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RESUMO

o programa computacional PANTERA-2 ~rograma para Análise Termo-hidráulica

de Reatores a Água, Versão 2), cujos fundamentos são descritos neste trabalho, efetua a

análise por subcanais de feixes de varetas em conjunção com a simulação de múltiplos

circuitos. O programa resolve simultaneamente as equações de conservação da massa, dos

momentos axial e lateral e da energia para a geometria de subcanais acopladas com as

equações de balanço que descrevem o escoamento de um fluido em um número arbitrário de

circuitos de remgeração conectados a um vaso de pressão que contém o feixe. Atendo-se á

formulação de subcanais, a estratégia computacional básica de PANTERA-2 provém dos

códigos COBRA, mas um método implicito alternativo de solução orientado para o campo

de pressões é usado para resolver as aproximações de diferenças finitas das leis de balanço.

Os resultados previstos pelo modelo de subcanais compreendem as distribuições de

densidades, entalpias, vazões de massa e pressões nos subcanais. O modelo de circuitos

prevê as vazões nos circuitos individuais, a vazão total através do vaso de pressão e as

velocidades de rotação das bombas em função do tempo subseqüente à falha de qualquer

número das bombas de circulação. Os transitórios de vazão nos circuitos podem ser

ocasionados pelas perdas de potência elétrica, ruptura de eixos e travamento de rotores das

bombas. As variações nas velocidades de rotação das bombas em função do tempo são

determinadas através de um balanço de torques. A altura de recalque e o torque hidráulico

das bombas são calculadas em função da velocidade e da vazão com duas curvas homólogas

polares fornecidas ao programa na forma tabular. Para ilustrar a capacidade analitica de

PANTERA-2, três problemas-exemplo são apresentados e discutidos. Comparações entre

resultados calculados e medidos indicam que o programa reproduz com boa precisão dados

experimentais de temperaturas de saida de subcanais e de fluxos de calor criticos em feixes

de 5x5 varetas. Observa-se também uma boa concordância entre as curvas teóricas previstas

por PANTERA-2 e valores medidos para as velocidades de rotação das bombas e vazões de

massa nos circuitos primários da central nuclear Angra-2, quando suas quatro bombas

principais são simultaneamente desligadas para simular o evento de declínio de vazão.

Palavras-chave: análise por subcanais, código de subcanais, códigos cobra, análise de

circuitos de escoamento, acidente de falha de bombas.
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ABSTRACT

PANTERA-2 (from rrograma para Análise Termo-hidráulica de Reatores a Á"oua

Program for Thermal-hydraulic Analysis ofWater Reactors, Version 2), whose fundamentais

are described in this work, is intended to carry out rod bundle subchannel analysis in

conjunction with multiloop simulation. It solves simultaneously the conservation equations

of mass, axial and lateral momentum, and energy for subchannel geometry coupled with the

balance equations that describe the fluid flows in any number of coolant loops connected to

apressure vessel containing the rod bundle. As far as subchannel analysis is concerned, the

basic computational strategy ofPANTERA-2 comes from COBRA codes, but an alternative

implicit solution method oriented to the pressure field has been used to solve the finite

difference approximations for the balance laws. The results provided by the subchannel

model comprise the fluid density, enthalpy, flow rate, and pressure fields in the subchannels.

The loop model predicts the individual loop flows, total flow through the pressure vessel,

and pump rotational speeds as a function of time subsequent to the failure of any number of

the coolant pumps. The flow transients in the loops may initiated by partial, total or

sequentialloss of electric power to the operating pumps. Transient events caused by either

shaft break or rotor locking may also be simulated. The changes in rotational speed of the

pumps as a function ofrime are determined from a torque balance. Pump dynamic head and

hydraulic torque are calculated as a function of rotational speed and volumetric flow from

two polar homologous curves supplied to the code in the tabular formo In order to illustrate

the analytical capability of PANTERA-2, three sample problems are presented and

discussed. Comparisons between calculated and measured results indicate that the program

reproduces with a good accuracy experimental data for subchannel exit temperatures and

criticai heat fluxes in 5x5 rod bundles. It is also observed a good correspondence between

the theoretical curves predicted by PANTERA-2 and measured values for pump rotational

speeds and mass flow rates in the primary loops of Angra-2 nuclear power plant, when the

four main coolant pumps are simultaneously switched off to simulate the flow decline event.

Key words: subchannel analysis, subchannel codes, cobra codes, flow loop analysis, pump

failure accident.
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1

INTRODUÇÃO

Para estabelecer os limites de segurança de operação de uma instalação térmica,

não importando a sua natureza, o comportamento dinâmico da transmissão de calor

associada ao escoamento do fluido que arrefece o equipamento aquecedor tem de ser bem

conhecido para todas as condições normais e anormais de operação. As maiores limitações

são normalmente impostas pela máxima capacidade de remoção da energia térmica

produzida nos elementos aquecedores do sistema.

Em sistemas que trabalham no regime de ebulição ou próximo deste, eventos que

levem, por exemplo, aos fenômenos de ebulição de pelicula e de secagem da superficie

aquecida têm de ser evitados a todo custo. Isto é particularmente importante em núcleos de

reatores nucleares, onde uma deterioração no processo de remoção de calor pode levar à

destruição do revestimento dos elementos combustíveis, causando a liberação de produtos

de fissão radioativos para o fluido refiigerante.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um programa computacional destinado à

simulação de eventos transitórios em um número arbitrário de circuitos paralelos conectados

a um reator onde um fluido, em regime monofásico ou bifásico, é aquecido por fontes de

calor de natureza elétrica, química ou nuclear.

O termo reator designa um vaso de pressão provido internamente de barras

aquecedoras cilindricas, dispostas em matrizes e convenientemente espaçadas, refiigeradas

superficialmente por um fluido em escoamento longitudinal. O feixe de barras aquecedoras

constitui o núcleo do reator. Cada ramo conectado ao vaso de pressão do reator forma um

circuito fechado constituido de uma bomba centrífuga para circulação do fluido refiigerante,

de um trocador de calor para a dissipação da energia térmica produzida no núcleo, além das

tubulações que conectam estes componente entre si e ao vaso de pressão.

Tal sistema assume neste desenvolvimento a configuração complexa de um reator

nuclear com os respectivos circuitos primários de refiigeração. Outras instalações que

funcionam segundo os mesmos principios termodinâmicos e cujo núcleo possua a geometria

supramencionada podem ser tratadas como casos particulares desse sistema mais geral.
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CAPÍTlJLO 1 INTRODUÇÃO

Assim, as discussões nos capitulos subseqüentes concemirão essencialmente aos aspectos

tenno-hidrodinâmicos de reatores nucleares para geração de potência, como ênfase para os

reatores a água pressurizada (pWR,pressurizedwater reactors).

o programa computacional, denominado PANTERA-2 (Erograma para Análise

Tennohidráulica de B,eatores a Água, versão 2), foi codificado na linguagem FORTRAN 77,

compativel com FORTRAN 95, para computadores pessoais do tipo IBM Pc. Várias

caracteristicas de PANTERA-2 com respeito aos modelos fisicos e aos métodos numéricos

provêm das versões predecessoras PANTERA-l (Veloso, 1980) e PANTERA-IP (Veloso,

1985). A capacidade adicional de simulação de eventos transitórios em circuitos constitui a

principal diferença entre PANTERA-2 e as versões de base.

o programa PANTERA-2 foi desenvolvido de modo a permitir duas modalidades

de simulação. A primeira, mais ampla, visa a determinação das condições hidráulicas e

térmicas no núcleo do reator durante eventos transitórios de decaimento de vazão no vaso

de pressão causados pela perda de potência de bombeamento de uma ou mais bombas, em

decorrência de pane no sistema de suprimento de potência dos motores elétricos, ruptura de

eixo do conjunto motobomba, e travamento de rotor.

o problema consiste basicamente em resolver simultaneamente o conjunto de

equações de conservação de massa, energia e momento do fluido no núcleo do reator e o

sistema de equações de transmissão térmica nos elementos aquecedores, todas acopladas

com as fonnulações que descrevem o escoamento nos vários circuitos.

As informações necessárias à solução são as caracteristicas geométricas e termo

hidráulicas do feixe de barras cilíndricas que compõem o núcleo, dos volumes eulerianos que

representam os vários componentes dos circuitos, bem como as caracteristicas das bombas,

dentre as quais se incluem as respectivas curvas homólogas. As condições de contorno são

maneadas conforme o tipo de evento transitório a ser considerado.

Na segunda modalidade de análise, mediante a supressão dos circuitos e rearranjo

apropriado das condições de contorno, as determinações estacionárias e transitórias são

efetuadas apenas para o núcleo. Nesse caso particular, somente as equações de balanço do

fluido no núcleo e as equações de transmissão térmica nos elementos aquecedores precisam

ser resolvidas.
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CAPÍTULO 1 lNTRODUÇÃO

Em certas simulações em regime permanente, quando a distribuição de temperatura

dos elementos aquecedores não for de interesse, o modelo de transmissão térmica poderá

também ser suprimido. A supressão do modelo térmico pode também ocorrer em situações

transitórias quando se deseja que a energia térmica gerada no núcleo seja depositada

diretamente no fluido; nesse caso, a inércia térmica dos materiais dos elementos aquecedores

não é levada em consideração.

As informações acerca do comportamento hidráulico e térmico do fluido

refrigerante em elementos combustíveis de reatores nucleares são obtidas geralmente de

experiências conduzidas em feixes de varetas eletricamente aquecidas que simulam as

caracteristícas do elemento. Parâmetros típicos - tais como as distribuições de temperatura

(ou de entalpia específica) e de vazão de massa do fluido, além das caracteristicas de queda

de pressão, de mistura de fluido e de fluxo de calor critico - podem ser obtidos dessas

experiências sob condições preestabelecidas. Os métodos analíticos são depois utilizadas

para estender o resultados experimentais a elementos combustíveis de reatores.

Nos últimos anos têm-se desenvolvido técnicas analiticas que permitem predizer o

comportamento do fluido refrigerante em feixes de varetas aquecidas. Dentre essas, a análise

por subcanais é a mais utilizada no momento. Nessa técnica, o feixe de varetas, percorrido

longitudinalmente pelo fluido, é discretizado em um número finito de canais paralelos,

lateralmente abertos, denominados subcanais. Pelo fato de os subcanais possulrem paredes

laterais transparentes, o intercâmbio transversal de massa, energia e momento pode ocorrer

com os subcanais adjacentes. As leis de balanço de massa, energia e momento linear são

aplicadas a volumes de controle apropriadamente definidos nos subcanais e, então,

resolvidas simultaneamente, através de métodos numéricos computacionais, para a obtenção

dos campos de grandezas típicas do fluido na matriz de subcanais.

Os programas de computadores que implementam a técnica de subcanais são

comumente denominados códigos de subcanais. Os programas da série COBRA (Rowe,

1967, 1969, 1971 e 1973; Stewart et alü, 1977; Jackson e Todreas, 1981), TRINC-I e IV

(Chelemer, Weisman e Tong, 1967 e 1972), HAMBO (Bowring, 1967), FLICA (Fajeau,.

