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RESUMO

Descrevem-se de forma sumária os resultados obtidos

dentro do programa de exploração de uma maquete 3x3 de elemen-

to combustível nuclear, pelo Laboratório de Termohidráulica do

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da NUCLEBRÂS.

Este programa consistiu na realização e análise de testes em

condições estacionãrias em regimes de escoamento mono e bifási

co (perda de carga, mistura entre subcanais e transferência de

calor) e testes de transferência de calor em condições críticas.

Os parâmetros principais cobriram faixas de fluxo de calor en-

tre zero e o valor crítico, pressão entre 1 e 15 ata, tempera-

tura de entrada entre 25 e 1509C e vazão entre 20 e 300 l/min.

ABSTRACT

The results of a 3x3-rod bundle thermohydraulic research

program, performed in the Thermohydraulics Laboratory of

NUCLEBRÂS1 Nuclear Technology Development Center, are briefly

described. This program included measurements of pressure

drops in one and two-phase flows, heat transfer coefficients»

mixing between interconnected subchannels in one-phase flow

conditions and critical heat fluxes. The measurements covered

the following parameter ranges: heat fluxes from zero to the

critical values, pressure ranging from 1 to 15 ata, inlet

temperature from 25 to 1509C and flow rate from 20 to 3001/min.
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1. Introdução

No âmbito do "Programa de Segurança de Reatores", desea

volvido pela NUCLEBRÂS em seu Centro de Desenvolvimento da Te£

nologia Nuclear - CDTN, em Belo Horizonte, planejou-se uma sé-

rie de investigações, a cargo do Laboratório de Ternohidráuli-

ca, visando adquirir experiência para resolver problemas tec-

nológicos inerentes à termofluodinâmica de reatores do tipo a

água leve pressurizada (PWR-Pressurized Water Reactor).

Dentro desta linha, foram realizados testes utilizando

uma seção de testes em feixe de 9 varetas com arranjo quadrado

3x3 simulando o elemento combustível de um PWR.

Estes testes constituíram o Projeto 542 - "Execução de

Testes Termohidraulicos em Maquete de Elemento Combustível Nu-

clear" acordado com o Banco do Brasil S.A, que o financiou pa£

cialmente, através de seu Fundo de Incenti o ã Pesquisa Téc-

nico-Científica (FIPEC).

Os resultados e análise dos testes realizados, no pe-

ríodo de fevereiro de 1982 a abril de 1986, deram origem a se-

te publicações internas (referências [1] a [7]). 0 presente rje

latório consolida e fornece uma visão global de todas as fases

do Projeto.

2. Dispositivo Experimental e Programa de Testes

2.1 0 Circuito Térmico N9 1 (CT-1) [8J

0 CT-1 é um dispositivo idealizado para a realização

de testes termohidraulices destinados ao estudo do elemento com

bustível de reatores nucleares refrigerados a água.Seu fluxo-

grama é mostrado na Figura 1 e a Tabela 1 fornece suas caract£

rísticas principais.

Quando o circuito é colocado em funcionamento, a água

desmineralízada é recalcada pela bomba principal através do

pré-aquecedor e da seção de testes, onde vapor poderá ser for-

mado. 0 vapor eventualmente formado pode ser condensado,? saí

da da seção de testes, pela água proveniente de um ramo de

"by-pass" e resfriado no trocador de calor, retornando então â



boaba. A seção de testei ê montada na posição vertical e aque-

cida eletricamente por corrente contínua.

Tabela 1. Características Principais do CT-1

Fluido

Potência máxima [kW]

Pressão máxima [ata]

Temperatura máxima [°C]

Vazão máxima [l/min]

Água desmineralizada

700
15

180

300

Lfet*»*

•lent

T • M?» K

TKou:oatf e u »

' NUCLEBRAS

Figura 1. Fluxograma Simplificado do Circuito Térmico

N9 1 (CT-1)

2.2 A Seção de Testes

Tendo em vista uma maior semelhança geométrica com o

elemento combustível tipo PWR, foi projetada e construída uma

maquete na forma de feixe de 9 tubos de aço inoxidável, em ar-

ranjo quadrado 3x3, aquecidos diretamente por efeito Joule, com

o objetivo de simula** a geração de calor do combustível nuclear

(U02) cncapsulado em tubos de zircaloy. As principais



características desta seção de testes são mostradas na Tabela

2.

