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A STUDY OF IDEAL CONDICTIONS FOR SODIUM PURIFICATION

IN DIFFUSION TYPE COLD TRAPS

by

Lui2 Marcos Walsh

ABSTRACT

A diffusion type cold trap for sodium purification has

* ?r siderable advantages of simplicity and facility of construction

rc.nparing with the circulation type. It is currently considered to

!7<ive low efficience, hence, has been more suitable for small

fixperimental circuits. However, other investigators proved a high

performance of difusion cold trap under proper condictions. They

observed that the temperature profile along axial direction (x) of

( dT }2the trap must follow the condiction Q s o, in order to avoid

crystals deposition on the wall and the consequent premature

í 3T I2
plugging. In the present work it is showed that - * 0

dx
condiction is necessary but not sufficient, a temperature profile

wich satisfies both condictions is found and its praticai

obtention is presented.
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RESUMO

Uma armadilha fria a difusão para purificação de sódio

oferece vantagens consideráveis de simplicidade e facilidade de

construção em relação à armadilha a circulação. No entanto, é

comumente considerada de baixa eficiência, sendo mais utilizada em

circuitos de pequeno a médio porte. Por outro lado, outros

pesquisadores obtiveram regimes de alta eficiência em armadilhas a

difusão, sob condições adequadas. Constatou-se que o perfil de

temperaturas (T) ao longo da direção axial (x) da armadilha

deveria respeitar a condição s o, para evitar cristalização

na parede, o que provoca entupimento prematuro. No presente

( dT }2
trabalho conclue-se que a condição s o é necessária, mas

não suficiente; um perfil que satisfaz ambas as condições, é

encontrado e uma solução prática para sua obtenção é demonstrada.
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NOMENCLATURA

A - área

Cs - concentração de saturação das impurezas dissolvidas no sódio

D - constante de difusividade da impureza na solução

J - fluxo da impureza na solução por difusão

k - condutividade térmica do sódio

q' - calor fornecido por unidade de comprimento

Q - calor total fornecido

T - temperatura absoluta

x - variável de comprimento

dx - incremento infinitesimal

IV



SUMARIO

página

NOMENCLATURA iv

1. INTRODUÇÃO 1

2. INFLUÊNCIA DO PERFIL AXIAL DE TEMPERATURAS NO

FUNCIONAMENTO DA ARMADILHA 3

3. SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DIFERENCIAL CONDICIONANTE

DE MÁXIMA EFICIÊNCIA DA ARMADILHA 5

4. ESTABELECIMENTO DO PERFIL DE TEMPERATURAS NA

ARMADILHA 8

5. CONCLUSÃO 11

6. REFERÊNCIAS 14

RELAÇÃO DE FIGURAS

Figura 1.1. - Armadilha fria a difusão do CTS-1 1

Figura 4.1. - Processo proposto nesse trabalho, a

ser instalado 8

Figura 5.1. - Processo anteriormente instalado 12



1. INTRODUÇÃO

Uma armadilha fria a difusão utilizada em um circuito a sódio

com a finalidade de capturar impurezas, como oxido de sódio,

principalmente, pode ser considerada como de baixa eficiência se

comparada a uma armadilha a circulação forçada. Entretanto,

considerando-se o elevado custo dessa última e em se tratando de

circuitos experimentais de pequeno porte, a opção pelo tipo a

difusão torna-se preferencial.

-1SOLANTE TÉRMICO
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Fig . l l - ARMADILHA FRiA A DIFUSÃO 00 CTS-1.



O circuito a sódio CTS-l é dotado de una armadilha a difusão

(fig. 1.1) que consiste, simplesmente, de um tubo com 90 cm de

comprimento e mesmo diâmetro da tubulação principal. Sua

extremidade superior é soldada à tubulação , no trecho do circuito

localizado na saída do trocador de calor e a extremidade

inferior é fechada por meio de uma válvula, ali instalada, para

uma possível drenagen das impurezas depositadas.

O princípio de funcionamento é simples, consistindo em se

criar um gradiente de temperaturas ao longo do eixo da armadilha,

decrescente no sentido da extremidade inferior. A concentração de

saturação de oxido será decrescente, no mesmo sentido e, por

efeito de difusão, haverá migração da impureza para o fundo da

armadilha.

Deve-se acrescentar que é conveniente que o sódio circule com

elevado número de Reynolds, para que a turbulência, na entrada da

armadilha, aumente a velocidade de purificação que, ocorrendo

apenas por difusão simples, é muito baixa.

Observa-se, na prática, que pode haver deposição de oxido na

parede da armadilha, ocasionando seu entupimento prematuro. Esse

fato pode ser explicado em virtude da temperatura na parede ser

menor do que a do sódio no centro da armadilha, podendo haver

cristalização naquele ponto e difusão na direção radial.