1969), THERMOHYDRAULIK (Ulrych, 1976) e VIPRE-Ol (Stewart, 1985) são exemplos

de códigos de subcanais. Apesar de esses programas terem sido desenvolvidos

independentemente, os seus modelos matemáticos e fisicos são semelhantes.
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A formulação de subcanais empregada em PANTERA-2 provém de COBRA-IIIC

(Rowe, 1973). A diferença mais significativa entre ambos reside nos métodos utilizados para

a solução das componentes axial e transversal da equação de balanço do momento linear.

Enquanto em COBRA-IIIC, assim como nos demais códigos desta série, as duas equações

são combinadas para produzir um sistema de equações lineares para as vazões transversais,

em PANTERA-2 a combinação resulta em um sistema linear para os gradientes axiais de

pressão nos subcanais. Esta estratégía apresenta enormes vantagens em relação ao método

orientado para as vazões transversais porque o sistema de equações resultante exibe

propriedades especiais, podendo ser resolvido rapidamente por meio de técnicas iterativas,

como o método das sobre-relaxações sucessivas. Isto é particularmente importante no caso

de feixes com elevado número de subcanais.

Presentemente, a investigação de transitórios de falba de bombas em circuitos de

reatores tem sido efetuada em duas fases. Na primeira fase, utilizando-se um programa para

análise de bombas, determina-se a vazão do reator em função do tempo, que, em uma

segunda fase, são levadas como condições de contorno a um programa de subcanais que

avalia especificamente as grandezas térmicas e hidráulicas do reator. Esse procedimento,

além de ser demorado e entediante, fornece resultados apenas aproximados, uma vez que a

passagem de um programa para outro pressupõe um comportamento quase-estacionário

para o transitório. Em PANTERA-2, a análise é rea1izada de forma direta, em uma só fase.

A capacidade de realizar a análise por subcanais em conjunção com a simulação de

circuitos constitui a caracteristica fundamental de PANTERA-2. Nenhum dos códigos

citados anteriormente possui tal capacidade. E não é do conhecimento do autor a existência

de qualquer outro programa de dominio público com essa dupla finalidade. Crê-se que estes

argumentos, por si só, justificam a originalidade e a importância do presente trabalho.

As caracteristicas mais importantes de PANTERA-2 são sumariadas a seguir:

• As equações de conservação da massa, da energía e do momento linear para o

escoamento em subcanais são escritas sob a forma de diferenças finitas e, então,

resolvidas numericamente através de uma técnica implícita. As componentes

axial e transversal da equação do momento são combinadas para produzir um

sistema de equações lineares para os gradientes axiais de pressão nos subcanais.

Isto significa que o método implícito é orientado para campo de pressão.
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.. AB fórmulas que descrevem a dinâmica do fluido nos circuitos e o movimento

das bombas formam sistemas de equações diferenciais ordinárias que são

integrados no programa com o método de Runge-Kutta de quarta ordem.

.. A equação de transmissão térmica nas barras aquecedoras cilindricas, com

caracteristicas de varetas combustiveis nucleares, é resolvida por meio de uma

técnica colocação ortogonal.

.. Codificação em FüRTRAN 77 compativel com FüRTRAN 95, conforme o

compilador LaheyfFujitsu Fortran 95 v5.6.

.. Utilização de blocos CüMMüN para facilitar a redução ou ampliação da área

de memória requerida pelo programa. ü dimensionamento de variáveis dentro

de um bloco é feito por constantes inteiras que assumem valores através de

instrução PARAMETER.

.. Inicialização automática para zero de todas as variáveis contidas nos blocos

CüMMüN.

.. Entrada de dados em formato livre.

.. Há duas opções para a seleção dos sistemas de unidades dos dados de entrada e

resultados de saida: o Sistema Internacional com seus múltiplos e submúltiplos

e o Sistema Britânico podem ser usados independentemente. Internamente, o

programa opera no Sistema Internacional, porém com a temperatura em cc.

.. AB tabelas de propriedades termodinâmicas e de transporte da água em função

da pressão e temperatura podem ser geradas internamente com as formulações

proposta pelo IFC (International Formulation Committee).

.. Modelo de transmissão térmica com propriedades térmicas do combustível e

revestimento dependentes da temperatura.

.. Modelos para a condutância térmica na interface combustível-revestimento.

.. Correlações de transferência de calor para vários regimes de ebulição.

.. A taxa de geração volumétrica de calor e a densidade do combustível podem

ser radialmente não-uniformes.
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.. Consideram-se os termos de condução axial na equação da energia para os

subcanais e na equação de transmissão térmica para as varetas combustíveis.

.. Modelo de cálculo da mistura transversal forçada por arames helicoidais.

.. Disponibilidade de tabelas padronizadas para o cálculo do fluxo de calor critico,

além das correlações usuais.

" Densidade do fluido variável ao longo dos circuitos. O escoamento do fluido

nos circuitos é, por hipótese, isocórico, mas a densidade é calculada em função

da entalpia especifica local e da pressão de referência do sistema.

.. Utilização da forma polar para representar as curvas homólogas das bombas.

O trabalho subdivide-se em dez capitulos. O Capítulo I compreende o presente

texto introdutório. As razões que justificam a escolha do assunto desenvolvido no trabalho

são apresentadas no Capítulo 2. O sistema fisico a ser simulado e as leis gerais de balanço

são discutidos no Capítulo 3. Ainda nesse capítulo, considerando-se certas hipóteses

simplificativas, deduzem-se, das leis gerais, as equações integrais correspondentes aos

balanços de massa, energia e momento que serão usadas no desenvolvimento dos modelos

analíticos para subcanais e circuitos. No Capítulo 4, as leis de balanço integral de massa,

energia e momento são aplicadas a subcanais a fim de obter as equações de derivadas

parciais que regem o escoamento. Mediante a subdivisão dos subcanais em um número

arbitrário de segmentos axiais, as formas de diferenças finitas dessas equações são também

deduzidas nesse capitulo. O Capitulo 5 ocupa do desenvolvimento e solução das equações

que governam o escoamento em circuitos e o movimento de bombas centrifugas. As

formulações do modelo de transmissão térmica em varetas combustiveis nucleares são

apresentadas no Capitulo 6. A aplicação do método implícito na solução numérica das

equações de diferenças finitas para o escoamento em subcanais bem como o algoritmo

computacional do programa PANTERA-2 são discutidos no Capitulo 7. No Capítulo 8

descrevem-se os modelos fisicos e as relações constitutivas necessários à solução do

conjunto de equações para o escoamento em subcanais e circuitos e a transmissão térmica

em varetas combustiveis. O Capitulo 9 destina-se à apresentação de três exemplos de

utilização de PANTERA-2, incluindo ai comparações entre resultados calculados e dados

experimentais. Enfim, conclusões e recomendações são apresentadas no Capítulo 10.
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2

MOTIVAÇÃO

Após um período de maIS de trinta anos de desenvolvimento tecnológico e

experiência operacional, as centrais nucleares destinadas à geração comercial de potência

vêm passando recentemente por um processo de refinmnentos e melhormnentos sob os

aspectos de operação e controle, ao mesmo tempo em que se inicia o desenvolvimento da

próxima geração de reatores.

Como uma fonte de energia que ora contribui e tende a continuar contribuindo de

forma significativa e crescente com o desenvolvimento social e econômico da sociedade,

bem como da preservação do meio mnbiente global, a energia de origem nuclear desponta

inexoravelmente - apesar das inúmeras controvérsias acerca de sua segurança e do destino

final a ser dado aos rejeitos radioativos - como a solução do problema de crescimento da

demanda energética mundial.

Hoje, o sonho de uma energia limpa, como, por exemplos, a fusão nuclear e o

aproveitmnento em larga escala da energia solar, reveste-se de imensos problemas

tecnológicos sem solução imediata em um futuro próximo. Por causa disso e em virtude do

esgotmnento das fontes convencionais de energia, do surto de desenvolvimento nos paises

antes classificados como do "terceiro mundo", vàrios dos quais desprovidos de recursos

energéticos naturais, dos tratados internacionais para a preservação mnbiental do planeta,

entre outras razões, a geração de energia nuclear deverá assumir um papel significativo neste

novo século. Neste cenàrio um tanto incerto, desenvolvimentos tecnológicos orientados para

a segurança e economia dos reatores nucleares tornar-se-ão progressivmnente mais

importantes e urgentes.

No que tange a essas iniciativas, uma das considerações mais importantes do ponto

de vista tecnológico, com enorme impacto sobre a segurança e a economia, relaciona-se ao

comportmnento nuclear e termo-hidrodinâmico dos reatores nucleares. Especificmnente, a

análise por subcanais de elementos combustíveís pode ser incluida como um dos ítens que

carecem ainda de muita pesquisa e desenvolvimento. Felizmente, muitos pesquisadores vêm

trabalhando nesta área e resultados significativos têm sído acumulados, em especial no que
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CAPÍTUL02 MOTIVAÇÃO

diz respeito á modelagem analítica, aos métodos numérico-computacionais de análise, ás

técnicas de medidas de grandezas fisicas do escoamento bifásico, e á interpretação de

resultados via processamento de imagens.

Os problemas relativos á termofluidodinâmica em feixes de varetas combustíveis

nucleares são, em geral, de natureza extremamente complexa, envolvendo diferentes

modalidades de mecanismos de transporte, não-linearidades, mudanças de fase, fenômenos

decorrentes de desequilíbrio entre fases, e outro fenômenos inerentes ao escoamento bifásico

liquido-vapor.

O procedimento normalmente adotado para investígar o desempenho termo

hidráulico de um novo projeto de elemento combustivel tem sido a realização de

experimentos em maquetes representativas do elemento em consideração e, então, usar

técnicas analítícas para estender os resultados de laboratório à geometria e condições do

elemento combustível.

O custo desses ensaios representam hoje uma parcela significativa do custo final do

elemento combustível. Por esta razão, o maior desafio com que ora se defrontam os

pesquisadores tem sido o desenvolvimento de técnicas analíticas suficientemente confiáveis,

de modo que os experimentos possam ser reduzidos a um mínimo necessário, senão

abolidos. O projeto e a otimização de novos elementos combustíveis por meio de códigos

computacionais terão certamente um impacto significativo no custo da energia gerada,

tornando-a cada vez mais competitiva em relações às outras fontes.

O método da análise por subcanais desponta como uma das técnicas mms

promissoras a ser usada em conjunção com as práticas de projeto e avaliação de segurança.

Todavia, é preciso reconhecer que o método de subcanais tem de ser aplícado a um espectro

amplo de condições que inclui, não apenas situações estacionárias, mas também eventos

transitórios sob as mais diversas condíções operacionais do reator, para as quais existe uma

série infindável de problemas sem solução ou resolvidos parcialmente através do empirismo.

A generalização dos modelos físicos e matemáticos não será conduzida por um

único pesquisador ou por um grupo isolado de pesquisadores. Ela virá do intercâmbio de

conhecimento e experiência acumulados sobre o assunto. Informações acerca do

desenvolvimento, verificação e aplicação de modelos e métodos nas várias instituições
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mundiais permitem identificar e extrair os problemas e, então, definir as direções da pesquisa

e desenvolvimento.

Existe uma falsa idéia de que a tecnologia de reatores refiigerados a água encontra

se perfeitamente desenvolvida e que só alguns poucos problemas carecem ainda de solução.

