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0 elemento combu&tZvel de um neatoK do tipo LMF6R conii&tz em um £e-txe de b<maó
de awianjc VUangutwi com upaçadoiu heticoÃdali, contido em um duto hexagonal. Pa\a
eicoamentoi «ewe tipo de jseometKUL, &ão due.nvotv.Ldo6 modelai paia o escoamento tnans
ve/Lial e paxá. a miituAa tehmica tjjibulenta. Em conjunto com oi ^atotei de itdiiVUbuZ
cão do ucoamírUo axial, -taíò modelai peAmitem o estabelecimento de um méíodc deteAmi~
nl&tLco pana o cálculo da diifUbuicac de tempe>utf.un.a do iei>vigeKante. Oi leiu&tadoi
obtídoi falam compaxadoi com dadoi expefUmentali c com KeiuJütadoi ioKnecidoi pan. códi-
go* ba&eadoi em modetoi mcuii complexa, podendo ien. coniideAadoi iatiiiatõiÁoi

Os elementos combustíveis de reatores rápidos re-
frigerados a metal líquido, do tipo LMFBR, consistem em
um feixe de barras de arranjo triangular cora espaçado-
res helicoidais entre as quais escoa o fluido refrige-
rante, conforme esquematízado na Figura 1.

• Na forma de diferenças finitas, esta expressão se
reduz a:

'Z+AZ

SUBCANAL
INTERNO

SUBCANAL
DE CANTO

SUBCANAL LATERAL

Figura 1. Secçâo reta típica de um feixe com 19 barras

A interconexão entre subcanais vizinhos, formados
entre as barras do feixe, permite troca de entalpia do
refrigerante, escoando nos referidos subcanais, por três
mecanismos principais: (1) mistura provocada por escoa-
mento transversal induzido pelo espaçador helicoidal;
(2) mistura turbulenta; e (3) condução molecular de ca-
lor.

Desta forma, considere um volume de controle i ,
de comprimento AZ, acoplado lateralmente a m outros vo-
lumes de controle, representando os subcanais do feixe.
Figura 2 apresenta, esquematicamente, os diversos meca-
nismos de troca de entalpia mencionados.

Nesta figura, w ^ h corresponde â taxa de troca de
calor convectiva, devido ao escoamento transversal e q 4
e qc são as taxas de troca de calor por dífusividadetér
mica molecular e turbulenta, respectivamente. Conside"
rando qv, a taxa de calor fornecida ao volume de contro
le i pelas barras K, devido à geração, o balanço de enef
gia, para o volume de controle de interesse, édadoporT
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Figura 2. Representação do balanço de energia no subca-
nal i, acoplado a m outros subcanais (j « 1,m)

A solução desta equação depende do estabelecimen-
to de modelos teóricos para os referidos processos de
troca de calor entre cs subcanais.

Diferentes tipos de escoamentos transversais foram
identificados e classificados por Rogers e Todreas [1].
Para quantificar esses processos de mistura, foram rea-
lizadas medidas diretas do campo de velocidades [2],[3],
assim como experiências com traçadores [4], [5] e [6].
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Nesses trabalhos, alguns aspectos interessantes do escoa
mento transversal foram constatados: a) tanto o compor-
tamento da velocidade axial quanto da velocidade trans-
versal são cíclicos; b) ao longo de um passo da helicoi
dal, a troça transversal de massa, entre dois subcanais
internos, é aproximadamente nula; c) na região periféri
ca, o escoamento transversal é unidirecional, ao longo
de um passo da helicoidal; d) existe un grande fluxo
transversal de massa, por baixo do espaçador, quando es
te atravessa o gap, acompanhando sua direção. ~

Baseado em tais observações e no conhecimento do
campo axial de velocidade, conforme proposto em [7], fo
ram desenvolvidos modelos para a determinação do escoa"
mento transversal e para a difusividade térmica turbu-
lenta.

Ainda, uma secção reta qualquer é repetida
em outra posição axial, defasada de um incremento de
H/6, como se ocorresse una rotação rígida do conjunto de
60°. Admitindo o escoamento totalmente desenvolvido, po
de-se concluir que o campo de velocidades é repetitivo
a cada incremento axial de H/6, em posição defasada de
60°. Este fato implica que é suficiente obter-se o cam
po de velocidades transversais ao longo de sei- compri-
mento correspondente a H/6. A distribuição do escoamen
to transversal, no comprimento restante, pode ser obti-
do por nova identificação de situações geométricas seme
lhantes.

MODELO TBflRI 00

Escoamento axial. A velocidade axia], uit em um
subcanal ji, pode ser relacionada com a velocidade média
do refrigerante no feixe, m,, na forma:

onde o fator de distribuição do escoamento,
do pelo método apresentado em [7].

(3)

é obti-

Escoamento transversal. Considere o âcoplamento
entre os subcanais i e j esquematizado na Figura 3.
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Figura 3. Representação do balanço de massa no subcanal i_

0 balanço de massa, para o volume de controle i,
é dado por:

Na forma de diferenças finitas:

(4)

(5)

O balanço expresso pela equação (5) pode ser escri
to para todos os subcanais, formando um conjunto de 1»L
equações algébricas, onde ̂  é o número total de subca-
nais no feixe. Observa-se, entretanto, que o número de
^gaps' ou escoamentos transversais a serem determinados
é igual a M, dado por:

M = Nt + N (6)

onde N ê o número de barras (ou helicoidais). São,pois,
necessárias N equações adicionais para a determinação
de Wjj.

