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INTRODUÇÃO

EWme-ntos combustíveis de reatores nucleares são, de for-
ma geral, compostos de feixe» de varetas, dispostas tm arran-
jos quadrados ou triangulares, com o refrigerante escoando
axialmente ao longo do feixe. No caso de reatores do tipo
PWR (Pressurtied Water Reactors), adotado* pelo Programa
Nurlcar Brasileiro, o arranjo é do tipo quadrado e aberto la-
teralmente, com a* varelas presas por grades espaçadoru.

A análise do comportamento tcrmohídráulíco de núcleo*
de reatores requer o preciso conhecimento das condições lo-
cais, térmicas e hidráulicas, do refrigerante no núcleo, em di-
versas situações operacionais. Com esta finalidade, ao longo
dos ano*, vários programas computacionais foram desenvolvi-
dos para a previsão destas condições termohidráulicas, entre
<>s quais se destacam o* programas da linha CODRA [1,2|,
que tem tido utilizado* de forma generalizada. A utilização
desses programas, no entanto, requer que sejam fornecidas
correlações para o coeficiente de atrito para perda de carga,
assim como os coeficientes de arraste devido l perdas locali-
zadas provocadas pela presença das grades espaçadoras entre
a* varetas de combustiveii. Considerando-te que o» elemen-
to* combustível» de reatores do tipo PWR tão do tipo aberto,
o* coeficientes desejado* devem ie referir ao tipo de tubcanal
formado por quatro vareta» paralela», com o refrigerando ÍS-
coando longitudinalmente a ela». No entanto, experimento*
<lf perda de carga são realizado* em seções de tcite* fcchadíut,
originando o surgimento de subcanais com diferentes georne-
trias, conforme apresentado na figura 1.

CANAL INTERNO

DÊ CflNTO

oooo
ooooooo

oooooooo
[QOQOOOOQ

Figura 1. Tipo* d* subetnaís em uma típica seção de testes.

Para se obter correlações par» o fator de atrito e para
o coeficiente de grade do escoamento no subcanal interno,
torna-»» necesiárit t determinação d» redístribuíçao do es-
coamento no* diversos subcanait. No presente trabalho, para
a determinação desta redUtribuiçio, t io realíjado» expiri-
ng n to* de medida» de perda de carga em »•<&•* de te*te*

com diferentes frações de área ocupadas por um dado tipo de
subcanal.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Considerando-se um escoamento em regime permanente,
a equaçios de conservação de massa pode ter «scrita na forma:

pAiTVsT = pA.V, (D
onde p i a densidade do fluido, A representa área e V é veloci-
dade. Os índices *57~", V e T se referem, respectivamente,
k seção de testes total, ao conjunto do* canais interno* e ao
conjunto dos canais laterais.

Esta equação pode ser reescrita conforme segue:

i (2)

onde a, representa a fração da área total ocupada pelo* canais
interno*.

Aplicando-se esta equaçãn para duas configurações com
diferentes frações de área ocupadas por canais interno* e re-
arranjando, o fator de redístribuição do escoamento, para o
canal interno, é dado por:

V,,

VST.
(3)

onde

ví.\ yí,l

Expressão análoga pode ser escrita para o fator d* redis-
tríbuiçio do escoamento para o canal lateral.

(a) Fator de atrito no ftfan.
idTu:

Para etcoamento turbulento5H
« vareta» de uma dada teclo dt ttatta, wm

a present» de grade* espaçadora», o fator de atrito pode ser
correlacionado na forma:

/ / " aiR<t, W

onde Re, o número de Reynold» referente à geometria ; ,
Considerando-»» escoamento», na» dua* configurações, sub-

metido» à mtsma queda dt prtwio totaJ t aplicando-M a lei
dt Darcy, obtém-M:
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INTERNO

(5)

onde D/i, representa o diâmetro hidráulico da configuração.
Para a seção de testes toda. os coeficientes da correlação

são determinados através de dados experimentais de medida
da queda de pressão no escoamento. No entanto, no caso
dos canais interno e lateral, os coeficientes da correlação,
dada pela equação (4), independem da configuração. Assim,
através da equação (5), obtém-se:

Dh'
\Dh,J

(6)

Estai ruões são, então, utilizadas na equação (3) para
a determinação dos fatores de redistribuicão do escoamento,
para escoamentos sem a presença de grades espaçadoras.

