7)

AZ = altura do volume de controle



diâmetro equivalente do canal, definido como

A.

Pm
(2.8)

onde

A^ ê a area normal de fluxo e

Pm o perímetro aquecido do canal,

fj = coeficiente de atrito (Apêndice B).

0 termo W - V* . é a contribuição da quantidade de
movimento axial de desvio de crossflow /9/, onde
V* é a velocidade axial associada com o crossflow
desviado, tomada como sendo

V. .+. V.
V*•-. V. = —-2-i J^- quando W..> 0 (2.9)

J 2 •*

V. + V.
V*'- V.'- — — í-2_ quando W..< 0 (2.10)

1 2 J

Na equação (2.5), aparecem termos de perda de quantidade
de movimento por atrito e por gravidade. Sabe-se, porem, que ao
longo do núcleo existem grades igualmente espaçadas e portanto
em determinadas posições um termo adicional de perda de quanti-
dade de movimento devido a grades deve ser acrescentado ao lado
direito da equação (2.5). Por outro lado, nos volumes de contr£
le extremos, isto é, na entrada e no topo dos canais, além das
perdas devido às grades extremas, devem ser consideradas perdas
de carga por contração e expansão bruscas, respectivamente.

2.2 - Descrição do Modelo

No presente trabalho, propõe-se a analise das condições



do canal quente nominal, considerando-o acoplado a um canal me-

dic nominal (Figura 3). Este acoplamento, basicamente represen-

tado pela determinação do escoamento lateral entre ambos

(crossflow), e obtido através da imposição de que a distribui-

ção axial de pressão, ao longo do canal quente, seja a mesma que

aquela do canal nominal. Do ponto de vista matemático, impõe-se

onde

Pi

p . + p.
p. = _±J—u.

(2.11)

(2.12)

P. + P.
UP. = _ U (2.13)

com o í nd i ce i representando o canal quente nominal e j , o ca-

na l médio nominal .

Canal quente nominal (i)

(Canal quente)

Canal médio nominal (j)

(Canal nominal)

Núcleo do

reator

ti I I I
Refrigerante

Crossflow

Figura 3. Acoplamento entre os canais quente e médio nominais.
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As seguintes hipóteses serão consideradas no desenvolvi-
mento do método:

a. Todas as propriedades do refrigerante no canal médio
nominal nãa são afetadas pelo acoplamento com o ca-

nal quente nominal, pois, no presente modelo, o canal médio no-
minal é tomado como sendo o núcleo do reator comportando-se de
maneira homogenizada.

b. Na entrada do núcleo, o refrigerante é tido como com
pletamente homogenizado. Desta forma, as proprieda-

des são as mesmas nos dois canais. Esta hipótese justifica-se
devido a existência da câmara plena inferior.

c. Despreza-se o mixing turbulento entre os canais. Na
situação real, o canal crítico encontra-se em conta-

to com canais bem próximos de sua situação térmica. Desta for-
ma, o efeito redistribuidor de entalpia devido ao mixing é pe-
queno, comparado com o crossflow imposto.

O primeiro passo, para a aplicação do presente modelo,
consiste na determinação das condições do escoamento no canal
médio nominal, tais como, distribuição das propriedades físicas
da água, distribuição axial de pressão, vazão, etc. Estas condi^
ções são obtidas a partir das equações de conservação (2.1),
(2.2) e (2.5), irapondo-se, de.acordo com ,a hipótese (a) , W.j-O.

Com as condições no canal médio nominal determinadas, a
aplicação das equações (2.1), (2.2) e (2.5), para o canal criti
co, requer o conhecimento de W... No presente caso, W.. é detei*
minado V^terativamente, de forma que, a cada elevação P. - P..
Considere, a uma dada elevação, os dois volumes de controle i
(crítico) e j (médio nominal). As condições do volume de contro
le j são completamente conhecidas, enquanto que apenas as condi^
ções na entrada do volume de controle i já foram determinadas.
Impondo, inicialmente, W.- = W?.'» 0, determina-se as condições
no elemento de volume crítico. Conhecendo-se Pj , determina-se
P? através da equação (2.12). O crossflow é, então, estimado p£
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la expressão

Pi - P.
W» - -J i- , (2.14)
J 1 r

onde C.. c uma constante empírica genérica. 0 superescrito 1
corresponde a primeira iteração. Utilizando-se Wi., obtém-se,
combinando as equações (2.1) e (2.2)

Hi
A. .p. .V. + —U-

0 valor de p? é avaliado a partir de H.1 mediante ex-
pressões empíricas, para a faixa de pressões de trabalho, con-
forme descrito no Apêndice B. Obviamente, efeitos de escoamento
bifãsico são incluídos. Detalhes são mencionados, também, no A-
pêndice B. De (2.1), obtém-se

A..V. .p. + Wi.
vi* * À : ^ (2-16)

Ai* pi 2 -.

Com estes novos valores dos parâmetros, na saída do ca-
nal quente, a pressão P. , através da equação (2.5), é recalcu-
lada. 0 crossflow.é, agora, avaliado por

P2 - P.
W
2 a W1 + J J (2 171
1X IX #̂

cij

e o procedimento descrito repete-se iterativãmente. Após n al-

terações, o crossflow é dado pela equação a seguir.
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Este processo é interrompido quando

\f*-*±\<*. (2.19)

sendo e um erro admissível, previamente estipulado. Apôs a ob-
tenção de convergência, pode-se passar para o cálculo do volume
de controle seguinte.

Uma vez que o crossflow em cada passo AZ é obtido median
te um esquema i.iterativo, conclui-se que o coeficiente C. . ape-
nas terã influência sobre o número de iterações necessárias pa
ra que a convergência seja atingida.

Todo o procedimento descrito e continuado até se atingir
o topo dos canais.

t •

2.3 - Procedimento para Aplicação do Método

Para analise do canal quente em um PWR, segue-se o proce_
dimento apresentado na Figura 4, onde

AZ = altura dos volumes.de controle,

ZI = posição axial da saída do volume de controle I medji
da a partir da entrada do núcleo,

H = altura dos canais.

No procedimento descrito, os seguintes pontos são indica

dos:

(a) Na entrada do núcleo todas as propriedades do refri-
gerante tais como entalpia, temperatura, densidade,

viscosidade, condutividade térmica, etc, são conhecidas ou po-
dem ser determinadas a partir de dados conhecidos. 0 fluxo de
massa do refrigerante no núcleo é calculado pela relação entre
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a vazão efetiva de refrigerante c a área efetiva de escoamento
que são valores conhecidos. Da relação entre este fluxo de mas-
sa e a densidade na entrada, obtém-se a velocidade do refrige-
rante na entrada do núcleo.

(b) Para se determinar as condições do refrigerante no
canal médio nominal para todos os volumes de contro-

le, é necessário se conhecer inicialmente a distribuição de flu
xo térmico no canal, que neste modelo simplificado ê assumido
como tendo uma forma cosenoidal cortada ou estendida, dependen-
do do valor do fator de pico axial F_, definido pela relação en
tre os fluxos térmicos máximo e médio no núcleo, ser maior,igual
ou menor que 1,57 (Apêndice A ) . A altura extrapolada pode então
ser determinada resolvendo-se a equação que se obtém da defini-
ção de Vg. A distribuição de entalpia neste canal pode ser de-
terminada a partir da distribuição de fluxo térmico (Apêndice
A). Conhecendo-se a distribuição de entalpia pode-se determinar
a distribuição de temperatura. As demais propriedades, tais co-
mo, densidade, viscosidade, condutividade térmica, etc, são ob
tidas de correlações empíricas dadas em função da temperatura
(Apêndice B). A seguir, determina-se velocidade e pressão em ca
da ponto axial. As propriedades médias em um passo AZ são dadas
pela média aritmética dos valores das propriedades nas extremi-
dades do passo.

(c) A distribuição de fluxo térmico no canal quente nomi^
nal é dada pelo produto do fluxo térmico em cada pon

to axial no canal médio nominal por um fator de pico radial de
potência FR, conhecido. Portanto, efetuando-se o produto do fa-
tor de pico radial de potência pelo fluxo médio de calor gerado
em AZ no canal médio nominal (Apêncide A) obtém-se o fluxo mé-
dio de calor gerado em AZ no canal quente nominal. A taxa de g£
ração térmica em AZ no canal quente nominal (Q^) pode então ser
determinada multiplicando-se o fluxo médio de calor gerado em
AZ neste canal pelo valor do perímetro aquecido do canal e pelo
valor da altura AZ.

Partindo das condições do refrigerante na entrada do nú-
cleo e impondo um crossflow igual a zero, determina-se para a
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salda do primeiro passo valores de entalpia e velocidade dados,
respectivamente, por:

A...p ...V .H. . + Q.
H = -1 *» x» ** Vl (2.20)

A P V

. . A-..V. ...p.
V. : - -i-Ü-Ü- . (2.21)

Ap

onde a equação (2.20) foi obtida combinando as equações (2.1) e
(2.2) com li'-'O e a equação (2.21) obtida de (2.1).

A seguir, são determinados: número de Reynolds, coefi-
ciente de atrito isotérmico, coeficiente de transferência de ca
lor e coeficiente de atrito corrigido pelo efeito de parede aqujs
cida (Apêndice B ) .

Utilizando-se a equação (2.5) com W..'- 0 obtém-se a pres
são P. na saída do passo. A pressão média em AZ é calculada e
comparada com a pressão média em AZ no canal nominal.

(d) Se o valor absoluto da diferença entre as duas pres-
sões médias for maior que um certo erro admissível

previamente estabelecido, um novo crossflow ê considerado con-
forme a equação (2.14) e resolve-se, as equações (2.15), (2.16)
e (2.5). 0 procedimento se repete até que a diferença entre as
pressões médias em AZ atinja a precisão desejada.