Existe outro fator , que é o perfil axial de temperaturas

formado na armadilha, que pode contribuir para agravar o problema,

como será demonstrado nesse trabalho que visa analisar e propor

condições de máxima eficiência no funcionamento da armadilha a

difusão.



2. - INFLUÊNCIA DO PERFIL AXIAL DE TEMPERATURAS

NO FUNCIONAMENTO DA ARMADILHA.

Para haver fluxo de oxido de sódio no sentido do fundo da

armadilha, deve-se criar um gradiente de temperatura decrescente

no mesmo sentido, pois a difusão ocorre do ponto de maior para o

de menor concentração que é função direta da temperatura.

A equação que se aplica ao fenômeno é a conhecida 1— Lei de

Fick [l]:

J = - D- acs
ôx

(2.1)

onde J é o fluxo de impurezas, D é a constante de difusividade e

o gradiente de concentração de saturação da solução.

Analisemos o volume de controle constituido de um pequeno

trecho da armadilha, de comprimento dx, representado na figura

abaixo, onde J é o fluxo de impurezas na entrada e ^x^x ° fluxo

na saída do volume.



Da equação (2.1),

J - - D 3 C S

dx

Conforme o perfil axial de temperaturas na armadilha e a

variação decorrente de . s , pode suceder que J _̂ < J , o que

significa acúmulo de impurezas no volume de controle. Esse acúmulo

pode ser tal que, se a concentração em um trecho mais baixo

superar a de um trecho mais alto, a difusão tem o sentido

invertido. Essa recirculação favorece a deposição de oxido na

parede da armadilha, causando entupimento.

A condição que deve ser imposta para evitar o problema, em

um trecho genérico é:

J - J a 0
x*dx x

Dividindo por dx e no limite quando dx tende a 0 (zero) , a

condição passa a ser • a 0, ou da equação (2.1), -D-
ax dx

0, logo

dX

Como Cs é função da temperatura pode-se escrever



3Cs
dX

3T
dX

32Cs

ax2
5Cs
31

3T

ax

Então, a condição de não inversão do sentido da difusão pode

ser escrita:

(2.2)

Em trabalho anterxor [2], o autor concluiu que o perfil de

temperaturas deveria ser tal que 32T
Entretanto,

observando-se com maior cuidado a equação (2.2), verifica-se que a

condição proposta é necessária, porém, não suficiente.

Na verdade, a solução correta, a ser procurada, é a

função T(x) que satisfaça a equação (2.2) que é a condição

necessária e suficiente de não inversão do sentido de difusão.

Essa solução é apresentada a seguir.

3. SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DIFERENCIAL CONDICIONANTE DE MÁXIMA

EFICIÊNCIA Dâ ARMADILHA .

Foi demonstrado, no capítulo anterior, que o perfil

de temperaturas a ser estabelecido axialmente na armadilha, para



evitar entupimento prematuro por deposição de oxido de sódio na

parede, deve ser a função T(x), satisfazendo ã equação:

«3T _ ?. .,_2 I õx I

A concentração de saturação de oxido de sódio, em 0. . é

dada em função da temperatura, em graus Kelvin, na forma:

% C " A + I '
onde A = 6,1579 e B = -2384,2 [3].

Calculando-se ,_ e — daquela relação, substituindo na
3T

equação (2) e simplificando, resulta:

onde

if = -2 / T - In 10 • B / T2 (3.2')

Tomando o ponto x = 0 para a extremidade de maior temperatura

da armadilha e x = L para o ponto mais frio, analisa-se a equação

(3.2) em relação a x, como a seguir.

Pela observação da equação (3.2'), verifica-se que $ é máximo

em x = L.

Como a temperatura diminue na direção de L, então _ < 0

para qualquer x.



( dl l2 â^T

— — positivos, é necessário que < 0 para
ax * dx2

(3.2) ser verdadeira.
3T 32T 3T

Já que —-— < 0, então, para < 0, — ^ — deve aumentar em
dx dx2 dxem x = L.módulo na direção de L. Logo, \—z— é máximo

Por outro lado, pode-se arbitrar — — sendo constante em
3X

relação a x, sem invalidar a equação (3.2).

f 9T 12Concluindo, se <j> e —^— tem valor máximo em x = L e

32T
— — não varia com x, então, a equação (3.2) tem valor máximo em

X = L.

Daí resulta que, se for imposto:
2 2_,
+ £-4" = 0 (3.3)

( • # • )

ou seja, se a equação (3.2) for nula em x - L, será negativa para

qualquer x < 0. Assim sendo, a solução de (3.3) irá satisfazer a

condição (3.2) em toda a extensão da armadilha, e tem a forma:

*V ( dT ) 2 2
T — o ' —a-, I ' X + C * X + C (3.4)

onde C e C são constantes de integração que podem ser

determinadas pelas condições de contorno:

E m x = 0 , T = T e e m x = L , T = T , resultando:

T= -4--

de onde:



(3.6)

Introduzindo (3.6) em (3.5), vem:

Porém, de (3.7)

4 •

(3.7)

(3.8)

Como (3.6) deve ser igual a (3.8), surge a limitação para a

diferença entre as temperaturas extremas:

(3.9)

4.ESTABELECIMENTO QO PERFIL fí£ TEMPERATURAS
NA ARMADILHA

No capítulo anterior, encontrou-se um perfil de temperaturas

a ser estabelecido na armadilha para evitar-se recirculação de

oxido de sódio, efeito agravante da deposição da impureza na

parede, causando entupimento.