A realidade é, entretanto, bem diferente: numerosos fenômenos do escoamento permanecem

obscuros e longe de serem perfeitamente descritos por modelos fisicos generalizados. Dentre

as inúmeras dificuldades a serem resolvidas, as seguintes poderiam ser citadas:

• Diversidade e complexidade dos processos fisicos.

• Generalização das configurações do escoamento.

• Multiplicidade de parâmetros fisicos e grupos adimensionais.

• Definição, caracterização e regras de transição dos regimes de ebulição.

• Determinação de caracteristicas hidráulicas do escoamento bifásico, tais como

fração volumétrica de vazio e queda de pressão.

• Determinação precisa do coeficiente de transferência de calor em canais com

singularidades (grades, aletas misturadoras, obstáculos, etc.).

• Análise de vibrações em elementos combustiveis decorrentes das interações do

fluido com estruturas.

• Generalização dos modelos fisicos para descrição dos fenômenos de transição

de ebulição e de secagem (dryout).

• Modelagem dos transportes turbulentos de massa, energia e momento que

resultam da mistura cruzada de fluido no interior do feixe de varetas.

A modelagem suficientemente precisa dos fenômenos fisicos associados ao

escoamentos monofásico e bifásico leva não somente à redução dos fatores de acréscimo de

segurança do projeto e à supressão dos experimentos de grande escala, mas também a uma

melhor compreensão do fenômeno em si. Na análise por subcanais, a expectativa é que

formulações analíticas mais precisas, resolvidas com a ajuda de computadores cada vez mais

potentes, velozes e acessiveis, conduzam a um melhor entendimento de fenômenos, como,

por exemplo, a transição do regime de ebulição nucleada para o regime de ebulição de
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película (OU transição de ebulição), algo indesejável em reatores que trabalham em condições

de ebulição ou próximo dessas.

Uma das maiores limitações dos reatores refrigerados a água é definida em termos

da transição de ebulição. O conhecimento imperfeito do fenômeno obriga o projetista de

elementos combustíveis a avaliar o fenômeno sob um ângulo pessimista, o que o leva a

sobrestimar as margens de segurança, em detrimento de uma maior extração de energia

térmica do elemento.

Por uma questão de custo laboratorial, principalmente, os critérios de projeto de

um elemento combustível têm sido estabelecidos com base em um número relativamente

pequeno de dados experimentais e os experimentos abrangem testes fundamentais que

focalízam mais as grandezas físicas de interesse que o fenômeno físico em si. Como

conseqüência, os dados experimentais obtidos de tais experimentos não são generalizados

por interpretação detalhada do fenômeno, mas são usados apenas para produzir formulações

empíricas, cuja aplícação se restringe à geometria e ás condições do experimento. Essa

atitude é justificada pelo fato de os modelos analíticos não serem capazes de representar o

fenômeno em todas sua extensão, mas apenas parte dele. Por outro lado, as largas margens

de segurança consideradas no projeto descartam a necessidade de determinações detalhadas.

É por estas razões que existe uma enorme diversidade de relações empíricas para descrever

um mesmo fenômeno.

Graças aos recentes avanços na ciência da computação e na tecnologia de

computadores, os desenvolvimentos numérico-computacionais estão evoluindo rapidamente

para resolver as equações fundamentais. E não é nenhum exagero imaginar que num futuro

não muito distante um único código computacional será capaz de realizar uma ampla gama

de análises que hoje precisam ser efetuadas por uma multiplicidade de programas separados.

A disponibilidade de códigos que realizam simultaneamente a análise neutrônica acoplada à

análise por subcanais já é realidade.

Resolvendo diretamente as equações fundamentais de balanço, o que irá requerer o

auxilio de supercomputadores, uma grande quantidade de informações acerca dos

fenômenos físicos poderá ser obtida. Na análise por subcanais, esforços são desejáveis para

substituir as numerosas relações empíricas por modelos tão detalhados quanto possível.

Esses esforços ajudarão a entender os fenômenos envolvidos e a generalizar o método.
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Atendo-se á tenno-hidrodinâmica de reatores nucleares, os códigos de subcanais

têm sido ferramentas úteis á avaliação de novos projetos e á determinação das margens de

segurança operacional de elementos combustíveis nucleares. Além disso, eles se encontram

em posição de permitir a extrapolação de margens de segurança de ensaios em maquetes a

limites de projeto de elementos combustíveis. A este respeito, há vários tópicos para ser

explorados. Em particular, os dois itens seguintes são de grande importância no momento:

• Capacidade de análise transitória: É necessário melhorar a capacidade dos

códigos a fim de que possam calcular diretamente eventos transitórios em feixes

de varetas, visando principalmente o comportamento transiente das grandezas

associadas ao fenômeno de transição de ebulição e secagem de película.

• Modelo de espaçadores: Os fenômenos de transição de ebulição e de secagem

de película são fortemente influenciados pela configuração das grades que

mantêm o espaçamento das varetas combustíveis, especialmente se essas grades

são providas de aletas misturadoras. A maioria dos códigos de subcanais não

dispõem de modelos capazes de prever o comportamento desses fenômenos na

vizinhança de uma grade. Os modelos existentes baseiam-se no empirismo.

É evidente que o nível de precisão dos resultados obtidos com o método de

subcanais depende da completitude das equações de balanço utilizadas e da acurácia das

relações constitutivas usadas para resolvê-las. Entretanto, as primeiras dificuldades surgem

quando as equações constitutivas são derivadas de dados experimentais:

• Muitas das correlações empiricas dos escoamentos monofásico e bifasico são

derivadas de experimentos em tubos; poucas são desenvolvidas para geometria

de subcanais.

• Os experimentos em feixes de varetas, que visam nonnalmente investigar o

comportamento global do fluido, não são apropriados ao estudo das interações

localizadas dos campos de variáveis que descrevem o escoamento no interior do

feixe.

• A média estatística e o desvio-padrão associados a uma amostragem com um

número infinito de pontos, embora seja possível em conceito, não pode ser

realizada na prática.
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Pelo lado numérico, é preciso ter em mente que os resultados previsto por um

programa computacional podem conter desvios decorrentes de:

" Uso inadequado de correlações empíricas fora dos intervalos para os qUais

foram desenvolvidas.

" Erros residuais em soluções de sístemas e critérios de convergência.

s Difusão de erros numéricos provenientes das aproximações dos termos

convectivos e difusivos e das derivadas temporais.

" Incertezas inerentes aos modelos físicos.

Os dois primeiros itens podem ser minimizados pela escolha cuidadosa dos modelos

constitutivos e pelo aprimoramento dos algoritmos que lidam com matrizes. A difusão de

erros numéricos pode tornar-se importante quando se emprega esquemas de solução com

precisão de primeira ordem.

Na maioria dos códigos de subcanais utiliza-se formulação de Euler, com os termos

convectivos e difusivos e os termos de derivadas temporais aproximados por diferenças

finitas. Como conseqüência, erros numéricos de primeira ordem são inevitáveis. Por causa

disso, uma boa concordância entre resultados calculados e dados experimentais deve ser

interpretada com cautela. Antes de emitir uma conclusão definitiva a esse respeito, seria

prudente investigar por que o modelo analitico fornece bons resultados. Isso poderia ser

feito, em principio, quantificando-se os erros numéricos e verificando a propagação desses

em relação ás incertezas inerentes aos modelos físicos empregados no código. Contudo,

estas dificuldades, em particular, aquela relacionada aos modelos físicos não podem ser

facilmente e completamente superadas.

O desenvolvimento dos códigos de subcanais nas três últimas décadas do século

passado constituiu uma atividade contínua na maioria das instituições ínternacionais com

interesse acadêmico ou comercial no assunto. Sumários detalhados acerca do estágio de

desenvolvimento desses códigos - incluindo descrição de modelos constitutivos, estratégias

numéricas e comparações com dados experimentais - são apresentados em numerosos

artigos. Revisões que bem refletem o conhecimento, os esforços de pesquisa e tendências

dessa época foram apresentadas por Weisman e Bowring (1975) e Wolf et alii (1987). Uma
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coletânea de excelentes trabalhos sobre o método de subcanais, com ênfase á identificação

de problemas a serem resolvidos, melhoramentos a serem feitos e necessidades de P&D,

foram editados no Japão por Ninokata e Aritomi (1992). Abrangendo um espectro mais

amplo, no qual se pode incluir a anàlise por subcanais, Delhaye e Garnier (1999) relatam os

resultados de um estudo realizado na França para identificar as deficiências da termo

hidráulica geral e definir as direções dos esforços de pesquisa e desenvolvimento a serem

seguidas na corrente década.

É interessante notar que os esforços de desenvolvimento da metodologia de

subcanais, incluindo o esforço empreendido no presente trabalho, concentraram-se em uma

linha de códigos tradicional, isto é, na geração de programas computacionais com modelos

fisicos e algoritmos numéricos caracterizados por COBRA-me (Rowe, 1973). Desde então,

os múltiplos esforços resultaram em versões melhoradas, especialmente, com respeito aos

seguintes pontos:

• Extensão do método analítico a outras classes de problemas.

• Aprimoramento dos modelos constitutivos.

• Ampliação do esquema de solução numérica das equações de balanço a fim de

permitir a solução dessas sob uma variedade de condições de contorno e amplo

espectro de situações transitórias.

• Otimização do algoritmo numérico com vistas á utilização do código na anàlise

de feixes com largo número de subcanais.

Quase três décadas já se passaram desde a publicação do artigo plOnelfo de

Weisman e Bowring (1975) sobre o panorama dos códigos de subcanais disponíveis naquela

época. Nesse interim, uma diversidade de novos programas fimdamentados na estratégia

computacional dos códigos COBRA foi desenvolvida e vários deles têm sido largamente

utilizados pela indústria nuclear e órgãos de licenciamento como ferramentas de projeto e

análise termo-hidráulicos. Ainda hoje, a consideração de novos fenômenos, a incessante

procura por novos modelos constitutivos mais precisos e gerais, a detecção de discrepâncias

entre dados experimentais e resultados previstos pelos programas ora existentes têm levado

ao desenvolvimento continuado de códigos de subcanais cada vez mais completos e mais

eficientes.
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o desenvolvimento dos códigos PANTERA (acrônímo de ~rograma para Análise

Termo-hidráulica de Reatores a Água) no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia

Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve início em 1975 e a liberação da

primeira versão do programa (Veloso, 1978) ocorreu em 1978.

Dentre os melhores códigos de subcanais existentes à época, COBRA-mC (Rowe,

1973) era um dos poucos com documentação e programas-fonte de domínío público. Por

isso, a maioria das instituições de pesquisa com interesse na simulação de subcanais utilizava

o COBRA-IIIC ou versões próprias derivadas deste. O uso generalizado do programa

propiciara um grande intercâmbio de informações. Descrições de novas versões do código e

resultados de investigações teóricas e experimentais sobre subcanais eram freqüentemente

encontrados na literatura. Esse ambiente propicio levou à idéia de desenvolver também no

CDTN um código de subcanais. Naquele momento, a escolha dos modelos fisicos e da

estratégica numérico-computacional de COBRA-IIIC como ponto de partida para o

desenvolvimento de PANTERA foi algo inevitável.

