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RELATÓRIO INTERNO

RESUMO

Este relatório apresenta um escorço da seqüência de cálculo termo-hidráulico

para o prê-dimensionamento do trocador de calor do Reator Rápido Experimental

(RRE) de 5 MW,que poderá ser reutilizada em outros projetos semelhantes, no mes

mo estágio de desenvolvimento.

São apresentados cálculos de transferência de calor e perda de carga que le

varam aos desenhos preliminares do trocador de calor em estudo.

ABSTRACT

This report presents the outlines of a thermal-hydraulic calculation procedure

for the pre-design stage of the Intermediate Heat Exchanger for a 5 MW

Experimental Fast Reactor (EFR), which can be used in other similar projects, at

the same stage of evolution.

Heat transfer and heat loss computations for the preliminary decign of the heat

exchanger are presented.



1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho ê fazer um pré-dimensionamento do trocador de C£

lor intermediário do Reator Rápido Experimentai (RRE), de tal forma a permitir a

elaboração dos desenhos preliminares do equipamento, possibilitanto, assim, a

confecção dos primeiros esboços de conjunto. 0 reator será do tipo piscina, re

frigerado a sódio, sendo o trocador de calor.instalado entre as porções quente

e fria do vaso.

Dois são os aspectos principais da análise termo-hidráulica do trocador: um

o cálculo dos coeficientes de transferência de calor e outro, a determinação da

perda de carga do equipamento. Como os objetivos aqui são bastante limitados, o

procedimento de dimensionamento será bem simplificado, sendo a sua memória exibi_

da na seção 2. Não se dispôs de uma rotina específica de projeto de trocadores

de calor para reatores rápidos. 0 processo de cálculo, aqui desenvolvido,baseou-

se no modelo do código SSC-P /1/ (SUPER SYSTEM CODE-POOL) e no de Chase /2/,

que, por serem próprios para uma avaliação de desempenho, mas insuficientes para

um projeto, requereram complementação. Esta foi feita com a norma TEMA /3/,

com o"Heat Exchanger Design Handbook" A / e com o trabalho de Rocchiccioli /5/

dentre outros, que serão oportunamente citados no texto.

2. MEMÓRIA. DE CÁL

2.1 Dados de e / ti a

Como dadoi )t entrada tem-se:

Fluxo de v lor a ser retirado: Q • 2,5 MW

Fluxo de .Bsa no primário do trocador: m. - 25 kg/s

Temperatur* da piscina quente: Ty • Tj e • 3959C

Temper atui-i da piscina fria: T^ • Tjg - 3159C

Pressão d? primário: 1,1 atm s 0,11 MPa

Pressão do secundário: 1,5 atm * 0,15 MPa.

2.2 A corrente secundária

Admite-se convenientemente:

T 2 e - 2759C ,

T 2 g - 3559C , e



m2 = 25 kg/s •

2.3 O processo de troca de calor

A troca de calor entre o primário e o secundário ê dada por: ÍM -

onde:

ATM = Diferença média efetiva de temperatura,

A = Ãrea total de troca de calor» e

U = Coeficiente global de troca de calor.

2.4 Determinação de

g - T 2
e

e:

F = fator de correção.

£ válido o estabelecimento da relação /4/_- /6/:

ATM - tnm . P, (2)

onde:

ATLM - diferença logarítmica de temperaturas:

AT1 - Lij

ATLM J £ - , (3)
An (ATt/AT2)

sendo: AT1 - T l è - T 2 s

a convenientemente aproximada pela média aritmética, ou seja: Ikl

ATLM s ATAM " -J" lAT1 • A T2 ]•

0 uso de (4) é particularmente útil pois, como neste estágio está-se usando



AT] = -^2» isto tornaria a expressão (3) indefinida.

Vai-se trabalhar com um trocador de calor do tipo contra-corrente simples,

no qual: /3/, /4/

F = 1 .

