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Resumo da Tese Apresentada a COPPE/UFRJ como parte dos requisitos

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

0 PROBLEMA DO CONTATO PASTILHA-REVESTIMENTO EM UMA

VARETA COMBUSTÍVEL E SUA SIMULAÇÃO VIA ELEMENTOS

FINITOS

Clemente Augusto Souza Tanajura

Fevereiro de 1988

Orientador: Augusto Cesar Noronha Rodrigues Galeão

Programa: Engenharia Nuclear

Com o objetivo de estudar o comportamento mecânico da vare

ta combustível de um reator nuclear do tipo PWR, construiu-se um

modelo que se concentra no fenômeno do contato pastilha-pastilha

e pastilha-revestimento. 0 modelo assume as hipóteses de axissime_

tria, regime elástico com deformações infinitesimals, variação das

propriedades dos materiais com a temperatura e inclui os efeitos

do ínchamento e da "realocação" inicial.

0 problema do contato é abordado através de uma formulação

variacional que utiliza multiplicadores de Lagrange e a partir da

qual e montado um esquema iterativo para obtenção da solução. 0

método dos elementos finitos e aplicado para a discretização espa_

ciai.

Alguns resultados numéricos são apresentados e são discuti^

das a sensibilidade do modelo a alguns parâmetros e sua eficácia

na simulação da vareta.
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THE PELLET-CLADDING CONTACT IN A FUEL ROD AND ITS

SIMULATION BY FINITE ELEMENTS

Clemente Augusto Souza Tanajura

February, 1988

Chairman: Augusto Cesar Noronha Rodrigues Galeão

Department: Nuclear Engineering Program

A model to analyze the mechanical behavior of a fuel rod

of a PWR is presented. We drew o1 * ~*~* "ion to the phenomenon

of pellet-pellet and pellet-cladding contact by taking advantage

of a model which assumes the hypotheses of axisymmetry, elastic

behavior with infinitesimal deformations and changes of the

material properties with temperature. It also includes the

effects of swelling and initial relocation.

The problem of contact gives rise to a variational

formulation which employs Lagrangian multipliers. With this

approach an iterative scheme is constructed to obtain the

solution. The finite element method is applied to space

discretization.

The model sensibility to some parameters and its

performance concerning fuel rod behavior is discussed by means

of numerical simulations.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Uma numerosa gama de fenômenos ocorre nas usinas nuclea_

res e, por isso, elas constituem um vasto campo para investiga^

ção de problemas mecânicos e/ou metalúrgicos como, por exemplo,

vibração de tubulações, fratura em soldas, fragilização, corr£

são e outros.

Dentre os componentes da usina, a vareta combustível i

um dos objetos mais estudados pela engenharia nuclear.

Isto se deve a vários motivos, entre eles o fato de que

ê da vareta que depende todo o fornecimento de energia, pois

ela contém em seu interior o combustível do reator. Portanto,

segundo o aspecto operacional, vários outros equipamentos fun-

cionam de acordo com seu comportamento.

Do ponto de vista de segurança, a vareta age como a prĵ

meira grande barreira ã liberação de radiação para o exterior,

porque retém, alér do combustível, os produtos de fissão que

são nuclTdeos radioativos sólidos e gasosos.

As condições de trabalho da vareta são também muito se-

veras, estando submetida a altas temperaturas e gradientes,pre£



soes elevadas, no caso do reator ser do tipo refrigerado a água

pressurizada, e ã irradiação, a qual causa marcantes transfor-

mações na estrutura dos materiais. Este conjunto constitui um

quadro de solicitações pouco comum fora da engenharia nuclear.

Além destes fatos, outro que leva a um intenso esforço de

pesquisa sobre a vareta e a complexidade dos fenômenos que nela

se manifestam, como o inchamento, a densificação, a liberação de

gases da fissão do combustível, o contato pastilha-revestimcnto

(que são os seus principais componentes), a corrosão sob tensão

no revestimento, etc. Estes fenômenos, descritos no Capitulo III,

muitas vezes só podem ser compreendidos anal isando-se a mie roes,

trutura do material e não podem ser avaliados por medições expe

rir,, tais diretas.

A integridade da vareta deve ser então pesquisada exper^

mental, teórica e numericamente para que se possa estabelecer

limites cada vez mais precisos para a sua utilização.

Existem muitos códigos computacionais desenvolvidos para

a simulação do comportamento termo-mecãnico da vareta. Entre

eles, o FRAP-T6 ("Fuel Rod Analysis Program-Transient") [1,2,3]

e um dos mais completos para simulação em transientes de potin-

cia considerando inclusive condições de acidente como a falta

de refrigerante no núcleo ("LOCA - Loss of Coolant Accident").

0 FRAP-T6 é a evolução de outros códigos que têm sido construí-

dos desde 1972, sob o suporte da USNRC ("United States Nuclear

Regulatory Commission"). A ele estão ainda acoplados outros có-

digos para fornecimento das propriedades do refrigerante e dos

materiais e da quantidade de gases de fissão liberadas durante

o transiente.



O código FRAPCON-2 [4], desenvolvido dentro do mesmo pro-

jeto da USNRC, simula o estado termo-mecânico da vareta em regi-

mes estacionãrios de potência durante longos perTodos de tempo e

inclui fenômenos como o inchamento, que o FRAP-T6 não contém. Des_

ta forma, o FRAPCON-2 serve também para o fornecimento das cond^

ções iniciais do FRAP-T6.

Outro código, o FEMAXI-IV [5], e uma versão aprimorada do

FEMAXI-III [6,7], FEMAXI-II [8] e MIPAC [9], elaborado com o

apoio do Instituto de Po<:quisa de Energia Atômica do Japão - JAERI.

0 FEMAXI-IV utiliza o método dos elementos finitos na parte de

análise mecânica do código e consegue uma descrição detalhada das

deformações localizadas, como as que surgem quando o contato pajs

tilha-revestimento se estabelece.

Tanto o FRAP-T6 como o FEMAXI-IV conseguem, além da simu-

lação de deformações em pequenas regiões, avaliar o comportamen-

to integral da vareta assumindo hipóteses simpl if icadoras que pro_

piciam a obtenção de soluções analíticas para os campos de des1<3

camentos, tensões e temperaturas, em cada intervalo de tempo. Os

códigos assumem a hipótese de axissimetria, regime elasto-plast^

co com "creep", fratura na pastilha e consideram a influência da

mudança da folga radial entre a pastilha e o revestimento no pejr

fil de temperatura. Consideram ainda as alterações do coeficien-

te de transferência de calor na folga devido ã liberação dos pro

dutos de fissão.

Existem outros códigos, como o URANUS [10] e o COMETHE

[11], também concebidos com a intenção de criar ferramentas para

melhor compreensão dos fenômenos que tem lugar na vareta e ava -

liar seu comportamento e resistência mecânica.



Neste contexto, o objetivo deste trabalho Í estudar o com

portamento mecânico da vareta combustível de um reator do tipo

refrigerado a água leve pressurizada, LWR ("Light Water Reactor"),

enfocando um dos fenÔmenos-chave que nela se processa: o contato

entre a pastilha e o revestimento.

0 contato pastilha-revestimento agrava em muito o estado

de tensão na vareta e pode, ao longo do tempo, induzir a vareta

ao colapso. Ele é também o veTculo de transformações no perfil de

temperatura e de outros fenômenos como, por exemplo, corrosão sob

tensão.

Desenvolveu-se então um modelo axissimetrico que assume as

hipóteses de pequenas deformações no regime elástico tanto para

a pastilha como para o revestimento. 0 modele analisa uma peque-

na região da vareta composta de duas meias pastilhas e o revest^

mento ao seu redor, entendendo que esta situação se reproduz ao

longo de todo o comprimento da vareta. Consideram-se os fenôme-

nos do inchamento ("swelling") e "realocação" inicial ("initial

relocation") pois estes são os que mais contribuem para que o

contato pastilha-revestimento se estabeleça. 0 contato pastilha-

pastilha e também levado em conta.

0 problema de contato i caracterizado co.no um problema

de restrições unilaterais devido ãs condições de não-interpene-

tração de um corpo no outro e, ainda, pelo fato de que na super-

fície de contato as reações normais são somente de compressão ou

nulas.

Para simular a situação de contato Õ necessário lançar

mão de procedimentos numéricos iterativos visto que a superfTcie



de contato, assim como os campos d«~ deslocamentos e tensões nesta

superfície,não i conhecida "a priori"» pois e função do carrega -

mento mecânico.

Construiu-se então um algoritmo iterative o qual exige a

definição das superfícies candidatas ao contato nos corpos em ques_

tão. 0 algoritmo impõe a justaposição completa destas superfícies

e vai, passo-a-passo, através de verificações das restrições do

problema, modificando as superfícies até que o equilíbrio seja

atingido.

Para que se obtenha uma visão mais abrangente do que é uma

vareta combustível, quais as condições de trabalho a que ela esta

sujeita e ainda quais as transformações que nela ocorrem durante

sua utilização foi elaborado o Capitulo II. Neste capitulo a van;

ta combustível é apresentada de forma esquemãtica e são abordados

os principais fenômenos que nela se processam, apontando suas cau_

sas e efeitos, numa tentativa de fornecer um resumo da fenomenolo_

gia da vareta.

A seguir, no Capitulo III, será abordado o problema do coji

tato, apresentando-se uma formulação variacional que utiliza mul-

tiplicadores de Lagrange para relaxar as condições de contorno na

superfície de contato. A condição de não-interpenetração é satis-

feita, neste caso, diretamente na equação variacional. Ainda nes-

te capTtulo são descritas as aproximações para espaços de dimen -

são finita, a construção de um sistema de equações utilizando o

método dos elementos finitos e o algoritmo numérico adotado para

o calculo da solução aproximada.

0 CapTtulo IV contém em mais detalhes o modelo proposto e



as equações que o caracterizam.

No Capitulo V o comportamento da vareta combustível sob dt̂

versas situações de carregamento foi simulado através de um pro -

grama computacional de acordo com o modelo proposto. Alguns resul_

tados obtidos, assim como comentários e comparações são apresenta^

dos buscando verificar a eficiincia do modelo e dos métodos de re_

solução nele empregados. 0 Capitulo V apresenta também algumas am

ciusões sobre o trabalho desenvolvido e sugestões para a melhoria

do modelo.

Este trabalho contém ainda um apêndice que traduz um esfoj*

ço no sentido de aprimorar o modelo construído através da introdii

ção do fenômeno >1e "creep". No apêndice é exposto o algoritmo nu-

mérico utilizado e unr resultado deste procedimento.



CAPÍTULO II

A VARETA COmUSTÍVEL

Neste capitulo será fornecida uma visão do comportamento

termo-mecanico da vareta combustível de um reator nuclear refr^

gerado a água leve pressurizada, tipo LWR ("Light Water Reactor"),

de acordo com os carregamentos e solicitações por ela sofrida

quando em condições de operação normal e de acidente.

Para isto, faz-se necessário apresentar as característi-

cas da vareta, como sua geometria e componentes, e os fenômenos

que nela têm lugar ao lonqo de sua vida no núcleo, realçando os

fatores que contribuem para o contato entre a pastilha e o re-

vestimento.

2.1. APRESENTAÇÃO DA VARETA COMBUSTÍVEL

A usina nuclear do tipo refrigerada a água leve pressure

zada (LWR), assim como as demais, tem um funcionamento análogo

ã uma usina convencional de carvão ou óleo combustível, diferiji

do, basicamente, na fonte térmica, a qual provem das reações nu_
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cleares de átomos fissionáveis* .

A unidade geradora de calor do reator nuclear i definida

como elemento combustível, constituído» em síntese, por um con-

junto de varetas combustíveis arranjadas atravis de grades espa_

çadoras. A vareta de um LWR, apresentada esquematicamente na f ig .

2 . 1 , e formada por um tubo ci l índr ico longo, denominado revest^

mento, que contem um empilhamento de pastilhas de dioxido de ura

nio e uma câmara na sua parte superior, chamada de câmara plena.

As reações nucleares de fissão e a conseqüente liberação de ca

lor ocorrem na past i lha, sendo por isso simplesmente chamada de

combustível.

0 calor gerado no interior da vareta e transferido ao r£

vestimento é retirado pelo refr igerante, que escoa em regime tur

bulento no sentido longitudinal da vareta. Quando o refr igeran-

te deixa a região onde os elementos combustíveis estão local ize

dos, ou seja, o núcleo ou o coração do reator, ele passa por uma

série de aparelhos monitores, por pr>ssurizadores e segue para

trocadores de calor sob a ação de be ibas centrífugas. Depois,re_

torna para o núcleo do reator para re in ic ia r novo c ic lo . Este

circuito de refrigeração é denominado circuito primário. No ca-

so de LWR, o refrigerante é chamado de água leve, devido ao fa -

to de existirem reatores refrigerados a água pesada (consti tuí-

da com deuterio, ísótopo do hidrogênio).

* 'Um átomo é chamado fissionávei porque, atravis da interação de seu núcleo
com um neutron, há a fissão do núcleo originando novos nuclTdeos, libera ri
do energia e novos neutrons gue poderão manter uma cadela de reações. Pou
cos são os nuciTdeos fissionaveis e, entre eles, o " 'U , ,o *»SU e o 239Pü"
não possuem restrições quanto ã energia do neutron incidente. Os outros
são o 232Th, o 23eU e o 2"°Pu que sõ se fissionam com neutrons de alta
energia [12].
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Uma característica marcante do circuito primário i a pr^s

surização, que mantém a água a aproximadamente 158 atm, para que

esta seja capaz de suportar no estado liquido temperaturas de

trabalho em torno de 300°C.

Um outro circuito de água não-pressurizada, chamado secun

dârio, recebe do circuito primário, através dos trocadores de ca_

lor, uma quantidade de calor suficientemente alta para obtenção

de vapor pressurizado, que é conduzido para turbinas acopladas a

geradores, para que, finalmente, se obtenha a eletricidade dese-

jada. Obviamente, a usina contém uma série enorme de equipamen-

tos e controles aqui não mencionados e em [13] encontram-se mais

Informações.

Tendo em vista o estudo da vareta do elemento combustível,

serão a seguir fornecidas algumas das características de seus com

ponentes principais:

a) 0 revestimento é um tubo cilíndrico longo com dimensões que

variam um pouco d2 reator para reator. No caso do reator An-

gra-II, fabricado pela Kraftwerk Union (KWU), o revestimento

possui aproximadamente 4.4m de comprimento, diâmetro externo

de 10.75mm e espessura de 0.725mm.

0 material utilizado para sua fabricação e uma liga de

zircõnio, o zircaioy* . Este material foi definido após algumas

tentativas com o alumTnio e o aço inoxidável, os quais não pude-

ram ser empregados porque o primeiro impõe grandes 1 imitações ter

micas e o segundo possui uma seção de choque de absorção de neu-

(*'A composição da versão 4 do zircaloy (zircaloy-4) é i.iO-1.70XSn, 0.12-
0.18*Fe, 0.05-0.15%Cr e o restante de zircÔnio. Uma outra versão desta
liga, o zircaloy-2, possui a mesma composição com uma pequena adição de
níquel [14].
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trons muito alta, indo contra a economia de neutrons do reator.

Já o zircaloy possui muito boa resistência mecânica e a corrosão,

mesmo nas condições de operação do reator, e tem ainda uma seção

de choque de ebsorção de neutrons relativamente baixa.

0 processo de fabricação do revestimento i de extrusão a

quente e redução a frio em vários estágios até as dimensões fi-

nais.

0 interior do revestimento i pressurizado a aproximadamein

te 22.5 atm, visando contrabalançar a pressão externa de 158.atm,

a qual poderia colapsar o tubo. 0 gás utilizado para a pressuri-

zação, chamado gás de enchimento, e basicamente hélio (96% de hé

lio e 43» de ar), sendo que este gas foi escolhido por sua boa pro

priedade em transferir calor e por sua inércia, do ponto de vis-

ta de corrosão, em relação ao revestimento e ãs pastilhas.

Em condições normais de operação, o revestimento tem na

sua parede interna temperaturas em torno de*400°C e na externa

350°C, enquanto que em condições de acidente como as do LOCA(pe£

da de refrigerante io núcleo), a temperatura poderá alcançar o

ponto de fusão do material, caso seu aumento não seja controlado.

A radiação sofrida pelo revestimento, devido principalities

te ao fluxo de neutrons rápidos da ordem de 10llfn/cm2s, causa

uma diminuição de sua dutilidade e transforma sua estrutura cris_

talina. Além disso, ativa processos de "creep". Os produtos de

fissão gasosos também Interagem com a parede interna do revesti-

mento, podendo trazer sérios riscos a sua estrutura.
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b) A pastilha esta organizada dentro do revestimento na forma

de um empilhamento que vai da Dase do revestimento ati qua_

se o seu topo, perfazendo um comprimento de 3.9m, aproxima_

damente, no caso das varetas de Angra-II. 0 empilhamento i

fixado unicamente por uma mola que age na pastilha da ex-

tremidade superior do empilhamento, estando entre uma e oui

tra um disco de alumina (A1 20 3).

