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RESUMO 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo para a obtenção da difusividade 
transversa turbu'enta a ser utilizada no cálculo do efeito da mistura térmica turbu/enta (mixing) em 
escoamentos axiais em feixes de varetas. Os resultados obtidos foram comparados com correlações 
existentes e utilizadas em programas de análise termohidráulica de combustíveis nucleares, podendo 
ser considerados satisfatórios. 

INTRODUÇÃO 

Geralmente, elementos combustíveis de reatores nucleares 
consistem de feixes de varetas dispostas em arranjos triangulares 
ou quadrados, com o refrigerante escoando axialmente através 
desta rede de' subcanais interconectados. Um dos principais li
mites de projeto é aquele em que o fluxo de calor crítico não deva 
ser excedido em qualquer ponto do núcleo. Em caso contrario, a 
temperatura da vareta subiria rapidamente, resultando em oxi
darão ou fusão do revestimento do combustível e conseqüente 
liberação de material radioativo para o refrigerante. 

0 método usual de se calcular o fluxo crítico de calor con
siste em se obter as condições locais do refrigerante, em cada 
subcanal, e aplica-las em alguma correlação adequada de fluxo 
crítico de calor. Normalmente, este procedimento é realizado 
através de programas computacionais do tipo COBRA [1] ou 
THINC [2], que resolvem as equações da continuidade, quanti
dade de movimento e energia para todos os subcanais, de forma 
acoplada. Uma descrição adequada do mecanismo de mistura 
turbulenta (mixing) entre os subcanais é essencial para que re
sultados confiáveis sejam obtidos. 

Figura 1 apresenta dois subcanais interligados em um ar
ranjo quadrado. A troca líquida de entalpia devido à mistura 
turbulenta, que ocorre na fronteira dos dois subcanais, é re
presentada por um hipotético fluxo de massa transversal por 
unidade de comprimento, m*.>, produzindo: 

Aproximando o gradiente de entalpia médio por: 
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Inúmeros trabalhos foram realizados objetivando à obten
ção da difusividade turbulenta transversal. Uma clássica revisão 
dos trabalhos é fornecida por Rogers e Todreas [3|. Observa-
se que a maioria dos trabalhos executados até aquela época e 
outros mais recentes representam correlações de dados experi
mentais, utilizando a relação de Reichardt [4], válida para o 
núcleo de escoamentos turbulentos em tubos: 

v V 2 (4) 

Desta forma, até o momento, existe controvérsia sobre a 
influência do tipo de arranjo e dos parâmetros geométricos na 
mistura turbulenta. 

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um 
modelo teórico para a difusiv'dade turbulenta transversal, onde 
a influência dos parâmetros geométricos e operacionais é clara
mente estabelecida. 

MODELO PROPOSTO 

A vazão em massa instantânea, por unidade de compri
mento, que atravessa o espaço entre duas varetas, do subcanal 
t para o canal j , pode ser escrita na forma: 

- - j [ pw dy (5) 

onde u>' representa a velocidade transversal instantânea do flu
ido. Considerando-se que a velocidade transversal média é nula, 
w representa a flutuação turbulenta da velocidade. 

Assumindo densidade constante, a média temporal de m 
será obtida integrando-se m cobre um tempo 7, longo com
parado com o tempo de difusão turbulenta, isto é: 

"»'= m / mrfts— / dt\p I w dy = 0 (•) 

Fig. 1 - Subcanais interligado* em um arranjo quadrado. 
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Definindo-se: 

"Ho." 
se w > 0 

se u» < 0 { W , 3C W < 0 

0 , *e w' > O 

segue: 
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Desta expressão, observa-se que o primeiro termo da di
reita representa a vazão em massa de fluido, por unidade de 
comprimento, que atravessa do subcanal » para o subcanal j", 
enquanto o segundo termo representa o que vai do subcanal j 
para o subcanal»'. 

Obviamente, 

Assim:, 

onde 

ma = p\ dy | w' | 

Ainda: 

lh/t 
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Considerando a distribuição de tv como sendo aproximada
mente normal, observa-se que: 

(12) I •' 1= yj\^ 

Desta forma, de (10) e (12), vem: 

mu = t/f # / >/Z*dy (13) 

A intensidade de turbulência Vw", obtida experimental
mente para diversos tipos de geometria, incluindo feixes de vare
tas, foi correlacionada por Bobkov e outros (5] na forma: 

^ . . ( i - J S t - W » <»/(»/3)> (M) 

onde u, u» e t m , são as velocidades axiais local, média e 
máxima, ao longo da normal à parede. B e C sio constantes 
empíricas, iguais a 1,17 e 0,60, respectivamente. 