Tabela 2. Características Principais da Maquete 3x3

Comprimento aquecido [mm]

Diâmetro externo dos tubos [mm]

Passo [mm]

Espaçamento entre varetas [mm]

Área de escoamento [mm2]

1.200

10,75

14,35

3,76

1.126

0 feixe é envolvido por uma caixa, em alumínio anodi-

zado, de seção quadrada e o conjunto encerrado em um tubo de

aço inoxidável contendo água estagnada, que funciona cono is<>

lante térmico (Figura 2) . 0 fluido arrefecedor entra na seção

por bocal lateral e escoa ao longo do feixe, em fluxo forç£

do ascendente.

NUCLEBRÁS

W/////A
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0 OO
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V/S/JT/J

I1
SÊCÃO
TRANSVERSAL

-§)

|

igoo

1000 1=3

eoof [=3

400

200 EJ

. 144 -G)

COTAS [mm]: «ftADCS
TOMADAS OE PRESSÃO

TCftMOPARCS 0 1

(S3

Figura 2. Seção de Testes em Feixe 3x3



Cada um dos tubos do feixe tem sua temperatura de pare_

de registrada por 3 termopares de 0,5 mm de diâmetro, localiz£

dos nas extremidades e a meia altura da seção (Figura 2). Cada

região de escoamento (ou subcanal) do feixe é também dotada de

termopares (16 ao todo) posicionados pouco acima do fim do com

primento aquecido, para registro das temperaturas de saída dos

subcanais. As posições das tomadas de pressão são também mos-

tradas na Figura 2.

2.3 Coleta e Tratamento de Dados

Os sinais analógicos dos medidores instalados na seção

de testes e em diversos pontos do circuito são tomados pelo

sistema de Coleta e Tratamento de Dados .

Este sistema mostrado esquematicamente na Figura 3, p£

de receber até 128 sinais isolados (canais) de maneira multi-

plexada.

Na unidade de processamento os sinais são filtrados e

digitalizados sendo então transferidos em forma binária,através

da interface, para a unidade de tratamento. Na unidade de tra-

tamento elss são analisados por "software"compatível, armazena-

dos em fita magnética ou registrados na termo-ímpressora.

2.4 Programa de Testes

0 programa de testes objetivou a investigação da perda

de pressão ao longo do feixe, transferência de calor, mistura

entre os diferentes subcanais e fluxo de calor em condições

criticas.

Os parâmetros principais cobriram as faixas mostradas

na Tabela 3.

Tabela 3. Faixas Cobertas pelo Programa de Testes

Fluxo de calor [W/cm*]

Pressão [ata]

Temperatura de entrada [9C]

Vazão [£/min]

0 ao fluxo critico

1,0 a 15,0

25 a 150

20 a 300
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Figura 3. Diagrama do Sistema de Coleta e Tratamento de Dados

3. Resultados dos Testes Realizados

3.1 Testes de Perda de Pressão

Os resultados destes testes^eujas condições são nostra

das na Tabela 4, permit iram o estabelecimento de correlações pa_

ra o coeficiente de atrito (f), coeficiente de perda de carga

nas grades espaçadoras (k) e para a perda de carga total no

comprimento aquecido (Ap).

Para os teste adiabáticos obteve-se a seguinte corre-

lação (cf.[il>:

f U o . 0.200.Re"0'206,

que reproduz os dados experimentais numa faixa de - 0,5Z.



Tabela 4. Testes de Perda de Pressão

Fluxo de calor [W/cm2]

Pressão [ata]

Temperatura de entrada[9C]

Vazão [l/min]

Sem aquecimento Com aquecimento

15 a 105

1,0 a 15,0 1,0 a 15,0

25 a 130 30 a 150

110 a 300 90 a 300

A Figura 4 apre&enta os dados experimentais e a correlação es-

tabelec ida.
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Figura 4. Coeficiente de Atrito Isotérmico

Em regime de escoamento monofásico, o coeficiente de

atrito foi correlacionado com a razão entre viscosidodes do

fluido â temperatura de parede e ã *ua temperatura média, pela

expressão (cf.[3]):

0,98.<MpA.f>
0,16



que reproduz os dados com desvio padrão s - 0,191. A Figura 5

apresenta os pontos experimnetais e a correlação estabelecida.