A pastilha, apresentada mais detalhadamente na fig.2.1,

possui aproximadamente 9.11mm de diâmetro e 11,0mm de altura

e í um composto cerâmico de diõxido de urânio (U02) enriqueci^

do*** a 3.5% com o isótopo 2 3 5U.

Para a fabricação de uma pastilha muitas fases devem

ser cumpridas até que se obtenha dioxido de urânio na forma

de pó. A partir dai, este pó é prensado a frio e sinterizado

a temperaturas entre 1600°C e 1700°C envolvido por uma atmos-

fera rica em hidrogênio, sendo que, ao final desta etapa, a

pastilha está pronta para ser inserida no revestimento. A siji

terização deixa uma porosidade residual no cerâmico, chamada

oe porosidade inicial ou de fabricação, a qual ê controlada e

desejada, já que acomoda algumas deformações no inicio de sua

utilização no reator.

0 combustível atinge altas temperaturas durante o fun-

cionamento do reator, chegando seu centro a quase 2000°C em

condições normais de operação. Intensos gradientes são estab£

' '0 enriquecimento i um processo de fabricação que visa aumentar a conceii
tração de nucifdeos fissionãveis numa dada amostra. Uma pastilha enri-""
quecida a 3.5%, por exemplo, indica que 3.5% dos átomos de urânio contĵ
dos na pastilha são de " S U . ~
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lecidos pois sua face lateral permanece entre 500 C e 700 C,ve

rificando-se uma diferença de mais de 1000°C em menos de 5mm.

Para minimizar o efeito das dilatações tirmicas no sen-

tido longitudinal, uma medida simples, adotada em praticamente

todos os reatores de potência, i impor a geometria de fabrica-

ção da pastilha uma mossa ou abauiamento ("dishing") nas suas

faces inferior e superior. Deste modo, a região central de ca-

da pastilha fica livre para se deslocar e, obviamente, não trans_

mi te esforços para as pastilhas vizinhas.

Entre a pastilha e o revestimento existe um espaço, oc£

pado pelo gás de enchimento, cuja função é acomodar as varia-

ções iniciais da geometria da pastilha e não permitir um conta_

to entre os dois corpos logo no inicio da vida da vareta.

c) A câmara plena fica na parte superior da vareta e e nelaque

esta localizada a mola de fixação do empilhamento, fabrica-

da com aço inoxidável.

A câmara serve de receptácuio dos gases provenientes da

fissão do 2 3 SU, que são liberados ao longo da queima, resu1ta£

do no aumento da pressão interna do revestimento.

2.2. A FENOMENOLOGIA DA VARETA COMBUSTÍVEL

Os carregamentos e solicitações aos quais a vareta com-

bustível está sujeita durante o funcionamento do reator 1nduz±

rão ao aparecimento de muitas transformações na sua microestrui

tura e na sua geometria.
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As deformações serão tais que levarão a pastilha e o r e_

vestimento ao contato. Este fato poderá colocar em risco a in-

tegridade da vareta porque originara pontos de concentração de

tensão e corrosão.

0 processo que leva a pastilha e o revestimento ã inte-

ração mecânica, assim como a intensidade da mesma, e governado

por uma série de fenômenos interdependentes que serão aborda -

dos a seguir.

2.2.1. INCHAMENTO

Este fenômeno ocorre na pastilha devido ã fissão do235u

que libera na rede cristalina do combustível produtos sólidos

e gasosos como isótopos de Xe, Kr, I, Cr, além de Ar, Sr, Ba,

He, e t c , que se aglutinam em bolhas nos contornos de grão ou

se dissolvem na rede, ocupando um volume maior do que os áto -

mos de urânio antes da reação. Registra-se macroscopicamente,

portanto, uma expansão volumétrica permanente denominada incha_

mento ("swelling") e, ainda, uma diminuição da densidade do com

bustivel. Em relação a vareta, o inchamento atua no sentido de

diminuir a folga entre a pastilha e o revestimento, contribui£

do para que o contato seja estabelecido.

Os nuclTdeos que mais participam na formação de bolhas

são o ssXe e o lí3Kr. E observado que o Inchamento e função da

temperatura, da potência linear liberada pela vareta, da micro

estrutura do combustível, como, por exemplo, porosidade e tama
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{*)nho de grão, e, ainda, do "burn-up , que e o parâmetro mais

Influente.

No inicio da vida, a porosidade diminui o efeito do in-

chamento porque os produtos de fissão se acomodam nos poros.

Este fato é comprovado através de experiências que registram

um inchamento maior em pastilhas sem porosidade (1001 densas)

do que em pastilhas com porosidade [15]. Verifica-se que o in-

chamento será muito pequeno enquanto a maioria dos poros não

estiver ocupada.

0 grau de porosidade, entretanto, não pode ser muito ele_

vado devido ã sua grande influência nas propriedades materiais

do combustível, como diminuição da condutividade térmica (que

ja ê baixa), diminuição da resistência mecânica e influência em

processos de plastificação e creep, etc. Além disso, a porosi-

dade inicial vem acompanhada de moléculas de H2, 0 2, N2, CO,

C02 e Hz0, presentes durante a sinterização, que são liberadas

durante a queima de combustível. Isto fará com que o gãs de en_

chímento seja contaminado, alterando as propriedades de trans-

ferência de calor na folga entre as pastilhas e o revestimento.

Cabe observar que o perfil de temperatura da pastilha é grande-

mente influenciado pela condutancia e pelo coeficiente de trans

ferência de calor da folga [16].

0 inchamento tem uma forte dependência com a temperatu-

ra, sendo que, quanto maior a temperatura, maior o Inchamento.
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Fica, então, definida na pastilha uma região central onde o iii

chamento atua de forma bem mais acentuada que na periferia. Es_

ta dependência com a temperatura, entretanto, diminui até ati£

gir uma saturação. Atribui-se isto ao fato de que, a partir de

certo ponto, o processo de liberação dos gases de fissão para

fora da pastilha i tão alto que impede o aumento de volume do

combustível. .

Numerosos testes já foram realizados para verificar as

deformações induzidas pelo inchamento e existem correlações e

modelos baseados nestes dados experimentais, sendo que todos

admitem uma variação isotrõpica da deformação. Algumas correta

çÕes são mais complexas que outras, contudo em todas o "burn-

up" aparece como o fator mais influente e, geralmente, varian-

do linearmente com o incremento de volume.

GODESAR et ai. [17] propõem a seguinte correlação:

= 0.149(Po)-
0-7%6Prexp(-100 ^

o o o *0

+ 1.60x10"6(1-Po)BU (2.1)

onde:

« incremento relativo de volume devido ao inchamento {%)

Vo > volume inicial da pastilha

BU - Mburn-up" (MWd/MTU)^*^

P • porosidade inicial

* 'MTU « mega tonelada de urânio
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ASSMANN et a i . [18] realizaram experiências em past i lhas

irradiadas em potências a l tas e normais no reator alemão Obrj^

gheim, a t ing indo, em ambos os casos, um "burn-up" de 45 MWd/

Kgü, o qual e bem elevado, tendo em v i s t a que o f i n a l da vida

da vareta de um reator convencional é em torno de 50 MWd/KgU.

ASSMANN et a i . f izeram suas medições nos laboratór ios da KWU

e chegaram ã seguinte expressão:

£X = 0.4% x BU (2.2)

o

para temperaturas abaixo de 1300°C e

AV

V^ = 2.1% x BU (2.3)

para temperaturas em torno de 1650°C, onde BU e o "burn-up" ex

presso em 10 2 0 f issões cm3.

A MATPRO [ 1 9 ] , que e uma espicie de manual de propr ie -

dades dos mater ia is usados em reatores refr igerados a água e

a metal l i q u i d o 1 , apresenta um retrospecto dos pr inc ipa is

trabalhos experimentais sobre o inchamento e seleciona os r e -

sultados obtidos pelo Programa Bet t is da Westinghouse e pelos

laboratórios da General E l e c t r i c e da Babcock & Wilcox, che-

gando ã seguinte correlação:

'Os reatores refrigerados a metal liquido são uma classe de reatores de
multo interesse econômico e político. São os chamados reatores regenera
dores rápidos refrigerados a metal liquido (LMFBR - "Liquid Metal Fasl
Breeder Reactor") que utilizam oxido misto de urânio e plutônio como com
bustfvei e, geralmente, sódio como refrigerante. 0 termo regenerador vem
do fato de se retirar, ao fim de um ciclo de combustível, mais plutônio
do que se consumiu devido ã transformação do 23íUem 239Pu, colocado ao
redor do núcleo do reator com este objetivo. Mais informações podem ser
obtidas em [13].
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0.28 x BU , U 1400°C

0.28 x BU x [1+0.00575 (T-1400)] ,

1400°C í T < 1800°C

0-28 x BU x [3-3-0.004 (T-1800)] ,

1800°C á T < 2200°C

0.476 x BU , T * 2200°C

(2.4)

onde:

BU = "burn-up" (10 2 0 fissões/cm3)

T = temperatura (°C)

Como se observa, as correlações variam bastante, prin-

cipalmente, em função das condições ãs quais as pastilhas fo-

ram submetidas. Cabe, portanto, ao analista ter sensibilidade

para identificar as imprecisões das correlações em seu modelo.

2.2.2. DENSIFICAÇÃO

A der.sif icação ("densif ication") é um fenômeno que com

pete com o inchamento, atuando no sentido de diminuir o volu-

me da pastilha e aumentar sua densidade, sendo também tratada

como uma deformação permanente.

E causada pela contração e desaparecimento de pequenos

poros, localizados dentro dos grãos ou em seus contornos, que

restaram após a sinterização. 0 agente principal de tal tran£

formação é a irradiação, que interage com cs gases aprisiona-

dos nos poros dissolvendo-os na matriz do material. As condi-
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cões de temperatura e pressão em que se encontra a vareta ^

zirão também a uma densificação por "hip" ("hot isostatic pres£

ing"). 0 mecanismo de diminuição dos poros se assemelha, por -

tanto, ao da última fase da sinterizaçao, sendo que no reator

ele se dã inclusive a temperaturas bem abaixo da necessária pâ

ra sinterizaçao D6].

Apesar de não haver uma grande quantidade de dados expe_

rimentais, pode-se afirmar que a densificação depende da poro-

sidade inicial, da morfologia dos grãos, da temperatura a qual

a pastilha foi sinterizada e do "burn-up" [19].

A densificação tem mais importância em pastilhas de baj^

xa densidade e se dã com mais intensidade no inicio da queima

do combustível ("burn-ups" menores que 2 MWd/KgU), onde a poro-

sidade fina de fabricação ainda está presente. Em "burn-ups"

elevados seu efeito é considerado nulc.

Ensaios metalogrãficos indicam, entretanto, que nem to-

dos os poros finos desaparecem, pois a partir de um dado "burji

up" eles começam a ser preenchidos por produtos gasosos de fis_

são.

Em relação ã vareta combustível, a densificação contri-

buirá para um aumento da folga entre a pastilha e o revestimen_

to, e para uma redução do comprimento total do empilhamen-

to.

Poder-se-ia esperar que o inchamento atuasse para que o

comprimento do empilhamento, ao término da utilização da vare-

ta, estivesse maior do que quando no início da operação. Entre
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tanto» na grande maioria das vezes, isto não se verifica, como

provado em um trabalho realizado por YANAGISAWA [20]. Os empi-

lhamentos estudados em suas experiências eram constituídos de

pastilhas com abaulamento ("dishing") e mantinham contato so-

mente nos ombros ("shoulders"). Na região central, onde a tem-

peratura é maior e o inchamento atua intensamente, não houve

interação entre as pastilhas, enquanto nos ombros a densifica-

ção manifestada no inTcio da utilização ficou praticamente ina]_

terada, levando, portanto, ã uma contração do empi1hamento no

final da vida da vareta. YANAGISAWA registrou também um fe-

chamento completo da folga entre a pastilha e o revestimento em

diversas regiões, mostrando que o inchamento, do ponto de vis-

ta global, atua muito mais radial do que longitudinalmente. Con

cluiu ainda que,mesmo se a temperatura fosse suficientemen-

te alta nos ombros para o inchamento ocorrer, as forças de atri-

to provenientes do contato com o revestimento impediriam o em-

pilhamento de aumentar seu comprimento.

A MATPRO [19] recomenda uma correlação para o encurta -

mento de empi1hamento composta por duas equações.

A primeira, para baixos "burn-ups", tem a forma:

AL 0 0 0 (100-uc.no/ / o c \

i ; = 22-2 (T s i n t-ii8ü) • (2-5)

onde:

AL/LQ = encurtamento relativo do empilhamento

L » comprimento inicial do empilhamento

DENS = percentagem da densidade teórica

T$int » temperatura de sinterízação (°C)



21

A segunda introduz o efeito do "burn-up" pela relação:

= 3.0 - 0,93e-BU - 2.07 e"
3 5 B U (2.6)

onde BU = "burn-up" (MWd/KgU02) e AL/L tem a mesma definição

da expressão (2.5).

ASSMANN et ai. [18] consideraram a densificação e o in-

chamento em umt única expressão

^ (%) - .10 BU - 0.08 (2.7)
¥o

onde BU = "burn-up" (GWd/TU)(*J,

sendo que o primeiro termo do lado direito da equação é a con-

tribuição do inchamento e corresponde ã equação (2.2) com as

devidas mudanças de unidade do "burn-up", enquanto o segundo

termo e a contribuição da densificação.

Modelos mais sofisticados para analisar o inchamento e

a densificação são encontrados em trabalhos que acoplam estes

fenômenos com a liberação de gases do combustível, assunto que

será abordado a seguir.

2.2.3. LIBERAÇÃO DE GASES

0 estudo da liberação de gases da pastilha, provenien

tes da fissã, ou da porosidade inicial, e muito importante pa

ra que previsões seguras em relação a integridade da vareta

* ;GWd/TU = Gigawatt-dia/tonelada de urânio.
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sam ser feitas, principalmente em condições anormais de funci£

namento ou de acidente.

Os mecanismos de liberação de gases são muito complexos

e sõ podem ser compreendidos analisando-se a microestrutura do

material e utilizando-se conhecimentos de metalurgia.

Não i objetivo deste trabalho abordar profundamente es-

te tema, cabendo, somente, fornecer uma visão do fenômeno e

apresentar os pontos básicos que um modelo deve conter para que

a simulação tenha sucesso.

A fissão de 2 3 SU gera gases, que são depositados no in-

terior do grão do cerâmico. Estes gases poderão nuclear bolhas

dentro do próprio grão ou, como na maioria das vezes, poderão

migrar para o contorno de grão por processo de difusão auxilia_

do pela temperatura e pelas lacunas existentes na rede crista-

lina, originando bolhas nos contornos do grão. A coalescencia

destas bolhas é a principal fonte para o fenômeno do inchamen-

to.

As bolhas intergranulares se acumularão preferencialmen^

te nas regiões de maior concentração de tensão, que são os poni

tos triplos de grão ("grain triple point"). Na verdade, estes

pontos, quando vistos em toda a estrutura tridimensional,e não

no plano onde foram definidos, constituem arestas. Ao longo do

tempo de queima, o acúmulo de gases nestas arestas será tal que

dará origem a túneis que interligarão vários contornos forman-

do um caminho de liberação de gases para fora do combustTvei.

Apôs a liberação, os canais se fecham e a acumulação começa no

vãmente.
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Parte da porosidade inicial servira de receptaculo para

os gases da fissão, e, ali, surgirão as primeiras bolhas, sen-

do que o resto da porosidade sofrerá uma "re-sinterização" con£

tituindo o fenômeno da densificação, cujo principal responsa* -

vel é a irradiação.

A coalescência das bolhas se dá pela necessidade de ^

tabelecimento do equilíbrio mecânico, o qual ê desfeito com o

aumento da pressão interna devido ao aumento do número de áto-

mos nas bolhas por processo difusivo. Uma outra situação po-

de ocorrer em transientes de potincia com aumento de tempera tu

ra, onde a pressão interna das bolhas intergranulares também

se elevará. Neste caso, a mobilidade da bolha aumenta e o equj_

librio pode ser restauíddo através da expansão da bolha, com

velocidade muito maior que no processo de coalescência por di-

fusão. Neste mecanismo, a expansão é vista como a propagação de

uma micro-trinca.