Como os valores considerados, fica-se com:

AT
M

. F s . F - 409C

2.5 Determinação de D

2.5.1 Escolha do tubo para o trocador

Considera-se, no caso:

Código TEMA, classe "B" /3/,

Material: Aço AXSI 316 /1/,

det = diâmetro externo > 15,9 mm (5/8 in) /3/,

BWG 18 /2/,

e = espessura da parede: 0,049 in * 1,24 mm /3/, e

d£ = diâmetro interno « 13,4 an.

2.5.2 Escolha do arranjo dos tubos

Arranjo: Triangular - Maior eficiência térmica /5/.

25 .

(5)

(6)

Passo 5 t - ~ in * 19,84 mm /3/

Area de passagem no casco /7/:

A,. - 0,0001423 m2.

Diâmetro do tubo equivalente no lado do

casco PI:

4 A*.

Figura 1: 0 arranjo triangular



2.5.3 Primeira tentativa

Como ê usual em hidráulica, ao se fazer a primeira estimativa da velocidade

do fluido do lado do casco, considera-se:

Vc - 1 m/s.

Número de Reynolds no lado do casco: Rec

Rec

com:
V - 3,2 x 10~4 kg/(m.s.), e

p - 870 kg/m3.

Número de tubos equivalentes no casco

Ai
n • • 202 "tubos" equivalentes, o que corresponde a

P A,, Vc 202 tubos propriamente ditos, pois como
pode ver da Figura 1, a um "tubo" equiva
lente corresponde um tubo real.

Número de tubos: n - 202

Velocidade do fluido no secundário

Vt - "2 - 1 m/s
n p Aj

Numero da Reynolds nos tubos

P V. ditRe . 1 li. a 36400
V

Húmero de Prandtl

Vai-se, por simplicidade, considerar o mesmo número da Prandtl para o fluido

no casco a nos tubos, uma vez que está-se tratando com pequenas diferenças da tem

peraturas.



Pr ,= _ P _ _ = 0,0055 ,
k

com:

Co = 1294 — í — (Calor Específico), e
kgK

k = 75 — - — (Condutibilidade Térmica),
ms k

Número de Péclet; Pe « Re Pr

Pet « Ret Pr s 200 (Para os tubos)

Pec - Rec Pr s 170 (Para o casco)

Número de Nusselt: Nu » —r—

Para o lado do casco: HI

Nu - 0,212 (det Pec)
0»6 (Fluxo Cruzado) (7a)

Nu - 0,106 (det Pec)
0»6 (Fluxo Axial), (7b)

com det em polegadas, tem-se:

dgt • 15,9 mm - -| in • 0,625 in .

Desta forma, vai-se ter:

Fluxo cruzado: Nu - 3,48, e

Fluxo axial : Nu - 1,74 .

Para o lado interno do tubo, utiliza-se 111:

Nu - 0,625 Pet°'
4 , (Correlação de Lubariky-Kaufman) (8)

o que fornece:

Nu - 5,2 •



Coeficiente de Filme, h

d

Para o casco, toma-se um Nu médio, igual a 2,61. Assim:

h = 17000

Para os tubos:

h . » 29100tubo m

Resistência térmica da parede do tubo

2 àBt K 2V
^ - - 2 - x - S i — . 7 , 7 * IO"5 S i (9)

k (dit + det) W

e = espessura da parede » 1,24 mm

Material do tubo: Aço AISI 316 •

k - 0,175 - í ~ - 17,5 ~
cmK mK

Coeficiente global de troca de calor

htubo dit "casco

U - 5700 -4-
m K

Area total de troca de calor

11



Comprimento total dos tubos

* - - - 1,1 m
n ir det

Diâmetro do tubulão central

Escolhendo-se:

•e - 127 um (5/8 in) ,

obtém-se:

v « 2,5 m/s ,

considerando-se uma espessura de parede de 3,5 mm.

2.5.4 Revisão de cãlculo-Befino dos resultados

Ao se construir a seção transversal do trocador de calor, como mostrado no

desenho 1, exibido no final desta nota, verifica-se que se chega aos seguintes

valores:

D8 = diâmetro interno do casco - 360 mm,

e

n = número de tubos • 242,

o que obriga a que se recalcule o trocador, visando a um refino dos resultados.

