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IXTRODfÇAü

Na analise de feixes de varetas de combustível do
reatores, 3 teoria de corpo poroso apresentada por Khan
[1] ¿um nodelo muito aplicado ¿si côdieosde tcrmoh.iürJu
lica. Do ponto de vista computacional. :al Tiodelc pro
porcíona programas com tempos reduzido», üsjnou pouca
memoria de computador. A literacura anresenta resulta
dos satisfatórios ¡1,-], apesar do ~odeio físico admitir
nuitas hipóteses simpliticadoras.

Ltii Í2.indo-se a formulação feita por Khan, foi pro
duzido um código que tivesse um método nuncrico e pro
zramaçio computacional otimizada em relação ao programa
ESESCY LII Í1). Este código, denominado ENERGIA-!, iiz
cálculos do campo de velocidades, temperaturas e pres
soes num feixe de varetas, onde o regime de cor.veccâo
ntisca desempenha um papel importante. Acrescentou-ée,
ainda. ¡;̂ia siib-rorina que numera automaticamente os s-:i^
canais, barras e suas respectivas conexões, simplifican
00 a entrada de dados do programa.

MODELO

A principal Jic-?rença entre a modelagem de subcanal
e o de corpo poroso esci no campo de escoamento. Este
últiro ê dividido em duas regiões numa dada seção trans
versal, JOBO nostr3 a Figura I. A região l considera
apenas 1 velocidade axial e a região II, a axial* e a
velocidade na direção circunferencial.

Fig. 2 Volume de controle.
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Fig. I Campo de escoamenco no modelo de corpo poroso.

As equações da continuidade, quantidade de movineri
to e energia para um nó i_ na região I, poden set e*cri
Ca* levando-se em conta um balanço de massa, força e
energia num elemenco de área Aí e comprimento ¿z associa
dos com um nó i, como mostra a Figura 2.

As equações de conversão generalizadas para um nó
i na região I línterior) com seus respectivos vizinhos
', 2 e 3 são apresentadas abaixo:

f- -, *, (h1>h;»h,-:>hi)'|
• G . d e . ( e * < i ) • 1- (3)

- equação de escado

h . h K")
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onde:

Aci - área transversal;
Ai - área associada ao nó ¿.
de- - diámetro equivalente associado ao nó ¿;
FDÍ ~ coeficiente de atrito axia'.;
Z - velocidade mássica media no feixe;
hi - entalpia;
k - condutibilidade térmica do refrigerante;
K - fator de ajuste de k;
p - pressão nun dado nivel axial;
Q - geração de calor em ̂ _;
u¡ - velocidade axial em JL;
(EWC)¿ - balanço da vazão transversal em ¿;
t* - difusibilidade turbulenta de calor adimensio

nal;
a* - difusibilidade térmica adimensíonal;
n - espaço entre centros donóle seus adjacentes;
u* - velocidade axial ponderada associada ao escoa

mentó transversal; e ~
h* - ideo para a entalpia.

As equações para região II são acrescentadas do
lado esquerdo da equação (2), o termo 5.C.t(u¡-Uj), e do
lado esquerdo da equação (3), o termo G.C.t(hj-hj);

onde:

t - espessura da região II, e
C - razão entre a velocidade circunferencial e a

axial.

As condições de contorno acopladas aos dois conjun
tos de equações, para as regiões I e II, requeren a con
tinuidade de todas as variáveis (P,T,u¡,p) entre essas
duas regiões.

As hipóteses feitas por Che1emer et allii. [3] fo
ram adotadas por este trabalho, ou seja:

i) - considerou-se uma pressão média uniforme num
dado plano transversal;

ii) - somente ê considerada a equação da quantidade
de movimento na direção axial. A entalpia e a quantida
de de movimento associados ao escoamento transversal e
a intensidade do mesmo devido aos efeitos de empuxo são
determinadas de maneira aproximada; e

iii) - h* e u* são médias ponderadas do nó j e seus
adjacentes e o fator de ponderação representa o ganho
líquido na vazão entre os nós.

A distribuição de temperatura e de vazão no fluido
devem ser dadas na cota inicial.

Este modelo depende fortemente de dois parâmetros
adinensionais: a difusibilidade turbulenta de calor (c*)
e da razão entre velocidades (C), os quais foram correia
cionados por Chiu, Rohsenov e Todreas [4J e são funçõeT
apenas da geometria do feixe. Estas constantes empíri
cas são válidas apenas para uma dada faixa de geometria,
comuns a reatores do tipo LMFBRs.

MÉTODO DE SOLUÇÃO

Nos feixes de varetas localizados no envoitótio de
reatores refrigerados a metal líquido ocorre convecção
aista, ou seja, convecçáo natural é tão importante quan
to a forçada. Isto acontece devido a vazões baixas e
gradiente de potência acentuado.

Una vez que oi efeitos de empuxo tornam-se impor
tantes, as regiões do fluido mais fria* e de maior massa
específica movem-se em direção do fluido mais quente e
de menor massa específica. Esta vazão lateral induzida
pela diferença de aasta específica apresenta um mecanii
ao de redistribuição de energia dentro 4o feixe. Portan
to, deve-se acoplar a equação da quantidade de movineñ
to • da energia, e U M solução siaultânea destas « r«
querida para determinar o* campos de velocidades, dê
temperaturas e de prcssõe*.