Registra-se, inclusive, que em transientes a liberação

de gases e muito mais intensa que em condições estacionãrias

[21,22],

Um outro interessante processo de diminuição de poros e

bolhas se dã nas regiões de mais alta temperatura da pastilha

por mudanças microestruturais termicamente atividas [15], Obse£

va-se significante crescimento de grão em temperaturas acima

de 1500°C. Em regiões entre 1500°C e 1800°C, o crescimento de

grão é isotropico ou equiaxiai, e 5 controlado por difusão. Em
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temperaturas ainda maiores, o crescimento de grão se dâ prefe-

rencialmente, na direção axial dando origem a grãos em forma

de colunas ("columnar grains") formados por um mecanismo de eva

poração-condensação. Devido ao gradiente de temperatura radial,»

os grãos de diõxido de urânio que contenham ou estejam em con-

tato com poros ou bolhas sofrerão evaporação no lado quente da

bolha (lado mais próximo do centro) e condensação no lado frio.

Desta forma, os poros ou bolhas migram para a região central da

pastilha, concentrando lá gases e deixando em seu caminho uma

fileira de grãos em forma de coluna. Ao longo do tempo este fe

nõmeno dará origem a um orifício chamado de vazio central.

0 tamanho de grão influencia as constantes elásticas do

combustível e tem importante papel no processo de plastifica -

ção e creep.

A MATPRO [19] apresenta correlações de crescimento de

grão equiaxiais e em forma de coluna em função da temperatura,

do tamanho de grão inicial e do tempo.

A formação de bolhas no combustível trará também gran -

des transformações nas propriedades materiais, como por exera -

pio, diminuição da condutividade térmica.

A liberação de gases traz duas conseqüências principais:

a) Causa um aumento da pressão interna da vareta, a qual ao fim de

sua vida,poderá ter um valor tris vezes maior do que o de

fabricação, atingindo aproximadamente 60 atm. Este fato í pajr

ticuiarmente importante em acidentes de despressurização do

circuito primário, já que haverá uma Inversão quase que 1n£
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tantanea do gradiente de pressão do revestimento. Este evejn

to, aliado ãs condições de temperatura e ã história de solj^

citações, poderá facilmente provocar a ruptura do revesti -

mento e a liberação dos produtos radioativos.

b) Altera as propriedades de transferência de calor na folga

entre a pastilha e o revestimento e, portanto, todo o per -

fil de temperatura da pastilha.

Além disso, dentre os gases provenientes da fissão es-

tá o iodo, que reagirá com a superfície interna do revestimen-

to propiciando o aparecimento de trincas, (ver seção 2.2.5).

Um dos códigos mais completos para simulação da libera-

ção de gases, envolvendo todo o processo de inchamento e dens^

ficaçao, e o 6RASS-SST ("Gas Release and Swelling Subroutine-

Steady State and Transient") [21,23] desenvolvido pelo ANL

("Argonne National Laboratory") para condições estacionãrias e

transientes de um reator a água leve. .

0 GRASS-SST contém modelos para simular o comportamento

dos gases como foi descrito nesta seção e, resumidamente In-

clui: modelos de produção de gases de fissão do urânio; nuc1e£

ção e coaiescincia de bolhas; difusão de bolhas, inclusive na

Vede cristalina; dissolução de átomos de bolhas e pequenos po-

ros; formação de canais de interligação de contornos de grão;

interação entre gases e defeitos estruturais; micro-trincas;

efeitos da temperatura e de seu gradiente. Ele tem como dados

de entrada a distribuição de temperatura, a potência local, fa

tores de depressão do fluxo radial de neutrons, fração de pono

sidade e tamanho de grão em cada região do combustível, e pre£
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são interna da vareta. 0 código fornece como saída o inchamen-

to e a distribuição do tamanho de bolhas, levando em conta as

bolhas na rede cristalina, nos contornos de grão e ao longo das

arestas onde se formam os canais de interligação dos contornos.

0 GRASS-SST tem, entretanto, um ponto negativo, que ê*

seu alto custo computacional. Por isso, dificilmente ele é ut_̂

lizado acoplado a códigos que simulam o comportamento global

da vareta por longos períodos de tempo.

Foi feito, então, o FASTGRASS [22,24], uma simplifica -

ção do GRASS-SST, que é muito mais rápido e menos oneroso.

Os dois códigos foram amplamente testados em comparações

com resultados experimentais.

REST et ai. [21] conduziram experiências onde varetas ir

radiadas em reator de potência foram aquecidas pela passagem de

corrente elétrica no empilhamento através da técnica de aquec±

mento direto ("direct electric heating"), capaz de simular vá-

rias situações térmicas do reator. Verificaram ótima concordãjn

cia dos resultados com os do código GRASS-SST em condições es-

tacionãrias e transientes. Observaram que, em transientes, o

processo de coaiescência não tem tempo suficiente para se de-

senvolver e atingir o tamanho de equilíbrio. Comprovaram, ain-

da o fenômeno de separação do contorno de grão e a formação de

canais como um importante mecanismo de liberação de gases.

VINJAMURI [23] realizou, também, experiências visando

verificar a validade do GRASS-SST para previsão de liberação de

gases e de inchamento em condições de altas temperaturas, indti
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zidas pela condição de refrigeração com filme de vapor ("film

boi ing") na superfície externa da vareta. 0 autor acoplou ao

6RASS-SST o código FRAP-T4, que foi desenvolvido para simula-

ção do comportamento termo-mecânico da vareta. Os resultados

foram muito bons, já que o 6RASS-SST sinulou realisticamente

a evolução de densidades e distribuição de bolhas dos gases de

fissão em condições de temperaturas elevadas, descrevendo, ijn

elusive, o comportamento das bolhas na região central onde

ocorreu a fusão do combustível.

2.2.4. FRATURA E "REALOCACÃO INICIAL"

Quando o reator é colocado em operação, ele sofre sua

primeira rampa de potência, estabelecendo-se, ao seu final,™

tensos gradientes de temperatura na pastilha e no revestimen-

to. Como se sabe, gradientes de temperatura provocam tensões

tirmicas e, de acordo com o perfil de temperatura encontrado

na pastilha, surge tração na sua região externa e compressão

na interna. A pastilha, por sua vez, i um cerâmico e possui

baixíssima resistincia a tração, sendo, por isso, nela regis-

tradas pequenas trincas logo nas primeiras horas da rampa.Com

o aumento da temperatura e do gradiente, as trincas se propa-

garão de fora para dentro fraturando a pastilha axial e ra-

diaimente.

Os ciclos de potência induzem ã propagação e formação

de novas trincas podendo, inclusive, originar fragmentos des-

conectados da pastilha, que se alojarão dentro de uma trinca

ou ficarão aprisionados entre a pastilha e o revésti mento,cons

tituindo pontos de concentração de tensão e/ou corrosão.
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Quando o contato entre a pastilha e o revestimento é ejs

tabelecido existe uma tendência ao fechamento dessas trincas,

visto que nessa situação o campo de tensões no combustível I

predominantemente compressivo. 0 inchamento da pastilha e o

treepHdo revestimento atuam favoravelmente para o contato vis-

to que contribuem para o aumento da compressão.

No caso de um resfriamento, quando, por exemplo, se di-

minui muito a potincia ou se apaga o reator, novas trincas sujr

girão na região central do combustível porque a temperatura ali

atinge valores que o levam ao comportamento frágil, ficando,pojr

tanto, incapaz de sustentar as tensões residuais e térmicas que

permanecem [16,25].

Em condições normais de operação, pode-se definir, do

ponto de vista mecânico, três regiões na pastilha:

a) uma região externa, onde têm lugar fraturas do tipo frágil,

já que as deformações plásticas ao redor da trinca são pe -

quenas;

b) uma região mais interna, de fratura dútil, com deformações

plásticas maiores;

c) no centro, onde as temperaturas são elevadas, uma região ca

racterizada como perfeitamente plástica.

A fratura, aliada a expansão térmica da primeira rampa

de potência, fará com que segmentos da pastilha fraturada se

desloquem radiaimente, causando o fechamento de parte da folga

inicial entre a pastilha e o revestimento. Este fenômeno e de-

nominado de "reaiocação Inicial" ("initial relocation") e ob-
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serva-se que ela i capaz de ocupar de 502 a 70% da folga [ 6,

26].

Desta forma, a folga fica bastante reduzida logo no inT_

cio da vida da vareta, fazendo com que os valores das deforma-

ções de inchamento, de "creep" ou de novas expansões térmicas,n£

cessarios para o fechamento completo da folga, sejam bem meno-

res. Em outras palavras, a "realocação" contribui grandemente

para facilitar o contato pastilha-revestimento.

Na maioria dos códigos de comportamento mecânico da va-

reta, a hipótese de axissimetria e adotada. Contudo, esta hipõ_

tese a rigor não é verdadeira, devido a presença das trincas

que quebraria simetria axial. 0 que ê feito para manter a hipó-

tese e considerar a fratura, i incluir uma deformação "fictT -

cia" ou equivalente ã deformação de fratura, tratando o meio

como continuo. Supondo coordenadas cilíndricas, os modelos dos

códigos alteram as propriedades materiais do combustível de

isotrõpicas para ortotrõpicas, impondo uma rigidez nula ou qua_

se nula no plano normal ao que o corpo está tracionado. Este

modelo é também capaz de ajustar-se para simular o fechamento

da trinca, onde, em estado compressivo, a rigidez original é

recuperada. Neste caso, é possTvel, ainda, incluir uma deforma_

ção residual positiva no local onde a trinca se fechou, devido

ã rugosidade das superfícies que sofreram a separação, a qual

impede um perfeito acopiatnento [ 7,27],

Quando a pastilha entra em contato com o revestimento,

este não sofre inicialmente significativa compressão, jã que a

pastilha está fraturada e qualquer deformação que nela ocor-

rer 1rã, inicialmente,atuar no sentido do fechamento das trin-
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cas. Baseado neste fato, um interessante modelo de recuperação

da rigidez da pastilha foi construído, no qual supõe-se que a

recuperação não se di de forma descontínua, nas si», linearmeri

te [ 6 ] .

2.2.5. FRAGILIZAÇÃO, CORROSÃO, CORROSÃO SOB TENSÃO E CRESCIMEN

TO AXIAL DO REVESTIMENTO

O revestimento sofre fragilização devido I captura de

hidrogênio, que se incorpora ao revestimento na forma de hidre

tos [15]. Do lado interno, a fonte de hidroginio é a porosidade

inicial, a qual contêm molicuias com hidroginio, que são libe-

radas no processo de queima do combustível. Do lado externo, a

fonte é o próprio refrigerante (água). Além disso, as condi-

ções de pressão e temperatura que se tem na parede externa da

vareta induzem ã formação de uma camada oxidada através da re£

ção

Zr + 2H2C •* ZrO2 + 4H ,

onde parte do hidrogênio também é absorvido pelo revestimento.

Esta reação faz diminuir a espessura do revestimento e

dificulta a transferência de calor para o fluido, ja que a ca-

mada oxidada age como uma resistência térmica. Um agravante a

mais, i que esta camada permite que moléculas de vapor d'água

se alojem em rugosidades, piorando, conseqüentemente, o regime

de refrigeração da vareta.

A superfície interna do revestimento também sofre corro

são devido a ação de alguns produtos de fissão gasosos, que
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criam pontos suscetíveis ã iniciação de trincas. Entretanto, a

situação mais grave se dã quando o contato pastilha-revestimen^

to é estabelecido. Aparecem pontos de concentração de tensão

que deflagarão processos de corrosão sob tensão e a subseqüen-

te formação e propagação de trincas. Varetas que ja tem uma

longa história de Irradiação, contendo portanto multas regiões

enfraquecidas, poderão romper durante um transiente de aumento

de potência, fato registrado em alguns reatores.

YAUNG et ai. [26] apresentamum modelo de formação e pro-

pagação de trincas no revestimento para transientes de potên -

cia, baseado no nível de tensão local e na concentração de io-

do, visto que, dentre os gases de fissão voláteis, o iodo é

apontado como o responsável pelo mecanismo de cUvagem trans -

granular que propaga a trinca. Existem, inclusive, relações em

pTricas entre a quantidade de iodo e o tempo de ruptura da va-

reta. Estas relações indicam ainda uma saturação na quantidade

de iodo, a partir da qual não i verificado um aumento da velo-

cidade de propagação da trinca.

Observa-se também no revestimento [16*19] um crescimento

axial por um processo determinado pela irradiação, temperatura

e textura do material. 0 cristal do zircaloy tem estrutura he-

xagonal e, pelo processo de fabricação, tem seu eixo-C situado

aproximadamente na direção radial (ver figura 2.3a). Os inters

tTcios têm uma maior concentração nos planos prismáticos, e,

por efeito da Irradiação, sofrerão deslocamentos. Haverá, en-

tão, uma diminuição do comprimento do cristal segundo o eixo-C

e um aumento da área nos planos basais (ver figura 2.3b). Esta

modificação, acumulada em toda a vareta, causará um aumento de
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seu comprimento. 0 valor deste alongamento é muito pequeno. P£

de, no entanto, levar a vareta a um arqueamento e ao contato

com outra vareta, criando pontos muito suscetíveis a falhas.

•ixo de revestimento

plano basol

-plano prismático

( o ) ( b )

Fig. 2.3. (a) posição do cristal em relação ã vareta;
(b) diminuição do cristal na direção do eixo-C e au-

mento nos planos basais

2.2.6. "CREEP"

0 "creep" é definido como um processo de deformação plãs>

tica, lenta e continua, que ocorre em um sólido quando sujeito ã

uma carga por longo período de tempo e ã uma temperatura sufi-

cientemente alta para ativar os mecanismos de deformação. Por-
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tanto, a resposta do material, segundo este procerso, não i

instantânea e, em casos onde a temperatura da estrutura e baj^

xa, não i considerado no projeto.

Geralmente, o "creep" e avaliado através de taxas de

deformação e, pelas observações de ensaios uniaxiais com car-

ga e temperatura constantes, pode-se definir três estágios de

deformação [28]. No primeiro, definido como "creep" primário,

verifica-se uma taxa de deformação alta que vai decrescendo,

indicando que alterações microestruturais causam um encruamein

to progressivo de material. Com o tempo, mudanças na seção

transversal do corpo causam um aumento na tensão local, con-

tribuindo para um aumento da taxa de deformação, enquanto,por

outro lado, o encruamento contribui para a diminuição da taxa.

A segunda fase, denominada "creep" secundário, ê atingida quan

do há um equilíbrio entre os dois fatores, fazendo com que a

velocidade de deformação permaneça constante. A terceira fa -

se, o "creep" terciãrio, tem lugar quando a seção transversal

do corpo torna-se pequena e o encruamento não i mais capaz de

competir com o aumento da tensão local. Neste ponto, o proces^

so de deformação torna-se catastrófico, aumentando a velocida_

de até a ruptura.

Os mecanismos de deformação por "creep" são dois, am-

bos ativados pela temperatura. Um e descrito por movimentos

de discordâncias, enquanto o outro se dá por difusão de la-

cunas nos contornos de grão, que vão dos contornos sob tensão

de tração para os contornos sob compressão, através da rede

cristalina.

No caso nuclear surge mais um parâmetro de fundamental
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Importância que é a irradiação. Ela contribui em muito para a fojr

mação de lacunas e para os movimentos atômicos, impondo, portanto,

um incremento na taxa de deformação por "creep". A parcela de

"creep" atribuída ã irradiação è" denominada "creep-induzido-por*

irradiação".

As equações de "creep" vêem há algumas décadas sendo esta-

belecidas [29], e a dependincia com a tensão geralmente i dada pe

Ia lei de NORTON com a relação

êc = Bcn

onde êc é a taxa de deformação por "creep" e B e n funções do ma-

ial.

A relação da taxa de deformação com a temperatura i, geral^

, dada pela lei de Arrhenius

êc = A exp(-Q/RT)

onde A e Q dependem do material; Q é a energia de ativação, e R e

T são, respectivamente, a constante universal dos gases e a tempe_

ratura.

Tanto a pastilha como o revestimento sofrem "creep" duran-

te a operação do reator, sendo que o "creep" secundário neles se

faz presente durante quase toda a utilização. Estima-se a transi-

ção do "creep" primário para o secundário no revestimento seja em

torno do 1OOOh para o zircaloy-4 20% trabalhado a frio, como ge-

ralmente e encontrado nos reatores de potência. Desta forma, a

maioria das correlações encontradas são para a descrição do"creep"

secundário.
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Apesar do grande esforço, ainda restam muitas incerte-

zas nas correlações de creep para a pastilha e o revestimento.