Observando-se que o perfil de velocidade axial, ao longo 
de uma linha normal à parede, pode ser aproximado pelo perfil 

jãodoi logaritmico, na região do núcleo turbulento, vem: 

• -Çi»(rii) (15) 

onde: 
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Substituindo (14) e (IS) na equação (13) e efetuando-se a 
integração, obtém-se: 

• ( * * • * ) 
\ «ma*/ 

onde: 

1= í ln(irt,)e-B*<b, 
Jo 

Pode-se demonstrar que: 

('-^í'-^)" 
de onde vem: 
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A vazão rriij transporta entalpia do subcanal i para o sub
canal j e vice-versa, provocando a mistura turbulenta. Esta 
vazão, no entanto, não transporta massa com a entalpia média 
dos subcanais * e j , mas massa com a entalpia das proximi
dades da fronteira entre os subcanais. Assim, pode-se escrever 
o transporte de entalpia na forma: 

mij[hi ~ frj) = "*</(*•,»» — ^j,m) (20) 

Os subscritos m indicam propriedades nas proximidades da 
fronteira entre os subcanais i e j . 

Fazendo: 

k-h 
21 
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onde / representa o comprimento de mistura turbulenta de 
Prandtl, na região do gap, e fazendo 

•o 
vem: 

Combinando as equações (3) e (23), 

- = —mi,-
u pu ' 
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Substituindo, nesta expressão, o valor de m<y, dado pela 
equação (19), vem: 

com 
v 

Esta equação pode ser reescrita na forma: 

í-Wl 

(25) 
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Nesta expressão: 

Re = (Dhüt/v) = número de Reynolds do escoamento; 

'y £ = (<W°») com / = fator de atrito; 

•*m) m 
com r » tensão de eisalhamento na parade. 

A barra, sobre as variáveis, indica valor médio sobre o sub
canal *Dhép diâmetro hidráulico de um subcanal. 
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Comparando-** a equação (28) com & equação (4), observa-
M que o parâmetro «> representa a constante de proporrionalida-
de da relação de Reichardt, fornecendo a influência da geometria 
e das condições operacionais. 

RESVLTADQS 

A aplicação da equação (27) exige o conhecimento da 
relação r/f, calculada na região entre as varetas. No presente 
caso, foi utilizada a relação de Ibragimov [6]: 

^'=C~fl-eip V 1>*L)\ (29) 

onde: 

7 = *E 
com i4« = área. de uma região típica do subcanal, representada 
na Figura 2. 

Estes (atos são claramente observados pelo i 
Io. Obviamente, o modelo proposto deverá ser amplamente va
lidado através de comparações com dados experimentais. 

Por simplicidade de utilização, sugerem-se as seguintes ex
pressões para i>: 

Arranjo quadrado: 

•—(ir 
Arranjo triangular: 

(30) 

(«) 

Estas expressões foram obtidas através de ajustes dos re
sultados apresentados na Figura 3. 
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Fig 2 - Região típica de um subcanal 

A constante G representa um parâmetro de normalização 
da relação (29). 

Diversos autores, entre os quais pode se mencionar Moyer 
[7j, sugerem um valor constante para tji igual a 0,05, o qual tem 
sido amplamente utilizado. Figura 3 apresenta os valores de 
0 em função de b/D, para arranjos quadrado e triangular das 
varetas, obtidos através do modelo proposto. 

Observa-se que, para o mesmo b/D, a difusividade turbu
lenta transversal é maior para arranjos triangulares do que para 
arranjos quadrados, devido à maior contribuição do mixing, na 
região do gap destes arranjos, para a variação da entalpia média 
dos subcanais. 
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ABSTRACT 
The present work consista in the development of a model 

for the transversal eddy diffusivity to account for the effect of 
turbulent thermal mixing in axis/ Bows in rod bundles. The 
results were compared to existing correlations that an currently 
being used in reactor thermalhydraulic analysis and considered 
satisfactory. 
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Fig. 3 - Comparação entre a correlação de Moyer e o 
presente modelo 

Ainda, para ba'ros valores de b/D, a difusividade obtida 
tende a decrescer oevído à redução da intensidade de tur
bulência na região do gap. 
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