Area transversal do casco

Area total de passagem no casco.

As - 0,041 n>2

Area do tubo equivalente no casco

Ac - — - 0,0001697 m 2



Diâmetro equivalente

dec = 13.6 mm

Velocidade no casco

mi
vc í- - 0,7 m/s

Velocidade nos tubos

m2vc , £ _ . o,84 m/s
p n At

Número de Reynolds

No casco : Rec * 26000

Nos tubos: Ret • 30600

Número de Prandtl

Mantém-se o mesmo: Pr - 0,0055.

Número de Péclet

No casco : Pec * Rec Pr - 142

Nos tubos: Pet - R*t Pr » 168

Números de Nusselt

Nu - 0,212 (dec Pecf - 2,85 (Fluxo cruzado no casco)

Nu - 0,106 (dec Pe cf'
6- 1,42 (Fluxo axial no casco)

Valor médio no casco:

Nuc - 2,14.

Nos tubo*:

Nut - 4,85



Coeiirientes de fill

k Nu- u
hc - - j — ^ = 11800-=-

k Nu. u
ht - ^ , 27100 -5-

d Z

Coeficiente global de troca de calor

ü . 4900 -4J-
inK

2.6 Area total de troca de calor

A » 12,8 m2

Comprimento dos tubos

A • n ir d,., t
et det • dit

\ l - 976

2.7 Chicanas ("Baffles")

2.7.1 Espaçamento das Chicanas

Seguindo-se a norma TEMA classe B /3/, verifica-se que:

O espaçamento mínimo não deve ser menor que 1/5 do diâmetro interno do casco

ou 2 in, o que for maior.

0 espaçamento máximo deve ser de tal forma que o comprimento livre do tubo,

neste caso, não exceda 52 in.

A espessura aconselhada é 1/8 ia ou 3,2 mm.

2.7.2 Tipo de Chicana

Como o trocador de calor vai ficar em posição vertical, é interessante que

se aproveite a possibilidade de um desenho axissimétrico. Sendo assim, escolhe-se



uma chicana do tipo disco e anel ("Disc and Doughnut").

Com este tipo de chicaoas, o escoamento fica muito mais longitudinal que

cruzado e as correlações ficam difíceis, o que complica a adaptação do processo

de cálculo de trocadores com chicanas segmentais a este caso /4/. Por outro 1±

do, pode-se depreender que o cálculo da perda de carga do fluxo do lado do casco

com as correlações para chicanas segmentais é conservative

2.8 Cálculo das perdas de carga

2.8.1 Escoamento do lado do» tubos

Ho lado do secundário, i.e. dos tubos, tem-se:

* b*t,

onde:

hf - perda de carga total do fluxo secundário,

hft - perda de carga na entrada dos tubos,

hf - perda de carga no interior dos tubos,

hf - perda de carga na saída dos tubos, e

hf8t
- perda de carga na saída do tubulão central

Admitindo-se o diâmetro do tubo central igual a 120 mm, tem-se uma velocida

de de 2,5 m/s. Considerando-se, também, a entrada do cabeçote inferior como a en

trada num reservatório tem-se o coeficiente de perda de carga, k, igual a 1,0. As

sim:

2 52

hf - 1,0 * « 0,32 m.c.Ha. (metros de coluna de sódio).
8t 2x9,81

Como a velocidade no interior da tubulação é de 0,84 m/s, tem-se:

2
hft " °»5 — — " 0,018 m.c.Ha ,e 2x9,81

L v?hfr, - f ~ — « 0,044 m.c.m ,

Cí di 2g

com f - 0,0165 (para tubo* lisos), •



hfc , = 1,0 °>84~ « 0,036 m.c.Na.
2x9 ,81

Resulta então:

hft - 0,42 m.c.Na.

2.8.2 Escoamento no interior do casco

No trabalho de Ribeiro e Golstein /8/ é feito, resumidamente, um estudo com

parativo dos métodos de cálculo para o escoamento do lado do casco de um trocador.