A MATPRO [ig] apresenta as mais utilizadas equações de creep

secundário, com as quais boas simulações tim sido obtidas

Para a pastilha, a MAFPRO recomenda a equação

-Q2/RT
A * 5

(A!+A2F) oe A , , 0 e . -Q3/RT
ê = + + A7aF =

(A,+D,G< (A.+0)

onde êc = taxa de deformação por creep (hr"1)

Ax = 9-728 x 10G

A2 = 3-240 x 10~ 1 2

A3 = -87.7

A,, = 1 .376 x 10""

A$ = -90.5

A7 = 9.24 x IO'28

Qx = 9.0 x 10"

Q2 = 1.32 x 105

Q3 = 5-2 x 103

F = taxa de reação de fissão (fissão/m3seg)

a = tensão (psi)

R » constante universal dos gases (1.987 cal/mol K)

T » temperatura (K)

D » percentagem da densidade teórica

G = tamanho do grão (ym)
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Baseado nos dados experimentais e nas correlações

dos por IBRAHIM [30], a MATPRO apresenta a seguinte correia -

ção para o revestimento:

êc = K*(o+Be
ca)e-VR1 t"l/2 (2.9)

onde

e a taxa de deformação por creep (seg~ )

K = 5.129 x IO"29

B = 7.252 x 102

C = 4.967 x 10~8

R = constante universal dos gases (1.987 cal/mol K)

T = temperatura (K)

t * tempo (seg)

4> = fluxo do neutrons rápidos (n/m2 seg)

o = tensão (N/m2)

2.2.7. O CONTATO E OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Os fenômenos até então apresentados estão, de alguma ina

neira, interrelacionados na medida que intervém na microestru-

tura do material modificando suas propriedades.

Desta forma, a construção de um modelo capaz de simular

com precisão o estado termo-mecânico da vareta é muito difTcil

e envolve uma sirie de nao-1 inearidades, muitas das quais rela_

cionadas com o contato pastilha-pastilha e pastilha-revestimeji

to.
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O contato tem importante papel em uma análise mecânica,

pois dele dependem o grau de solicitação do revestimento e o

perfil de temperatura«influenciando conseqOentemente todos os

fenômenos da vareta.

As maiores deformações do revestimento são verificadas

em regiões onde o contato é mais intenso. Devido ã forma do

perfil de teirperatura, a pastilha assume uma geometria de arap£

lheta ("hourgiassing") sendo» portanto, verificados três picos

de deslocamento radial: um no centro e dois maiores nas extre-

midades (ver fig. 2.4). Lembrando que as pastilhas vizinhas tam

m se deformarão da mesma maneira, é fácil concluir que i na

gião de interface entre as pastilhas que o revestimento é

is solicitado. Assim sendo, criam-se no revestimento regiões

camadas de "cristas de bambu" ("bamboo ridge"), ou, simples -

mente, cristas, encontrando-se aí os pontos mais frágeis de sua

estrutura [31]. Observa-se que são nestes pontos que a corro -

são sob tensão é maior. YAUNG et ai. [26], inclusive, condensam,

em seu modelo de corrosão sob tensão, os efeitos da "realoca -

ção" na região de interface das pastilhas, impondo ali maior

solicitação.

A transmissão de forças axiais de uma pastilha para ou-

tra é muito importante no estudo das cristas do revestimento,

principalmente no caso de pastilhas fraturadas com abauiamento,

como ocorre na maioria dos casos. Quando as pastilhas possuem

faces inferior e superior planas, as forças axiais se distribui

rão na região central. Entretanto, no caso das pastilhas abaula_

das, o esforço se concentra nos ombros (ver fig. 2.5) e os di-

reciona para fora, originando cristas maiores que no caso
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de pastilhas planas [ 2]

2.4. Forma de ampu1h£
ta da pastilha

Fig. 2.5. Esquema de transmissão
de forças axiais entre
pastilhas

Após um "burn-up" suficientemente alto para que o conU

to esteja estabelecido, e também em elevada potência linear, o

pico de deslocamento localizado no centro da pastilha força

também o revestimento, criando uma outra crista. Conforme

YANAGISAWA et ai. [31], esta crista ganha importância na medi-

da em que o creep do combustível vai atuando.

Um outro fenômeno que ocorre na vareta é o aprisionamen^

to de parte do empilhamento por pastilhas que entram em conta-

to com o revestimento antes das outras. Isto acontece por cau-

sa da forma da distribuição axial do fluxo de neutrons, que in
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duz a uma potência linear mais alta na região central do empi-

lhamento, impondo ali maiores deformações térmicas. Por causa

do atrito, o empilhamento aprisionado se move juntamente com o

revestimento, transmitindo esforços de tração, ja que a expan-

são térmica do empilhamento ê bem maior que a do revestimento [3].

Pode-se concluir, em função do que foi apresentado, que

a vareta combustível não está livre de romper durante a opera-

ção de um reator de potência, principalmente, se for submetida

a muitas rampas de potência. Quando o núcleo sofre sucessivos

esfriamentos e aquecimentos, a propagação dos efeitos de fenô-

menos como contato, corrosão sob tensão e liberação de gases

torna-se muito maior. Desta forma, é recomendado que as usinas

nucleares trabalhem como usinas de base, ou seja, operem a po-

tência constante, deixando a cargo de outras centrais, como as

de combustível fóssil ou hidroelétricas, » adequação da potên-

cia gerada conforme o consumo.

Estudos têm sido desenvolvidos em novas concepções de

vareta combustível na tentativa de mitigar os efeitos dos di-

versos fenômenos, principalmente do contato pastilha-revesti-

mento. Como exemplo [32], pode-se citar pastilhas com um vazio

central de fabricação com 10% de seu volume, ou ainda, revest^

mento com uma fina cobertura interna de grafite.

Entretanto, atualmente a medida mais segura e adotada em

todos os reatores de potência para evitar o colapso da vareta

é limitar o tempo de uso em aproximadamente três anos, peri£

do dentro do qual o risco é considerado pequeno.
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CAPÍTULO III

O PROBLEMA DE CONTATO ENTRE CORPOS
ELÁSTICOS

3.1. INTRODUÇÃO

No contexto da mecânica dos meios contínuos a resolução

problema de contato entre dois corpos exige que a interação

re os mesmos se de de acordo com os princípios básicos da

.„„ ,inica de forma que a condição de não-interpenetração não s£

ja violada. Em resumo, neste tipo de problema, além da satisfy

cão das equações de balanço de momentum e da verificação das

equações constitutivas dos materiais» torna-se necessário de-

terminar a superfície de contato e as forças advindas da inte-

ração mecânica resultante do contato entre os corpos.

E justamente o desconhecimento prévio dessa superfície

a dificuldade básica da análise de qualquer problema de conta-

to e, nesse sentido, diversas formulações têm sido propostas

[33,34,35,36].

Neste capitulo serão inicialmente apresentadas as for-

mas forte e fraca da equação de equilíbrio para um corpo livre,

ou seja, sem interações com outro corpo, adotando-se o regi~e

de deformações infinitesimals.
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Na seção 3.3 serão introduzidas as restrições ao campo de

deslocamentos e de tensões nas superfícies dos corpos com possi-

bilidade de entrar em contato, o qual, neste trabalho* serã con-

siderado sem atrito.

Apresentar-se-a nas seções 3.4 e 3.5 uma formulação varia_

cional para este problema utilizando-se multiplicadores de La-

grange, os quais, em essência, visam o relaxamento da restrição

de não-interpenetração imposta ao conjunto de deslocamentos cine

maticamente admissíveis. Ainda na seção 3.5 é proposto um proce-

dimento numérico iterativo para obtenção da solução.

A seção 3.6 contém a forma discreta do funcional apresen-

tado em 3.5 construída segundo o método dos elementos finitos.

Na seção 3.7 o algoritmo numérico proposto é descrito em

mais detalhes.

3.2. EQUILÍBRIO DE CORPOS DEFORMÁVEIS NO CONTEXTO DA ELASTICIDA-

DE INFINITESIMAL

Seja íi uma região do espaço Euclidiano tridimensional oc£

pada pelo corpo B , o qual na sua configuração deformada esta sju
k —Ic

jeito ã forças de corpo b e ã forças de superfície s atuando
k k k

em If* parte da fronteira r de fi , como na figura 3.1. Se admi-
k k

timos que em r c r o corpo esta submetido a um campo de deslo-

camentos impostos ü" , o problema de equilíbrio, dentro da teoria

da elasticidade infinitesimal, consiste na determinação do campo
k k k kde deslocamentos u (x ), x e a , solução do problema de valor

de contorno:
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onde

div ok + bk = 0

ak(uk) = D ke k(u k)

ek(uk) = £ (Vuk+VukT)

em

oknk sk

em r

em r (3.1a-e)

rk U rk = rk

rk íl rk = • = vazio

Fig. 3.1. Esquema de solicitações do corpo B

k kNas expressões anteriores o e e representam respectiva-

mente os tensores de tensão e deformação infinitesimal; vu e o

gradiente do campo de deslocamentos; D e o tensor constitutivo;
k - k

n e a normal unitária exterior a r e div i o operador divergência.

Consideremos agora um espaço vetorial V , que designare -

mos por espaço das variações admissíveis, constituído por elemeji
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tos v k(x k), xk e fik, tal que:

Vk E {vk(xk); vk 6 [H1(fl
k)]3; vk=0 em rk} (3.2)

onde Hjtíí ) ê o espaço de Sobolev com produto interno e norma <U

dos respectivamente por

(v k,w k) 1 = í (vk.wk+Vvk.Vwk)dnk

ftk

||vk||i= (vk,vk)1
1
/2 ' (3.3a-b)

Introduzindo-se o conjunto K , composto por deslocamen-

tos cinematicamente admissíveis, isto i

Kk = íuk(xk); uk 6 [H1(f2
k)]3; uk=u"k em rk} (3.4)

então a formulação variacionai do problema de equilíbrio propos-
k kto anteriormente consiste na determinação do elemento u 6 K que

satisfaz:

[ ok(uk)-ek(vk)dn
J.k

?k-vk dr +

+ f bk.vk dfi , Vvk e Vk (3.5)

í bem sabido que para soluções com regularidade a equação

(3.1a) de equilíbrio local (forma forte) vale em todos os pontos
t.

de ft se a equação (3.5) de equilíbrio global (forma fraca) é sa_

tisfeita e vice-versa.

Da mesma forma, não é difícil mostrar que a solução do

problema proposto i o elemento que minimiza sobre todo o conjun-

to K o funcional
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n(uk) « j ^Dkek(uk)«ek(uk)dfl - f bk»uk da -
Qk Qk

Tk-uk drk , Vuk c Kk (3.6)

conhecido como o funcional da energia potencial total.

3.3. 0 PROBLEMA DE CONTATO

Sejam dois corpos, que sob a ação de cargas externas po-

dem entrar em contato. Diremos que íl1 e fl2 cz R3 são configurações

para esses corpos se:

i ) fl1 íl íl2 = * (3.7a)

e sempre que ocorrer contato, isto i

r1 fl r2 = rc M (3.7b)

ii ) S^n 1 á 0 , Vx1 « rc ; (3.7c)

iii) S*»n2 á 0 , ¥x* 6 r ; (3.7d)
c

iv ) SUS 2 = 0 , Vx « rc , x=x
x=x2 (3.7e)

A afirmativa (i) í a representação matemática da condição

de nâo-ínterpenetração; (ii) e (iii) informam que a interação me

cânica devida ao contato se dá através de forças compressivas e

(iv) e a representação matemática da 39 lei de Newton (ação e rea_

ção).

Como ressaltado na introdução deste capítulo, é o desço -

nhecimento prévio da fronteira de contato que torna complexa a
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abordagem desses problemas e, neste sentido, algumas hipóteses

simplificadoras serão adotadas, objetivando a descrição do fen£

meno de contato.

Assim, considerando a figura 3.2, assume-se que:

i ) Se r* e r* são as superfícies respectivamente dos corpos

B1 e B2 que podem eventualmente entrar em contato, então:

3f: T\ - r* ; x2 = f(xM (3.8)

que estabelece uma relação bi-unTvoca entre possíveis pon-

tos de contato. Tem-se ainda que

r * íl r * n r * = * e r]j U v) U r * = r k , k = i , 2

i i ) Para os problemas a serem analisados a função f é descrita

pela relação

x2 * x1 + d^íxMnMx 1 ) (3.9)

com n1(x1)-n*(x*) = - 1 ,

onde n1 e n2 são as normais unitárias exteriores a r£ e r*,

respectivamente, na configuração indeformada e d l z(x 1) de£

creve a folga inicial entre os corpos Bl e B2.

iii) Dentro da hipótese de pequenos deslocamentos a condição de

não-interpenetração é definida por

612 - C(x1+u1)-(x«+u«)]»n1 í 0 , Vx1 « rj (3.10a)

ou ainda

« " - (u^uO-n 1 - dla í 0 . (3.10b)
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iv ) O contato se da* sem atrito.

B'

(b)

B1

Fig. 3.2. (a) Desenho esquemãtico de corpos com possibilidade de
entrar em contato; (b) detalhe das superfícies cândida^
tas ao contato

Com essas observações o problema de contato a ser consid£

rado consiste na determinação do par (u1(x1),u2(x2)) que satis-

faz ã(s):

i ) Equação de equilíbrio

div ok + bk = 0 em Rk , k=1,2

íi ) Relação cinemãtica

ek = \ (Vuk+VukT) em , k=1,2

iii) Equação constitutiva

K v
em £T , k«1.2

iv ) Condições de Contorno

uk • uk em rk

o kn k - s k em rk , k-1,2
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v ) Condições de Contato

(u -u

sk-nk

sk - (sk-nk)nk

sk = o kn k

s1 + s2 = 0

s k-n k[(u 1-u 2)-n 1-d 1 2]

em r* , k=1,2

(3. tla-k)

onde a última expressão ê a condição de complementaridade entre

a reação de contato e a condição de não-interpenetração.

3.4. FORMULAÇÃO VARIACIONAL

Consideremos inicialmente uma situação particular em que

r ** é conhecido "a priori". Para simplificar a apresentação su

poremos que a solução do problema (3.11) é suficientemente regu_

lar e que as condições de contorno do tipo DIRICHLET, especifi-

cadas em r , sao homogêneas.

Definiremos, neste caso, o espaço das variações admissí-

veis como:

V = ív k(x k); xk e Í2k; vk suf. regular;

vk=0 em rk, k=1,2} (3.12)

e o conjunto de funções cinematicamente admissíveis como

K = íu k(x k); xk 6 Í2k; uk suf. regular; uk = 0 em rk;

5i2«0 em rc; k=1,2} (3.13)

Nesta situação o conjunto K difere do espaço V apenas pe

Ia restrição
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ó12 = (u1-!!*)*!) - d12 = O em rc (3.14)

onde, para facilitar a notação, adotou-se n=nl.

Uma forma de abordagem bastante conhecida para a formula-

ção de problemas deste tipo consiste em utilizar a técnica de mul̂

tiplicadores de Lagrange para relaxar a restrição cinemãtica(3.14)

imposta ao campo de deslocamentos.

Introduzindo-se o espaço de multiplicadores

Vp = íp(x); x 6 rc; p 6 L2(rc)} (3.15)

onde L2(r ) denota o espaço de funções quadrado integráveis na

região r , não é difícil mostrar que a solução buscada é o par

(u ,A) 6 K x V o qual torna estacionãrio o funcional estendido

n* = ny + n , (3.16)

onde

n v • I f \ D ke k(v k)«e k(v k)díí + J b k«v k dfi +

+ í I k-v k dr , v k 6 V (3.17)

V
e o funcional da energia potencial total relativo aos corpos B1

e B2 e

n - f pC(vx-v«)«n-dlf]dr , vk 6 V , p 6 Vrt (3.18)

descreve a interação entre pontos x1 e r^ e x2 6 r2 com

rj íl r2 = r c.
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A condição de estacionaridade do funcional II* i equivalen

te a:

an*
3v

= 0 (3.19a)
(uK,X)

air = 0 , V v * 6 V . Vp 6 V , k = 1 . 2 (3.19b)

isto i, no ponto (u ,X) as derivadas de GATEAUX do funcional es-

tendido n* em relação a cada um de seus argumentos v e p devem

se anular em todas as direções v 6 V e p c V .

Procedendo-se desta forma obtem-se:

T {f Dkek(uk).ek(vk)dfí-Í bk-vkdíí-f ?k«vkdr} +
k=1 J k J^k K k

ü

f X ( v x - v 2 ) « n dr » 0 , Vvk 6 V

f pCíu^uM-n-d^jdr = 0 . Vp 6 V, (3 .20a -b )

Usando-se o teorema da divergência as expressões anterio-

res passam a ser escritas como:

ll {{ (div ok+bk)«vkdíwí (oknk-7k)«vkdr}
-1 ifík i rk

í ( o ^ ^ X n J ^ v ^ r + í ( c 2 n 2 - \ n ) ' V 2 d r - 0 , Vvk s V



í pCíu^uM-n-d^ldr = 0 , Vp 6 V (3.21a-b)

•'r_ p

Decorre imediatamente dai que:

k-1,2
div o

k + bk = 0 em ftk

A " = ?k em rk

(u1-u2).n - d12 = 0 em rc

o ^ M x 1 ) = -xn , Vx1 6 rc

o2n2(x2) = Xn , Vx2 6 r (3.22a-e)

Esse resultado nos mostra que com a formulação apresenta-

da em (3.20)

i ) a equação de equilíbrio e as condições de contorno são ver[

ficadas.

ii ) a restrição cinemática imposta ao campo de deslocamentos ê

obedecida.

iii) nas fronteiras r£ e r2. (r£ f) r| H r ) surgem reações de £

ma intensidade e sentidos contrários, sendo o modulo desta

reação caracterizado pelo modulo do'multiplicador A.