(e) Uma vez alcançada a precisão pré-fixada entre os dois
valores de pressões médias em AZ, calcula-se a tempe

ratura de saturação do refrigerante na pressão de saída do volu
me de controle e o correspondente valor do coeficiente de tran£
ferência de calor. A temperatura da superfície externa do revés
timento da barra equivalente do canal quente é avaliada utili-
zando-se a equação (B.ll), (Apêndice B ) , e a seguir comparada
com a temperatura de saturação.

Se a temperatura da superfície externa do revestimento
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for menor que a de saturação, calcula-se o fluxo de massa na
saída de AZ no canal quente e o título termodinâmico, o qual se
estiver dentro da faixa -0,15 a +0,15 avalia-se o fluxo de ca-
lor crítico pela correlação W-3 (Apêndice C) e corrige-se este
fluxo por três fatores: fator de efeito de parede não aquecida,
fator de efeito de fluxo não uniforme e fator de efeito devido
â presença de grades. A razão de DNB é obtida pelo quociente do
fluxo de calor crítico pelo fluxo de calor local.

Por outro lado, se a temperatura da superfície externa
de revestimento for igual ou maior que a temperatura de satura-
ção, ela será avaliada utilizando-se a equação (B.12), (Apêndi-
ce B). A partir do ponto em que a temperatura da superfície ex-
terna do revestimento é igual ã de saturação do refrigerante na
pressão correspondente, bolhas de vapor começam a se formar e a
densidade da mistura líquido-vapor é calculada levando em consi_
deração a fração de vazios (Apêndice B), calculada por meio de
correlações, conforme a região seja de ebulição altamente sub-
resfriada, levemente sub-resfriada ou de ebulição em massa. No
calculo da densidade da mistura, a densidade da fase líquida é
calculada na temperatura da massa líquida ("bulk") do refrige-
rante, enquanto que a densidade da fase de vapor ê calculada na
temperatura da superfície externa do revestimento (Apêndice B).
Os valores de entalpía, velocidade e pressão, são então deternú
nados considerando-se o efeito de vazios e a seguir avalia-se o
fluxo de calor crítico e a razão de DNB.

Os valores das propriedades na saída de um volume de con
trole I no canal quente são as condições iniciais do volume de
controle I seguinte e assim sucessivamente até se atingir o to-
po dos canais.
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CONDIÇÕES NA

ENTRADA DO NÜCLEO (a)

DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES

NO CANAL MÉDIO NOMINAL PARA

TODOS OS VOLUMES DE CONTROLE

I 1 - 0 I

1 = 1+1

1
I z i = i*&z|

DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES NO CANAL

QUENTE PARA O VOUMB DE CONTROLE I
(c)

NAO

SIM

DETERMINAÇÃO DE
NOVO VALOR DE

(d)

CALCULE DNBR J (e)

SIM

Figura 4. Procedimento paTa aplicação do método.
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CAPÍTULO I I I

RESULTADOS

3.1 - Aplicação

Para o presente método foi elaborado o programa descrito
nos Apêndices D, E e F.

0 método foi aplicado para o núcleo do reator da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, unidade Angra-1, descrito no
Relatório Final de Análise de Segurança (FSAR) /4/. Os dados do
projeto pertinentes a presente analise são apresentados na Tabe
Ia 3.1. : ••:•
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TABELA 3.1: Parâmetros de Projeto da Usina Nuclear Angra-1,

Parâmetro Valor

Potência térmica, Mwt
Vazão total de refrigerante, £bm/hr
Vazão efetiva de refrigerante, Abm/hr
Pressão na saída do núcleo, psia
Fluxo térmico médio, BTÜ/hr.fta

Fator de.pico axial de potência
Fator de pico radial de potência
Altura dos canais, ft
Comprimento ativo das barras, ft
Diâmetro externo das barras de combus-

tível, in

Passo entre barras, in
Temperatura do refrigerante na entra-

da, °F
Area efetiva de escoamento, ft2

Numero de grades espaçadoras

1876

71,1 x 10s

67,9 x 10s

2250
1,871 x 10s

1,51
1,55

12,633
12

0,374
0,485

549,5
26,4

8

Os parâmetros da aplicação são apresentados na primeira
página da listagem (Apêndice F).

Cada canal foi dividido em 35 volumes de controle, na
direcio do escoamento. Foi considerado um valor e • 10"2 como
critério de convergência para |P\ - P.| e uma constante C...
igual a unidade para obtenção de crossflow.

Os resultados da análise são apresentados na forma de
gráficos pelas Figuras 5 a 13, que mostram variações das pro-
priedades do refrigerante nos canais quente e médio nominais
em função da posição axial adimensional (ZI/H).
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720

700 J

680-

660-

640

620.

600

580

560

540

Entalpia no canal quente

— Entalpia no canal nominal

0 0\l 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Posição axial

Figura 5. Distribuição de entalpia ao longo dos canais.
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660

640 .

620 '

600 '

580.

560.
Temperatura no canal quente

Temperatura no canal nominal

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Posição axial

Figura 6. Distribuição de temperatura ao longo dos canais.
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35

30 •

25 •

20 '

15

10

5 •

0 Oil 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 1,0

Posição axial

Figura 7. Queda de pressão ao longo dos canais.
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0,10

8

-0,05.

-0,35
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Posição axial

Figura 8. Distribuição do título termodinâmico . - canal quente.
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0,045

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Posição axial

Figura 9. Distribuição do título do escoamento no canal quente.
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8

8
0,15.

o.io •

0,05-

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Posição axial

Figura 10. Distribuição da fração de -vazios no canal quente.
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G i

G.

1,00

0,98 •

0,96 •

0,94-

0,92

0,90
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Posição axial

Figura 11. Fluxo de massa no canal quente.
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-2,5
O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Posição axial

Figura 12. Escoamento transversal do canal nominal para o canal
quente.
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! MÍNIMO DNBR - 2,06

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Posição axial

Figura 13. Distribuição de CNBR no canal quente.
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3.2 - Discussão dos Resultados

A Figura 5, mostra as distribuições de entalpias para os
dois canais. Observa-se que nas proximidades do topo a entalpia
no canal quente sofre uma pequena queda devido a não geração de
calor nesta região, uma vez que ela está acima da extremidade
superior do comprimento ativo das barras e o crossflow aí exis-
tente contribui para a queda de entalpia nesta região do canal.
No canal nominal, próximo ao topo, a entalpia ê constante e
igual ã entalpia na extremidade superior do comprimento ativo
das barras, pois foi assumido que as propriedades do refrigerai»
te neste canal não são afetadas pelo. acoplamento com o canal
quente.

As curvas de temperaturas. Figura 6, apresentam comporta
mentos idênticos aos das curvas de entalpias pelas mesmas ra-
zões .

A queda de pressão ao longo dos canais. Figura 7, ê for-
mada por uma seqüência de degraus inclinados. As quedas maiores
são causadas principalmente pelas grades espaçadoras e as meno-
res por gravidade e por atrito do refrigerante com os componen-
tes do canal. As grades extremas como não possuem aletas, cau-
sam quedas menores que as grades-com aletas,—embora-na entrada
e na saída dos canais existam perdas de carga por contração e
expansão bruscas, respectivamente. Observa-se que na saída dos
canais a queda de pressão e maior que na entrada, porque a con-
tribuição de perda de carga por expansão brusca é maior que por
contração brusca.

Distribuições de título termodinâmico, título de escoa-
mento e fração de vazios são representadas nas Figuras 8, 9 e
10, respectivamente.'O título do escoamento e fração de vazios
são nulos até cerca de 351 da altura do canal onde só existe es_
coamento de líquido. A partir daquela posição tem início escoa-
mento bifásico com incipiência de ebulição local. Neste ponto a
temperatura da superfície externa do revestimento da barra equi.
valente do canal quente e no mínimo igual a temperatura de satu
ração do refrigerante na pressão local, embora o refrigerante
esteja a uma temperatura abaixo da de saturação naquela pressão.
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A Figura 11, apresenta o gráfico da relação entre o flu-
xo de massa no canal quente e o fluxo de massa no canal nomi-
nal. A redução no fluxo de nassa torna-se bastante acentuada
após a incipiência de ebulição local, devido ao ausento do vo-
lume específico do refrigerante, provocando sua expulsão do ca-
nal, segundo um escoamento transversal.

Por outro lado, o cross flow é uma vazão em massa e, por-
tanto, o comportamento da curva da Figura 11, é* melhor corapreen
dido através da Figura 12, que mostra a relação entre a varia-
ção de crossflow ao longo do canal quente por área do ca-
nal (WV.) e o fluxo de massa no canal nominal, Valor negativo
de crossflow significa expulsão de refrigerante do canal quen-
te. Os picos observados são associados com queda de pressão nas
grades e eles se tornam mais acentuados na região de escoamento
bifãsico, a medida que a fração de vazios e o título do escoa-
mento aumentam. Não há* evidências se estas quedas diferenciadas
de pressão em canais com diferentes regimes de escoamento cor-
respondem ã situação real. Contudo, refinamentos no tratamento
das grades podem ser incorporados ao método, considerando valo-
res diferentes para os coeficientes de perda de pressão locali-
zadas, para escoamento bifásico.

A curva de distribuição do DNBR, Figura 13, apresenta um
valor mínimo de 2,06 a 62,81 da altura do canal.

0 fator total de acréscimo de entalpia foi determinado
pela relação entre o aumento de entalpia no canal quente e o au
mento de entalpia no canal nominal, obtendo-se o valor 1,59.

As Tabelas 3.2 e 3.3 apresentam os Tesultados obtidos pe
Io programa e a Tabela 3.4 é um resumo dos principais resulta-
dos obtidos e os correspondentes valores dados pelo FSAR /4/.
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TABELA 3.4: Comparação entre Resultados do Presente Modelo

e do FSAR.

Parâmetro

Queda de pressão no núcleo, psia

Aumento médio de temperatura do

refrigerante, °F

Temperatura externa maxima do re

vestimento, °F.