Considerando que o escoamento transversal, na re-
gião que contém a helicoidal, deve ser proporcional a
inclinação que esta impõe ao escoamento, admite-se que,
no 'gap' para o qual existe uma helicoidal se dirigindo,
o escoamento transversal é dado por:

onde:

w . . • p

densidade do fluido;

tga] (7)

Aj.; = área transversal do 'gap', na posição consi
derada;

o = angulo efetivo entre o eixo da barra e a dî
reção do escoamento [7];

6 = parâmetro empírico.

Aglicando-se a equação_(7) ao feixe, obtém-se as
N equações adicionais necessárias.

__ O parâmetro B foi estabelecido, empiricamente, a-
través de dados experimentais, para o escoamento trans-
versal em subcanais laterais.

0 número de '^aps' entre a região dos subcanais in
temos e a periférica, dos subcanais laterais e de can-
to, varia com o número de barras do feixe. Como cada uma
dessas passagens contribui para o escoamento transver-
sal periférico, espera-se que o coeficiente 6 dependa
do tamanho do feixe. Desta forma, admite-se que pos-
sa ser correlacionado na forma

B* (8)

onde Nf é o número de subcanais laterais por face do du
to hexagonal. Figura 4 mostra os valores de B e 6* e i
função do número N de barras no feixe.
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Figura 4. Valores de Be 6* em função do número de varetas
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Observa-se que 6* • 0,38, para os casos considera
dos (valores de H/D em torno de 50). A variação de 6T

com H/D é apresentada na Figura 5. A influência de P/D,
neste parâmetro, não pode ser constatada devido a insu-
ficiência de dados experimentais.
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Figura 5 - .; : icão do coeficiente (5* em função de H/D

Difusividade térmica turbulenta. Para números de
Reynolds, Re, na faixa de operação normal de reatores
IMFBR (-10*), observou-se que difusividade térmica tur-
bulenta é uma ordem de grandeza maior que a difusivida-
de térmica molecular, para metais líquidos [81. Rogers
e Todreas [1] observaram que:

-f = C Re v'f/2 (9)

onde: .
v = viscosidade cinemática do fluido;
f = coeficiente de atri to do feixe;
C = constante empírica.

__ 0 valor de C foi estabelecido, empiricamente, a-
través da ajustagem dos valores calculados, para perfis
de temperatura em feixes de varetas, e dados experimen-
ta i s . Concluiu-se que:

C = 0,6 (10)

APLICAÇÕES

Figura 6 mostra o resultado obtido para o escoa-
mento transversal periférico, comparados com dados expe
rimentais e previsões efetuadas por outros modelos. Em
geral, os resultados podem ser considerados satisfató-
rios, embora neste caso, por uma questão de interpreta-
ção da localização relativa das helicoidais, as curvas
apresentam um comportamento defasado.

Figura 7 mostra o perfil térmico obtido para dife
rentes valores da constante C do modelo adotado, compa-
rados com dados experimentais obtidos em [9].
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Figura 6. Comparação entre o escoamento transversal periférico previsto
com outros modelos e dados experimentais



.324

860

8 4 0 -

8 2 0

800

780

760

DADOS EXPERIMENTAIS [ 9 ]
CH> 0.6 V YT
eM- o

• T — I -• 1

N • 19
P/D-1.24 H / D . 5 2
R«.68500
To«445#C fiT.88*C
DISTRIBUIÇÃO DE POTÊNCIA
AXIAL • Cl*
RADIAL- Cl*

38 26 25 9 8 1 4 17 16 32 41 SUBCANAL (

Figura 7. Influência da difusividade e H no perfil térmico

CONCLUSÕES

O presente trabalho desenvolve modelos independen
tes para o escoamento transversal e para mistura térmi-
ca turbulenta em feixes de barras com espaçadores heli-
coidais.

Tais modelos, em conjunto com o de distribuição do
escoamento [7], permitem estabelecer um método determi-
nístico de análise termohidráulica de elementos combus-
tíveis, utilizando pequena capacidade de memória e tem-
pos reduzidos de computação, sem, no entanto, prejudi-
car excessivamente a qualidade das previsões analíticas.

Observou-se que cada um^destes modelos ê_ dependen
te de apenas um parâmetro empírico. Estes parâmetros po
dem ser determinados por dados experimentais específi"
cos e independentes.

A inclusão do modelo de escoanento transversal é
fundamental para separar seu efeito do processo de mis-
tura térmica turbulenta. Esta divisão permite melhor en
tendimento dos processos de troca de calor no feixe. Mõ
delos, como aquele utilizado no programa ENERGY [9],nao
fornecem tais informações, pois assumem valor constante
para o escoamento transversal periférico e tratam os de
mais escoamentos transversais como parte da mistura te_r
mica turbulenta.
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SUMMARY

The iuel elsminU of, an IMtBR con&iit of, a bundlz
o& nodi mapped by helical UÜAU that wonk as ipaceM.
The bundle, of, nodi i& iu/i/u>unded by an hexagonal duct.
In the. pnuent uioxk an.e dívztopzd modeZi ion. the. channel
CAOÒ& ilow and ion the twibuJUnt eddy dyliuiiyity. In
conjunction with theie modeZA, the ilow Kzdi&tAibution
iactou penmit to utabtiih a dzteAminilt method to
calculate, the tempenatu/ie di&tfiibutLon. The obtained
fitiulti ajie compaKed with ixpvUjnental data available
in the liXetiatuxe and with KtiuVU given by o then, codei.
Although tht&e codu an.e baiid on much mone complex
model*,, the compaxiion WOA vtny i