0 primeiro modelo que analisou o equipamento como um todo foi o de Kern /9/, d£

senvolvido entre os anos 20 e 40 e apresentado sob a forma de um livro em 1950.

Tinker, em 1947, criou um sofisticado método de cálculo que utilizava um mode_

lamento de escoamento tão complexo que não teve aceitação por ser complicado

demais. 0 próprio autor, reconhecendo este fato, em 1958, simplificou o modelo

que, embora assim, permaneceu iterativo e pouco prático de se usar /10/. Um grupo

de pesquisadores da "University of Delaware" (EUA), baseando-se nestes trabalhos,

eliminaram as iterações por meio de correlações adequadas e propuseram, em 1963,

um método direto que é, hoje, o mais aceito para a determinação das característi

cas do fluxo do lado do casco de um trocador de calor /4/.

Como já foi ressaltado, não se dispõe das correlações adequadas ao tipo de

chicana escolhida /kl. Sendo assim, o uso do método de Delaware (às vezes denoaí

nado método de Bell 181) fica prejudicado. Diante deste obstáculo, opta-se por um

modelo mais simples, o usado por Chase 12/, a exemplo do que foi feito na detenu

nação dos coeficientes de filme. Esta rotina de cálculo é basicamente a de Kern,

descrita no livro do próprio autor /9/, e se utiliza das correlações de Mc Adams

mostrada na sua obra /11/.

Na concepção do trocador de calor, vai-se basear, principalmente, nos proj£

tos dos reatores PHfiNIX e SUPERPHÊNIX /12/. Sendo assim, deve-se discutir primei,

ramente a conveniência, ou não, de se usar uma "saia de aspiração", como mostra

a Figura 2 para, então, poder-se congelar a geometria do equipamento.

No trocador de calor do PHfiNIX existe a saia acima e, na primeira versão dej»

te para o SUPERPHÊNIX também constava uma, sendo, no entanto, eliminada na confi

guração final /12/.

Esta saia de aspiração age no sentido de "ordenar" melhor as linhas

de corrente do fluxo na admissão e, também, diminui os requisitos de sub

mersão do equipamento. Esta é necessária para evitar que o vórtice que pede se

formar durante a operação deste tipo de trocador atinja a entrada e, desta foras,

transporte gás de cobertura para dentro do equipamento, como se pode ver na Figura 3.



12

fluxo
primário

fluxo
secundário

c°o =

«„© :
< » ? ' • =
o * -

«S>

h 0
m

0i

: . ••- '*•
XSBSk

— «BMçlo

a- Com "saia" de aspiração b- Sem "saia" de aspiração

Figura 2: Configuração do trocador de calor intermediário de um reator tipo

piscina.

•ÁS

VÓRTICE
LIVRE

a- Possíveis vórtices na admissão b- Possibilidade de eliminação do
vórtice pelo uso da saia de
admissão

Figura 3: Atuação da saia de admissão.
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Iversen /13/ estudou o comportamento deste vórtice de entrada no casco de

bombas. Fazendo-se a analogia entre a sucção da bomba e a admissão do trocador co_

mo mostrado na Figura 4, pode-se usar os gráficos da Figura 5 no sentido de se

procurar eliminar a saia de aspiração, seguindo-se a tendência, mais atual, do

SUPERPHÉNIX.

'y/yyyyyyyyyyyyyyyy/sy/yyyyys

«NO OC SUCÇÃO

FRIA

a- Parâmetros de Iversen /13/ b- 0 trocador de calor

Figura A: Analogia entre o posicionamento do sino de sucção de uma bomba e o do

trocador de calor.

Nestes gráficos considera-se: Xj • X2 - X3 • X

I/O •Namaa

0

I
•MM

l / M

t
V»

0 1

r/D

Figura 5: Gráficos de Iversen para submergincia crítica /13/.



Não se vai fazer o posicionamento final do trocador. No entanto, deixa-se

esses gráficos da Figura 5 para servir como orientação para o projeto de arquite_

tura do vaso.