3.5. 0 PROBLEMA GERAL DE CONTATO

Diferentemente da situação anterior, na maioria dos pro-

blemas de contato, a região F não é conhecida "a priori". Da

mesma forma, neste tipo de problema lidamos com restrições unila_

terais. Assim, como veremos a seguir, a formulação desse proble-
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ma conduz a uma inequação variacional.

Seja então um caso onde os corpos B1 e B2 tem possibilida_

de de entrar em contato através das superfícies rc (k=1,2) candj^

datas ao contato, de modo que, quando o contato estiver estabel£

cido

rc n r* E rc .

A região r depende, portanto, dos carregamentos e das

restrições impostas aos deslocamentos em r , k=1,2.

Valendo-se do fato de que o multiplicador de Lagrange re-

presenta o módulo da reação normal em r , como mostrado em (3.

22d-e), e adotando-se novamente condições de DIRICHLET homogê-

neas na fronteira r*, temos o seguinte problema de valor de con-

torno:

div o k + b k = 0 em fik

a k = D k
£
k ( u k ) em íík

k k

u = 0 em • rjj

aknk = ? k em rk

(u1(x1)-u2(x«))n • d u í 0 , xk 6 r|

o 1n 1*n 1(x 1) » -Xn»n1(x1) S O , x1 e
o 2n 2»n 2(x 2) » Xn«n 8(x 2) s 0 , x2 e rj

Xn^nMx 1) + Xn-n2(x2) = 0 , xk 6 rk

-An«n1[(u1(x1)-u2(x2))»n-d1*3 » 0 , x k « rk (3.23a-i)
c

onde k=1,2.
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A última das expressões acima e a relação de complementa-

ridade entre as restrições ao deslocamento e a tensão em r . Es-

ta relação contem em síntese as duas situações possíveis entre os

pontos x1 « rj e x* 6 r| que são:

i ) não hã contato, logo

ó12 = (ux-u>)*n - d12 < 0 e

>.n-nk = 0 , k=1,2 (3.24a-b)

ii) há contato, logo

612 = (ux-u*)-n - d12 = 0 e

An»n2 < 0 . (3.25a-c)

Supondo então que em alguma região o contato se estabele-

ce (r *$) utilizaremos, a fim de apresentar a forma variacional

do problema (3.23), o espaço das variações admissíveis V e o es-

paço de multiplicadores V definidos respectivamente em (3.12) e

(3.15).

Definiremos ainda o conjunto das funções cinematicamente

admissíveis como

K = íu k(x k), xk e íik; uk suf. regular; uk=0 em rj;

, xk 6 rj; k=1,2} (3.26)

Tendo em vista o funcional estendido

n* ' n • np
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apresentado em (3.16), pode-se mostrar que a solução do problema

(3.23) e dada pelo par (u ,X), ponto de sela do funcional n* e,

portanto, solução do problema:

inf {sup n*(vk,p)} , vk 6 V, p e
k p*0

(3.27)

0 ponto de sela (u ,X) é caracterizado pela relação:

n*(uk,P) s n*(u
k,x) á n*(vk,x) (3.28)

e é obtido buscando-se com o funcional estendido as condições

an1
( v )

( u k , x )
( 3 . 2 9 a )

an*
3p

( P - X ) < o
( u k , x )

Vv* 6 V, Vp 6 Vp , (3 .29b)

As condições anteriores geram as seguintes expressões:

2

k=
{{ D k e k (u k ) .e k (v k )d í2-Í bk .v

kdí2-f ? k -v k dr}
1 hk J í 2 k rk

f AW^vO-n
h

dr = 0 , Vvk 6 V (3.30a)

ÍP-X)[(u1-u2)*n-d12]dr á 0 , Vp 6 V (3 .30b)

Se analisarmos o último termo não nulo de (3.30a) podere-

mos facilmente verificar que



í X(vx-v*)-n dr = f XClv^-wM'n-
J rc J rc

- f XCiu^uO-n-d^ldr , vk e V, wk G K (3.31)
J rc

onde (u ,X) i a solução do problema.

Lembrando que o contato esta estabelecido e que w 6 K te

mos:

(ux-u2)'n - d12 = 0 (3.32a)

e

(wi_W2).n - d12 S 0 (3.32b)

Com as expressões anteriores e sabendo que X é o módulo

de um vetor (A>0), encontramos

í Xív 1-•̂v?)'n dr S O (3.33)
c

Conclui-se dai, portanto, que o problema de contato é go-

vernado por um sistema de inequações variacionais definido por:

l {ÍDkek(uk)-ek(vk)dí2 - [ bk-vk díí -
k - 1 iflk Jfik

- f ?k»vk dr>i 0 , Vvk 6 V
J_lí

í 0 , Vp e Vp PSO (3.34a-b)
rc

Obviamente quando o contato está estabelecido e a fronte^

ra de contato é conhecida, então



Jr c
p C í u l" u 2 = 0 , Vp 6 V (3.35)

P

ja que neste caso

612 = (u1-u2)«n - d12 = O

Nesta situação as expressões (3.30a) e (3.35) são idinti-

cas àquelas apresentadas em (3.20a-b), as quais representam a v£

riação do funcional estendido n* definido em (3.16).

Segue-se dai que se usarmos a condição
2
I {ÍDk

e
k(uk).e

k(vk)dn-í bk.vk do-f sk.vk dr} •
k=1 K )k Jk

nk o rf

+ [ p[(u x-u 2).n-di 2]dr + I X(v x-v 2).n dr = 0

Jr Jr
'c xc

Vvk 6 V, Vp 6 V (3.36)

P

em que rc e fixado "a priori", podemos definir um esquema itera-

tivo para a obtenção da região de contato.

Pode-se verificar que, ao fixarmos "a priori1' a região r

e assumido que nesta região a restrição cinemática <5lz = 0 tinha

que ser obedecida, não podemos garantir que X>0 em F .
A violação da condição XàO em F , ou seja, X<0,indica que

i.

nas superfícies T\ k=1,2 estão atuando forças de tração, as
c

quais são responsáveis pela satisfação do equilíbrio com a condj[

ção imposta previamente de que. F seja a superfície de contato.

Partindo então de uma superfície F escolhida construire-

mos um algoritmo iterativo que utiliza a expressão (3.36) e
fica em cada passo l, para todo x 6 r*, as restrições aos desio
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camentos e ao multiplicador de forma que:

i ) se 6 " ( x k ) ( i > ) » O

i l 9 \ í. í O }

x ( x k ) l x ; i O —> ukKÍ) é a solução
buscada; r = r̂

X ( x k ) U ) < 0—> X(x k )U + 1 ) = 0

ii ) se X(x k) £ = 0

ôia (xk)í
1) £ o — > é a solução

buscada; r = T[
c c

6i2(xk) > 0 — > 6 l 2 ( x k ) í i + 1 ) =

(3.37a-d)

0 esquema de cálculo acima exposto está também apresenta-

do na figura 3.3 que contem os valores que x e 612 podem assumir

durante o processo ite^ativo, a região factível e o procedimento

adotado quando alguma violação ocorrer.

12

— — : região factível

— : restabelecimento da
restrição em ôX2

— - — : restabelecimento da
restrição em X

Fig. 3 .3 . Esqueira de resolução
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3.6. SOLUCOES APROXIMADAS

A discretização da forma (3.36) será feita de modo convey

cionai segundo o método dos elementos finitos [37].

k k
0 domínio ft do corpo B , k=1,2, assim como os contornos

rjj. Tf e rk serão aproximados por n k h, r k h, r£h, r£h
t respectiva

mente.

Sejam então

(•l t ^2 » • • • • •«((}

{ a a a \Pi » P2 » • • • » Pm-»

bases completas para a geração, respectivamente, de

onde

H1(í2
k)

'[!)= L2(rc) , rj h íl r^h s rj

Definiremos as aproximações dos deslocamentos por

u k h(x k) = l Uk. •lf(xk) , xk 6 Í2kr, k = 1f2 (3.38)

e as aproximações dos multiplicadores por

m .
) - I A,6<(x) , x e r (3.39)
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onde p. e ra são as dimensões de H1 e L2 respectivamente; U. é

o valor do deslocamento no ponto nodal x. 6 fl , i = 1,2,...,p. ,

k=1,2; A^, i=1,2,...,re é o valor do multiplicador em x. c rjj.

Introduziremos agora o conjunto das funções cinemati ca -

mente admissíveis como

Kh = {u k h(x k), xk e íikh; u k h 6 Hj(ílkh);

ukh=0 em rkh; 612háO, x 6 rj> , k=1,2 (3.42)

o espaço de variações admissíveis como

Vh = {v k h(x k), xk e flkh; v k h 6 HÍ(« k h);

vkh=0 em r k h, k=1,2> , (3.43)

e o espaço de multiplicadores como

vj = íplx), x e rj; ph6 L2
h(rJ)} (3.44)

De acordo com as aproximações até então utilizadas, a e>c

pressão (3.36) fica em sua forma discreta como:

2
{{ Dkek(ukh)-ek(vkh)díi-( b k • v k h dfi - f s k. V

k hdr}
1 Jfíkh Jfíkh

 J
rkh

c

í Ah(vlh-v2h)'n dr + í ph[(u1h-u2h)»n-dl2]dr = 0 ,

c
Vvkh 6 Yh, Vph 6 VÍ (3.45)

Usando-se o método de GALERKIN chega-se ao seguinte sis-

tema de equações algébricas:
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1=1 ikh
bk-<!>k dfl-f sk-4>

(-1)k l f B.A *![»n dr, se o Tndice j co^
c

responde a um grau de li-
berdade associado à um no
sobre o contorno r_

,0

n

em caso c o n t r á r i o

j = t....

k=1,2

Pa P*

i i 1 1 i
dr ... ,m

(3.46a-b)

Como e sabido, no método dos elementos finitos as interpo^

lantes globais são construídas a partir de interpolantes locais

definidas no domínio de cada elemento.

A escolha do elemento utilizado para a discretizaçao de

SI (responsável pela geração das interpolantes do deslocamento)

só sera apresentada no capítulo seguinte, pois esta dentro do cem

texto de hipóteses adotadas no modelo para a vareta combustível.

A aproximação do multiplicador, por ser feita de forma i£

dependente, pode ser imediatamente apresentada pois em muito fa-

cilitará o desenvolvimento das passagens que se seguem. Podería-

mos usar Interpolantes globalmente continuas em toda a região r£,

entretanto, utilizaremos funções delta de DIRAC, o que eqüivale

a garantir as condições de contato apenas nos nós dos elementos
khque concorrem na fronteira r , k=1,2. Com isto, a função f, mos
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trada em (3.8) e que identifica os pontos que eventualmente en-

trarão em contato» fica definida de forma discreta, podendo ser

manipulada como as incidências de um "elemento de restrição". A

contribuição deste "elemento" impõe que o contato esteja estabe-
kh

lecido entre os pontos de F selecionados por f e determina aijrç

da a distribuição dos multiplicadores no sistema de equações do
problema. A matriz gerada pelo "elemento de restrição" tem a se-

le
guinte forma em um referencial onde a normal n esta na direção

de um dos ei

" o
0

1

xos:
0

0

-1

1 "

-1

0

- - - - •

_ - _ - > •

1
A j

(3.47a)

e o vetor do termo independente

0

0 (3.47b)

k h

onde d1*, é a distância inicial entre os nos em r£ t k=1,2, asso-

ciados a U^.

0 sistema de equações (3.46) pode ser representado de for_

ma compacta através do seguinte sistema matricial

[K]

[0]

{10

{A} {d12}
(3.48)

onde
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[K]
[K1]

[0]

[0]
; {U}

ÍU1}

{U2}

ÍF} =
{F2}

12 "{d1*} « {d xp , j-1.2....,m

[Kk] = f Dkek(<|>k).ek((í.k)dft , 1 = 1 |
J kh 1 J

ft j-1t...tl

(3.49a)

{Fk}
.kh

ik dft + í ?k«*k dr , j*1,...,p.
ríh k-1,2 (3.49b)

[K,] é a matriz de ordem (P!+p2)
 x m com todos os elementos nu-

los com exceção daqueles graus de liberdade associados ao conto£

no rc. Seus coeficientes não nulos valem (+1) e (-1) dependendo
k k

se o grau de liberdade esta sobre o contorno r£ de B . Esta ma-

triz é construída a partir da matriz (3.47a) dos "elementos de

restrição".

Obtemos então com o sistema (3.46) um conjunto de (Px+p2)

equações que traduzem o equilíbrio entre B1 e B2 mais m equações

vinculadas ã condição de contato 6l2=0.

Para melhor visualização deste sistema, bem como a contrj^

buição do multiplicador, será apresentado a seguir um esquema da

matriz do problema de contato.
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3.6.1. O SISTEMA DE EQUAÇÕES DO PROBLEMA

Sejam B1 e B* que, de acordo com a figura 3.4, contém ape

nas três pares de no (H\, N^), j-1,3, com possibilidade de en-
J J

trar em contato.

< UlLA
- "

(o)

2h

lb )

Fig. 3.4. (a) antes do contato;
(b) depois do contato;

Considerando apenas as componentes do deslocamento em uma
i.

direção (e ) e admitindo que o corpo B foi discretizado por um

número tal de elementos que pk graus de liberdade foram gerados,

cria-se o sistema matricial (3.50) da tabela 3.1 de acordo com

(3.46).

Tomando, por exemplo, duas equações associadas aos deslo-

camentos üj e Uf no par de nos ( N } , ^ ) em contato, temos:



Tabela 3.1. Representação da matriz do problema de contato

m

K l

- •
•
•

0

0

0
•*•
0

1

0

0

y \

•
•
•

Kpi2

0

0

0
•
•

0

0

1

0

1/1
Kl3

•
•
•

0

0

0

••
0

0

0

1

... «£

. . . 1 ^
•••

" • KPiPi

. . . 0

. . . 0

. . . 0

*

. . . 0

. . . 0

. . . 0

. . . 0

0

0

0

•••

0

•••
K2

. P « l

-1

0

0

0

0

0

•••

0

l>a

K22

•
•
•

Pat

0

-1

0

0

0

0

•••

0

K2i3

1/2
*2 3

1(2
*3 3

•
•
•

1(2
KP23

0

0

-1

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

« • t

• • •

• • •

• • •

0

0

0

0

2

P2
re

w2
2 Pa

K 'Pa
•••

K2
KPaPa

0

0

0

1

0

0

•••
0

-1

0

0
•••

0

0

0

0

0

1

0

•••

0

0

-1

0
•«•

0

0

0

0

0

0

1

•••

0

0

0

-1

0

0

0

0

U21

U31

•

5
. Pa ,

A2

A3

F; 1
F,1

rk

F*.

a

3

(3.50)
CJ



Ai " Fl (3.51a)

KIiüí + KÍ* U* + ••• Kip 2
U
P 2 " Ai " Fí (3.51b)

O multiplicador Ax atua portanto em um sentido para r e

em outro para r representando a ação e reação advinda do conta

to.

As ultimas m equações do sistema (3.50) impõem que o con-

tato esteja estabelecido, ou seja,

\l\ - U*. - d'.2 = 0 , j = 1,m (3.52)
J J J

3.7. O ALGORITMO NUMÉRICO

Como jã foi mencionado na seção anterior, o funcional (3.

36) e sua forma discreta (3.45) impõem que toda a superfície caji

didata ao contato r e r estejam em contato, cabendo ao algo-

ritmo apresentado em (3.37) estabelecer a superfTcie onde o equj_

lTbrio i verificado sem nenhuma violação das restrições do pro -

biema.

A partida do algoritmo é dada pelo fechamento completo da

folga entre as superfícies candidatas ao contato, prescrevendo-

se deslocamentos aos nos de uma dessas superfícies. Nesta fase,
k - —k k

os corpos B ainda não sofreram os carregamentos mecânicos Cs\b )

k»1,2, e embora as superfícies fiquem justapostas, não há pres-

são de contato. Tomaremos esta configuração como referência pa-

ra todos os passos posteriores do algoritmo.
A seguir, são aplicados os carregamentos e calculadas as



variações do campo de deslocamentos e de multiplicadores em rel<a

çao ã condição de contato sem pressão.

Os multiplicadores são então testados, verificando-se se

algum deles foi negativo. Em caso afirmativo, sua contribuição no

sistema de equações é anulada colocando-se zeros na linha corres^

pondente ã do multiplicador, 1 na diagonal e zero no termo inde-

pendente. Libertamos assim o par de nós ate então em contato e

procedemos novo cálculo. Faz-se necessário agora verificar, alem

do sinal dos multiplicadores, a restrição cinemática 612<0 nos
k h

pares de nós em F que tiveram seus multiplicadores anulados.

0 esquema assim evolui até que nenhuma violação aconteça.