Fração de vazios na saída do ca-

nal quente

Mínimo DNBR (MDNBR)

Fator de acréscimo de entalpia

Presente
. . . Modelo

31,5

71

657,9

16,8

2,06

1,59

FSAR

28.2 ± 5.6

69.1

660

19,3

2.08

1.55
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CAPÍTULO IV

CONCLUSÕES

A a n á l i s e de DNB p e l o modelo s i m p l i f i c a d o f o r n e c e r e s u l -
tados que diferem apenas ligeiramente daqueles obtidos pelo pro
grama THINC da Westinghouse (constantes do FSAR) e portanto tais
resultados podem ser considerados sat isfatórios , uma vez que ejs
tão dentro de um intervalo de desvio admissível.

Tem a vantagem de ser processado em computadores de pe-
queno porte, como também de ocupar um.tempo de computação peque?
no quando comparado ao tempo de computação exigido pelos progra
mas COBRA e THINC, acarretando assim, um custo operacional redu

Todas as vantagens c i t a d a s podem s e r melhoradas ainda mais
f a z e n d o uma o t i m i z a ç ã o do programa. Contudo, mesmo s e » e s t a o t i
mização, a análise de DNB pelo modelo simplificado mostra-se ade
quada, fornecendo resultados satisfatórios para as condições de
operação dos PWR existentes. . •/' •'...-• ••;
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APÊNDICE A

DEDUÇÕES E CÁLCULOS AUXILIARES

A.l - Fator de Pico Axial e Altura Extrapolada

O fator de pico axial Fg é definido como sendo a relação
entre o fluxo de calor máximo e o fluxo de calor médio gerado
no núcleo axialmente.

No modelo simplificado, a distribuição de fluxo de calor
axial ê assumida como tendo uma forma cosenoidal.

Quando F~ $ 1,57 tem-se uma distribuição de fluxo de ca-
lor denominada ."cosenoidal cortada" /li/, onde a altura extra-
polada Z é maior que o comprimento ativo da barra de combustí-
vel Z . Para o canal nominal é dada por

ti C0S ( —
Ze

Zc Zcpara — ^ Z 4
2 2

onde qV «= Fz.q'o' (A.2)

sendo q'o' o fluxo de calor médio gerado no núcleo.



Para o canal mais quente, tem-se

(A. 3)

para -

Onde

z
2

(A.4)

sendo F R um fator de pico radial de potência.

Quando F Z>1,57, a distribuição de fluxo de calor ê deno
minada "cosenoidal estendida" /li/ e neste caso a altura extra-
polada é menor que o comprimento ativo da barra de combustível.
0 fluxo tem um valor zero em Z = ±zc/

2 e para o canal nominal ê
dado por:

cos(

"NOM®

f Z % <• c) - cos(-
Z_ 2Z

1 - cos(-
TIZ

2Z

(A.5)

e

onde - 4 Z

Para o canal quente, q'o' é multiplicado por FR.
A Figura 14 mostra as duas situações para distribuição de

fluxo axial, onde Z' é negativo para coseno cortado.

cos(TTZc/2Ze)

coseno estendido

Figura 14. Distribuição aproximada de fluxo axial no núcleo
de reatores térmicos.
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Fazendo uma mudança de coordenadas, tem-se para o canal
nominal:

para F- * 1 ,57 , q" (Z)
L NOM

(A.6)

onde 0 ^ Z

cos
K *2
£.)] - cos( °

2

para Fz > 1.57 , q" (Z) = q'p' (A.7)
- cos(

2Z

onde 0 $ Z « Z^.

A partir da definição de fator de pico axial F-, pode-se
determinar uma expressão que relaciona F~, Z e Z , como se se-

u c e
gue.

Para F- ^ 1,57 ,

V sen(-

1 - cos ( TrZc )

ou F
1 - COS

(A.8)
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Para Fz > 1.57

F, *
^% j ^ ' •• if * t* ^» * f

COS[JL_ (z _ _JE

ou F 7= 5 (A.9)

: .••<X-v • -• •*; -- if

. " * " * * • ' ' " . " * . " • t . ' •

No modelo simplificado, F- é tu dado de entrada do pro-
grama e as equações (A.8) e (A.9), dependendo do caso, podem ser
resolvidas pelo método .áterativo de Newton-Raphson /2/ para se
determinar a altura extrapolada. Este método riterativo consis-
te no desenvolvimento da função F(X), correspondente â equação
cuja raiz se deseja determinar, em serie de Taylor em torno de
um ponto X proximo da raiz e desprezando-se os termos a partir
do de segunda ordem. Obtém-se assim, um valor Xj mais próximo
da raiz que Xo, dado por:

FCX0)
X, - Xo - (A.10)

'(X)
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onde Xo - Valor inicial para o processo .iterativo.

F(X0) = Valor da função no ponto Xo.

F* (Xo) = Valor da derivada primeira da função em Xo.

0 procedimento é repetido com o valor Xt obtendo-se un n>
vo valor X2 ainda mais próximo da raiz procurada e assim suces-
sivamente ate se atingir a precisão desejada.

De uma maneira geral, tem-se

xn = x - D-2— (A. 11)

onde n ê o número de .iterações necessárias para se atingir a
convergência.

A.2 - Entalpia no Canal Nominal

0 calor absorvido pelo refrigerante na posição Z pode ser
calculado fazendo um balanço de energia em um elemento diferen-
cial e integrando ao longo do canal. Tem-se, então:

Para Fz < 1,57:

.G,(H - Ho) 4 qy sen(-^-) dZ7 I Ze
Ze

Substituindo "nZ_/Z pelo seu valor dado pela equação (A.8),c e
vem:
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q- Zc[l - cos (-!*-)]

. G . CH - H 0 )
TTZ

- cos(

de onde obtém-se

H - Ho

. cos

irZ
1 - cos(——)

Z

(A.12)

com 0 < Z < . Z

onde Ho = entalpia na entrada do canal

H * ertalpia na posição Z

D = diâmetro equivalente do canal

fluxo de massa no canal

D

4

G

Para Fz > 1,57 :

(H - Ho)

cos( TTZ
irZc

2Z
_ cos(

irZ

2Z,

1 - cos(
2Z

e

dZ

sen(- •nZ

e

TTZ I
—°-)+ -

2 Z e TT

TIZ
—
2Z

- Z.cosC

e
2Ze J

2Z



Substituindo \l - cos( £—)~[ pelo seu valor tirado da
i on J

equação ( A . 9 ) , vem:

2Z

-
4

-Z.G. (H - Ho) = q\

Z
e

ir

Z w. TZ Z nZ «Z
Asen(— £) + -^.sen(—£) - Z.cos(—£

e e
2Z_ T 11 2Z

e -1

resultando

H = Ho

F7 rZẐ  HZ,. « -,
^ _Ê. . s e n ( -^) - Z .cos(-£)
Z c L * 2Zfi

 c 2Zft J

—,sen( -̂) + — ,sen(——) - Z.cos(——)
Ze 2Ze 2Z

-, (A.13)
n TFZ

.sen(—£) - Z .cos(—^)
2Z. 2Z.

com Z c .

A. 3 - Fluxo Médio de Calor em um Passo AZ nos Canais Nominal e

Quente

Para F z $ 1,57 , t em-se :

ZI

q» s e n ( — ) dZ -
zo.q'

ZI-AZ

sen(J[L)

ZI-AZ

ou

1T.AZ
l !e_ { c o s TjL_ (zi - AZ)1 - co5(is2L.)}
A 7 L 7 J Z

(A.14)
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Para F z > 1,57 , vem:

1
_ Z -i ITZ

- !— (Z - -J5-) - cos( £-)
Z 2 J 2Z

Ê Ê- cos( —
2Z

ZI

AZ
i / í cosf - l - (Z - - £ - ) ] - cos(—£-)} dZ

vZc / LZe 2 J 2Z
cos(~^-) / e e

obtendo-se

. S e n (

AZ irZ TT LZ 2
1 - C 0 S ( c_) e

2 Z e

_£_.seJ_JL_ (ZI - AZ - -^-)1 - AZ.cos (—-£-)} (A.15)
TT Z. 2 2Z_

Por sua vez , o f luxo médio de ca lor gerado em um passo AZ

no canal quente é dado por:

q i FR*qj
(A.16)

enquanto que a taxa de geraçáo térmica em AZ no canal quente é

calculada pelo produto

onde ?m é o perímetro aquecido do canal
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A.4 - Perda de Pressão no Canal Nominal

No núcleo de um reator nuclear a pressão na saída é me-
nor que a pressão na entrada, uma vez que uma serie de fatores
contribui para que haja uma perda de pressão nos canais, dentre
os quais os mais representativos são:

a. Perda de pressão por contração brusca na entrada do
canal:

APX =K

onde & = Coeficiente de contração brusca.

b. Perda de pressão por atrito:

AP, = f.
D # 2gc

onde f - Coeficiente de atrito (Apêndice B ) .

c. PeTda de pressão por gravidade ou hidrostãtica, devi-
do ao desnível:

AP3 = p..AZ.-£— (A.20)

d. Perda de pressão devido ãs grades:

V?2
AP. = Kp P-,—3— (A.21)

onde K' B Coeficiente de grade.
o
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e. Perda de pressão por expansão brusca na saída do ca

nal:

AP5 U

onde Kg = Coeficiente de expansão brusca.