Vejamos como conseguir, na prática, que a distribuição de

temperaturas ao longo da armadilha obedeça, o mais próximo

possível, o perfil encontrado das equações (3.7) e (3.9),

8



necessitando-se o controle das temperaturas em apenas dois pontos,

ou seja, na entrada e no fundo da armadilha, como será visto

posteriormente:

Uma fonte de calor q' [W/m], uniformemente distribuida, é

instalada na superfície lateral externa da armadilha, conforme

a figura 4.1.

SAÍDA DE AR

RESISTÊNCIA
ELÉTRICA

ISOLAMENTO
TÉRMICO

F.g41-PROCESSO A SER INSTALADO



Isolando-se termicamente a mesma superfície para reduzir ao

máximo a perda de calor na direção radial e resfriando-se a

extremidade inferior para manter a temperatura (T ) constante,

nesse ponto, o perfil criado por essas condições é dado pela

solução da equação de condução de calor unidirecional, com

fonte de aquecimento uniformemente distribuída na direção de

condução:

sendo k a condutividade térmica do sódio e A a área da seção

transversal do sódio na armadilha (área de condução de calor).

Cabe esclarecer que, devido à isolação térmica da superfície

lateral da armadilha, pode-se desprezar a condução na direção

radial, considerando-se condução de calor somente na direção

axial, através da coluna de sódio. Pode-se desprezar,também, a

condução axial pela fina parede da armadilha, devido à grande

extensão para o fluxo térmico em relação à pequena área de

condução e baixa condutividade comparada com a do sódio.

A equação (4.1) tem a mesma forma da equação (3.3) cuja

solução encontrada determinou um perfil que otimiza o

funcionamento da armadilha. Resolvendo a equação (4.x). para as

mesmas condições de contorno, obtém-se:

• x2 + TQ (4.2)

Igualando-se os coeficientes de x2 das equações (3.6) e

dá o valor da potência Q a ser instalada na superfície lateral da

armadilha, ou seja:

q' = 2 k A P ° - Tl> [ W/m

10



2-k-A- (TO- Tl)
[ W ]
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5. CONCLUSÃO

Um perfil de temperaturas, para melhor funcionamento da

armadilha fria a difusão, foi encontrado pela solução analítica da

equação (2.2). Essa equação foi obtida através da análise do fluxo

de oxido de sódio em um volume de controle, impondo-se a condição

de fluxo de impureza apenas no sentido do fundo, conforme

apresentado em detalhes no capítulo II.

No capítulo IV apresentou-se as condições técnicas para

estabelecimento do perfil, encontrado analiticamente. Essas

condições se resumem no seguinte:

1- - Instalação de uma fonte de calor, uniformemente

distribuída, na superfície lateral externa da

armadilha.

2- - Isolamento térmico da resine* superfície para

evitar perda de calor na direção radial.

3- - Refrigeração da extremidade inferior da armadilha

com controle da temperatura a valor constante

naquele ponto.

A aplicação desse processo de estabelecimento das condições

ideais apresenta as seguintes vantagens:

1- - Formação natural do perfil encontrado, ao longo da

armadilha, necessitando-se, apenas, do controle

das temperaturas na entrada e no fundo da armadi-

lha.

2- - Sendo aquecida a parede da armadilha, sua tempera-

tura é maior que a do sódio, no interior,

tornando-se difícil a cristalização de oxido

naquele ponto.

12



No processo proposto anteriormente [2], toda a parede era

ventilada ,conforme a figura 5.1, não sendo satisfatório o perfil

obtido com essas condições, como, também, o ventilador estava

superdimensionado, sendo provável a soliciif icação do sódio na

armadilha. Além disso, o fato de toda a extensão da parede

OUTO OE VENTILAÇÃO

Fiç 5 1-PROCESSO INSTALADO ANTERIORMENTE.

externa ser refrigerada contribuia para cristalização de ó;:ido

naquele ponto.

No processo atualmente proposto (fig. 4.1), a alta potência



de ventilação torna-se conveniente, visto a superfície de

refrigeração limitar-se a um pequeno trecho da extremidade

inferior da armadilha - cerca de 10 cm de comprimento - podendo

ser aproveitado o mesmo ventilador.

Finalmente, deve-se observar que é necessária uma verificação

experimental para serem avaliados os efeitos das condições ideais

estudadas e propostas nesse trabalho.

14
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