Nestas mesmas condições de escoamento o coeficiente de

perda de carga nas grades espaçadoras foi correlacionado por

(cf.[3J):

k - 1,291.Re"°'C32
t

com desvio padrão s * 0,052. Na Figura 6 são apresentados em

um gráfico kxRe, os pontos experimentais e a correlação obtida.

2.0

«•o

1.5

I .0

NUCLEBRAS

• t

0.5

DESVIO
PAORÂO,»'O.I»

o-i
0.5

Figura 5. Coeficiente de Atrito Monofásíco

Ea regime de escoamento bifásico, a perda de carga t£

tal ao longo do comprimento aquecido foi correlacionada em futi

ção da perda de carga calculada em condições de escoamento adi£

bático (Ap- ) e da razão entre o fluxo de calor aplicado â

seção de testes (0) e aquele requerido para se obter a tempera^

tura de saturação exatamente no fim do comprimento aquecido

(0 ). A expressão encontrada foi (cf.[5])j

Ap - Ap. { e x F r t , i 2 5 ( 0 / 0 . ) 2 - 0 , 7 2 2 ( 0 / 0 U 0 . 0 1 8 ] }
iso >s c sa t
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que representa os ponto» experimentais numa faixa de - 12,52.

A Figura 7 apresenta a comparação entre os resultados medidos

e calculados pela correlação.

1
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Figura 6. Perda de Carga nas Grades Espaçadoras
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Além da correlação estabelecida para este regime de e£

coamento.utilizaram-se os resultados experimentais para otimizar

o ponto de destaque de bolhas nas correlações, para o cálculo

da fração de vazio na região sub-resfriada,de Bowring e Lelloti

che-Zolotar (cf.[5]). Com isto, utilizando-se modelos de cãlcu_

los baseados nestas correlações, conseguiu-se reproduzir os

resultados experimentais nas faixas de - 16Z e - 9Z, respecti-

vamente, conforme mostram as Figuras 8 e 9.

roo

Figura 8. Perda de Carga Segundo o Modelo de Bowring

3.2 Testes de Transferência de Calor e Mistura entre

canais, em Regime de Escoamento Monoflsico

Sub-

Os resultados destes testes, cujas condições são mos-

tradas na Tabela 5, permitiram o estabelecimento de correlações

para o coeficiente médio de transferência de calor e para o

coeficiente de mistura entre os diferentes subcanais do feixe.
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Tabela 5. Testes de Transferência de Cr.lor e Mistura

Fluxo de calor [W/cm2]

Pressão [ata]

Vazão [l/min]

Temperatura de entrada [9C]

15 a 80

1,0 a 15,0

90 a 300

30 a 150

700

o COO

S 900

400

300

200

100

700

Figura 9. Perda de Carga Segundo o Modelo de Lellouche-Zolotar

A influência dos diversos parâmetros no valor do coefi

ciente de transferência de calor foi investigada em cerca de

90 testes, através da medida da evolução da temperatura de pa-

rede.

Por meio de análise dimensional, combinada com os re-

sultados experimentais, obteve-se a seguinte correlação para

o coeficiente médio de transferência de calor (cf.[3]):

Nu - O,O0.Re0'65Pr°'6i
t
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que reproduz os dados experimentais com desvio padrão s«10,53.

A Figura 10 apresenta os resultados e a correlação es-

tabelecida .

0 coeficiente de mistura entre subcanais, conforme a

definição de Rowe no programa de computador COBRA, foi otimiz£

do, a partir das medidas de temperatura, utilizando o programa

PANTERA-IP, desenvolvido no CDTN, chegando-se à seguinte expres-

são (cf.[3]):

B « 0,025(D. /S)Re~°* \
a

onde D, e S são respectivamente o diâmetro hidráulico e a dis-
n

tãnc.ia entre varetas ou entre as varetas e a parede do canal.