A pressão resultante na saída do canal será então

ou

v; v
po + Po« Ps — * ZAPi

g 2 ggc

onde os subscritos "o" e "s" indicam valores na entrada e na

saída do canal, respectivamente, e o termo ZAP. é* a soma de to-

das as perdas de pressão.
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APÊNDICE B

CORRELAÇÕES
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APÊNDICE B

CORRELAÇÕES

B.l - Propriedades Tísicas dá Água

As propriedades físicas da água em função da temperatura
para PWR que opera a uma pressão nominal na faixa de 2.000 a
2.300 psia são dadas pelas seguintes correlações empíricas /7/:

a. Densidade, p , í,bm/ft3:

p- {1,6 T x 10"5 + 0,0121 + exp( T " 9 3 0Y 4 55 )}-i (fi ^
50,725

onde T a temperatura, °F

b. Viscosidade dinâmica, y , £bm/h.ft:

V - -4,7 T x 10"" + 0,495 (B.2)

onde T • temperatura, °F

c. Condutividade térmica,K, BTU/h.ft.°F:

K - 1,882 T x 10"3 - 2,26 T 2 x 10"6 - 0,01768 (B.3)



onde T = temperatura, °F

e T = 0,7648 H + 132 - exp(JLz_L9JL) (B.4)
40

onde H = entalpia, BTU/£bm

d. Temperatura de saturação, T . em °F, em função da pressão
P em psia:

Tsat * °.° 6 5 4 5 p + 505,409 (B.5)

B.2 - Coeficiente de Atrito

a. Coeficiente de atrito isotérmico /8/:

fiso = °'5 ÍV"0'-** •* °.°056 CB.6)

onde R = pV De (B.7)
u

R = número de Reynolds

e p - densidade, Jlbm/ft3

V = velocidade, ft/h

y = viscosidade dinâmica, £bm/h.ft

D., •- diâmetro equivalente, fte

b. Coeficiente de atrito corrigido pelo efeito de parede aque-

cida:

f = fisoCl " °. 0 0 2 5 - 9 — ) CB.8)

onde: q" = fluxo de calor local, BTU/h.ft2

h = 0,023 x -£- x R»'8 x P?»* (B.9)
De
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h « coeficiente de transferência de calor

K • condutividade térmica, BTU/h.ft.°F

D s diâmetro equivalente, ft

R = número de Reynolds

Pr = numero de Prandtl, dado por

Pr =
C .y
2
K

es

tante

C « calor especifico do refrigerante ã pressão

B.3 - Temperatura Externa do Revestimento

A temperatura da superfície externa do revestimento ou

temperatura da parede (Tw) é calculada mediante duas expressões,

conforme T w seja menor, igual ou maior que a temperatura de sa-

turação do refrigerante na pressão correspondente.

a. Para T w < T g a t , tem-se . •

Tw'•" T f •* ~ 5-- ÍB

w f h

onde T- » temperatura do refrigerante

b. Para T w %, T s a t , tem-se

V Tsat + ATJL . <B

onde AT,» é dado pela correlação de Jens-Lottes /7/

JL> 1' 9 X

f_tiA 0 .25

e 900



51

e P - pressão (100 a 2.500 psia)

q" = fluxo de calor (0 a 4 x 106 BTU/h.ft2)

e para um fluxo de massa G, no intervalo:

G » 8 x 10* a 7,7 x 106 Abm/h.ft2

A densidade do vapor ê calculada pela correlação

Pv = 0,093929 T w - 52,609 (B.14)

onde: T - temperatura da parede, °F
3p = densidade do vapor, Abm/ft

A densidade da mistura líquido-vapor é dada por:

Pm =

onde: p = densidade da fase de vapor

p_ = densidade da fase líquida

a • fração de vazios (Apêndice C)
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APÊNDICE C

FRAÇÃO DE VAZIOS E FLUXO DE CALOR CRÍTICO
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APÊNDICE C

FRAÇÃO DE VAZIOS E FLUXO DE CALOR CRÍTICO

C l - fração de Vazios

Durante o processo de transferência de calor do elemento
combustível para o refrigerante, a temperatura da superfície ex
terna do revestimento (parede) aumenta. A partir de um certo pen
to axial, a temperatura da parede torna-se igual à temperatura
de saturação do líquido na pressão correspondente é então come-
ça a formação de vazios, embora a massa líquida do refrigerante
("bulk") esteja a uma temperatura abaixo de sua temperatura de
saturação /12/.

A distribuição de vazios em um canal aquecido é mostrada
na Figura 15. EBULIÇÃO

IADA.»-EBULIÇÃO EM MASSA

(REGIÃO I* REGIÃO II •
I

POSIÇKO AXIAL NA DIREÇÃO DO ESOOANeTTO

Figura 15. Formação de vazios em um canal aquecido.
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A fração de vazios, o , na região I ou região de ebuli-
ção altamente sub-resfriada ê calculada pelo método de Maurer/7/,
através da equação:

q" - h(T - T.).P K
^ 5 1

1.07
1 (d)

onde T é calculado pela equação (B.12)

é a temperatura da massa líquida ("bulk") do refrigeran
te, °F.

A fração de vazios será dada por:

a.'- -Í2_ (C.2)
De

Na região II, ou região de ebulição levemente sub-resfria
da, a fração de vazios é dada por /7/

a = 0,008 + ( 0 1 8 _• _0_L008_) ( H . - H t ^ (c>3)

6 D e 6 D e H 2 - H ,

onde: * = fração de vazios no início da região II

0,18 s fração de vazios no início da ebulição plena-
mente desenvolvida (fim da região II para con-
dições de operação de PWR)

H = entalpia local da mistura

H| ' = entalpia da mistura no início da região II

H2 " entalpia da mistura no fim da região II

Para se determinar a fração de vazios na região III ou
região de ebulição plenamente desenvo.lvida, é assumido que não
hã movimento relativo entre as duas fases, isto é, vapor e lí-
quido movem-se com a mesma velocidade (razão de escorregamento,
S = 1) de forma que a fração de vazios e obtida de:
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v x
* .. — (C.4)Vg X

 + V f (1 - x)

onde: V^ = volume específico do líquido saturado, ft3/ibm

V ~ volume específico do vapor saturado, ftVfcbm

H " Hf
-• - = título termodinâmico (C.5)

g f

H = entalpia da mistura, BTU/Zbm
H f = entalpia do líquido saturado, BTU/í,bm

H = entalpia do vapor saturado, BTU/jlbm

Geralmente, nos PWR's, a região III não esta presente.

C.2 - Fluxo de Calor Crítico

Com o aumento da temperatura da parede, a densidade de
bolhas na superfície ou perto dela aumenta. Eventualmente, con-
tudo, um ponto é atingido onde a densidade de bolhas é tão gran
de, que bolhas adjacentes coalescem e um filme de vapor se for-
ma na superfície externa do revestimento /6/. Neste ponto, se
diz que o sistema está em uma crise de ebulição.

Dois tipos de crise de ebulição podem ser caracterizadas,
dependendo das condições do refrigerante e da maneira como occvr
re o fenômeno. Na região sub-resfriada ou de títulos baixos, a
crise de ebulição recebe vários nomes tais como "Boiling Crisis" ,
"Critical Heat Flux", "Burnout" e "Departure from Nucleate Boiling
(DNB)" e na região de títulos altos ê denominada de "Dryout" /12/.

Para o intervalo de interesse da maioria dos PWR's proje
tados, Tong /IO/ desenvolveu uma correlação para avaliar o "DNB"
para canais aquecidos uniformemente e conhecida como a correla-
ção W-3 da Westinghouse.
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q"
c r i t » E U B {(2,022 - 0,0004302 P) + (0,1722 - 0,0000984 P)

106

x exp[(18,177 - 0,004129 P) x]>

x [(0,1484 - 1,596 x + 0,1729 X Ixl) G/10s + 1,037]

x [1,157 - 0,869 X] x [0,2664 + 0,8357 exp(-3,151 DJ]

x [0,8258 + 0,000794 ( 1 ^ - H ^ ) ] , : (C.6)

onde:
qcrit EU = fluxo de calor crítico uniforme equivalente ,

BTü/h.ft2

Intervalo de validade da correlação W-3:

P = pressão, entre 1000 e 2300 psia

G = fluxo de massa, entre 1,0 x 106 e 5,0 x 106 Jtbm/h.ft2

X •'* título termodinâmico, entre -0,15 e +0,15

D_ = diâmetro equivalente, entre 0,2 e 0,7 in

H e n t
 a entalpia de entrada, igual ou maior que 400 BTU/i-bm

L » comprimento do canal, entre 10 e 144 in

perímetro aquecido , 0>gg a lt00 •. .
perímetro molhado

Tong estendeu esta correlação para canais com uma distri
buição de fluxo axial não uniforme, mediante a utilização de um
fator de efeito de não uniformidade de fluxo térmico F dado por:

q"(Z).expí-C(A - Z)}dZ (C.7)

onde:
" ^ i s t ^ n c ^ a a p a r t i r do início de ebulição local pa

ra o ponto de DNB, in
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EU = subscrito, fluxo de calor uniforme equivalente

N = subscrito, fluxo de calor não uniforme

fl - vY*»31 -í
C = 0,15 x U XJ .in (C.8)

r G \ 0 , i» 7 8

10

A equação (C.7) pode ser avaliada desde que as seguintes
informações possam ser determinadas /7/:

a) Local onde tem início ebulição nucleada, (Z - 0) .

b) Local onde o fluxo de calor de DNB deve ser determinado

c) Distribuição axial de potência q"(Z).

d) Título e fluxo de massa tal que a constante C possa ser- ava-
liada.

e) A distância a partir dos pontos de ebulição nucleada (ÍJJMD gj)
para obter o mesmo título se o fluxo de calor fosse uniforme
e igual ao fluxo de calor local RV

Tem-se, então:

„ . qcrit,EU (c g.
^crit.N - lC*9J

c

. Na região sub-resfriada ou de t í tulos baixos, onde o va-
lor de C na equação (C.7) é alto, o fator Fc está muito próximo
da unidade /IO/..

Por outro lado, o efeito da presença de grades foi consi_
derado por Tong / 8 / , mediante um fator Fg dado pela correlação:

F = 1,0 + 0,03 (—^—) x '(—5 ) 0 ' 3 5 (CIO)
s 10* 0,019
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que mais tarde foi substituida por uma nova:

F* « ( — Y *5 x (1,445 - 0,0371 L)
s 225,896

(Xcrit
 + 0,2)2| - 0,73}

•-s - ' x

IO6 0,019

onde K é determinado experimentalmente como função do espaça-
mento entre as grades e Be o coeficiente de difusão térmica.