Após estas discussões, onde se procurou mostrar a viabilidade da eliminação

da saia de aspiração, passa-se ao cálculo da perda de carga do escoamento prima

rio, i.e., o do lado do casco do trocador de calor. Neste caso, fica-se com:

hf - hf + h« + hf + h* + hf , (12)
6 31 1 flO S

onde:

hf = perda de carga na entrada do casco (nas janelas de admissão),

hf = perda de carga devido à aceleração do fluido, pois as velocidades na
a1 janela de entrada no interior do casco são diferentes,

hf , = perda de carga no interior do casco ,

hf = o mesmo que hf para a saída do fluxo, e
C a2 a1

hf = perda de carga na saída do casco.

Sabe-se que:

8 2 8

V 2

h f c - k g - 5 - , (13b)

V 2 - V.2

hf .IS 1£-, e (13c)

2 2

a 2

Considerando-se a entrada e a saída do casco do equipamento como compostas

por quatro janelas quadradas de 70 na de lado, tem-se:

V, - Ve « 1,5 m/s



1:.

e, como ke * 0,5, ks * 1,0 e vc - 7,0 m/s, fica-se com:

f,. • 0,057 m.c.Na,ce

hf * 0,115 m.c.Na ,

hf = hf * 0,09 m.c.Na.

Seguindo-se Chase /2/, vem:

hf = hf + hf
fC£ *CC

 fC a

onde hf se deve ao fluxo cruzado e hfc ao axial, e:

V 2

hfCc - 4f'N -c-
2g

(14)

(15a)

- f
dec 2g

sendo /11/:

f - 0,23 + 0.11

(Pt M e t) ~

Rec-0,15\

N • número de tubos alcançados • — -~ ,
2 Pi

(15b)

(16a)

(16b)

onde:

f - 0,0165 (Coeficiente, de Moody para tubos lisos)

det = diâmetro externo dos tubos s 0,016 m,

L = comprimento dos tubos - I o ,

P) s passo dos tubos a 0,02 m,

dec = diâmetro equivalente no casco - 0,0136 a,

Dg = diâmetro interno do casco • 0,36 m,

fe = diâmetro externo do tubulão central - 0,127 a,
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Rec = Número de Reynolds no casco « 26.000» e

Vc = Velocidade do fluido no casco -0,7 m/s.

Com estes valores, obtém-se:

f s 0,105,,

e

N - 5,8 s 6.

Desta forma:

hfCc - 0,063 m.c.Na.

Como a contribuição devida ao fluxo axial é:

hfCa - 0,030 m.c.Na,

o que fornece:

hfci - 0,093 m.c.Na.

Desta forma, a perda de carga total do lado do casco, é:

hfc - 0,445 • 0,45 m.c.Na.

Este valor é, também, a medida do desnível entre as piscinas quente e fria,

quando o reator estiver funcionando em regime.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os valores obtidos com o procedimento mostrado, fez-se o desenho 2, que

exibe o corte longitudinal do trocador de calor.

Deve-se enfatizar que foi feito aqui, apenas, um pré-dimensionamento e, por_

tanto, este deve receber grandes refinamentos, caso se deseje chegar a um dimen

sionamento final.

Num Bodelamento mais detalhado, o tratamento do fluxo do lado do casco mera

cará cuidados especiais. Devido ao uso das chicanas disco e anel, caso não sa con

siga obter as correlações tais que possibilitem o uso conveniente do Método de

Delaware /4/, deve-se pensar em adotar uma abordagem numérica.

0 projeto estrutural do equipamento pode impor pequenas modificações nos va

lores já determinados, e.g., no que diz respeito aos tubos, seu número poderá

ser reduzido para fornecer espaço para o$ tirantes de fixação das chicanes.
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A arquitetura do vaso, também poderá gerar modificações no trocador, mas

não se acredita que estas possam influenciar essencialmente a região de troca ter

mica. Por exemplo, as saias de vedação constituem-se numa preocupação desta fase

de projeto do circuito primário como conjunto.
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