Resumidamente, a seqüência de cálculo aqui descrita pode

ser apresentada pelos seguintes passos:

1) Calcula-se a configuração inicial de contato sem pressão, a

qual denotaremos por

ÍU}(

CA}(

2) Adiciona-se o carregamento mecânico.

3) Calcula-se o incremento de deslocamentos e de multiplicadores,

através do sistema:

[K] [KA]

[KJT [0]

{AU}

{AA} (O
ÍF}

{d12}

m
[0]

{U}1

onde i indica o número do passo.
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4) Calcula-se o campo total

ÍU}

{A} U)
J

ÍA} (l)

5) Verifica-se o sinal do multiplicador adotando uma tolerância

TM próxima a zero.

(i ) se A,. £ TM , j = 1,m segue para (õ).

(ii) se A ( A * < TM , j-1,m — > A ( * + 1 ^ - 0 e segue para (6).

6) Verifica-se a condição de não-interpenetração nos deslocamen-

tos associados a pares de nós que foram libertados nas itera-

ções anteriores. Adotando-se uma tolerância T próxima a zero,

testa-se:

(i ) se ó j 2 ( £ ) á Tu , segue para (7)

(ii) se 6j > Tu *^> reativa a contribuição do multiplica^

dor A. de modo que 6̂  '«0 e segue para (7).

7) (i ) se 5.(ii) e/ou 6.(ii) foram verificados

e retorna para (3).

(ii) se 5.(i) e 6.(i) foram verificados interrompe-se o pro

cesso pois a solução foi obtida.



CAPITULO IV

O flODELO ADOTADO PARA A VARETA

Com o objetivo de iniciar o estudo do comportamento mecâ-

nico da vareta combustível, construiu-se um modelo que deve ser

encarado como um primeiro passo para o desenvolvimento de um có-

digo computacional que cubra toda a gama de transformações que

se manifestam na vareta.

0 modelo considera apenas alguns dos fenômenos que ocor-

rem na vareta e concentra-se em um ponto fundamental para sua s^

mulação que é o contato pastilha-pastilha e pastilha-revestimen-

to.

Como foi citado no Capítulo II, o contato impõe grandes

mudanças no estado de tensão da vareta e, de acordo com o obser-

vado, é na altura das regiões da interface entre as pastilhas

que o revestimento sofre maior solicitação.

0 modelo aqui proposto busca justamente captar estas re-

giões de concentração de tensão no revestimento.

Adotamos o regime elástico com deformações infinitesimals

tanto para as pastilhas como para o revestimento, isotropia dos

materiais e a hipótese de axissimetria na geometria, na distri -

buição da temperatura e no carregamento das pressões interna eex
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terna. Consideramos os efeitos do inchamento, da "realocaçao ^

ciai e a influencia da temperatura nas propriedades dos materiais

(modulo de Young e coeficiente de expansão térmica). 0 gradiente

de temperatura é tomado somente na direção radial» o que eqüiva-

le a dizer que o fluxo de calor na direção axial foi desprezado.

0 modelo não inclui transientes, sendo os carregamentos

das pressões interna e externa e as solicitações da temperatura

fixos durante a simulação. Não são consideradas» portanto, as v£

riações da temperatura com as mudanças do tamanho da folga entre

a pastilha e o revestimento, nem a influência dos gases de fis-

são.

Como o contato pastilha-pastilha é levado em conta, deixii

mos aberta a possibilidade de se utilizar um número qualquer de

pastilhas no empilhamento, permitindo assim que uma ampla região

da vareta seja investigada.

Entretanto, a necessidade de se utilizar um grande número

de pastilhas só surgirá quando for de interesse estudar fenõme -

nos que tenham forte dependência com a direção longitudinal como,

por exemplo, o aprisionamento de parte do empilhamento devido às

forças de atrito.

No domínio das hipóteses do modelo, todas as pastilhas e£

tão sujeitas ãs mesmas condições de trabalho. Desta forma, basta

que analisemos o domTnio de duas meias pastilhas e o revestimen-

to ao seu redor, como mostrado na figura 4.1, jã que o comporta-

mento desta pequena região se reflete ao longo de todo o compri-

mento da vareta, exceto nas extremidades. Obviamente, para que

Isto seja verificado, devemos impor deslocamentos axiais nulos



nos contornos que limitam inferior e superiormente o domínio da

figura 4.1.

Devemos observar ainda que, na região selecionada pelo mo

dei o, o comportamento dás duas meias pastilhas e simétrico em re

laçio ã linha pontilhada da figura 4.1. Portanto, para poupar e£

forço computacional, tomaremos simplesmente uma meia pastilha ga_

rantindo, através de multiplicadores de Lagrange, as restrições

aos deslocamentos na superfície da pastilha candidata ao contato

com a outra pastilha. Estas restrições devem ser tais que impe-

çam a citada superfície de ultrapassar metade da distância ini-

cial entre as duas pastilhas.

I

Fig. 4.1. Região analisada da vareta

Definida a região a ser analisada, a seguir apresentare-

mos as equações que caracterizam o modelo.

Com as hipóteses de deformações infinitestmais e mate-

rial elástico, linear e isotrÕpico os tensores de deformação e
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tensão ficam, respectivamente, da forma

e k (u k )= ^ (Vuk+VukT) (4 .1)

ok(uk)= Dkek(uk) (4.2a)

ou

ok(uk) = 2ykek(uk) + 0k tr ek(uk) 1 (4.2b)

k k k
onde D e o tensor constitutivo elástico do corpo k; tr e (u ) é
o traço do tensor deformação; 1 i a matriz identidade e

k If If

k E k E v
vK = — = — r - e 0* = - c v(1+vk)(1-2vk)

são as constantes de Lame definidas pelo modulo de YOUNG (E ) e

pelo coeficiente de POISSON (v k), k=1,2.

Para obtenção das propriedades dos materiais recorreu-se

ã MATPRO-09 [19] e assumiu-se que os coeficientes de POISSON da

pastilha e do revestimento são constantes.

Foram usadas as seguintes expressões onde o índice 1 se
- *

aplica a pastilha e o índice 2 ao revestimento :

i ) Módulo de Young (N/m2)

E1 » 2.26x10llx(1.-i.i31xi0"%Tl(r))x(1.-

-2.62x(1.-

E2 « 1.148x10xl-5.99x107x(T2(r)+273.)

onde

*Devido aos processos de fabricação o revestimento adquire anisotropia mate
r ia l . Contudo, dentro das hipóteses do modelo, a isotropía foi considerada*.
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9 l# I*

I {f D ke T (uk)-ek(vk)dri-j D ke t h .e
k(vk)dn-f s^-v

k=1 Qk flk rk

- f D1esl-e1(v1)dfl + f X(vx-v2)«n dr +
ftk rc

+ [ pHu^uM-n-d^Udr = 0 , Vvk 6 V
c

k konde u e K, v s V, A e p 6 V , respectivamente definidos em

(3.26), (3.12) e (3.15).

A força de corpo não foi considerada pelo fato de ser

prezTvel em relação as outras contribuições.

Adotando o mesmo procedimento de discretizaçao e simbolo-

gia do Capitulo III, chega-se ao sistema de equações algébricas

análogo a (3.46) e representado em (3.48) onde os termos indepeji

dentes {F1} e {F2} tomam agora a seguinte forma:

ÍF1} = í s1.**
jrj h

dr +

rj

F M * f ?2»í>í dr + f D 2 e t h «e2(*i)dn (4.14a-b)
Jr2h

 1 J.2h 'r n

_ Ir

Para a construção das interpolantes globais {<t>^}, i = 1, Pk,

k«i,2, utilizou-se o elemento plano isoparamétrico "serendTptico"

de oito nós com interpolantes locais quadráticas (ver figura 4.2)

[37].

Com este elemento consegue-se representar corretamente a

geometria inicial da pastilha, a qual normalmente apresenta con-

tornos superior e inferior abauiados, podendo ser descritos por

parábolas.
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5 I

7 4 J-1

1.1

Fig. 4.2. O elemento adotado

A equação (3.45) e o algoritmo descrito no Capitulo III

podem ser facilmente expandidos para tris corpos (duas pastilhas

e o revestimento).

Assim sendo, tomando as considerações deste capitulo e o

algoritmo do Capítulo III, foi construído um programa em FORTRAN-

IV para obtenção dos campos de deslocamentos e tensões em função

da potência linear (temperatura), das pressões interna e externa,

do "burn-up" e da geometria dos corpos em questão. 0 programa foi

implementado no computador IBM 4381 do Laboratório Nacional de

Computação Cientifica - LNCC/CNPq.



CAPÍTULO V

RESULTADOS E CONCLUSÕES

5.1. ALGUNS RESULTADOS

Para aferição do método de solução sera apresentado» antes

de considerar a vareta combustível, um caso mais simples cuja so-

lução analítica e conhecida.

5.1.1. EXEMPLO í

Sejam dois cilindros concêntricos A e B cnde o cilindro A

de raio R. igual a 4.975mm está envolvido pelo cilindro B de raio

interno R. igual a 5.0mm e 2.0mm de espessura. Os cilindros pos-

suem o mesmo comprimento (5.0mm) e são compostos por materiais di_

ferentes, como mostrado na tabela 5.1.

0 cilindro A é aquecido uniformemente ate a temperatura de

1000°C de modo que sua superfície lateral entra em contato com t£

da a superfície interna de B, impondo na interface dos corpos uma

-pressão uniforme. As faces inferior e superior dos cilindros fo-

ram fixadas estabelecendo-se o estado plano de deformação.

Para resolução deste problema utilizou-se uma malha com 16

elementos isoparametricos de 8 nós para A e 16 para B, como mos -
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trado na figura 5.1. Devido a existência dé 9 pares de nos

datos ao contato, 9 multiplicadores foram necessários.

Tabela 5.1. Valores do modulo de Young (E), coe_

ficiente de expansão térmica (a) e

coeficiente de Poisson (v)

Cilindro A

Cilindro B

E(MPa)

0,6823X105

0.9695x10*

(m/m °C)

0.9693x10"5

0.5667x10"5

V

0.316

0.27

•. ,'*', • n-4
1

Fig. 5.1. Malha do exemplo 1

A configuração de equilíbrio foi atingida apôs duas itera_

ções e os resultados obtidos foram os seguintes:

1 ) 0 cilindro A apresentou um campo de tensões uniforme onde

or . oQ - -0.184749 x 10
3 MPa

11 ) 0 cilindro B apresentou o campo de tensões mostrado nas fi-
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guras 5.2 e 5.3, onde estão também as soluções analíticas pa_

ra o problema de um cilindro com pressão interna uniforme,fojr

necidas em [38]. No problema de contato definido neste exem-

plo, a pressão interna a B é a própria pressão de contato da_

da pelo valor da tensão radial na interface dos dois cilin-

dros (0.184749*103 MPa). Os valores calculados numericamente

coincidem quase que exatamente com a solução analítica, com-

provando a precisão do método de solução (nos gráficos abai-

xo as soluções analíticas estão representadas pelas linhas

que tocam os eixos).

Si
s

S.00 5.40 5.80 6.20

POSICflO (PM)
6.60

P
i

s

7 j o "SJOO S.40 5.80 6.20
posicflo mm

6.60 1JS0

Fig. 5 .2. o»*r. soluções ana
lTtica e numérica
para o c i l . B

Fig. 5.3. o e e * r . soluções an£
lTt ica e numérica
para o c i l . B

1 i i ) os multiplicadores de Lagrange calculados estão na tabela

5.2.
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Tabela 5.2. Valores dos multiplicadores de
Lagrange (10"N)

Ai

A2

A,

A,

A5

A6

A7

A8

A,

• • • • • ! » ; •

i = 1 1

0.12031333

0.48125330

0.24062665

0.48125330

0.24062665

0.48125330

0.24062665

0.48125330

0.12031333

2.88751981

Observa-se que globalmente o equilíbrio é satisfeito pela

relação

f
l A, - - o dr

i»1 1 Jr. r
(5.1)

onde

* -2.8875 x 1O*N

sendo R£ o raio da superfície de contato (RsR.sRr); L é o com-

primento dos cilindros e a\ a tensão radial na superfície de

contato. c

Localmente se verifica que em cada nó o multiplicador co£

responde ã carga equivalente associada a uma distribuição unifor
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me de pressão. Tomando um elemento que tenha um de seus lados na

superfície de contato encontramos a seguinte relação para o mul-

tiplicador aplicado aos nós em contato:

A? * 2TTRC I or •* £ | dÇ , 1*1,3 (5.2)

onde

•f

•í -

sendo z\, zf, zf as coordenadas axiais globais dos nós na super-

fície em contato do elemento e (ver figura 5.4); <f>̂, <|>f, <t>f são

as funções de interpolação local na superfície de contato asso -

ciadas, respectivamente; a z^, zf, zf.

Substituindo as funções <f>f em (5.2) e efétuando-se os cal

cuios obtemos

A* « 0.12031333 x 10"N

Af = 0.48125330 x 10"N

Af « 0.12031333 x 10-N

os quais se ajustam perfeitamente aos valores globais da tabela

5.2.

Cabe observar que os valpres de A,, A$ e A7 da tabela 5.2

estão associados ã nós que pertencem a dois elementos e que re-
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cebem portanto a contribuição de ambos os elementos, conforme mojs

trado na figura 5.4.

Fig. 5.4. Esquema de distribuição dos multiplicadores

5.1.2. EXEMPLO 2

Como foi exposto no Capitulo IV, o modelo considera, além

do contato pastilha-revestimento, o contato pastilha-pastilha.

Foi mencionado ainda que os cálculos podem ser realizados en ape

nas uma meia pastilha devido as condições de simetria do proble-

ma.

0 primeiro exemplo de simulação da vareta combustível to-

ma, entretanto, a região de duas meias pastilhas, pois tem o ob-

jetivo de: (i) constatar o comportamento simétrico das pastilhas;

(II) checar as possíveis diferenças numéricas entre a solução oj>

tida com duas meias pastilhas e com apenas uma meia pastilha e

(III) tecer alguns comentários sobre um procedimento que deve ser
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adotado na construção de malhas quando for utilizada mais de uma

meia pastilha. .

Consideremos então a vareta 11 cujas dimensões estão espe

cificadas na tabela 5.3. Esta vareta foi mantida a uma potência

linear de 42.5 Kw/m sob as condições de refrigeração da tabela

5.4 e foi submetida ãs pressões interna de 1.0x10sN/m* e externa

de 3.4xiO6N/m2.

Tabela 5.3. Parâmetros das varetas utilizadas necessários pa_
ra o modelo

raio externo do revesti-
mento (mm)

espessura do revestimen-
to (mm)

raio da pastilha (mm)

folga radial pastilha-re
vestimento (mm)

altura da pastilha (mm)

profundidade do abauiamen
to no centro da pastilha*"
(mm)

largura do ombro (mm)

porosidade inicial (% da
densidade teórica)

enriquecimento (%)

Vareta 11

6.095

0.390

5,655

0.050

15.000

0.300

1.000

95.0

10.5

Vareta 12

6.110

0.690

5.325

0.050

15.000
• •

0.300

1.000

95.0

10.5

Vareta A

5.375

0.725

4.560

0.090

12.000

0.300

1.000

95.0

5.0

Fixamos a reaiocação da pastilha em 50% e assumimos que

a vareta estava no 1nTcio de sua vida sendo,' por Isso, despreza_

do o efeito do incbamento.
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Tabela 5.4. Valores fixados para o cálculo do perfil de tem
peratura

h = Coef. de transf. de calor refrigerante x
revestimento (Kw/m °C)

h = Coef. de transf. de calor na folga
(Kw/m °C)

T = Temperatura do refrigerante
(°O

55.0

7.0

240.

Para obtenção da solução utilizou-se a malha da figura

5.5, a qual contém 20 elementos em cada meia pastilha, 16 ele >

mentos no revestimento e 232 nós.

Fig. 5,5. Malha da vareta 11

Foram escolhidas como superfícies candidatas ao contato

pastilha-pastilha as regiões abauiadas e os ombros das pasti-
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lhas, enquanto que para o contato pastilha-revestimento a escolha

recaiu em toda a superfície lateral das pastilhas e na lateral iri

terna do revestimento.

Cabe agora o comentário referido anteriormente em relação

ao procedimento a ser adotado quando duas (ou mais) pastilhas fo-

rem útilizadas:

0 fato das duas pastilhas compartilharem uma mesma superfí

cie (nos ombros) impõe que a malha contenha nos distintos ocupan-

do o mesmo lugar (mesma coordenada). Na superfície lateral das paŝ

tilhas, na altura da interface entre elas, estão portanto 2 nós

candidatos ao contato com apenas 1 nõ do revestimento. Sabendo

que a relação entre os graus de liberdade associados aos pares de

nós candidatos ao contato tem que ser bi-univoca, devemos bipar-

tir o revestimento (na altura da interface pastilha-pastilhd) Ó

fim de criar mais um no para que a relação adequada seja estabele

cida. Para garantir agora que o revestimento se comporte como um

só corpo, introduzimos multiplicadores de Lagrange entre as super;

fTcies bipartidas vinculando o deslocamento dos nos que concorrem

no mesmo ponto, dé modo que eles se comportem como um único nõ.