As tquaçõe* d» continuidade, quantidade dt aovimen
to t energia para as regiões I e II podem ser escrita!
na fona de diferenças finitas. Eliminando-se a ental
pia ea terão* de mass« específica, utilizando uaa equã
çao d* aitado, podt-it escrever uaa equação da quantida
de dt aoviaento e energia para cada nó l, * uaa expraT
•ao coa a soma da equação da continuidade para todo* oT
no*.

Havendo N nó», tem-se um conjunto de 2N*1 equações,
sendo que há 2 incógnitas para cada nõ: a massa especi
fica e a velocidade, e ainda a pressão no plano trans
versal, formando 2N+t incógnitas. ~~

As equações são nâo-lineares do tipo parabólico e
por isso são resolvidas iterativamente, caminhando-se
da entrada do feixe para a saída.

O sistema de equações foi resolvido pelo método de
Newton-Raphson [5]:

X k + t 0,1,2,...

onde

k - número da iteração;
J~'(Xk) - matriz inversa do Jacobiano;
f - fator de relaxaçâo; e
F(Xk) - sistema de equações.

A matriz do Jacobiano ê esparsa, e alguns métodos
foram testados para sua inversão, tais como o de Gupta
e Tanji [6], mas o que se mostrou mais eficiente, com
relação ao tempo de coraputaçao, foi uma variação do Rte
todo de eliminação de Gauss (Biblioteca Harwell) 17].

RESULTADOS

No regime de convecção mista, o efeito de empuxo
torna-se importante, especialmente se o feixe estiver
sujeito a um gradiente de potencia acentuado. 0 fluido
mais frio será induzido, pelo efeito de empuxo, a ser
transportado para regiões mais quentes e, portanto, rt;
duzindo os gradientes de temperatura no feixe.

0 programa ENERC1A-1 foi conparado com o código
ENERCY-111 11) e com dados experimentais (ORNL-FFMIIA
[8]), para número de Reynolds entre 1100 a 4500.

Estes números de Reynolds usam como dimensão cara£
teríscica o diâmetro hidráulico da região 1. Este valor
adimensional por si só não é suficiente para determinar
se efeitos de empuxo são importantes ou não. Perfil de
potência, geometria e potência do feixe são outros para
metros importantes que determinam se o empuxo desemp£
nha um papel preponderante.

As características do experimento são mostradas na
Figura 3.
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Fíg. 3 Seção de teste (a inclinação do perfil de potên
cia é posta na direção B-E). ~

A* Figuras 4 e 5 mostram oi perfis de temperaturas
referente* aos dadoi da Figura 3,
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Fig. i Teste rW 1101 [8], perfil de potência: 3,5:1 (B).
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Fig. 5 Tesce nf 1416 [8], perfil de potência: 3,4:1 (B).

Os dados de entrada, como a vazão e a potencia me
dias do feixe, foram obtidas do número de Reynolds e
úa diferença de temperatura fornecida. Desta forma,
irá existir umi certa imprecisão nestes dados, que ob_
vi.imente fará com que os resultados se distanciem da
queles obtidos experimentalmente, e mesmo do próprio
ENERGY-!11. Acresctnte-se a isto o fato de que todas as
correlações usadas foram obtidas da referencia [41,dis
tintas das usadas pelo ENERGY-III.

Isto explica a pequena diferença de resultados
entre os djis programas, apesar de terem sido usadas »t
mesmas hipjteies e equações. Mesmo assim, os resulta
dos obtidos do ENERGÍA-1, com relação aos dados experi.
mentais, foram superiores aos dos códigos COBRA-1V-T
(9) e THI-3D. Estes últimos resolvem as equações de
conservação desacopladas e, como se pode ver nas Figu
ras 4 e 5, tanto o COBRA como o THI superestimam as tem
peraturas máximas. ~

A Figura 6 mostra o perfil de velocidades obtido
pelo :N£SGIA-1. N'a entrada do feixe esta distribuição
é devida somente i geometria do feixe. Nota-se que os
canais laceráis possuem maior velocidade pur terem uma
maior área. Na saída do feixe, as velocidades são mais
altas na* regiões mais quences.

Fig.6 Campos de velocidade na saída e entrada do feixe.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos do programa ENERGIA-! foram
satisfatórios com um erro máximo em torno de 3,5Z com
relação aos dados experimentais. Compjrando-u cora o
ENERCY-Ill, reduziu-se o tempo computacional gasto de
5 a 10 vezes, diminuindo-se, também, a memória de arma
zenamento. Alem disso, a entrada de dados do ENERGIA -7
é bem mais simplificada que a do ENERCY-III devido ã nu
meração automática dos subcanais e barras do feixe.

Deve-se observar que, neste trabalho, a intenção
foi otimizar-se o modelo numérico e a programação conpu
tacional con relação ao ENERGY-III. Por isco, deixou-se
de lado o estudo dos mecanismos de transporte de energia
ocorridos no fenômeno. Deve ser feita, futuramente, una
aná ise mais detalhada, envolvendo a variação e a impo£
tância dos parámetros utilizados.
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