Até o advento do primeiro IBM PC, em 1981, todos os programas computacionais

tinham de ser processados em computadores de grande porte (mainframes), cujos custos de

utilização eram, via de regra, arcados pelo usuário, seja como individuo ou como instituição,

que nem sempre detinha a propriedade da máquina. O custo final de um processamento,

relativamente elevado, crescia diretamente com o tempo de duração da execução e com o

tamanho da área de memória exigida pelo programa. Por razões econômicas, portanto, era

de suma importância a otimização dos programas a fim de minimizar a área de memória e o

tempo de execução por eles requeridos. E o CDTN não era uma exceção a essa regra de

economia. Assim, o desenvolvimento dos códigos PANTERA sempre foi caracterizado pela

busca incessante de métodos numéricos e algoritmos computacionais eficientes e otimízados,

com vistas a reduzir ao máximo os custos de utilização dos programas.

É do feitio acadêmico apresentar em um trabalho desta natureza uma revisão

bibliográfica. Contudo, crê-se que a discussão de algumas fontes da longa lista de

referências exarada no fim desta dissertação, mesmo das que poderiam ser consideradas

fundamentais, por tratarem do mesmo assunto, seria algo repetitivo e de pouca utilidade

para o leitor. Por isso, decidiu-se tão-somente pela citação das referências no corpo do

trabalho; a maior ou menor importância de cada fonte ficará evidente do próprio contexto.
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA E LEIS DE BALANÇO

Este capitulo trata daqueles aspectos introdutórios relacionados ao problema de

simulação analítica de eventos termo-hidráulicos transitórios em sistemas térmicos de

multicircuitos com multibombas. Tais sistemas, em sua forma mais complexa, serão aqui

representados por um reator nuclear. A maior parte do capítulo destina-se á introdução das

equações de balanço que governam o escoamento do fluido remgerante no núcleo e nos

circuítos de remgeração do reator. Essas equações ocorrem como formas especiais de

formulações mais gerais oriundas da mecãníca dos meios contínuos, cujos fundamentos,

conceitos e fórmulas podem ser encontrados em bibliografia especifica, especialmente nos

escritos de Serrin (1959), Truesdell e Toupin (1960), Truesdell e Noll (1965), Aris (1989) e

Slattery (1972, 1999). Os textos de Serrin, Truesdell e Toupin, e Truesdell e Noll

encontram-se publícados na forma de separatas na enciclopédia Handbuch der Physik

Serrín apresenta em uma forma matematicamente correta e concisa os princípios da

mecãníca clássica dos fluidos, incluíndo o desenvolvímento das equação fundamentais e

tópicos especiais sobre fluidos víscosos, turbulência, ondas de choque. Aris ocupa

didaticamente da aplícação de vetores e tensores à teoria da mecãníca dos fluídos. Os dois

livros de Slattery são equivalentes em conteúdo e seguem, ainda que de forma condensada, a

mesma linha de desenvolvímento proposta por Truesdell e colaboradores.

As discussões de Truesdell e Toupín (1960) são particularmente ínteressantes na

medida em que refletem uma outra abordagem da mecãníca dos fluídos, raramente

encontrada nos livros-texto clássicos. Além de rever historicamente o desenvolvímento da

mecãníca dos fluidos desde o século XVII, com o objetivo de identificar as reais

contribuições de Newton, Euler, Cauchy, Lagrange, Stokes e de outras mentes brilhantes

nesse campo da fisica, Trueldell e Toupin expõem, com a ajuda do cálculo tensorial, a

mecãníca dos meios contínuos com extraordinária generalidade, clareza e elegância.

Símbolos e convenções bem escolhidos podem, em certos casos, imprimir grande

simplicidade à exposição de uma teoria e permitir notável economia de raciocínio. Um bom

exemplo disso é encontrado nas formulações propostas por Truesdell e Toupín.
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3.1 SISTEMA TERMONUCLEAR

Na história relativamente recente da indústria nuclear, muitos tipos de reatores

nucleares têm sido propostos para a produção de vapor. Em linhas básicas, os vários tipos

de reatores podem ser classificados em quatro grupos, conforme as várias combinações

possiveis do meio moderador de nêutrons e do fluido refrigerante. As principais

características desses grupos são descritas a seguir:

1) Reatores moderados e refrigerados a água leve (H20) que utilizam como

combustível o díóxído de urânio enriquecido em urânio-235. Os reatores a água

pressurizada (PWR, pressurized water reactor) e os reatores a água fervente

(BWR, boiling water reactor) incluem-se nesta categoria. Os reatores russos da

linha WWER funcionam segundo os mesmos princípios de um PWR.

2) Reatores a U02 natural moderados e refrigerados a água pesada (D20). Este

grupo abrange os reatores canadenses do tipo CANDU (Canadian deuterium

uranium) e os reatores PHWR (pressurized heavy-water reactor). Este último

tipo, desenvolvido pela Siemens AG na Alemanha, representa a linha de

reatores adotada atualmente na Argentina.

3) Reatores moderados a grafita e refrigerados a gás. Neste grupo incluem-se os

reatores dos tipos Magnox a urânio metálico, AGR (advanced gas-cooled

reactor) a dióxído de urânio (D02) enriquecido, e HTGR (high-temperature

gas reactor) a carboneto de urânio (DC) ou díóxído de tório (ThOz)

enriquecidos. Os reatores russos do tipo RBMK (Chernobyl, por exemplo) são

também moderados a grafita, embora, excepcíonalmente, utilizem a água leve

fervente como refrigerante.

4) Reatores sem moderador e refrigerados usualmente por sódio líquido. Incluem

se nesta categoria os reatores a metal líquido (LMR, /iquid metal reactor) e os

reatores rápidos regeneradores a metal líquido (LMFBR, liquid metal jast

breeder reactor). O moderador é dispensável porque as reações de fissão

envolvem essencialmente nêutrons rápidos O combustível desses reatores

consiste de uma místura de díóxídos de urânio e plutônio (UOZ-PU02) e, às

vezes, de uma místura de urânio e plutônio metálicos.
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Qualquer tentativa de descrever aqui os vários tipos de reatores poderia resultar em

algo incompleto e certamente não passaria de mera transcrição de informações disponíveis

na literatura. Assim, prefere-se omitir essa descrição, indicando, contudo, algumas fontes

que incluem tópicos específicos sobre esse tema. Ao leitor iniciante em engenharia nuclear

que tenha interesse na área recomenda-se a leitura de Collier e Hewitt (1987, p. 23). As

discussões técnicas de Lamarsh (1983, p. 119), de Todreas e Kazimi (1990a, p. 1) ou de

Glasstone e Sesonske (1994, p. 759) seriam mais indicadas ao leitor experiente que queira

revisitar o assunto.

3.1.1 Componentes Principais de uma Central Nuclear

Para simplificar a apresentação, a discussão que se segue concentra-se naquele tipo

de reator hoje predominante e cuja hegemonia provavelmente se manterá nas próximas

décadas, em razão da longa experiência operacional e do crescente dominio de seus aspectos

tecnológicos. Tal sistema é representado nesta descrição pelos reatores a água pressurizada

(PWR). A teoria tratada neste capítulo é, contudo, suficíentemente geral, podendo ser

estendida a outros sistemas térmicos similares e a outros tipos de reatores como, por

exemplo, reatores a água fervente (BWR), reatores a água pesada pressurizada (PHWR),

reatores a metal líquido (LMR e LMFBR).

As centrais nucleares do tipo PWR para geração de energia elétrica, dependendo do

fabricante e do nível de potência, podem ter dois, três ou quatro circuitos primários por

reator. A Figura 3.1.1-1 ilustra uma instalação típica de quatro circuitos.

Figura 3.1.1-1 Central PWR de quatro circuitos.
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Os principais componentes do circuito primário de refrigeração de um reator a água

pressurizada encontram-se representados esquematicamente na Figura 3.1.1-2. Cada circuito

consiste basicamente de um gerador de vapor, de uma bomba de circulação principal e das

tubulações que conectam esses componentes entre si e ao vaso de pressão do reator A

constância da pressão da água de refrigeração do núcleo é mantida por um único

pressurizador instalado em um dos ramos que liga o vaso do reator ao gerador de vapor

Circttíto Ptimário

Figura 3.1.1-2 Circuito de refrigeração de um reator PWR

Um sistema termonuclear funciona de maneira muito semelhante àquele de uma

unidade convencional para conversão de energia térmica, no qual o calor gerado por alguma

fonte de qualquer natureza tem de ser removido pela circulação de um fluido refrigerante.

No sistema da Figura 3. L1-2, que particularmente representa um dos quatro circuitos

primários de refrigeração da central nuclear Angra-2, água comum desmíneralizada a uma

temperatura de 291°C, aproximadamente, é bombeada a uma vazão total de 18.800 kg/s

através de um vaso de pressão que contém o núcleo do reator O núcleo consiste de 45.548

varetas cilíndricas de combustivel nuclear (UOz), dispostas verticalmente em matrizes

quadradas. No vaso de pressão (veja Figura 3. L1-3), a àgua flui inicialmente para baixo no

espaço anular entre o barril do núcleo e a parede do vaso e, após atingir o fundo do vaso,
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flui para cima removendo a potência térmica de aproximadamente 3694 MW, gerada nas

varetas combustíveis por reações de fissão, atingindo á saída uma temperatura de cerca de

326°C. Em seguida, a água passa pelas tubulações em U do gerador de vapor, vaporiza a

água a baixa pressão (-70 bar) do circuito secundário que circula entre a carcaça e os tubos

de gerador de vapor, e retoma ao vaso de pressão à temperatura de 291°C. O vapor

produzido no circuito secundário é utilizado para acionar um conjunto turbogerador. O

pressurizador, mediante o controle do nível de água e de vapor, mantém a pressão do

circuito primário em torno de 158 bar.

Os valores de temperatura, pressão, vazão e de potência mencionados acima se

referem especificamente à central nuclear Angra-2. Evidentemente, outras instalações do

mesmo tipo podem apresentar condições operacionaís diferentes.

Entr~d1'l~

191')C

,\'"",.1) d"
Pr'ts:sio

Barril c.e:
SÚdh'

Figura 3. L 1-3 Vaso de pressão de um PWR

Os núcleos dos reatores nucleares para produção de potência compõem-se

usualmente de conjuntos de varetas combustíveis cilíndricas imersas em um fluido que, ao

escoar longitudinalmente nos espaços existentes entre as varetas, remove a energia térmica

produzida por fissão no material combustíveL A esses conjuntos de varetas atribui-se o

nome de elementos combustíveis.
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A título de exemplo, o núcleo do reator da central nuclear Angra-2, cuja seção

transversal é mostrada na Figura 3.1.1-4, possui 193 elementos, cada um dos quais consiste

de 16x16-20 varetas combustíveis com diâmetro externo de 10,75 mm e um comprimento

ativo de 3900 mm, perfazendo um total de 45.548 varetas. As 20 posições em cada

elemento não ocupadas por varetas combustíveis alojam os tubos-guia das barras de

controle do reator.

Figura 3.1.1-4 Núcleo de Angra-2.