Assim, a malha da figura 4.7 dá origem a um sistema de 503

equações, sendo 464 associadas aos deslocamentos nodais e 39 aos

multiplicadores. Destes últimos, 11 atuam no contato past11ha-pa£

tilha, 18 no contato pastilha-revestimento e 10 nas superfícies

bipartidas.

Prosseguimos agora com a apresentação dos resultados obti-

dos neste exemplo.

0 perfil de temperatura calculado com as equações (4.8a-d)
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e com as condições já especificadas está mostrado na figura 5.6.

Apôs 5 iterações chegou-se a solução e os resultados

cam que a vareta sofre marcantes transformações em sua geometria.

As pastilhas se deformam, assumindo a forma de ampulheta (menci£

nada na seção 2.2.7), e entram em contato com o revestimento em

toda a superfície lateral. 0 revestimento, por sua vez, se defojr

ma sob a ação das pastilhas dando origem ã "crista de bambu" na

altura da interface pastilha-pastilha. A crista pode ser observa-

da, através da figura 5.7 que mostra a deformada da malha adotada

com um fator de ampliação igual a 10 na direvão radial.

35
sS

b

Ul UO (D

Raio cmi

Fig. 5.6. Perfil de temperatu
ra na vareta 11 ""
(QL-42.5 Kw/m)

Fig. 5.7. Deformada da vareta
11

Dos 11 pares de nós contidos nas superfícies candidatas

ao contato pastilha-pastilha, 8 estavam localizados na região
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abaulada e 3 estavam nos ombros. Após o carregamento apenas 2 dos

3 pares de nós dos ombros permaneceram em contato» pois o par lo-

calizado na superfície lateral das pastilhas se separou, ficando

seus nós à pequena distância de 0.3115x10' mm, a qual não pode ijn

elusive ser observada na figura 5.7.

Os valores dos multiplicadores calculados nas regiões de

contato pastilha-pastilha e pastilha-revestimento estão na tabela

5.5, onde os multiplicadores da meia pastilha superior são idênt±

cos aos da meia pastilha inferior.

Observa-se na tabela 5.5 que os dois últimos multiplicado-

res são negativos, ou seja, exercem uma força de tração aos nos

a*eles associados. Este fato já era esperado pois estes multipli-

cadores estão localizados nas camadas mais externas do revestimeri

to, as quais na altura da interface pastilha-pastilha estão sob

tração.

Os multiplicadores que atuam no contato pastilha-revesti-

mento (A12 a A 2 9) assumem o valor, máximo (A20 e A 2 1 ) na altura do

contato pastilha-pastilha, z«7.5mni, indicando que ali ha uma com-

pressão maior. São justamente estas forças que causam a crista do

revestimento.

A amplitude da crista é avaliada pela diferença entre o

maior e o menor valor da componente radial do deslocamento na su-

perfície externa do revestimento. Para calcular então o valor da

crista apresentamos o gráfico da figura 5.8, que contém as compo-

nentes radiais do deslocamento nos pontos nodais ao longo da su-

perfície externa do revestimento. 0 valor da crista, A u c r^ s» é d£

do pela diferença entre o pico de deslocamentos em z«7.5mm (inte£
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Tabela 5.5

Mult ip l icador

A . , i = 1,8

A,

A i .

A n

Aia

A i ,

A i *

A i s

A i s

A l 7

A i .

A i ,

A20

A21

A22
••

A,',

A j , i »30 ,34*

A, s

Aa$

A, 7

A, .

A, 9

Valor (103N)

0 .

61.4185

21.4799

0.

0.2499

1.0220

0.4924

1.0113

0.37.59

1.4362

2.3807

0.4260

"1.696

1.696

0.426
••>

0.2499

(0)0.

2.3999

0.2983

0.1540

-0.2047

-0.2164

Localização

região abaulada

ombros

sup; lateral da
meia pastilha
superior

sup. lateral da
rrteia pastilha
Inferior

região bipartida

•multiplicadores associados ã componente radial do deslocamen-
to; os demais multiplicadores da região em questão estão ass£
ciados ã componente axial do'deslocamento.
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face pastilha-pastilha) e o deslocamento em z=3.0mra (ou z=12.0ram)

ou seja,

Au - = (0.050-0.028)mm = 0.022mm = 22 uu

0 valor da crista corresponde aproximadamente ao valor cal̂

culado pelo código FENAXI-II e fica na faixa intermediária dos

valores obtidos experimentalmente, de acordo com a figura 5.9 [8]..

o

S

s
9

JQ -

30"

20-

ROOII
LHR*4?SW CM
CLAODtNC THICKNESS-380,

PELLET MTERFACE

-MEASUREMENT
-CALCULATION

POSICRO mm
KM - 1 » - » 0 5

AXIAL POSITION (MM)
10

Fig. 5.8. urxz, vareta H
(Qj.42.5Kw/rn)

Fig. 5.9. Crista na vareta 11
(FEMAXI-II e expeH
mental)

No caso escolhido neste exemplo, o comportamento das duas

meias pastilhas é perfeitamente simétrico. Portanto, se continuar

mos impondo as mesmas condições de trabalho ãs duas pastilhas po

deremos efetuar os cálculos em apenas uma meia pastilha, manten-

do obviamente as restrições que surgem devido â presença da ou-

tra pastilha. Este procedimento sera adotado em todos os exemplos

que se seguem.
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Para averiguar possíveis diferenças numéricas entre a si-

mulação com duas meias pastilhas e com apenas uma, usaremos ago-

ra a malha da figura 5.10 com 20 elementos na meia pastilha, 8

no revestimento e 116 nós. Foram escolhidas como regiões candida_

tas ao contato o ombro e a superfície lateral da pastilha com a

lateral interna do revestimento. 0 sistema de equações fica en-

tão reduzido a 244 equações, sendo 232 associadas aos deslocameri

tos nodais e 12 aos multiplicadores.

Mantendo as condições do caso anterior, o número de itera^

ções realizadas e os resultados obtidos foram exatamente os mes-

mos. Como ilustração, mostraremos o gráfico da figura 5.11, que

contém a componente radial do deslocamento na superfície externa

do revestimento. Este gráfico pode ser comparado com a figura

5.8.

12

Is
a

0.00 L50 3.00 4.50 6.00 7.50

Fig. 5.10. Malha da vareta
11

Fig. 5.11. urxz, vareta 11
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5.1.3. EXEMPLO 3

Como e sabido» os processos de contato e de formação das

cristas dependem em muito do perfil de temperatura na vareta. E,

entretanto, a potência linear (Q£) gerada pela vareta que prati-

camente determina o perfil de temperatura.

Para investigar a influência da potência linear no valor

alcançado pelas cristas utilizamos novamente a vareta 11 e a ma-

lha da figura 5.10. Esta vareta foi submetida ã diversas potên -

cias, mantendo-se os demais parâmetros fixos e iguais aos adota-

dos na situação anterior.

. Obteve-se então o grafico da figura 5.12, no qual observ£

-se o inicio da formação da crista em torno da potência de 20.0

Kw/m. Nesta situação o contato se da em apenas 1 ponto (na alt£

ra da interface entre as pastilhas). Com o aumento da potência o

valor da crista cresce pois a interação pastiliia-revestimento se

torna cada vez mais intensa. De fato, na potência de 27.5 Kw/m

praticamente toda a superfície lateral da pastilha esta em conta

to com o revestimento e a partir de 35.0 Kw/m a folga radial se

fecha completamente.

0 grafico 5.12 pode ser comparado ã figura 5.13 onde es-

tão os resultados obtidos pelo código FEMAXI-111 e por experiên-

cias [39].

De acordo com as figuras 5.12 e 5.13 verifica-se uma boa

concordância de resultados. Observa-se com o grafico 5.12 que a

crista Iniciou sua formeçao em potências menores que as obtidas

na figura 5.13. Poderíamos esperar que o contrário acontecesse

pois, no modelo aqui proposto, não está incluído o fenômeno de
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fratura, que em muito beneficia o deslocamento das pastilhas e

propicia o contato. No caso de uma pastilha fraturada entrar em

contato com o revestimento, sabe-se entretanto que não haverá ime

diatamente pressão de contato, pois as pastilhas necessitarão an̂

tes preencher os espaços~criados pelas trincas, para sÕ depois

adquirir rigidez suficiente para transmitir esforços. Este meca-

nismo é considerado pelo FEMAXI-III e pode sèr o motivo da dife-

rença entre os valores aqui calculados e os registrados na figu-

ra 5.13.

5.1.4. EXEMPLO 4

Com o objetivo de avaliar a influincia da espessura do re
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vestimento na amplitude da crista usaremos a vareta 12, cujas c£

racteristicas estão na tabela 5.3. Esta vareta é bem semelhante

a vareta 11, exceto no raio da pastilha e na espessura do reves-

timento, o qual 5 em torno de 77% maior que a espessura do reves^

timento da vareta 11.

Simulou-se o comportamento da vareta 12 impondo a ela o

perfil de temperatura calculado na vareta 11 para a potência de

42.5 Kw/m (ver figura 5.6). Aplicamos a discretizaçao da malha

da figura 5.10 e ainda as mesmas pressões, condições de refrige-

ração e "burn-up" dos casos anteriores.

Foram necessárias 5 iterações para se chegar ã condição

de equilíbrio.

Observa-se que os deslocamentos no revestimento da vareta

12 são menores que os da vareta 11.0 grafico da componente ra-

dial do deslocamento na superfície externa do revestimento está

mostrado na figura 5.14, a qual pode ser comparada a figura 5.11.

Os picos de deslocamento registrados foram 50ym e 44pm e

os valores das cristas de 22pm e 18ym respectivamente para as va_

retas 11 e 12.

Repetiu-se o procedimento anterior fixando agora a potên-

cia de 30 Kw/m. 0 perfil de temperatura na vareta 11 a esta po-

tência está na figura 5.15. 0 gráfico da figura 5.16, que repre-

senta o deslocamento radial na superfície externa do revestimen-

to da vareta 11, fornece o pico de deslocamento de 24ym e a cri£

ta de 13ym, enquanto o gráfico 5.17 tomado na vareta 12, fornece,

para os mesmos parâmetros, os valores de 21pm e 12ym respectiva-

mente.
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Constatamos que em potências lineares mais baixas a in-

fluência da espessura do revestimento é menor era relação ao cam-

po de deslocamento e, portanto as variações do pico de desloca •

nento e da crista são também menores.

5.1.5. EXEMPLO 5

As varetas 11 e 12 utilizadas até agora possuem caracte -

risticas incomuns em relação às varetas 1e reatores de potência

já que suas folgas radiais são muito pequenas. A vareta 11 pos-

sui ainda a espessura de seu revestimento muito fina. Como ê sa-

bido, estes dois parâmetros geométricos (folga radial e espessu-

ra do revestimento) são importantíssimos para a integridade da

vareta.

Neste exemplo e nos que se seguem utilizaremos a vareta A,

a qual contém as características da vareta do reator de ANGRA-II,

fabricado pela KWU. Esta vareta possui uma folga radial 80% maior

que as das varetas 11 e 12 e seu revestimento ê mais espesso que

o da vareta 12, como mostrado na tabela 5.3.

A vareta A foi mantida a uma potência linear de 42.5 Kw/m,

às pressões interna de 2.25 MPa e externa de 15.8 MPa e às condj^

ções de refrigeração da tabela 5.4. Foi imposto ainda ã pastilha

a "realocação" de 50%. A situação descrita representa aproximada

mente as condições normais de trabalho da vareta em um reator de

potência.

Consideramos agora que a vareta já está na fase final de

sua vida com um "burn-up" de 40 MWd/KgU, decorrendo daí que o
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efeito do inchamento não pode ser desprezado.

0 comportamento da vareta A foi simulado utilizando-se a

•aiha da figura 5.18, que contém a mesma discretizaçao da malha

da figura 5.10, e em apenas 2 iterações chegou-se a solução.

Com os resultados obtidos verifica-se que o contato pastj^

lha-pastilha se estabelece em todo o ombro» enquanto que o conta

to pastilha-revestimento se.dã em toda a superfície lateral da

pastilha com a lateral interna, do revestimento.

A tabela 5.6 apresenta os valores dos multiplicadores ca]_

cuiados. Nota-se, assim como no exemplo 2, que os multiplicado -

res na região da interface entre as pastilhas (An e A l 2) são

maiores que os outros que atuam entre a pastilha e o revestimen-

to. A crista que se forma no revestimento pode ser identificada

pelas figuras 5.19 e 5.20 as quais apresentam, respectivamente,a

configuração deformada com um fator de ampliação de 10 na dire-

ção radial e o valor do deslocamento radial na superfície exter-

na do revestimento.

Fig. 5.18. Malha da vareta A Fig. 5.19. Deformada da vareta A
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Tabela 5.6

Multiplicador

Ai

A2

A,

A*

A5

A6

A7

Ae

A,

Aio

A»!

A»

Valor (103N)

103.6824

76.9923

8.9331

1.4101

5.7610

2.8303

5.6905

3.0330

5.7037

0.3216

7.4544

4.1948

Localização

ombro

sup. lateral
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Como se observa na figura 5.20 o pico de deslocamento al-

cança o valor de 104yra e a crista chega a 30ym. Estes valores são

bem maiores que os obtidos com as varetas 11 e 12, apesar de nes^

tas últimas a folga radial ser bem menor (propiciando maior inte

ração) e ainda a espessura da vareta A ser maior (dificultando a

deformação). Comprova-se dai que o inchamento agrava em muito o

estado de tensão no revestimento.

A seguir serão apresentados alguns gráficos das tensões

termo-elãsticas no revestimento calculadas nos pontos de integra

ção dos elementos.

Os gráficos das figuras 5.21 a 5.24 foram levantados para

captar apenas alguns valores da região de concentração de ten -

são e não tem o objetivo de fornecer com detalhes a distribuição

da tensão em todo o revestimento. Adiante mostraremos algumas cujr

vas de nTvel que são mais adequadas para a visualização do campo

de tensões.

S

ê

140 MO

POSIÇÃO (rim

L» 1M SM

posição (rim

(a)

F1g. 5.21. (a) orr>

(b)

•ee r>4.69mm)
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Fig. 5.23. (a) oQe*r (em 2-5.83mm) ;
(b) 0«a*r (em z«1.33mm)
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Ós gráficos 5.21a-b e 5.23a-b apresentam as componentes rã

dial e azimutal da tensão (orr e aQQ) em função da altura tomadas

próximas a parede interna do revestimento (Fig. 5.21a-b) e próxi-

mas ã parede externa do revestimento (Fig. 5.22a-b).

As figuras 5.21a-b e 5.22b mostram nitidamente os picos de

tensão que surgem na região da crista, perto, da cota onde hã o

contato pastilha-pastilha (z«6mm).

Entretanto, com a figura 5.22a, não foram obtidos bons re-

sultados pois esperavam-se valores aproximadamente constantes e

próximo a -15.8MPa (valor da pressão externa). A figura demonstra

uma forte oscilação que pode ter origem no fato de que o refina -

roento radial de 2 elementos não.i suficiente para absorver o pico

de tensão que ocorre na parede interna. Este problema motivou o
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refinamento da nalha e os valores obtidos serão apresentados nos

exemplos 6 e 7.

A variação de o., com o raio em una altura fixada na re-

giío da crista esta mostrada na figura 5.23a, enquanto que a me£

•a componente da tensão tonada em uma cota longe da crista está

na figura 5.23b. .

As figuras 5.24a-b contim respectivamente as variações de

0 com a altura (aproximadamente no meio da espessura do reves-

timento) e com o raio na região da crista. Neste último gráfico

1 interessante notar a relação linear que leva a componente axial

da tensão do estado compressivo para o trativo.

5.1.6. EXEMPLO 6

Devido a forte oscilação registrada na figura 5.22a, uti-

lizou-se a malha da figura 5.25, mais refinada que a usada no

exemplo anterior. A .nova malha possui 36 elementos na meia pasti^

lha, 24 no revestimento e 226 nós, criando um sistema com 470

equações (452 vinculadas aos deslocamentos nodais e 18 aos muitj^

pUcadores).

Com os resultados não se verificou quase nenhuma mudança

no campo de deslocamentos, como pode ser visto pelo gráfico do

deslocamento radial na parede externa do revestimento, fig. 5.26.

0 número de iterações requerido permaneceu Igual a 2.

0 refinamento da malha permitiu registrar melhor os picos

de tensão, pois de acordo com a figura 5.27 a tensão atinge um

valor bem mais alto que o da figura 4.21a.
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Observa-se que a oscilação da tensão radial junto a supejr

ftcie externa do revestimento permanece, como mostrado na figura

5.28. Por outro lado, verifica-se a redução da região onde ocor-

re oscilação.