Quanto ao coeficiente da correlação do fator de atrito,
para canal do tipo j , impondo-se a mesma queda de pressão
no canal e na seção de testes toda, vem:

(fe)
(7)

(b) Coeficiente de arraste devido às frades. Através de
medidas experiment ai» de queda de pressão, nas duas con-
fiRiiraçô»* d* seção de testes rom grades, e descontando-se a
;>«'ri;a 'ir rarga devido a<> atrito nas vareta», determina-se o
roetii irrite de perda localizada nas grades na forma:

Para a mesma queda de pressão nas grades , para as
duas configurações, a relação entre as velocidades, K?T, é
dada por:

VsT2 _ (^T.A1**
V5IM V*ST.2/

(9)

Impondo-se esta mesma relação para o subcanal interno e
considerando-se que o coeficiente de grade independe da con-
figuração, com ou sem barreira, a relação entre as velocidades
na» duas configurações, nas proximidades da grade, K,„, será
igual à unidade. O mesmo ocorre com o subcanal lateral.
Aplicando-se estas relações de velocidade na equação (3), são
determinados os fatores de redistribuicão do escoamento nas
proximidades das grades.

Finalmente, igualando a perda de carga devido à grade
no subcanal interno com aquela observada na seção toda, o
coeficiente da correlação do coeficiente de perda de carga lo-
calizada na grade é obtido na forma:

(10)

(te)
A mesma expressão se aplica para o subcanal lateral.

APARATO EXPERIMENTAL

No presente trabalho, foram realizados experimentos de
medida» de perda de carga utilizando-se uma seção de testes
composta por dois feixes de 4x4 varetas, inicialmente sem
qualquer separação entre os feixes. Posteriormente, é colo-
cada uma barreira entre os dois feixes, alterando-se, desta
forma, as frações de área ocupadas pelos canais internos e
laterais. Estas situações são apresentadas na figura 2.

Para a presente análise, a fração de área ocupada pelos
canais de canto é muito pequena, sendo incorporada à fração
ocupada pelos canais laterais.
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Figura 2. Seção transversal das seções de
testes utilizadas.

Os experimentos são realizado» rorn as varetas sendo pre-
sa.% por tinas grades, localizadas nas extremidades do feixe, e
sito, posteriormente, repetidos com seis grades espaçadoras
distribuídas ao longo do comprimento das varetas, conforme
apresentado na figura 3.
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Figura 3. Vista lateral da seção de testes.

Dados da seção de testes são apresentados na Tabela 1.

TABELA 1. Parâmetros geométricos da seção de testes

Parâmetro

Diâmetro das varelas, D
Razão P/D do arranjo, onde P=passo
Lado menor do dulo retangular, w
Lado maior do dulo retangular, W
Comprimento das varetas, L
Comprimento do duto retangular

Fração de área do canal interno:
sem separação entre feixes:
Com separação entre feixes:

Valor

0,8 mm
1,32 mm

VI,,'! mm
100,2 mm

1105 mm
H40 mm

0,5885
0,4900
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A localização das grades, nos dois arranjos <
é apneeatada na Tabela 2.

TABELA 2.

Grade No.

1
2
3
4
S

e

Localização das grades

Montagem com
2 grades

z/L

0,071
-
-
-
-

0,039

espacadoras

Montagem com
6 grades

i / L

0,071
0,243
0,414
0,586
0,757
0,929

No que dis respeito i s medidas experimentais, figura 4
apresenta a localização das tomadas de pressão estática nas
posições axiais e em um dado nível axial. As medidas são
efetuada* através de um quadro manométrico pressurisado,
permitindo leituras dc coluna de água limitadas a 2000 mm.
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Figura 4. Localização das tomadas de pressão «tática.

Os experimentos foram realizados em um circuito hidráu-
lico fechado, com capacidade para fornecer até 10 Kg/s de
razão total de água. Este circuito é apresentado esquemati-
camente na figura S.

Figura b. Esquema simplificado do circuito experimental.

Detalhes adicionais date trabalho podem ter encontra-
do* na R«f[3j.