As varetas combustíveis são tubos de ligas especiais (zircônio, aço inoxidável)

recheados com o material combustível e selados em ambas as extremidades. Para PWR e

BWR, a coluna combustivel consiste usualmente de pequenas pastilhas cilíndricas (cerca de

10 mm de diâmetro e 12 mm de altura) de dióxido de urânio enriquecido de 2 a 4% em peso

de urânio-235. Evidentemente, as característícas do materíal combustível para outros tipos

de reatores podem ser diferentes. O revestimento metálico do combustivel assegura a

retenção dos produtos de fissão, especialmente de gases, e evita o ataque químico do

combustivel pelo fluido refrigerante.

As duas principais características de um elemento combustivel são a configuração

matricial das varetas e o artificio mecânico utilizado para separá-Ias e sustentá-las. A

configuração quadrada é comum à maioría dos reatores comerciais. Contudo, elementos

combustíveis com arranjos circulares e hexagonais são também utilizados em alguns tipos

particulares de reatores. No caso de um reator a água pressurizada tipico, as varetas

20



CAPÍTULO 3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA E LEIS DE BALANÇO

combustíveis são dispostas em uma matriz quadrada, tal como ilustra a Figura 3.1.1-5.

Figura 3.1.1-5 Elemento combustível de PWR.

A integridade mecânica do elemento combustível e o espaçamento das varetas são

proporcionados por grades espaçadoras distribuídas ao longo do elemento. O espaçamento

axial das grades é mantido pelos tubos-guia das barras de controle que são soldados às

grades. Para facilitar a montagem e desmontagem do elemento e também para evitar a sua

deformação sob o efeito da expansão térmica, as varetas não são soldadas à grade e sim

sustentadas por encostos que atuam corno molas e suportes nas faces das tiras metálicas que

compõem a estrutura da grade, como ilustra a Figura 3.1.1-6. Embora não sejam mostradas

na figura, as grades podem dispor-se de aletas cuja função é a de promover a mistura de

refrigerante dentro do elemento combustível, homogeneizando-se assim a distribuição de

temperatura do fluido.

Figura 3.1.1-6 Parte de urna grade espaçadora sem aletas.
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3.2 EQUAÇÕES DE BALANÇO

A simulação analítica de sistemas de conversão de energia térmica envolve a

solução das equações de transporte de massa, de quantidade de movimento e de energia. As

formulações são freqüentemente obtidas mediante a simplificação das equações gerais de

conservação, levando-se em consideração o nível necessário de resolução da distribuição

espacial das variáveis, a natureza e estado do fluido envolvido, os fenômenos a serem

investigados e a precisão numérica desejada.

Muitos dos transitórios importantes que podem ocorrer em sistemas térmicos estão

associados à falha de urna ou mais bombas nos circuitos de refrigeração do sistema. Falhas

de bombas causadas por perda súbita de potência, ruptura de eixo da bomba, travamento de

rotor, ação inadvertida do operador são eventos de ocorrência relativamente comum em

todos os tipos de unidades térmicas. A análise de tais eventos e de seus efeitos sobre as

condições termofluidodinâmicas no núcleo do reator é objeto deste trabalho.

Esta seção destina-se à apresentação das equações gerais de balanço, a partir das

quais se deduzem as fórmulas especiais que descrevem o movimento do fluido no núcleo e

nos circuitos do reator.

3.2.1 Conceitos do Escoamento Bifásico

Antes de iniciar o desenvolvimento das equações de balanço, talvez seja

conveniente rever alguns conceitos básicos e terminologia comumente empregados na

análise do escoamento bifásico. Com este intuito, considere-se um canal no qual duas fases

(sistema líquido-vapor) fluem no mesmo sentido e suponha-se que o escoamento seja

estacionário e unidimensional, isto é, as quantidades fisicas de cada fase só dependem da

coordenada associada à direção do escoamento. Tal sistema é ilustrado na Figura 3.2.1-1.

Az

Figura 3.2.1-1 Escoamento bifásico unidimensional.
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Para distinguir os componentes do fluido, o subscrito f denota a fase líquida, tanto

na condição subsaturada quanto na condição saturada. O subscrito g denota a fase de vapor

saturado. Quando se fizer necessário, o subscrito f! será usado para representar o liquido

subsaturado. O subscrito duplo fg refere-se á diferença entre os valores para o vapor e para

o líquido de uma mesma quantidade. Assim, por exemplo, Ufg denota a diferença entre a

velocidade do vapor e a velocidade do liquido.

Nos estados conjugados de saturação, o liquido e seu vapor encontram-se á uma

mesma temperatura de saturação, T"", a qual é função somente da pressão de referência do

sistema. Diz-se que as fases estão em equilíbrio termodinâmico quando elas coexistem a

temperaturas idênticas, isto é,

(3.2.1-1)

e a quantidade de vapor pode ser imediatamente determinada por meio de um balanço

térmico aplicado ás fases. A pressão correspondente à temperatura de saturação denomina

se pressão de vapor ou pressão de saturação.

Na análise de sistemas que envolvem processos de ebulição e condensação é usual

utilizar-se a temperatura de saturação como referência para outras temperaturas do sistema.

Assim, um fluido com uma temperatura abaixo da temperatura de saturação diz-se sub

resfriado e a diferença

(3.2.1-2)

representa o grau de sub-resfuamento do fluido. Por outro lado, um fluido a uma

temperatura mais elevada que a temperatura de saturação denomina-se superaquecido e o

excesso de temperatura em relação a T"" é freqüentemente denotado por

(3.2.1-3)

No elemento de volume de comprimento /).z mostrado na Figura 3.2.1-1, o fluido

escoa a uma vazão de massa m e as vazões de massa da fase líquida e da fase gasosa são,

respectivamente, mf e ffig, de modo que m = mf + mg• A vazão volumétrica é representada

pela letra Q e equivale à soma das vazões volumétricas Qr e Qg das fases individuais.

Se A é a área transversal do canal e se Af e A. são as áreas transversais ocupadas

instantaneamente pelo líquido e pelo vapor, a fração volumétrica de vapor, ou fração de
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vazío, no elemento de volume pode ser definida pelas relações

Vg AgLlz A g
a=-=--=-

V ALlz A'
Vf AfLlz Ar

1 a=-=--=-.
V ALlz A

(3.2.1-4)

As velocidades de escoamento das fases são

(3.2.1-5)

em que p é a densidade de massa e v é o volume especifico (v =l!p).

A razão entre a vazão de massa e a área de escoamento denomina-se fluxo de

massa,

m u
G=-=pu=-.

A v

onde u é, como antes, a velocidade de escoamento do fluido.

(3.2.1-6)

o título de massa de vapor ou título de vapor ou, simplesmente, título é definido

como a razão entre a vazão de massa de vapor e a vazão de massa total da mistura bifásica,

m
X=-g

m
(3.2.1-7)

Se ambas as fases estão em equilíbrio termodinâmico, o título de massa de vapor pode ser

alternativamente definido pela relação

(3.2.1-8)

onde h representa a entalpia especifica do fluido; hr e hg são as entalpias específicas de

saturação das fases líquida e gasosa, respectivamente. A diferença hrg entre a entalpia

especifica do vapor e a entalpia especifica do líquido denomina-se calor latente de

vaporízação. Convém ressaltar que as Equações (3.2.1-7) e (3.2.1-8) fornecem resultados

idênticos somente na condição de equilibrio termodinâmico.

o volume especifico da mistura bifiisica é descrito por

(3.2.1-9)
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que se obtém mediante a combinação do balanço de massa

(3.2.1-10)

com a Equação (3.2.1-7).

Combinando as Equações (3.2.1-4), (3.2.1-5) e (3.2.1-7), obtém-se a seguinte

expressão para a fração de vazio:

(3.21-11)

onde S é a razão de deslizamento das fases, sendo definida como a razão entre a velocidade

da fase gasosa e a velocidade da fase líquida, isto é, S '" u"Jur. A razão de deslizamento é

freqüentemente determinada por relações empíricas.

Em termos da fração de vazio e do titulo de vapor, as velocidades das fases podem

ser expressas como

G(l-x)
u f = ,

Pr(l-a)
(3.2.1-12)

3.2.2 Teorema de Transporte

Para um corpo material, de volume material Vm(t), constituído de partículas

materiais que se movem com velocidade arbitrária u, o teorema de transporte de Reynolds

estabelece que

(3.2.2-1)

onde 'P representa uma grandeza escalar, vetoria! ou tensoria! qualquer em função da

posição e do tempo. Em geral, Vrn ou os limites de integração são funções do tempo.

Demonstrações do teorema de transporte, seguindo caminhos ligeiramente

diferentes, são reportadas por Aris (1989, p. 84), Slattery (1972, p. 663; 1999, p. 18),

Truesdell e Toupin (1960, p. 347) e Whitaker (1968, p. 88).

Mediante algumas transformações algébricas, a Equação (3.2.2-1) pode levar a

várias relações alternativas equivalentes para o teorema de transporte. Com efeito, usando o
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conceito de derivada material,

d'P 8'P
-=-+(V'P)·u
dt at '

obtém-se

que, em virtude da relação V('Pu) = (V'P)· U + 'P(V ou), se transforma em

d 8'P-Iv 'PdV = Iv -dV + fv V.('Pu)dV .dtm mat fi

(3.2.2-2)

(322-3)

(3.2.2-4)

Por fim, a aplicação da transformação de Green à última integral conduz à forma usual do

teorema de transporte de Reynolds,

(3.2.2-5)

onde Aro denota a superficie fechada que contém o volume Vm e n é o vetor unitàrio normal

orientado para fora da superficie. Em geral, Aro é também uma função do tempo. A equação

expressa a derivada em relação ao tempo de uma integral efetuada sobre um volume material

cuja superficie de fronteira se move a uma velocidade arbitrària u.

A Equação (3.22-5) aplica-se a um corpo material. Entretanto, o teorema de

transporte pode ser estendido a um volume espacial V(t) cuja superficie de fronteira A(t) se

encontra em movimento a uma velocidade arbitrària UA. Truesdell e Toupin (1960, p. 347)

reportam o teorema de transporte generalizado sob a forma

d 8'P
-fv 'PdV=fv -dV+fA 'P(uA-n)dA.dt (t) (t) at (t)

(3.2.2-6)

Fisicamente, isto significa que a variação por unidade de tempo do total de 'P sobre um

volume espacial móvel é igual ao total da variação de 'P por unidade de tempo sobre o

volume espacial mais o fluxo liquido de 'P que sai pela superficie de fronteira.

Para um volume espacial fixo (UA = O), a Equação (3.2.2-6) reduz-se a

~r 'PdV =f- 8'P dV =~f 'PdV.
dt Jv \i at at v
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3.2.3 Lei de Conservação Geral

As equações que descrevem os balanços integrais de grandezas fisicas como massa,

momento e energia são todas da forma

(Acumulação) = (Entrada - Saida) + (produção).