Para o efeito da existência de paredes não aquecidas ,
Tong /7/ desenvolveu a seguinte correlação determinada empiric£
mente:

F » (1,36 + 0,12 e9*) x (1,2 - 1,6 e" 1' 9 2^ x (1,33 - 0,237 e5'66 *)

(C.12)

onde D» é o diâmetro equivalente baseado no perímetro aquecido,
in.

Finalmente, o fluxo de calor crítico corrigido pelos três
fatores fica sendo:

tcrxt.N
c

A equação (C.6) correlaciona os dados de fluxo de calor

avaliados pela correlação, com os reais, dentro de um erro de

±20* /3/.
A razão de DNB será dada pelo quociente entre o fluxo de

calor crítico calculado pela equação (C.13) e o fluxo de calor
local, ou seja:
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• «»

DNBR = ^ r i t ' N (C.14)
q local
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APÊNDICE D

DIAGRAMA DE BLOCOS DO PROGRAMA DO MODELO SIMPLIFICADO
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f DADOS DE
ENTOADA

I
CONDIÇÕES INICIAIS

±
DETERMINE ALTURA

EXTRAPOLADA

1

<D
POSIÇÃO AXIAL
ZI - I * A Z

C
I

ATINGIU-SE
TOPO DOS CANAIS?IS?/

SIM

, NSD

DETERMINE PARA O CANAL NOMINAL:
FLUXO MÉDIO DE CALOR EM AZ: qV
ENTALPIA EM 21: H.
FLUXO DE CALOR LOCAL EM ZI: qV

/AT
i

ATINGIU-SE A EXTREMIDADE SU-
l PERIOR DO COMPRIMENTO ATIVO
V DAS BARRAS?

•'NSO

SIM

qV = 0

%-%
qv2 = 0

DETERMINE AS PROPRIEDADES DO
REFRIGERANTE EM AZ NO CANAL

NOMINAL



62

cATINGIU-SE A POSIÇÃO
DE UMA GRADE?

W\ NAD

SIM

DETERMINE A PRESSÃO EM
ZI NO CANAL NOMINAL O »
SIDERANDO TERMO DE GRA-

DE.

DETERMINE A PRESSA) EN
ZI NO CANAL NOMINAL SEM
CONSIDERAR TERMO DE GRA

DE.

W.. = 0

DETERMINE AS PROPRIE-

DADES NO CANAL QUENTE

)
NSO

SIM

W.
J

P.-p.

DETERMINE AS TEMPERATURAS
DE SATURAÇÃO E DO REVESTI-

MENTO.

A TEMP5RATURA DO REVESTIMEN-
TO E IGUAL OU MAIOR QUE A DE

SATURAÇÃO?

NÃO „

SIM

DETERMINE A TEMPERATURA DO REVES-
TIMENTO CORRIGIDA PELA CORRELAÇÃO

' J3B-LOTTES
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DETERMINE AS PROPRIEDADES NO CA-

NAL QUENTE CONSIDERANDO FRAÇÃO DE

VAZIOS

(yv < e

SIM

DETERMINE FLUXO DE MASSA

E TÍTULO TERMODINÂMICO

O TITULO ESTA" NA FAIXA
EXIGIDA PELA CQRRELAÇS)

W3?

SIM

NflD

DETERMINE FLUXO
DE CALOR CRITICO
E RAZÃO DE DNB

RESULTADOS EM
ZI

<

OS VALORES OBTIDOS NA
DO VOLUME DE CONTROLE
AS CONDIÇÕES INICIAIS

SALDA
SA"0
DO

VOLUME DE CONTROLE SEGUINTE
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APBNDICE E

NOMENCLATURA DO PROGRAMA
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APÊNDICE E

NOMENCLATURA DO PROGRAMA

Equações Programa

Ai

Di

DNBR

AN

AQ

CP

CROSS

DN

DQ

DNBR

FR

FZ

Ãrea de vazão efetiva para refrigeração

Area da secção reta do canal nominal (L2)

Area da secção Teta do canal quente (L2)

Calor específico â pressão constante
(H/M0)

Constante de Crossflow

Diâmetro equivalente do canal nominal (L)

Diâmetro equivalente do canal quente (L)

Razão de DNB

Fator de pico radial de potência

Fator de pico axial de potência
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fJ

fi

iso.

FC Fator de efeito de fluxo não uniforme

FS Fator de efeito devido a presença de gra-
des espaçadoras

FW Fator de efeito de parede não aquecida

FN Coeficiente de atrito corrigido pelo efei^
to de parede aquecida no canal nominal

FQ Coeficiente de atrito corrigido pelo
to de parede aquecida no canal quente

FISON Coeficiente de atrito isoterraico no canal
nominal

f4 FISOQ

g

*c

G5

G-
1

H

Ho

G

GC

GN

GM

H

HENT

Coeficiente de atrito isotérmico no canal

quente

Aceleração da gravidade local (L/T2)

Fator de conversão dimensional (ML/FT2)

Fluxo de massa de refrigerante no canal
nominal (M/T.L2)

Fluxo de massa de refrigerante no canal
quente (M/T.L2)

Altura dos canais (L)

Entalpvi do refrigerante na entrada dos
canais (H/h)

HN1 Entalpia do refrigerante na entrada de ca
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H.

H2

H
g

h.

da volume de controle no canal nominal
(H/M)

HQ1 Entalpia do refrigerante na entrada de ca
da volume de controle no canal quente
(H/M)

HQ2 Entalpia do refrigerante na saída de cada
volume de controle no canal nominal (H/M)

HQ2 Entalpia do refrigerante na saída de cada
volume de controle no canal quente (H/M)

Hl Entalpia da mistura no início da regiãoll
de vazios (H/M)

H2 Entalpia da mistura no fim da região II
de vazios (H/M)

HF Entalpia do líquido saturado (H/M)

HG Entalpia do vapor saturado (H/M)

CFNM Coeficiente de transferência de calor mé-
dio em cada volume de controle no canal
nominal (H/T.L2.9)

CFQM Coeficiente de transferência de calor mé-
dio em cada volume de controle no canal
quente (H/T.L2.G)

CO Coeficiente de perda de carga por contra-
ção brusca

EX Coeficiente de perda de carga por expan-
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são brusca

g

g

ro

n

CG

CGS

SK

CTN1

CTQ1

CTN2

CTQ2

CTNM

FM

Ml

Coeficiente de perda de pressão nas gra-
des espaçadoras com aletas

Coeficiente de perda de pressão nas gra-
des espaçadoras sem aletas

Coeficiente existente na equação (C.ll)

Condutividade térmica do refrigerante na
entrada de cada volume de controle no ca-
nal nominal (H/T.L.O)

•

Condutividade térmica do refrigerante na
entrada de cada volume de controle no ca-
nal quente (H/T.L.e)

Condutividade térmica do refrigerante na
saída de cada volume de controle no canal
nominal (H/T.L.e) .

Condutividade térmica do refrigerante na
saída de cada volume de controle no canal
quente (H/T.L.9)

Condutividade térmica média do refrigeran
te em cada volume de controle no canal no
minai ,(H/T.L.0) .

Vazão efetiva de refrigerante no núcleo

(M/T)

Número máximo de :' iterações no método '.in-
terativo de Newton-Raphson
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NP

m

Po

NP Número de volumes de controle entre duas
grades consecutivas

PM Perímetro aquecido (L)

PENT Pressão do refrigerante na entrada dos
nais (F/L2)

Pix

qv

PN1 Pressão do refrigerante na entrada de ca-
da volume de controle no canal nominal
(F/L2)

PQ1 Pressão do refrigerante na entrada de ca-
da volume de controle no canal quente (F/L2)

PN2 Pressão do refrigerante na saída de cada

volume de controle no canal nominal (F/L2)

PQ2 Pressão do refrigerante na saída de cada
volume de controle no canal quente (F/L2)

PNM Pressão média em cada volume de controle
no canal nominal (F/L2)

PQM Pressão média em cada volume de controle
no canal quente (F/L2)

DPN Queda de pressão ao longo do canal nomi-
nal (F/L2)

DPQ Queda de pressão ao longo do canal quente
(F/L2)

FLUXT Fluxo jnédio de calor gerado no núcleo
(H/T.L2)
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FLUXN Fluxo médio de calor em cada volume de con
trole no canal nominal (H/T.L2)

FLUXQ Fluxo médio de calor em cada volume de con
trole no canal quente (H/T.L2)

FLUN2 Fluxo de calor local no canal nominal
(H/T.1.2)

«i

*crit

FLUQ2 Fluxo de calor local no canal quente (H/T.L2)

FCW3 Fluxo de calor crítico (H/T.L2)

Q Taxa de geração térmica em cada volume de
controle no canal quente (H/T)

REN Numero de Reynolds em cada volume de con-
trole no canal nominal

Rei

To

lsat

REQ

TENT

TW

TSAT

Número de Reynolds em cada volume de con-

trole no canal quente ..v"•:. \
d?