200
Nu

Pr0-*'

100

5 0

20

10

NUCLEBR/v's
; •

i i • • • / - * — i • • i i
1 l i y^ l i l i i
1 1 J*^ 1 I 1 1 * l

Pr0*

i i i
|

1

j

OCSVIO
PADRÃO • M O . 5

suo" IO» 2«iO5

Figura 10. Coeficiente Médio de Transferencia de Calor

A Figura 11 mostra a comparação entre os valores das

temperaturas de fluido â saída dos subcanais, medidas e calculai

das pelo código PANTERA-1P, para um teste típico.



Figura 11. Temperaturas de Fluido ã Saída dos Subcanais

3.3 Testes de Transferência de Calor em Condições Criticas

Foram realizados cerca de 125 testes nas condições £

tradas na Tabela 6.

Os resultados obtidos foram comparados a correlações

publicadas na literatura, baseadas nos dois métodos clássicos

de abordagem de feixes, a saber, a análise por subcanais e a

adoção de geometria tubular equivalente, ou análise por média

(cf.[7]).

Tabela 6. Testes de Fluxo de Calor Crítico

Pressão [ata] 1,0 a 10,0

Fluxo de massa [kg/a2s] 350 a 4100

Sub-resfriamento de entrada [9C] 10 a 80
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Esta série de testes apresentou características nitida

mente instáveis, precipitando a ocorrência 'do fluxo de calor

crítico. No entanto, da análise qualitativa, concluiu-se que

os comportamentos relativos entre os parâmetros independentes

(pressão, fluxo de massa e sub-resfriamento de entrada) e o flti

xo de calor crítico seguem as tendências normalmente apresent£

das na literatura, conforme ilustra a Figura 12,que apresenta

o comportamento do fluxo de calor crítico em função do sub-res-

friamento de entrada.

l « o o
J

NUCLEBRAS

200

100

id
Su»-rt»f, Cntro«« (#C

Figura 12. Fluxo de Calor Crítico x sub-resf riamento de Entrada

Sob o aspecto quantitativo, a análise por média verify

cou que os testes forneceram fluxos críticos em média 42Z neno

res que os previstos pelas correlações utilizadas. Para uma

destas correlações, a de Ivashkevitch, o erro médio foi de-3,9*

enquanto que a Tabela Canada-2 alcançou erro médio de -627.

(cf.[7]). As Figuras 13 e 14 ilustram estes comportamentos.

Na análise por subcanais,a correlação WSC-2 apresen-

tou também erro médio menor que a Tabela Canada-2, mesmo sendo
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apl icada fora de sua fa ixa de va l idade no que se re fere ã pre£

s ã o ( c f . [ 7 ] ) . A s Figuras 15 e 16 i lustram e s t e s comportamentos.

sooor
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.Figura 13. Fluxos Críticos Experimentais versus Previstos pela

Correlação de Ivashkevitch - Analise por Média
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Figura IA. Fluxos Críticos Experimentais versus Previstos pela

Tabela Canada-2 - Análise por Média
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Figura 15. Fluxos Críticos Experimentais versus Previstos pela

Correlação WSC-2 - Análise por Subcanais
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Pouca diferença foi verificada entre os resultados dos

dois métodos de análise. Isto se deve ao alto grau de mistura

presente entre os subcanais do feixe, comprovado pelo fator 8

encontrado nos testes de transferência de calor e mistura en_

tre os subcanais.

4. Conclusão

Obtiveram-se resultados satisfatórios nos testes reaH

zados.Adquiriu-se experilncia no projeto, construção e instru-

mentação de seções de testes com geometria em feixe de tubos

e no desenvolvimento de técnicas de medidas dos parâmetros

termohidráulicos mais significativos para projeto eanálise de

elementos combustíveis de reatores do tipo PWR. Esta • condi-

ções permitem concluir que os objetivos do projeto foram am-

plamente atingidos.

Adicionalmente, como subproduto da pesquisa, foi de ser»

volvido um aparelho para a recuperação de termopares, para o

qual foi requerido o Privilégio de Invenção junto ao INPI.
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