Para um volume material Vfi contendo uma massa M, não necessariamente invariante, de

densidade p, isto significa matematicamente que

(323-1)

onde SAl\li] denota o influxo fonte da grandeza arbitrária ljI em Vfi através da superfície de

fronteira Aro; Sv[ljI] representa a fonte de \li em Vm. Truesdell e Toupin (1960, p. 469)

referem-se a esta fórmula como lei geral de conservação ou balanço geral

Empregando o teorema de transporte sob a forma da Equação (322-1), o primeiro

membro da (3.23-1) pode ser escrito como

~ Iv P\lI dV = Iv {p d\ll + 1jI[dp + p(V . U)]}dV .
dt m m dt dt

A aplicação da transformação de Green à integral de área resulta em

Substituindo estas duas expressões na Equação (32.3-1), obtém-se

Iv {pd\ll +\lI[dP +P(V-U)]+V-SA -PSv}dV=O
m dt dt

Esta equação aplica-se a um corpo inteiro e às suas partes, pois cada parte mensurável de

um corpo é também um corpo, não importando como foi subdividido. Portanto, como o

tamanho do corpo é arbitrário, o integrando será necessariamente nulo; logo

d\ll [dP ]P-+\lI -+p(V'U) =-'1-SA +PSv·
dt dt

(323-2)

Reordenando os termos do primeiro membro da equação e usando a derivada material

d a
-(PIjI) = -(P\lI) +U· '1(PIjI) ,
dt Ot
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chega-se facilmente à expressão

iJ
-(plJI) + '\7 . (PIJlU) =-'\7 'SA +pSV'
iJt

que corresponde àforma diferencíal da lei de conservação geral.

3.2.4 Balanços Integrais Generalizados

(3.23-3)

A lei de conservação geral, o teorema de transporte generalizado e o conceito de

interface de fases serão usados a seguir no desenvolvimento da equação geral de balanço

macroscópico apropriada à descrição tanto de sistemas monofásicos quanto de sistemas

constituidos de múltiplos componentes gasosos, líquidos e sólidos. Evidentemente, dessa

equação geral de balanço macroscópico todas as equações relativas aos balanços integrais de

massa, momento e energia podem ser recuperadas como meros casos particulares.

Figura 3.2.4-1 Volume de controle arbitrário.

Considere-se um volume de controle arbitrário V(t), encerrado pela superfície de

controle A(t), tai como ilustra a Figura 3.2.4-1. Para uma maior simplicidade, admite-se que

o fluido em V(t) seja constituido de uma fase líquida e de uma fase gasosa, ambas separadas

por uma superfície divisora a(t) denominada interface de fases. Na figura, u e UA denotam

os campos de velocidade do fluido e da superfície móvel A(t), respectivamente; n e v são os

vetores unitários normais exteriores às superfícies A(t) e a(t). Denotando-se a região

espacial ocupada pela fase i em um dado instante t por Vi(t), a região ocupada pelo sistema

inteiro no instante t será V(t) = Vr (t) + Vg(t). A superfície de fronteira A(t) do sistema será

representada pela soma das superfícies A;(t) que contornam externamente cada região, isto

é, A(t) = Ar(t)+Ag(t). A superfície divisora a(t) pode mover-se no seio do fluido a uma

velocidade arbitrária v.
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Se P\jI denota uma propriedade qualquer do fluido por unidade de volume, o total

dessa propriedade em V(t) será

que, em termos da fração de vazio u, se transforma em

(3.2.4-1)

onde (p\jI)r e (p\jI)g representam os valores da propriedade correspondentes à fase liquida e à

fase gasosa, respectivamente. As substituições, por exemplo, de \jI = 1, \jI = u e \jI = e na

última equação resultam nas seguintes relações para a densidade de massa, densidade de

quantidade de movimento e densidade de energia:

(3.2.4-2)

(3.2.4-3)

(3.2.4-4)

A energia total especifica e, às vezes chamada energia interna especifica de estagnação,

equivale à soma da energia interna específica e da energia cinética especifica, ou seja,

1 2e=u+-u .
2

(3.2.4-5)

A lei de conservação geral expressa sob a forma da Equação (3.2.3-3), qual seja,

aplica-se a todo ponto de cada fase, podendo portando ser integrada sobre a região ocupada

pelas fases individuais. Assim, para a fase liquida,

(3.2.4-6)

Usando o teorema de transporte generalizado (v~a Subseção 3.2.2), o primeiro membro da

equação pode ser escrito como
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onde PII/j) exprime o valor limite da função P\II na vizinhança de a(t) e no interior de VJ(t); v

é o vetor unitário normal à superfície divisora, cujo sentido foi tomado arbitrariamente como

aquele da fase g para a fase f; o produto escalar v·v representa a componente normal da

velocidade da superfície divisora.

A aplicação da transformação de Green à primeira e segunda integrais no segundo

membro da Equação (3.2.4-6) conduz a

Substituindo as três últimas expressões na Equação (3.2.4-6), obtém-se

d
dt Jv,(t)p\IIdV = JA,(t)P\II(u - UA)' (-n)dA + 14[(t)8A. (-n)dA

+ JVg(t)PSVdV + Ja(t){P\II(f) (u(f) -v).v+8~) ·v}dA. (3.2.4-7)

relação esta que exprime a variação com respeito ao tempo do total de P\II na região Vf.

Analogamente, para a fase gasosa, pode-se mostrar que

d
dt .fv,(t)p\IIdV = JA,,(t)P\II(u - UA)' (-n)dA + 14g(')SA. (-n)dA

+ JVg(t)PSVdV - Ja(,){P\II(g) (U(g) -V)'V+s\f) ·v}dA.

A substituição das Equações (3.2.4-7) e (3.2.4-8) em

d d d
- .fv(t)p\IIdV = -Jv (t)p\IIdV +-Jv (t)p\IIdV
dt dt' dt'

(3.2.4-8)

resulta finalmente na equação que expressa a forma integral da lei de conservação geral

aplicável a sistemas de escoamento multifásicos:

(3.2.4-9)

Fisicamente, isto significa que o acúmulo por unidade de tempo de uma grandeza P\II em um

volume de controle arbitrário V(t) é igual ao influxo líquido de P\II através da superfície de
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fronteira A(t) mais as contribuições das fontes superficiais de P\jI através de A(t), das fontes

volumétricas internas de P\jI em V(t) e das transferências interfaciais de P\jI no interior de

V(t)

Não importando o número de componentes sólidos, líquidos ou gasosos que

constituem o sistema, quaisquer fórmulas de balanço integral podem ser derivadas da

Equação (3.2.4-9), bastando para isso substituir convenientemente \jI, SA e Sv pelas funções

correspondentes ao balanço desejado.

O operador da forma

(3.2.4-10)

que ocorre na última integral da Equação (3.2.4-9) representa o salto da grandeza 'P através

da interface de fases. Então, o integrando da integral escreve-se como

[p\jl(U - v)· v +SA .vJ = p(f) \jI(f) (u(f) - v)· v + S~) . v

-p(g)\jI(g)(u(g) -v)·v-S~)·v,

ou, mais simplesmente,

onde

(3.2.4-11)

(3.2.4-12)

(3.2.4-13)

é a velocidade local de propagação da interface de fases, sendo definida por Truesdell e

Toupin (1960, p. 508) como a velocidade normal com a qual as partículas que constituem

a(t) se afastam da superficie divisora. Evidentemente, U representa o excesso da velocidade

norma! das partículas sobre a velocidade norma! da superficie.

A superficie de fronteira de um volume de controle pode ser convenientemente

separada em três tipos de superficies:

1) Superficies permeáveis de entradas e saídas através das quais a massa pode

entrar ou sair do volume de controle, A,;.(t);

2) Superficies impermeáveis móveis, Aw{t);

3) Superficies impermeáveis fixas, Aw.
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Tal separação de superficie de fronteira é ilustrada na Figura 3.2.4-2. As superficies

penneáveis de entrada e saída de Vi(t) são A.,;~i(t). Note-se que algumas dessas superficies

podem coincidir com uma parte da superficie A.,;,(t) de entrada e saída do sistema como um

todo; outras poderão coincidir com a superficie divisora para permitir a transferência de

massa entre as fases na interface. As superficies correspondentes a bombas, turbinas, hélices

e outros equipamentos similares devem ser tratadas como superficies impenneáveis móveis.

.7'
A,(t)

Figura 3.2.4-2 Sistema de escoamento bifásico.

Uma vez que u - U A=O sobre as superficies impenneáveis móveis e u =UA=O

sobre as superficies impenneáveis fixas, a Equação (3.2.4-9) pode ser reescrita como

d
dt fv(t)p\jIdV = iAol,(t)P\jI(u - U A)' (-n)dA + iA(t)SA. (-n)dA

+ fv(t)pSvdV + ia(t)(p\jl(u-v),v+SA·vJdA, (3.2.4-14)

Se o fluido consiste de um único componente monofusico ou de uma mistura

multifusica unifonnemente distribuida, o tenno correspondente à transferência interfacial

pode ser eventualmente ignorado; para esses casos, a equação integral de balanço assume a

fonna

d
-fv(t)p\jIdV = iA (t)P\jI(u -uA)' (-n)dAdt oi,

(3.2.4-15)

32



CAPiTULO 3 DESCRIçAO DO SISTEMA E LEIS DE BALANÇO

Admitindo-se que o sistema possa ser representado por um volume de controle fixo

no espaço, a derivada material escreve-se como

pois o volume V ou os limites de integração serão independentes do tempo. Além disso,

pelo fato de não possuir partes móveis, a fronteira do volume de controle se constituirá

apenas de superficies de entrada e saida, Ao/s, sobre as quais liA == O, e de superficies sólidas

fixas, Aw, sobre as quais 11 = o. Portanto, à luz destas particularizações, a lei de conservação

assume a forma final,

a
-ivp\jIdV == iA. p\jIu-(-n)dAOt eiS

(32.4-16)

que será utilizada a seguir no desenvolvimento das equações para os balanços integrais de

massa, momento linear e energia aplicáveis ao núcleo e aos circuitos de refiigeração do

reator.

3.2.5 Balanço Integral de Massa

Supondo-se que não existam qUaIsquer fontes superficiais ou volumétricas de

massa, a equação da continuidade pode ser imediatamente obtida da Equação (3.2.4-16)

mediante a substituição de \jI == 1, SA == Oe Sv == o. Logo,

a
-ivPdV == iA pu-(-n)dA.at n,l,

(32.5-1)

Esta equação significa que o acréscimo de massa por UlÚdade de tempo no volume de

controle equivale ao influxo líquido de massa através das partes permeáveis da superficie de

controle.

3.2.6 Balanço Integral de Momento

Para obter a equação que descreve o balanço integral de momento linear em um

volume de controle fixo V, basta substituir
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na Equação (3.2.4-16). Isso resulta em

ô
ôt Iv pudV = IA.,;, puu . (-n)dA

- I T·(-n)dA- I T·(-n)dA+ f,pfdV.A e / s A w \
(3.26-1)

o vetor f representa a resultante das forças externas e mútuas por unidade de massa que

atuam sobre o fluido; T denota o tensor das tensões que agem no volume de controle.

De acordo com o teorema fundamental e segunda lei de Cauchy (Truesdell e

Toupin, 1960, p. 543 e 546), T é um tensor simétrico que se relaciona ao vetor tensão t

segundo a equação

t=T·n. (3.26-2)

o vetor t descreve a ação das forças de contato por unidade de área que agem sobre um

elemento de superfície. O vetor unitário normal exterior n aponta para o material que está

exercendo uma tensão t sobre a superfície considerada.