Temperatura do refrigerante na entrada dos -
canais (9)

Temperatura da superfície externa do re-
vestimento ou temperatura da parede (6)

Temperatura de saturação do refrigerante :

(6) . • / :

T-s TN2 Temperatura do r e f r i g e r a n t e na sa ída de

cada volume de c o n t r o l e no canal nominal

(e)
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Ti2

ATJL

TQ2 Temperatura do refrigerante na saída de
cada volume de controle no canal quente (6)

TJL Correlação de Jens-Lottes (6)

-VN1 Velocidade do refrigerante na entrada de
cada volume de controle no canal nominal
(L/T)

VQ1 Velocidade do refrigerante na entrada de
cada volume de controle no canal quente (L/T)

VN2 Velocidade do refrigerante na saída de ca.
da volume de controle no canal nominal
(L/T)

vi2

V.

vf

¥g

V
X

x*

VQZ

VNM

VF

VG

FLOW

X

xo

Velocidade do refrigerante na saída de C£
da volume de controle no canal quente (L/T)

Velocidade média do refrigerante em cada
volume de controle no canal nominal (L/T)

Volume específico do líquido saturado (L3/M)

Volume específico do vapor saturado (L3/M)

Crossflow (M/T)

Título termodinâmico

Valor inicial de (*ZC/Ze) para se iniciar
o processo de determinação da altura ex-
trapolada pelo método iterativo de Newtcn-
Raphson
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7Z

Z

AZ

ZI

t*i

Po

Z Posição axial das grades (L)

DZ Altura dos volumes de controle

ZI Posição axial medida a partir da entrada
do canal (L)

HH Comprimento ativo das barras de combustí-
vel (L)

HE Altura extrapolada (L)

ALFA Fração de vazios

ALF1 Fração de vazios no fim da região I

TDC Coeficiente de difusão térmica

DESV Erro na determinação da altura extrapolada

EPS Erro na diferença entre as pressões mé-
dias em cada volume de controle nos dois
canais

ROENT Densidade do refrigerante na entrada dos
canais (M/L9)

RON1 Densidade do refrigerante na entrada de
cada volume de controle no canal nominal
(M/L3)

ROQ1 Densidade do refrigerante na entrada de
cada volume de controle no canal quente
(M/L3)
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12

12

R0N2 Densidade do refrigerante na saída de ca-
da volume de controle no canal nominal (M/L3)

ROQ2 Densidade do refrigerante na saída de ca-
da volume de controle no canal quente (M/L3)

RONM Densidade média do refrigerante em cada
volume de controle no canal nominal (M/L3)

VISN1 Viscosidade do refrigerante na entrada de
cada volume de controle no canal nominal
(F/LT)

VISQ1 Viscosidade do refrigerante na entrada de
cada volume de controle no canal quente
(F/LT)

VISN2 Viscosidade do refrigerante na saída de
cada volume de controle no canal nominal
(F/LT)

VISQ2 Viscosidade do refrigerante na saída de
cada volume de controle no canal quente
(F/LT) • ,

VISNM Viscosidade media do refrigerante em cada
volume de controle no canal nominal (F/LT)

* As dimensões são denotadas por:

L * Comprimento
T • Tempo
M = Massa
0 = Temperatura

F =

H

ML
T2

ML2

T2

Força

Energia
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APÊNDICE F

LISTAGEM DO PROGRAMA
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PACE 2

RONl-ROENT
ROOl-ROENT
VISN1-VISO1
CTNl-CTQl

C CONSTANTE GRAV1TACIONAL
GC-0.417E9 -•••

C FRACAO OE VAZIOS INICIAL
ALFA-0.0

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE INICIA AS COMPARAÇÕES ENTRE O DN&R ATUAL E O ANTERIOR
DNBRA-1000.0

C PRESSÃO DE ENTRAOA EM PSIA
PENT-P01/144

C FLUXO OE MASSA OE REFRIGERANTE NO CANAL NOMINAL
GN-FM/A

C VELOCIDADE DO REFRIGERANTE NA ENTRADA 00 CANAL NOMINAL
VNl-GN/RONl

C FRACAO DE VAZIOS NO FINAL DA PRIMEIRA REGIÃO
ALFl-0.0OS/<6»DO)

C ENTALPIA DA MISTURA NO FINAL DA SEGUNDA REGIÃO
HD2»0*16»VF+0*82*VG

H2-HN2/HD2
C DIÂMETRO EOUIVALENTE DO CANAL EM POLEGADA

DE-00»i2.
C CALCULO DA ALTURA EXTRAPOLADA PELO MÉTODO ITERATIVO DE NEWTON RAPHSON
C A OECLARACAO SEGUINTE INICIA AS ITERAÇÕES

I1»O
•1 !F(FZ-1.57)1,1,2
1 FX—1#*XO/FZ+COS(XO>

FDX»1./FZ-SIN(XO) . - •
GO TO 43 . .

2 FX-l2«FZ/XO>»SIN(X0/2»-l.+ a.»FZ)»C0Sao/2)
FDX-<FZ/XO)»COS«XO/2)-l2«FZ/(XO»*2»+0.5-FZ/2)»SlN(XO/2>

*3 IFIFX>1O»2O»1Q
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE E UM CONTADOR DE ITERAÇÕES

10 Il»ll+1 • - •;
xi-xo-Fx/Fox :.....-•
IFIABSUl-X0)-DESV)2>»25,30 .. .

25 XO-Xl - . " :
C VALOR DA ALTURA EXTRAPOLADA . .

20 HE»3»m6»HH/X0
WRITEO»44> . - -

44 FORMAT(»1«»//,5OX.«TABELA DE RESULTADOS',///)
WRITEI3»46I

46 FORMAT<5X»'POSICAOI»5X.'OUEDA PRESSÃO1»2X,»0uEDA PRESSÃO»»3X»
• •FLUXO MASSA'^Xi'CROSSFLOWSSXt'TEMPERATURA^OXf^TITULOi.BX» -

• •RAZÃO OEM
WRITEÍÍ,47>

47 FORMATioXi'AXIALSeX.'CANAL NOMINAL» »2X» «CANAL GUENTE'OX»
••CANAL QUENTE*t3X>'CANAL QUENTE»»5X,«PAREDE'.6X,«CANAL QUENTE«»7X»
••DNB»»/) . .

C 1MCI0 DOS CÁLCULOS DOS PARÂMETROS E PROPRIEDADES RELATIVAS AO CANAL NOMINAL
GO TO 60

SO !F(U-M1)4O,4O»50
40 X0-X1

CO TO 41
50 WRITEO»*)
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PACE *

5 FORMAT(1X»'X1 NAO CONVERGE EM MX INTERAÇÕES')
STOP

C VELOCIDADE DO REFRIGERANTE NA ENTRADA DO CANAL OUENTE
60 V01-VN1

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE POSICIONA O PRIMEIRO ELEMENTO NA SEGUNDA TABELA
_

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE CONSIDERA O TERMO DE QUEDA DE PRESSÃO DEVIDO A GRADE INI
C CIAL MAIS CONTRAÇÃO BRUSCA NA ENTRADA DOS CANAIS

L-l
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE DETERMINA A POSIÇÃO DA GRADE OuE SEGUE A GRADE INICIAL

J-l
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE ELIMINA O TERMO DE QUEDA Dt PRESSÃO DEVIDO A EXPANSÃO
C BRUSCA NOS DOIS CANAIS

K>0
C AS DUAS DECLARAÇÕES SEGUINTES CONSTITUEM UM CONTADOR DE PASSOS

l»0
900 I-I+l

C POSIÇÃO AXIAL DA EXTREMIDADE SUPERIOR DE CADA PASSO
ZI-I»DZ

C POSIÇÃO AXIAL ADIKENSIONAL
A Z W I / H

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE O TOPO DOS CANAIS FOI ATINGIDO
. IF<ZI-H>97.97»110 • .

110 WR1TEI3.7»
7 FORMATllXt'ATINGIU-SE O TOPO DOS CANAIS*>
WRITE(3»42>DNBRM

42 FORMATt/////»10X»'MIN!MA RAZÃO DE DN8**El*»7l
WRITEC3»45)ZDNBM

45 FORMATI/////»1OX»«POSIÇÃO AXIAL DA MINIMA RAZÃO DE DNB-'E14*7)
WRITEO.44)
WRITE<3»*8)

48 FORMATl*X»'POSIÇÃO*.7X.»ENTALPIA»»6X»'TEMPERATURA1tíX.«DENSIDADE'»
•6X,'ENTALPIA•»6X»«TEMPERATURA»»5X,'DENSIDADE*»4X»*FRACA0 VAZIOS*)
WRITE(3»49)

49 FORMAT Í6X»'AXIAL »»6X»'CANAL OUENTE* »3X» »CANAL OUENTE'»3X»
••CANAL OUENTE»»3Xt«CANAL NOMINAL'»2X»'CANAL NOMINAL*t2\»
••CANAL NOMINAL»«2X»*CANAL QUENTE*»/)
GO TO 1000 .

97 IF(FZ-1.»7)XOO»100»10X .
C FLUXO MFDIO DE CALOR EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL PARA Fl MENOR OU
C IGUAL A 1.57

XOO DEN3«(FLUXT*HE)/(DZ*3*X4X6>
DEN*"(ZI-DZ>*3»1416/HE
FLUXN>DEN3»IC0S(DEN4)-C0S(3*1416*Z!/HE))

C DISTRIBUIÇÃO DE ENTALPIA NO CANAL NOMINAL PARA FZ MENOR OU IGUAL A 1.57
OEN»"I*.»FLUXT*HH>/CFZ»DN*GN)
DEN6-X*-C0SO.1416»Z!/HE)
DCN7"l.-C0S(3.i*16«HH/HE)
HN2"HENT-*-DEN5#(DEN6/DEN7)

C FLUXO DE CALOR LOCAL NO CANAL NOMINAL PARA FZ MENOR OU IGUAL A 1*57
FLUN2>FLUXT*S!N(3»X4X6»Z!/HE)
GO 70 150

' C FLUXO MÉDIO DE CALOR EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL PARA TZ ALEM DE 1.57
XOX C£NX*CFLUXT/DZ)/(1«-COS(3.1416*HH/(2»*HE>>>

CEN2-(3.1416/HE)*(ZI-HH/2>
CEN3«{HE/3.1416)*(S!N(CEN2)-S!N(C£N2-3.1416*DZ/HE)) '
FLUXN»C&NX»(CEN3-DZ*COS(3*U16»HH/(2.»HEH)
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PAGE •

C DISTRIBUIÇÃO DE ENTALPIA NO CANAL NOMINAL PARA FZ MAIOR DO OUE l.»T
CEN4»I*.»FLUXT»HH)/iFZ»DN»GN)
CfN5>SIN(CEN2l*5lN(3.U16»MH/(2»*HEn
CEN»MHE/3»XM6>»CEN5-ZI»COS(3.X4I6»HH/(2.»HE)>