OJO UO 2.40 MO
POSICflO ífiflj

Fig. 5.25. Malha da vareta A Fig. 5.26. u ^ z , vareta A
(BU»40 MWd/KgU)

US UB X4B SM

POSIÇÃO tnro
U l Z4O M«

posicflo (nni
F1g. 5.27. arr,xz (em r«4.67mm) Fig. 5.28. (em r-5.35mm)
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5.1..7. EXEMPLO 7

Buscando ainda melhores resultados, construiu-se a malha

da figura 5.29» com 48 elementos*na meia pastilha, 48 elementos

no revestimento e 346 nos, originando um sistema com 714 equações

(692 associadas aos deslocamentos e 22 aos multiplicadores). Fo-

ram novamente impostas as mesmas condições dos exemplos 5 e 6 e

os gráficos obtidos estão apresentados nas figuras 5.30 a 5.35,

as quais podem ser comparadas I figuras 5.19 a 5.24.

. -—7 / i nn
/ 1/ /

i

Fig. 5.29. Malha da vare_
ta A

Fig,- 5.30. Deformada da vareta A
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Novamente, com o refinamento de. malha, verifica-se que o

número de iterações necessárias permanece constante, que o campo

de deslocamentos não sofre quase nenhuma alteração e que os pi-

cos de tensão podem ser melhor captados.

Apesar da oscilação da tensão radial próximo ã superfície

externa do revestimento permanecer (ver figura 5.33a), observa -

mos que a amplitude máxima registrada com a malha mais refinada

e 60% menor que a registrada com á malha menos, refinada (ver fi-

gura 5.22a).

A distribuição da tensão calculada neste exemplo pode ser

melhor visualizada com as curvas de nTvei das componentes a ,

°ee* az2 e °rz respectivamente representadas nas figuras 5.36 a

5.39.
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Estes gráficos foram construídos fazendo-se uma interpo1a_

ção linear a partir dos valores médios das tensões calculadas nos

pontos nodais dos elementos. Nestes gráficos estão indicados ape_

nas alguns níveis de tensão, entretanto, com o auxilio da tabela

5.7, a qual contêm todos os níveis plotados, pode-se facilmente

Identificar o valor das diversas curvas.

Podemos observar que a oscilação registrada no gráfico

5.33a não causa empecilhos do ponto de vista pratico para dimen-

sionamento pois a regularização aplicada suaviza as oscilações e

permite uma representação relativamente boa da tensão radial na

parede externa de revestimento, a qual é previamente conhecida e

vale -15.8 NPa (valor da pressão externa).
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Tabela 5.7. Níveis das curvas dos gráficos 4.38 a 4.41

(BU =40 HWd/KgU)

N9 do Nível

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16
17

18

19
20

21

°rr

-500.

-450.
-400.

-350.

-300.

-250.

-200.
-150.

-125.
-100.

- 80.

- 60.

- 40.

- 15.8
-

-

-

- '

-

-

Tensão

°ee

1050.

1075.
1100.

1125.
1150.

1175.
1200.

1250.

1300.

1350.

1400.

1425.

1450.

1475.
1500.

1525.
1550.

1600.

1650.
1700.

1750.

(MPa)

°zz

-600.

-400.

-20O.

0.
100.

160.

170.
190.

300.
400.

600.

800.
• •

m

-

-

m

m

-

-

°rz

-38.

-32.
-25.

-20.

-15..

-10.

- 6.
- 1.

0.
10.

30.

60.
30.

150.
180.

201.
-

-

-

-

-
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Como pode ser observado nas figuras 5.36 a 5.39, e na re-

gião da crista, acima da cota z=4mm, que se concentram as maio -

res tensões.

Verificamos que as componentes o., e o O Q atingem seus va-
rr oo

lores máximos na altura da interface pastilha-pastilha (z=6mm),

sendo que a primeira, compressiva em todo o revestimento, chega

a -500.MPa na parede interna e a segunda, trativa em todo o re-

vestimento, alcança 1700.MPa na parede externa.

A componente o é" predominantemente trativa, contudo, de_

vido a flexão que ocorre com a formação da crista, o revestimen-

to sofre na região da crista compressão nas camadas internas e

tração nas externas, segundo a direção axial. Os valores de a

variam na altura da interface entre as pastilhas de -600.MPa a

800.MPa, aproximadamente.

5.1.8. EXEMPLO 8

Para investigar a sensibilidade do modelo ao "burn-up" re_

duzimo-1o ã metade, ou seja, para 20 MWd/KgU, e mantivemos as

mesmas condições do exemplo anterior, inclusive a malha.

Os resultados indicaram que apesar do contato se estabe -

cer ainda no ombro e em toda parede lateral da pastilha com o re

vestimento, a interação mecânica é bem mais suave.

A figura 5.40, a qual apresenta o perfil da componente ra_

dial do deslocamento na parede externa do revestimento, indica

um pico de deslocamento de 65um e uma crista de 24um. Estes vai£

res são, respectivamente, 62% e 77% dos obtidos com o "burn-up"
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de 40 MWd/KgU.

L2D 2.10 SufiO

posicflo um)

Fig. 5.40. o xz na vareta A
(BU=20 MWd/KgU)

A distribuição da tensão esta representada pelas curvas de

nível das componentes crrr a,, e aM, respectivamente nos grazz rz ~
ficos 5.41 a 5.44. Os valores dos níveis plotados estão na tabela

5.8.

Pode-se observar um comportamento análogo ao do exemplo aji

terior, com as maiores solicitações ocorrendo também na região da

crista, mais especificamente na altura da interface entre as pas-

tilhas. Entretanto, como era esperado, as tensões calculadas são

menores que as obtidas com o Hburn-up" maior.
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Tabela 5.8. Níveis das curvas dos gráficos 5.41

a 5.44 (BU-20 MUd/KgU)

NO do NTVPI

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

°rr
-350.

-300.

-250.

-200.

-150.

-100.

- 80.

- 60.

- 40.

- 25.

- 15.8

-
-
-

• -

mm

-

-

-

-

-

-

-

Tensão

°ee
510.

520.

530.

540.

550.

560.

580.

600.

625.

650.

675.

700.

725.

750.

775.

800.

825.

850.

875.

900.

925.

950.

975.

1000.

1025.

1050.

(MPa)

°22

-600.

-400.

-200.

-100.

0.
20.

25.
30.

50.

100.

200.

400.

600.

-
-
-

• m s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

°rz
-30.

-25.

-20.

-15.

-10.'

- 4.8

- 2.

- 1.

0.

10.
30.
60.
30.
120.

140.

160.

-
-
-
-
-

• -

-
-
-

-
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-•00.
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so.
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(BU-20 MWd/KgU)

Fig. 5.44. a
TZ

(BU-20 MWd/KgU).
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5.2. CONCLUSÕES

Como pôde ser visto, o modelo proposto é capaz de regis -

trar a "crista de bambu" definindo assim as regiões de revesti -

mento mais suscetíveis ao colapso.

0 modelo permite simular o comportamento de uma região do

revestimento com um número qualquer de pastilhas e abre espaço

para a investigação de outros fenômenos como a variação longitu-

dinal da temperatura e o aprisionamento de parte do empilhamento.

Notamos que quando as condições de carregamento ao longo

da vareta forem as mesmas, basta que os cálculos sejam realiza -

dos em apenas uma meia pastilha e o revestimento ao seu redor(ma£

tendo-se as condições de simetria e as restrições advindas do coji

tato past; lha-pastilha).

A técnica de multiplicadores de Lagrange e o algoritmo em

pregados foram eficientes para a resolução do problema de conta-

to, tendo sido a solução obtida com um máximo de 5 e um mínimo

de 2 Iterações. 0 número de pares de nós candidatos ao contato

não influiu no número de iterações pois, no caso onde o refina -

mento da malha foi aplicado (exemplos 5, 6 e 7 ) , o contato se e£

tabeleceu com intensidade em toda a superfície candidata ao con-

tato. Espera-se que, em uma situação onde a superfície de conta-

to seja mais complexa, o número de nós na superfície candidata ao

contato possa vir a influenciar o número de iterações.

Constatou-se que a utilização de uma malha pouco refinada

como a da figura 4.12 e suficiente quando se deseja analisar so-

mente o campo de deslocamentos. Entretanto, na medida em que o

objetivo i estudar a distribuição de tensões faz-se necessário



118

usar uma malha com refinamento maior ou igual ao da malha da fi-

gura 4.31.

Observamos que a potência linear e o "burn-up" desempenham

importante papel nos processos de contato e de formação e cresci^

mento das cristas, sendo que quanto maiores a potência linear e

o "burn-up" maiores serão as cristas. Observamos também que o atj

mento da espessura do revestimento diminui o valor da crista e,

ainda, que em potências lineares menores a influência da espessij

ra e menor.

As tensões calculadas no revestimento, geradas basicamen-

te pelas tensões térmicas e pela compressão do contato com a pas

tilha, atingiram valores muito elevados e ultrapassaram os limi-

tes de escoamento e de ruptura do material (zírcaloy-4, 20% tra-

balhado a frio). Na situação dos exemplos 5, 6 e 7 registraram-

se na região da crista tensões equivalentes, segundo o critério

de VON MISES, de 1500.MPa enquanto que a tensão de escoamento e

de ruptura do zircaloy, nas condições dos exejnpios, estão em tor

no de 470.MPa e 500.MPa, respectivamente.

Recomenda-se então adotar o regime elasto-plástico ao in-

vés do elástico, visto que este último não 5 adequado para a si-

mulação da vareta. Além disso, devido ãs condições de trabalho

da vareta, é importante considerar o fenômeno de "creep", tanto

na pastilha como no revestimento.

A deformação por "creep" chegou a ser. Incluída no modelo

utilizando-se as equações constitutivas (2.8) e (2.9). Entretan-

to, os elevados valores das tensões termo-elãsticas ficaram fora

do limite de validade das equações constitutivas, Inclusive em
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situações com gradientes de temperatura suaves, e este procedi meji

to foi inviabilizado.

Antes» porem, de ser introduzido no programa computacional

para a simulação da vareta, o algoritmo iterativo montado para o

"creep" foi testado com sucesso em casos mais simples. Achou-se

então conveniente apresentar o algoritmo e um exempio-teste em um

apêndice para que em aplicações futuras este esquema numérico po£

sa ser empregado.

Concluindo, o modelo proposto pode ser utilizado para uma

análise qualitativa do comportamento da vareta e serve de base pa_

ra um modelo mais elaborado que consiga melhor representar a real

situação da vareta no núcleo.

Neste sentido, cabe mencionar algumas sugestões para a me-

lhoria do modelo: (1) considerar o regime visco-plãstico e a fra-

tura da pastilha; (ii) acoplar a parte térmica com a mecânica, de

modo a levar em conta as variações do perfil de temperatura com a

folga radial pastilh.a-revestimento e (iii) considerar o contato

com atrito.

Obviamente, outras melhorias, como a evolução do comporta-

mento da vareta em transientes de potência ou o efeito dos gases

de fissão na pressão interna, podem ainda ser Implementadas. Con-

tudo, seguindo uma seqüência de prioridades, as sugestões do par£

grafo anterior devem ser inicialmente cumpridas.
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APÊNDICE

No sentido de aprimorar o modelo abordado no CapTtulo IV

tentou-se incluir o fenômeno de "creep" construindo-se um algo -

ritmo baseado no esquema de CRANK-NICHOLSON para evolução no tem

po e no de NEUTON-RAPHSON para linearização da equação em cada ini

tervalo.

0 algoritmo foi implementado no programa computacional de_

senvolvido para o modelo da vareta. Entretanto, tendo em vista as

justificativas apresentadas na conclusão deste trabalho, os re-

sultados numéricos obtidos com o modelo da vareta incluindo "creep"

não serão apresentados.

Achou-se, todavia, conveniente apresentar o procedimento

numérico adotado, pois em aplicações futuras pode facilmente vir

a ser empregado.

A consideração do "creep" dá origem a um problema não-11-

near, já que a taxa de deformação depende da tensão no mesmo in£

tante de tempo.

A taxa de deformação por creep, éc, ê geralmente calcula-

da a partir de ensaios uniaxiais ficando, portanto, definida ex-

perimentalmente em uma SÓ direção. Uma forma de generalizar para

o estado mu1t1ax1a1 é utilizar'relações análogas â de PRANDTL-

REUSS, Tem-se, então, que
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• c
I ^ S (A.la)

°eq

ou, por componentes,
•c

onde:

êg_ = ^í^eQ»*) = taxa obtida no ensaio uniaxial

o = tensão equivalente

t * tempo

S - tensor desviador de tensão

Com a taxa calculada pode-se determinar a deformação pe-

la relação

c f* -c,: * I e (o,
io

t)dt (A.2)

ou, através de uma aproximação de primeira ordem,

«5 •

onde m é o contador de incrementos de tempo e At é o incremento.

Admitindo que

em+1 " em+1 + cm+1

onde e é a deformação elástica e e a total, o equilíbrio í sa-

tisfeito se, adotando simbologia análoga a da seção (3.2),
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í Dem+I»e(v)dn[ j+1

+ 1 b»v dil + I S«v dr (A.4)

onde por simplificação, o carregamento (S,b) foi mantido cons -

tante no tempo.

Seguindo o procedimento usual de aproximação via o méto-

do dos elementos finitos a eq. (A.4) se transforma no sistema:

. {F c } m + 1 + {F} (A.5)

onde:

[K] = í DeT(0j).e(<>i)dí2 i.j-1,P

{F} = [ b»*. dn + [ s»«j>. dr i = 1 ,P
J_h 1 ) h 1

onde p i o número de graus de liberdade do sistema.

Com a equação (A.5) um esquema iterativo de evolução no

tempo pode ser montado onde

c í,+1 c A+ *c
em+1 * em + A t e

C i ' c l L í

sendo que l denota o número da iteração em cada intervalo de tem

po.
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Os valores de a transformam fundamentalmente a evolução

do método. Para:

( i ) o=0, o método recai no método explicito de Euler;

(ii ) a=1/2, recai-se no algoritmo de CRANK-NICHOLSON;

(iii) a=1, recai-se no algoritmo do tipo diferença regressiva.

Assumindo o=1/2 e tendo como objetivo a obtenção de um re

gime estacionario de "creep", ou seja, "creep" secundário, tem-

se a seguinte seqüência de cálculos:

1) Calcula-se o campo elástico de deslocamentos {Ue} e de ten-

sões oe, sem considerar o termo {Fc} em (A.5), inicia-se o

processo fazendo

{U}0 = {U
e}

ÍÜ}J = ÍU} O

ao s °e

°Í = °o

e incrementa-se o tempo

t, - t0 • At

Z) Avalia-se a tensão e a taxa de deformação por "creep
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ou, genericamente,

3) Incrementa-se a deformação por "creep*

4) Calcula-se o termo

e o campo de deslocamentos pelo sistema

5) Calcula-se o campo de tensões o**j - ° ^ u ^ P

6) Definindo-se

• considerando-se TOL uma tolerância de valor próximo a zero,

ver1f1ca-se:

(1 ) se e^ > TOL, então
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e retorna para (2)

( i i ) se e á TOL, segue para (7)

7) Testa-se se o regime estacionârio foi atingido. Definindo-se

hcfi
Si+i

tem-se que

( i ) se e > TOL, redefinem-se os campos

íü>m+1 - {U>m

°m+1
 = °m

C C i+1
era = £m +i
;c «c i
em = em +1

lm "

e retorna para (2);

(ii) se em í TOL, interrompe-se o processo.

A seguir será apresentado um exemplo onde o algoritmo foi

aplicado.

EXEMPLO

Sera tomado um exemplo clássico [40] que assume um ei 1 in-
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dro de raio Interno a. e externo b% com pressão Interna P., pres-

são externa nula e temperatura uniforme. As hipóteses de axissi-

metria e estado plano de deformação são adotadas e impõem-se de£

locamentos axiais nulos nas faces inferior e superior. Desta fo£

ma, a única componente do deslocamento i a radial.

0 corpo esta sujeito a uma taxa de deformação pór "creep"

segundo a lei de Norton e, tendo em vista a generalização da ta-

xa uniaxial para o estado nu'1 tiaxial, tem-se

! S r r (A.6a)

. ê|z » 0 (A.6c)

De acordo com [40], para b=2a e n»2, a distribuição das

tensões azimutal e radial toma a seguinte forma quando o "creep"

estacionario é atingido

o e e - P1 (A.7a)

°rr" "Pi(r -1) (A#7b)

Os resultados obtidos através do algoritmo estão mostra -

dos nas Figuras A.1 e A.2, as quais apresentam a distribuição ra_

dial das componentes radial e azimutal da tensão em alguns pas -

sos de tempo. A solução S atingida no passo m-11 onde a distri -

bulção da tensão descreve a menos de um pequeno erro a forma da-

da pelas equações (A.7a-b)
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