Decompondo o tensor T nas componentes de pressão e de viscosidade, tem-se

T=-(p-Po)I+Y, (3.26-3)

onde I é o tensor identidade e Y é o tensor de viscosidade. A diferença p - po, entre a

pressão termostática absoluta e a pressão atmosférica, representa a pressão relativa ou

manométrica. A pressão atmosférica po poderia ser ignorada desde que fosse relativamente

menor que a pressão termostática ou que o sistema não tivesse qualquer comunicação com o

ambiente externo. Contudo, sem perda de generalidade, a Equação (3.2.6-3) pode ser

reescrita corno

T=-pI+ Y, (3.2.6-4)

observando-se que p representa agora a pressão relativa. De posse desta relação, a segunda

integral de superfície no segundo membro da Equação (3.2.6-1) pode escrever-se como

fA T·(-n)dA=-fA p(-n)dA+f, Y·(-n)dA.
eIs eis "->..eIs

(3.2.6-5)

Esta equação exprime as forças de pressão e de viscosidade ou cisalhamento que o fluido

exerce sobre as superfícies permeáveis do sistema. De maneira análoga, a integral que

descreve as forças de pressão e de viscosidade exercida pelo fluido sobre as superfícies
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sólidas assume a forma

(3.2.6-6)

A substituição das duas últimas relações na Equação (3.2.6-1) resulta em

~

~fvpudV=fA puu·(-n)dA+fA p(-n)dA+fA p(-n)dAa eis eis w

-f . V·(-n)dA-f V·(-n)dA+f pfdV.A e / s Aw V
(3.2.6-7)

Esta equação expressa o balanço integral de momento linear em um sistema monofásico ou

multifásico com as fases uniformemente distribuidas. O primeiro membro representa a

variação por unidade de tempo da quantidade de movimento no interior do volume de

controle. A primeira integral no segundo membro descreve o influxo líquido de momento

para o volume de controle através das partes permeáveis da superfície de fronteira. A última

integral exprime a resultante das forças externas e mútuas que agem sobre o material no

sistema. Os demais termos da equação têm os significados descritos no parágrafo anterior.

Supondo-se que as forças de viscosidade nas superfícies de entrada e saida sejam

pequenas se comparadas ás forças de viscosidade sobre as superfícies sólidas, a integral

f Y·(-n)dA
Ae/ s

pode ser desprezada sem grandes prejuízos para a precisão dos resultados. Além disso,

ignorando as forças mútuas e considerando-se que a força gravitacional seja a única força

externa que age sobre o sistema, resulta

fvPfdV = fvpgdV, (3.2.6-8)

onde g é a aceleração da gravidade. Com estas hipóteses simplificativas, o balanço integral

de momento em um volume de controle fixo assume a forma final

o
- fvpudV = fA puu . (-n)dA + fA p(-n)dA + fA p(-n)dAa ~/s eis w

- fA y. (-n)dA + fvpgdV.
w

(3.26-9)

As forças de cisalhamento que o fluido exerce sobre as partes impermeáveis, forças essas

descritas pela penúltima integral, serão depois convenientemente aproximadas por meio de

relações constitutivas para coeficientes de atrito e coeficientes de resistência hidráulica.
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3.2.7 Balanço Integral de Energia

A equação para o balanço integral de energia total em um volume de controle fixo

arbitrário V pode ser obtida pela substituição de

1 2
\jJ=e=u+-u,

2

na Equação (3.2.4-16). Então,

SA =q"-u-T, Sv =u-f +Q

of ( 1 2J f ( 1 2J- vP u+-u dV= A PlU+-U u-(-n)dA
Ot 2 oi' 2

+f. q"-(-n)dA+fA q"-(-n)dA
'-eIs w

+ fvp(u-f)dV + fvpQdV

+ fA u -(T- n)dA + fA u-(T-n)dA,
eIs w

(3.27-1)

onde 11." é o vetor fluxo de energia na superficie de controle; T denota o tensor das tensões

que agem no volume de controle; o vetor f representa a resultante das forças externas e

mútuas por unidade de massa que atuam sobre o fluido, e a variável Q descreve a potência

ténnica por unidade de massa adicionada ao fluido como resultado de reações nucleares,

reações químicas, corrente elétrica (efeito Joule) ou quaisquer outras formas de geração

interna de energia.

o primeiro membro da equação exprime a acumulação de energia interna e de

energia cinética por unidade de tempo no volume de controle. Referindo-se ao segundo

membro, o primeiro termo representa o influxo líquido de energia interna e energia cinética

para dentro do sistema através das seções permeáveis da superficie de controle. A segunda

integral descreve a potência ténnica conduzida através do fluido; a terceira integral exprime

a potência ténnica transmitida ao fluido em decorrência do influxo de energia ténnica para o

volume de controle através das interfaces entre as superficies sólidas e o fluido; a quarta

integral expressa o trabalho por unidade de tempo realizado sobre o sistema pelas forças

externas e mútuas; a quinta integral representa a potência ténnica adicionada diretamente ao

sistema por fontes internas de energia; e as duas últimas integrais exprimem o trabalho

realizado por unidade de tempo sobre o sistema pelas forças de contato que agem nas

superficies permeáveis e impermeáveis do volume de controle.
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Para O tipo de análise a que se destina este trabalho, admite-se, conforme o

procedimento prático usual, a validade das seguintes suposições:

I) A velocidade do fluido é suficientemente baixa, tal que a energia cinética pode

ser desprezada em relação à energia interna. Vale, portanto, a aproximação

1
e=u+-u2 "'u

2

que, em virtude da definição termodinâmica de entalpia específica,

se transforma em

1 2 Pu+-u ",h--.
2 P

(3.2.7-2)

A validade desta aproximação em um problema particular pode ser facilmente analisada

estimando-se a energia cinética do fluido e comparando-a, ainda que grosseiramente, com as

energias internas envolvidas. Dependendo do uivei de precisão que se deseja para as

soluções, é possivel julgar se a hipótese é ou não satisfatória.

A substituição da Equação (3.2.7-2) na Equação (3.2.7-1) conduz a

8 Cp
-IvPhdV= IA phu·(-n)dA+Iv-dV
8t ·..f, 8t

+ IA,;, q" . (-n)dA+ IA
w

q" . (-n)dA

+ Ivp(u·f)dV + IvpQdV

+IA"f' p(u· n)dA + 1'\,f' u· (T ·n)dA + IAw u· (T· n)dA.

2) Conforme Rowe (1971, 1973), é válida a aproximação

(3.2.7-3)

(3.2.7-4)

desde que os transitórios sejam relativamente lentos ou, mais exatamente, que a velocidade

de trânsito do fluido seja menor que a velocidade de propagação do som no meio. Isto

restringe o modelo analitico àqueles transitórios em que não há perda significativa de fluido

pelo sistema.
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3) O trabalho realizado sobre o sistema pelas forças externas e mútuas é pequeno

em comparação com as demais energias envolvidas, podendo, portanto, ser desprezado.

Logo,

(3.2.7-5)

4) O trabalho realizado sobre sistema pela forças de viscosidade que agem nas

superfícies permeáveis é também desprezível. Portanto, em vista da relação

T=-pI+ V,

a íntegral que expressa o trabalho realizado pelas forças de contato que atuam nessas

superfícies pode ser aproximada por

IA u·(T·n)dA=-IA' p(u·u)dA+IA. u,(V'II)dA
eis eIS eiS

~ -1'\,;, p(u· n)dA . (3.2.7-6)

Uma vez que u = O sobre as superfícies impermeáveis fixas, a última integral da

Equação (3.2.7-3) reduz-se a

IA u·(T·n)dA=O.
w

(3.2.7-7)

Por fim, a substituição das Equações (3.2.7-4) a (3.2.7-7) na Equação (3.2.7-3)

resulta em

êi
-IvPhdV = IA phu·(-n)dAOt eis

+ fA,;, q' . (-n)dA + IA
w

q'. (-n)dA + fvpQdV, (3.2.7-8)

que é a forma final do balanço íntegral de energia térmica em um volume de controle fixo.

3.2.8 Sumário das Equações Integrais de Balanço

As formas finais das equações que descrevem os balanços íntegrais de massa, de

momento linear e de energia são listadas a seguir:

Balanco de Massa

êi
-fvpdV= fA pu·(-n)dAat eIs
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Balanco de Momento Linear

o
-IvpudV "" IA puu-(-n)dA+ IA p(-n)dA+ IA p(-n)dAat '''eIs eis . W

(3.2_8-2)

Balanco de Energia

o
-I\,phdV "" f, phu-(-n)dAàt '~efs

+ IA,;, q" -(-n)dA+ IA
w

q" -(-n)dA+ IvpQdV. (3.2.8-3)

A solução deste conjunto equações de balanço para um dado problema requer a

especificação de uma equação de estado termodinâmico da forma

P"" p(h, p)

para a densidade do fluido_ Entretanto, para ser consistente com a supressão dos efeitos

sônicos na equação da energia, toma-se necessário substituir esta equação pela fórmula

aproximada

p"" p(h, p*), (3.2.8-4)

onde p* é a pressão de referência do sistema, cujo valor deve permanecer constante durante

a solução do problema. Esta equação impõe a restrição adicional de que o fluido seja

incompressível (op/Op =O), mas termicamente expansível em razão de a densidade ser uma

função da entalpia. Esta aproximação foi introduzida por Meyer (1961), que a julgou mais

apropriada ao modelo fisico que descreve aquela classe de transitórios operacionais em

reatores nucleares que não está associada à perda significativa de fluido remgerante.

o fato de a pressão do sistema manter-se constante significa que a variação local de

pressão não afetará as propriedades tennodinâmicas e que as condições de saturação do

líquido e do vapor, por serem função apenas da pressão, serão uniformes. O erro

introduzido por tal aproximação não será significativo se as variações de pressão forem

pequenas em comparação com a magnitude da pressão do sistema. Por outro lado, nos casos

de sistemas a baixa pressão ou em transitórios de rápida despressurização, os desvios podem

tornar-se importantes.
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Deve-se ter em mente que no desenvolvimento das equações de balanço foram

consideradas as seguintes hipóteses simplificativas:

.. Volume de controle fixo no espaço.

.. Fluido monofásico ou multifásico com as fases uniformemente distribuidas.

Ignoram-se as transferências de massa, momento e energia que ocorrem nas

interfaces de fases.

.. Em situações de escoamento bifásico de líquido e vapor, as fases encontram-se

em equilíbrio termodinâmico.

.. O fluido é incompressivel, mas pode expandir-se termicamente.

.. A força gravitacional é a única força externa que age sobre o sistema.

.. As forças de viscosidade nas superficies permeáveis são pequenas em

comparação com as forças de viscosidade que atuam sobre as superficies

sólidas.

.. A energia cinética é significativamente menor que a energia interna do fluido.

.. Despreza-se o trabalho realizado pelas forças externas e mútuas.

.. Ignora-se o trabalho realizado sobre o sistema pela forças de viscosidade que

agem nas superficies permeáveis.