C£N6*CEN6-HH»COS(3.X*X6»HH/(2*«HE>)
HN2>HFNT*CEN*«tCEN5/CEN6)

C FLUXO DE CALOR LOCAL NO CANAL NOMINAL PARA FZ MAIOR DO OUE 1.57
FLU i-COSICEN2)-COS13•U16«HH/{2•«HE)t
FLU2»1»-COS(3.X416»HH/U»*HE>>
FLUN2"FLUXT»«FLU1/FLU2>

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE A EXTREMIDADE SUPERIOR DO COMPRIMENTO ATIVO
C DAS BARRAS DE COMBUSTÍVEL FOI ATINGIDA

ISO IF|ZI-HH)555.555*666
C AS TRÊS DECLARAÇÕES SEGUINTES CORRESPONDEM RESPECTIVAMENTE AOS VALORES DE
C FLUXO MÉDIO DE CALOR «ENTALPIA E FLUXO DE CALOR LOCAL NO CANAL NOMINALtNA
C REGIÃO ACIMA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO COMPRIMENTO ATIVO DAS BARRAS*

666 FLUXN-0.0
HN2-HNX
FLUN2-O«O

C DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA NO CANAL NOMINAL
555 TN2-TENT*CHN2-HENT)/CP

C FLUXO DE CALOR LOCAL NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL QUENTE
FLUO2«FR»FLUN2

C FLUXO MÉDIO DE CALOR EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE
FLUXO»FR#FLUXN

C CALOR MÉDIO GERADO EM UM PASSO CELTA Z NO CANAL OUENTE
Q*PLUXQ»PM»DZ

C DISTRIBUIÇÃO DE DENSIDADE NO CANAL NOMINAL ~~
DEN8»(TN2-930.*35)/5O.725
0EN9-EXPÍDEN8» . . .
R0N2*X«6»Ttt2*JUE-»>0«012I+DEN9
RON2-1/RON2

C DISTRIBUIÇÃO DE VISCOSIDADE NO CANAL NOMINAL
V I S N 2 — *.7»TN2«I.E-<H>0.*95

C DISTRIBUIÇÃO DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA NO CANAL NOMINAL
CTN2"X*B82»TN2»X.E-3-2.Z6»TN2»»2»I»E-6-0.0X768 •

C DISTRIBUIÇÃO DE VELOCIDADE NO CANAL NOMINAL . .
VN2-GN/RON2

C VELOCIDADE MEOIA EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL
VNM-IVN2+VND/2*

C DENSIDADE MEDIA EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL
R0NM*tR0N2+R0NX)/2» • • '

C VISCOSIOADE MEOIA EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL

C CONDUTIVIDADE TÉRMICA MEOU EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL
CTNM«(CTN2+CTNX>/2*

C NUMERO DE REYNOLDS EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL
REN«GN»DN/V!SNM

C FATOR DE ATRITO ISOTERMICO EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL
REN-REN»»I-O.32>
FlSON"0.5»REN+0»O056

C COEFMIENTE OE FILME EM UM PASSO DELTA Z NU CANAL NOMINAL

C FATOR DE ATRITO CORRIGIDO EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL
FN"FISON»(X*-0»OOZS#FLUXN/CFNM>

C POSIÇÃO DAS GRADES COM EXCEÇÃO DA PRIMEIRA
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PACE 9

Z»NP»J»DZ
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE GRADE NA POSIÇÃO 21

IF(ZI-Z)16O.170*160
C DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO NO CANAL NOMINAL
C NAO EXISTE GRADE NO PASSO EM QUESTÃO

160 PL1»PN1*RON1»VN1<»*2/GC
PL2»L»(CGS+CO>»RON1*VN1»*2/(2*GC>

PL5»»RON2*VN2»»2/GC
PN2-PL1-PL2-PL3-PL»

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE CONSIDERA OuEOA OE PRE5SA0 DEVIDO A UMA GRADE NO CANAL
C QUENTE.M-0 SIGNIFICA OUE NAO EXISTE GRADE NA SAÍDA 00 PASSO EM QUESTÃO

H-0
GO TO ISO

C > DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE O TOPO DOS CANAIS FOI ATINGIDO
170 1F(Z-H)19O*2OO»21O

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE CONSIDERA O TERMO DE OUEOA DE PRESSÃO DEVIDO A EXPANSÃO
C BRUSCA NOS DOIS CANAIS

200 K-l
CG-CGS

C DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO NO CANAL NOMINAL
C EXISTE GRADE NO PASSO EM QUESTÃO

190 PL1"PN1-»RON1»VN1»»2/GC .
PL2»L»(CGS+CO)»RON1»VN1»»2/(2»GO
PL3"(FN»DZ*RONM»VNM»»2>/eDN*2*GC>+RONM»DZ»G/GC

PL5*RON2»VN2»«2/GC
PL6-K»EX»R0N2»VN2»»2/(2#GC)
PN2»PL1-PL2-PL3-PL*-PL5-PL6

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE POSICIONA E CONTA AS GRADES
J-J+l

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE CONSIDERA O TERMO DE OUEDA DE PRESSÃO DEVIDO AS GRADES
C NO CANAL QUENTE

M-l
GO TO 180

210 WRITEO.220)
220 FORMATCiX.«ATINGIU-SE O TOPO DO NÚCLEO')

G O T O 1 0 0 0 ' '•• -
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE SIGNIFICA CROSSFLOW ZERO NA ENTRADA DE CADA PASSO

180 FLOW-0
C PRESSÃO MEDIA EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL

PNM-1PN1+PN2I/2
C VAZÃO DE REFRIGERANTE NA ENTRADA DE CADA PASSO DELTA 1 NO CANAL OUENTE

VE0>A0»V01*R00l
C ENTALPIA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE

800 HO2»IVEO*HOl+Q+FLOW*HQl/2)/(VE0+FL0W/2)
C TEMPERATURA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA 2 NO CANAL OUENTF

TQ2"0.76<»8*HQ2+132.-EXP| (HQ2-592. )/40.)
C DLNSIDADE DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE

RDE1"<T02-930.*»35>/50.725
RDE2-EXP(RDE1>
ROO2»1.6»TO2«l»E-5+0.0121*RDE2
ROO2-1/ROO2

C VISCOSIDADE DINÂMICA 00 REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO NO CANAL OUENTE
VIS02— «.7*TO2«1.E-**O,«99

C CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO NO CANAL QUENTE
CTO2"l»882*TO2»l»E-3-2«26»TO2*»2*l»E-6-O.01768
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PACE A

c V E L O 5 â ^ ? 5 E S ° F f o l í 5 u S S Í o 2 Í A SMDA DE CA0A PASS0 DELTA 2 N0 CANAL 0UENTE

C NUMERO DE REYNOLDS EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE
FV»VISOX+VISO2
FRV"CROOX+ROO2»•IVOX+VO2)
REO-»FRV#DOVI2»FV>

C FATOR DE ATRITO ISOTERMICO EM UM PASSO DELTA 2 NO CANAL OUENTE
REO-REO<"M-O,32»
FISOO-0.5»REO+0,0056

C COEFICIENTE DE FILME EM UM PASSO DELTA' Z NO CANAL OUENTE
FK»ICTOl-»>CTO2>*»0.6

FRVX"FRV»»0.8
FK1*ICP**0.4)/ IDO»»0>2)
CF0M-6.60»*X.E-3*FKI*FRVX»FK/FVI

C FATOR DE ATRITO CORRIGIDO EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE
FO"FISOO»«X.-O.002MFLUXO/CFOM)

C DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO NO CANAL QUENTE
PMX»AO*POX+AQ»ROOX»VOX*»2/GC
PM2-FL0WM IVQI*VO2»/I2*GCM
PM3"L»ICGS+CO)«AO»ROOX»VQX»#2/C2»GC»
PP4>FO»DZ»AO*CROOI+R002)«(VOX+VQ2)»»2/<X6»DO»GC)
PM5>AO»(ROOl+R002)*DZ*G/(2«GC)
PM6"M»CG»AO»ROQ2»V02»#2/C2*GC)
PM7»AO»ROQ2#VO2»*2/GC
PM8"K»EX»AO»R0O2#V02#»2/|2#GC»
PO2»IPMX-PM2-PK3-PM*-PM5-PM6-PM7-PM8)/AO

C PRESSÃO MEDIA EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE
PQM"(PQX+PO2)/2

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE COMPARA AS PRESSÕES MÉDIAS NO' DOIS CANAIS EM DELTA Z
IFtABSÍPOM-PNM)-EPS)650*650.750

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE CALCULA UM NOVO CROSSFLOW. DANDO INICIO A UM PRCCESSO DE
C ITERAÇÃO ATE SE ATINGIR A CONDIÇÃO POM IGUAL A PNM

750 FLOW»FLOW*CPQM-PNM)/CROSS
GO TO 800 • • *

C TEMPERATURA DE SATURAÇÃO DO REFRIGERANTE NA PRESSAC «RESPONDENTE
6 5 0 PO-PO2/X4*

C TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE EXTERNA DA CAMISA Ou SEJA TEMPERATURA DA PAREDE
REO2«(ROO2*VO2*DQ>/V1SO2
REO2"REO2»*ü»« .
PRO2»(CP*VIS02)/CTQ2
PRO2"PRO2»#0»*
FKD-(O.O23»CTO2)/DO
CFO2-FK0»RE02»PRO2
TW-TO2+FLU02/CF02 . •

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE COMPARA A TEMPERATURA DA PAREDE COM A DE SATURAÇÃO
IF(TH-TSAT)»05»805»806

C COMEÇA ESCOAMENTO COM MUDANÇA DE FASE
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE SIGNIFICA CROSSFLOW ZERO NA ENTRADA DE CADA PASSO