RESULTADOS

Figuras 6 e 7 apresentam os resultados dos coeficientes de
perda de carga para a seção toda e para as duas configurações
consideradas, para números de Reynolds, Re, até 30.000. Nes-
tas figuras, foram utilizadas apenas as leituras efetuadas entre
os nlveii de medição 3 e 7, apresentados na figura 4. Desta
forma, nos casos envolvendo a presença de grades, os coefi-
cientes dc perda de carga correlacionados envolvem as quedas
localizadas devido às grades entre estes dois níveis. Os dados
experimentais foram correlacionados apenas para Re acima
de 6.000, garantindo- se, assim, regime turbulento em todos
os subcanais.
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Figura 6. Fator de perda de carga para seção de testes sem
separação entre os feixes (Configuração No. 1).
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Figura 7. Fator de perda dc carga para seção dc testes com
separação entre os feixes (Configuração No. 2)

Destes resultados, o coeficiente de arraste n u grades é
obtido como sendo:

sem separação: CÍ9,ST,i = 11,41 rte^'*4

com separação: C*,5T,a » ll,20J?«;£ l9$

(11..)

(HA)

(a) Arranio sem frades. Aplicando-se as expressões obti-
das, as relações de velocidade* entre u duas configurações
são:

KST »0,942 , Kt* 0.9S0 , Kt» 0,944

Neste caso, os fatores de redfetribuicio do escoamento
são:

c os coeficientes de atrito, para os canais interno e lateral,
sio:

Canal interno: /< - 0,34lA(<~0M (13A)

Canal lateral: ft - 0,247RtJ0U (13.b)

Os valores obtidos para os fatores de rcdtetribuicio do
escoamento « t i o de acordo com as medico» efetuadas do
campo dc velocidades no feixe (vide Ref, 3).
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(b) Amain cam eraAa. Neste caSO, p a n a 1
d» de pmsin devido as grades, nas duas cocf guraçôasi as
rasões d* velocidade observadas são dadas por

KST « 0,997 1,00 1,00.

Destas valores, seguem os fatores de redistribuirão do
ma» proximidades das grades:

VST.I
1.01 (H)

Finalmente, os coeficientes de arraste devido i s grades
são dados por:

~o a scanal interno: (?*.< = 11,63/c*'

canal lateral: C^.t = U,22/ íe ," 0 í 4 (15.6)

Doa resultados da redistribuição do escoamento, convém
observar as diferenças nos fatores de redistribuição ao longo
do feixe e nas proximidades das grades. Estas diferenças são
atribuídas à ocorrência de escoamento transversal, com fluido
indo dos canais internos para os laterais antes das grades c re-
tornando após as grades. Desta forma, o escoamento não pode
ser considerado estritamente unidimensional. A imposição
de um mesmo fator de redistribuição, ao longo do feixe e
das grades, pode introduzir erros elevados nos coeficientes de
atrito e de arraste nos canais internos, típicos de usinas PWR.

As incertezas envolvidas na determinação do coeficiente
de atrito se situam entre 7% e 12%, enquanto que, para o
coeficiente de arraste das grades, estão em torno de 10% e
17%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho, foram obtidos os fatores de redis-
tribuirão do escoamento entre os subcanais da serão de testes,
ao longo do feixe de varetas e nas proximidades das grades.
Além disso, foram obtidos os coeficientes de perda de carga
de atrito e de arraste nas grades, para subcanais internos,
típicos de elementos combustíveis abertos de reatores PWR,
em função do número de Reynolds local. Estes coeficientes
são recomendados para utilização em programas de análise
de subcanais, que representam ferramentas de projeto termo-
hidráulko utilizadas universalmente.
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ABSTRACT

Fuel tlements for PWR type nuclear reactors consul of
bundles of tods, arranjed in square arrays, held by «ria* type
spacers. The coolant flows anally along the bundle. Although
such elements are laterally open, pressure drop experiment*
are performed in closed type test sections, ortgtnatmf thr. ap-
pearance of subchannels of different geometries. Utilizing u
test section of two bundles of 4 x 4 pins and performing
experiments with and without separation between the bundles,
the flow redistribution factors, the friction and the grid drag
coefficients wen determined for the interior subchannels.
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