006 FLOW-0
C CORRELAÇÃO DE JENS-LOTTES

TJL"(l«9*(FLUO2*»0»25))/£XP<PO/900>
C TEMPERATURA DA PAREDE CORRIGIDA PELA CORRELAÇÃO DE JENS-LOTTES

TW-TSAT+TJL
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE A REGIÃO E DE EBULIÇÃO SUSRESFRIADA OU NAO

Ift H02-H2)807 »807 #808
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C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE O FINAL DA PRIMEIRA REGIÃO FOI ATINGIDO
807 lF(ALFA-ALFMB09»810»eiO

C PRACAO DE VAZIOS NA REGIÃO DE EBULIÇÃO ALTAMENTE SUBRESFRUDA.PRIMEIRA REGIÃO
809 PR-CP»V1SO2/CTO2

AMI-CF02»ITW-T02 >»PR*CTO?
AM2-l»O7»ITSAT-TO2J»CCFO2»*2l
AM-IFLUO2-AMD/AM2

C ENTALPIA DA MISTURA NA POSIÇÃO Zl NA PRIMEIRA REGIÃO
H1-HQ2
GO TO 802

C FRACAO DE VAZIOS NA REGIÃO DE EBULIÇÃO LEVEMENTE SUBRESFR1ADA.SEGUNDA REGIÃO
810 XM-IHO2-H1>/(H2-H1>

ALFA-ALF1+C0.18-ALF1 i*M
GO TO 802

C FRACAO DE VAZIOS NA REGIÃO DE EBULIÇÃO PLENAMENTE DE5ENV0LVIDA*TERCEIRA REGIÃO
808 XT-IHO2-HM/IHG-HF»

ALFX-VG»XT+VF»fl.-XT)
ALFA-IV6»XT)/ALFX

C ENTALPIA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUEftTE
802 HO2*(V£O*HOl+O+FLOW*HQl/2)/|VEQ+FLOW/2)

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE O FINAL DA SEGUNOA REGIÃO FOI ATINGIDO
IFÍHO2-H2)S11»811,812

C TEMPERATURA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL CUENTE
811 T02-0.7648#M02+132.-EXP(|H02-592.IMO.»

IFÍTQ2-TSAT)813*812*812
812 TQ2-TSAT

C DENSIDADE DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE
813 RDEl»tTQ2-930.435>/50.725

RDE2-EXPIRDE1)

ROO2»l/R002
C VISCOSIDADE DINÂMICA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO NO CANAL QUENTE

VISQ2—*»7»T02»l.E-VK>.495
C CONDUTIVIDADE TÉRMICA DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO NO CANAL OUENTE

CTO2"l»882»TO2«l»E-3-2»26»T02«»2»l«E-6-0»O1768
C OENSIDADE DA FASE DE VAPOR NA TEMPERATURA DA PAREDE

ROV-0.093929»TW-52.609
C DENSIDADE DA FASE LIQUIDA

R0L-R002
C DENSIDADE DA MISTURA

R002»ALFA»R0V*tl.-ALFA)»RÓL
C VELOCIDADE DO REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE

V02-iVEO*FLOW»/<AO»ROO2)
C NUMERO DE REYNOLDS EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE

FV«VISO1*VISO2
F*v*(R0Ol+ROO2l*(VOl+V02)
•".50» CFRV*DO ) / 12*FV»

C f OR DE ATRITO ISOTERMICO EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL CUENTE
RFO»REO»*1-O»32)
FISOO-0.5«REO*0.0056

C COEFICIENTE DE FILME EM UM PASSO DELTA Z NO CANAL OJENTE
FK*(CT01+CT02>**0*6
FVl-FV»»O.*
FRV1»FRV*«O»8

CF0M-6ê606»l.E-3»FKl»FRVl»FIC/FVl
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CAGE e
C FATOR OE ATRITO CORRIGIDO EM UN PASSO DELTA Z NO CANAL QUENTE

FO"FISOO»ll.-0.0O25«FLUXO/CFOM)
C DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO NO CANAL OUENTE

PM2-FLOW»!IVO1*VO2)/(2»GC>)
PM*-F0#DZ»A0»tRQOl*RO02»»CVQl*V02»*»2/il6#DQ»GC>
PM»«AO»lROOl+R0Q2I*D2*G/12«GC »
PM6«M»CG»AO»ROO2»VQ2»»2/t2»GC> - --
PM7»AO»ROO2»VQ2»»2/GC
PM8-R«EX»AO»ROO2»VO2»»2/C2»GC»
PO2"<PMlr-PM2-pM3-PM*-PMS-PM6-PM7-PM8>/AQ

C PRESSÃO MEDIA EH U» PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE
POM-(POl*PO2)/2

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE COMPARA AS PRESSÕES MÉDIAS NOS DOIS CANAIS EM DELTA Z
IF<ABS(PQM-PNMÍ-EPS»809«80S#80*

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE CALCULA UM NOVO CROSSFLOW» DANDO INICIO A UM PROCESSO DE
C ITERAÇÃO ATE SE ATINGIR A CONDIÇÃO POM IGUAL A PNM
80* FLOW-FLOW*IPOM-PNM)/CROSS

GO TO 802
C PRESSÃO NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL NOMINAL EM PSIA

805 PN-PN2/1**
C QUEDA DE PRESSÃO AO LONGO DO CANAL NOMINAL

DPN-PENT-PN
C PRESSÃO NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL QUENTE Eri PSIA

P0-P02/1**
C OUEDA DE PRESSÃO AO LONGO 00 CANAL OUENTE

D*»O»PcNT-PQ
C FLUXO DE MASSA DE REFRIGERANTE NA SAÍDA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE

GM-ROO2*VQ2
C TITULO NA SAIOA DE CADA PASSO DELTA Z NO CANAL OUENTE

X" IH02-HF > / C Hfi-HF J
C AS DUAS DECLARAÇÕES SEGUINTES VERIFICAM SE O TITULO DE VAPOR ESTA DENTRO DO
C INTERVALO OF VALIDADE DA CORRELAÇÃO W3 D A WESTINGHOUSE

IFIX-l-0.15))90O»91O»9XO
910 IF»X-0.15>920»920»900

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE VERIFICA SE A EXTREMIDADE SUPERIOR DO COMPRIMENTO ATIVO
C DAS BARRAS DE COMBUSTÍVEL FOI ATINGIDA

920 IF(2I-HH>960»960»900
C RESULTADOS OBTIDOS • PRIMEIRA TABELA

900 WRITEO*460>AZI*DPN»DPO»GM»FLOW*TW«X
460 F0RMAT(7<lX»El*»7)t

GO TO 950
C CALCULO DO FLUXO CRITICO DE CALOR PELA CORRELAÇÃO W3

960 FA»EXP(<1B*177-O.OOJ»129»PO>*X>
FA"(O.X722-0.000098*#PO>»FA
FA"2#O22-O.0O0*302»PO+FA
F8»O«1*8W»»96»X+O*1729«X»ABSIX>
FB"1»037*FB»GM»l»E-6
FB»FB»II.1&7-0,869»X)
FB»FB*(0*2664+0«B357*EXP(-3*1*1*DE>)
FB»FB#(0*8258+0.00079**ÍHF-HENT11
FCW3»FA*FB»1*E6

C FATOR DE SFEITO OL PAREDE NAO AOUECIDA# M
FW>1.36+0»12*EXP(9.»X>
FW«FW»(l»2-l»6#EXP<-l«92»DE)l
FW-FW#(1.33-0.237»EXP«*«66#X)»

C FATOR DE EFEITO DEVIDO A PRESENÇA DE GRADES» F_
) ) < l 5 0 0 3 7 l » H H ) » Í E
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•SK»(GM/l*E6>»t((TDC/0.O19))*»O*3»)
C FATOR DE EFEITO DE FLUXO NAO UNIFORME» F C E UM DADO DE ENTRADA DO PROGRAMA
C FLUXO CRITICO DE CALOR CORRIGIDO PELOS TRÊS FATORES FW*F5 E FC

FCW3-FCW3»Fw»FS/FC
C CALCULO DA RAZÃO DE DNB

DNBR-FCW3/FLUO2
1F(DNBR-DNBRA>92»»925»93»

92» DNBRM»DN8R
ZDN8M-AZI
ONBRA-DN8R

C RESULTADOS OBTIDOS « PRIMEIRA TABELA
93» WRITEI3»47O)AZl»DPN.DPO»GMtFLOW,TW>X»DNBR
«70 FORMAT(SI IX»E14*7>>

C 05 VALORES OBTIDOS NA SAÍDA -DE XADA PASSO. DELTA _Z.SAQ OS DADOS DE ENTRADA DO
C PASSO SEGUINTE CONFORME AS DOZE DECLARAÇÕES OUE SE SEGUEM
950 PN1-PN2

R0N1-R0N2
VN1-VN2
VISN1-V1SN2
CTN1-CTN2
H01-HQ2 •
P01-PO2 • ' •
R0Q1-R0Q2 • .
V01-VO2
VIS01-VIS02
CT01-CT02
HN1-HN2

C A DECLARAÇÃO SEGUINTE ELIMINA O TERMO DE OUEDA DE PRESSÃO DEVIDO A GRADE INI-
C CIAL MAIS CONTRAÇÃO BRUSCA

L-0
C ELEMENTOS OUE FORMARÃO A SEGUNDA TABELA DE RESULTADOS

V U O - A Z !
VÍKH+1Í-H02
VUK+2)-TQ2

VCKK+7)»ALFA
C A DECLARAÇÃO SEGUINTE POSICIONA OS ELEMENTOS NA SEGUNDA TABELA DE RESULTADOS

K K K K 8
C I N I C I O DOS CÁLCULOS PARA O PASSO DELTA Z SEGUINTE

GO TO 500
1000 CONTINUE

C RESULTADOS OBTIDOS « SEGUNDA TABELA

STOP
END

FEATURES SUPPORTED
IOCS

CORE REQUIREMENTS FOR
COMMON 0 VARIABLES 930 PROGRAM 4010

END OF COMPILATION
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