.. A pressão de referência do sistema é aproximadamente constante no espaço e

no tempo.
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4

FORMULAÇÃO DE SUBCANAIS

Duas técnicas analíticas têm sido freqüentemente empregadas para a predição das

distribuições de velocidade, entalpia (ou temperatura), densidade e pressão em geometrias

complexas de núcleos de reatores: a técnica de meios porosos e a técnica de subcanais. Na

aproximação por meios porosos, o sistema de escoamento contendo um fluido e sólidos

imersos é discretizado em um certo número de volumes ou regiões agrupadas, a cada uma

das quais se atribuem propriedades cujos valores são médias volumétricas tomadas sobre a

região. As equações de balanço de massa, momento e energia são expressas em termos

dessas propriedades médias e integradas numericamente.

A técnica de subcanais, que se revela um caso especial da formulação geral de

meios porosos, surgiu por volta de 1970 graças aos trabalhos pioneiros de Rowe (1967,

1969, 1971, 1973), Chelemer, Weisman e Tong (1967, 1972), Bowring (1967, 1968) e

Fajeau (1969). O objetivo da análise por subcanais é determinar as condições térmicas e

hidráulicas em tomo das varetas combustíveis que compõem o núcleo de um reator.

Os programas computacionais que implementam a técnica analítica de subcanais

são largamente utilizados na avaliação das condições termo-hidráulicas do núcleo de um

reator durante o regime operacional e em certas situações incidentais causadas por eventos

transitórios. Contudo, atualmente, a maior aplicação desses programas tem ocorrido na

otimização de novos projetos de elementos combustíveis, em particular, com respeito à

queda de pressão, à eficiência de grades espaçadoras e ao desempenho face ao fenômeno do

fluxo de calor critico. Antes que um protótipo de elemento combustível esteja pronto para

ser enviado a um laboratório para testes, certamente a análise por subcanais já terá sido

usada para aperfeiçoamento do projeto, reduzindo-se assim a quantidade de testes a um

minimo necessário. Com isso, consegue-se uma notável econollÚa de tempo e recursos, algo

que refletirá no custo final do elemento combustível.

A formulação analítica discutida neste capitulo é muito semelhante à desenvolvida

por Rowe (1973). Basicamente, o elemento combustível é discretizado em um número finito

de canais paralelos que se comunicam lateralmente. As equações integrais para os balanços
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de massa, momento e energia listadas na Subseção (3.2.8) são aplicadas a esses canais e

então resolvidas numericamente para os campos de vazão de massa, entalpia, densidade e

pressão. A maior diferença entre ambas as formulações reside nos métodos de solução das

equações de balanço escritas sob a forma de diferenças finitas. Obter as formas de diferenças

finitas das equações de balanço para subcanais constitui o objetivo maior neste capitulo.

4.1 DEFINIÇÕES

Esta seção ocupa da introdução dos conceitos e fórmulas que serão considerados

depois na integração das equações integrais de balanço para o fluido nos subcanais de

refrigeração do núcleo de um reator.

4.1.1 Subcanais

No núcleo de um reator nuclear, do qual a Figura 4.1.1-1 visualiza uma pequena

parte, o meio refrigerante (líquido, gás ou uma mistura bifásica) flui axialmente nos espaços

entre as varetas, retirando a energia térmica gerada por fissão nas pastilhas combustíveis. Tal

região de escoamento axial delimitada pelas varetas combustíveis denomina-se subcanal. A

principal característica dos subcanais é que eles são lateralmente abertos, de modo que a

transferência de massa, momento e energia pode ocorrer entre os subcanais adjacentes. A

determinação precisa da intensidade dessa interação tem sido o maior desafio para os que se

propõem a desenvolver modelos de simulação do escoamento em geometrias de subcanais.

-Rrli~nto

", Grade
Espaç-.ulorn

---
Figura 4.1.1-1 Subcanais do núcleo.
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Para melhor ilustrar o conceito de subcanal, considere-se um feixe de 25 varetas

arranjadas em uma matriz 5x5, como mostra a Figura 4.1.1-2. Este feixe é representativo de

seções de teste que freqüentemente se utilizam em laboratório para a investigação

experimental do comportamento termo-hidráulico de elementos combustíveís, tanto de PWR

quanto de BWR. Nesse tipo de experimento, as varetas combustíveis são simuladas por

tubos aquecidos eletricamente. Na figura, os subcanais e varetas estão numerados em

seqüências arbitrárias. A vareta n" 19, sem aquecimento e com diâmetro ligeiramente maior,

representa um tubo-guia de barra de controle. Os números entre parênteses significam os

fatores radiais de potência das varetas, ou seja, a razão entre a potência elétrica dissipada na

vareta e a potência elétrica média das 24 varetas aquecidas.

Figura4.1.1-2 Feixe de varetas 5x5.

As áreas de escoamento dos subcanais são convencionalmente definidas pelas linhas

que passam pelos centros das varetas ou pelas linhas perpendiculares que ligam os centros

das varetas à parede do vaso de pressão que contém o feixe. Dois outros parâmetros

geométricos importantes são o diâmetro hidráulico molhado, Dw, e o diâmetro hidráulico

aquecido, DJ" os quais são definidos pela relações

D '" 4A
w p'

w

D _4A
h -l"

h
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onde A denota área de escoamento do subcanaJ, Pw representa a soma dos perímetros dos

contornos sólidos aquecidos e não-aquecidos que delimitam o subcanal, e Ph é soma dos

perímetros dos contornos sólidos aquecidos que faceiam o subcanal. Os contornos fictícios

definidos pelas linhas que passam pelos centros das varetas não entram nos cálculos desses

perímetros.

O feixe de varetas representado na Figura 4. L 1-2 é caracterizado por quatro tipos

de subcanais: (1) subcanal interno normal ou subcanal-matriz formado por quatro varetas

aquecidas, (2) subcanal interno com parede fria delimitado por três varetas aquecidas e uma

vareta não-aquecida, (3) subcanallateral formado por duas varetas aquecidas e pela parede

do vaso de pressão, (4) e subcanal de canto.

Embora tenham sido introduzidos a partir de uma geometria particular, os

conceitos de subcanais discutidos acima podem ser estendidos a outros tipos de feixes de

varetas, sejam eles hexagonais ou circulares.

4.1.2 Volumes de Controle em Subcanais

A divisão de um feixe de varetas em um número finito de segmentos axiais produz

nos subcanais internos do feixe volumes de controle fixos das formas representadas na

Figura 4.1.2-\. O diagrama à esquerda ilustra o volume de controle para uma configuração

de reticulado retangular freqüentemente encontrada no núcleo dos reatores refrigerados a

água leve (por exemplo, BWR e PWR). O outro diagrama corresponde a uma configuração

de reticulado triangular típíca dos reatores refrigerados a metallíquído (LMR).

z

a) Reticulado retangular

z
A

b) Reticulado triangular

I

6Z

i

Fígura 4.1.2-1 Volumes de controle em subcanais.
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Para ambos os reticulados, supondo-se que o feixe seja vertical, o volume de

controle é definido pelas superficies das vareta, pelos planos verticais que passam pelos

centros das varetas e pelas superficies horizontais, estas separadas por urna distância /1z.

Evidentemente, os volume de controle produzidos nos subcanais laterais e nos subcanais de

canto terão formas diferentes daquelas ilustradas na figura, possuindo, contudo, os mesmos

elementos geométricos. Em geral, o volume de controle em um subcanal é caracterizado

pela área de escoamento, comprimento, perímetros molhado e aquecido, e pelas aberturas

laterais de altura l'iz e largura s.

_---_A (u.m)_---_A (u,m)

J 1
6z

1
Figura 4.1.2-2 Volumes de controle em subcanais adjacentes.

A Figura 4.1.2-2 mostra os volumes de controle em dois subcanais adjacentes i e j

que se comunicam lateralmente através de uma superficie permeável fixa, de largura s, à qual

se dá o nome de inteiface de conexão ou, simplesmente, conexão. O escoamento é

predominantemente longitudinal e o fluido se move em cada subcanal a uma velocidade axial

arbitrária u e vazão de massa m. Entretanto, supõe-se que os subcanais sejam acoplados por

dois mecanismos de misturas laterais:

• Mistura transversal forçada. Este mecanismo está associado à transferência de

massa de um subcanal para o outro causada por gradientes laterais de pressão

ou por obstáculos nos subcanais.

• Mistura transversal turbulenta. É um processo de mistura flutuante com o

tempo promovido pela turbulência do fluido e que envolve os transportes

laterais de massa, de quantidade de movimento e de energia entre os subcanais

adjacentes.
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Na Figura 4.1.2-2, v e w representam, respectivamente, a velocidade e a vazão de

massa do escoamento lateral forçado através da conexão entre dois subcanais adjacentes. A

predominância do escoamento longitudinal requer que a velocidade v de escoamento lateral

do fluido seja significativamente menor que a sua velocidade u de escoamento axial.

Uma simplificação muito importante na formulação de subcanais diz respeito á

representação da mistura transversal entre subcanais adjacentes. Normalmente, supõe-se que

o escoamento lateral que atravessa uma dada conexão seja por essa orientado e que as

particulas do fluido percam o senso de direção quando deixam a região da conexão. Isso

significa que nenhuma coordenada lateral fixa será necessària para descrever o escoamento e

que os subcanais do feixe poderão ser conectados arbitrariamente. Para um escoamento

predominantemente axial, esta simplificação é aplicável e, conseqüentemente, os termos

correspondentes ao transporte de momento linear nas direções transversais poderão ser

desprezados. Entretanto, para o caso de um escoamento lateral localmente predominante,

este induzido por algum obstáculo fisico dentro do subcanal, a aproximação pode não ser

satisfatória. Em sintese, a formulação de subcanais não envolve, portanto, um tratamento

tridimensional do escoamento.

4.1.3 Sistema de Indexação dos Elementos de um Feixe de Varetas

Considere-se um feixe de varetas como, por exemplo, aquele ilustrado na Figura

4.1.3-1, no qual os subcanais e as varetas encontram-se numerados arbitrariamente segundo

as seqüências i =1,2, "0' NC e n =1,2, '0', NR, onde NC e NR denotam, respectivamente,

o número total de subcanais e o número total de varetas do feixeo

4

2

,
3 \

)

Figura 4.1.3-1 Conexões entre subcanais.
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As NK conexões estão numeradas de modo que a cada valor do indice k da

seqüência k =1,2, ... , NK corresponda um par distinto de subcanais adjacentes (ik,jk), com

ik < ik. Com esta notação, as vazões transversais nas conexões entre os pares de subcanais

adjacentes podem ser representadas por w.(k =1, 2, ... , NK).

Como a orientação espacial do escoamento transversal em um dada conexão é

fixada pela própria conexão, torna-se necessário estabelecer uma convenção para o sinal da

velocidade lateral do fluido. Dados dois subcanais adjacentes, ik e ik, interligados por uma

conexão k, a vazão transversal Wk será positiva se o escoamento ocorrer do subcanal de

indice menor para o subcanal de índice maior, isto é, do subcanal ik para o subcanal]k; a

vazão Wk será negatiga se o escoamento ocorrer deik para ik.

Para simplificar a entrada de dados, especialmente no caso de feixes com largo

número de subcanais, as conexões são numeradas automaticamente na ordem crescente

fixando-se cada subcanal i (i = 1, 2, ... , NC) e variando-se sucessivamente o subcanal

adjacente j, para j > i. A aplicação desta regra de índexação à configuração vísualizada na

Figura 4.1.3-1 resulta na seguinte tabela para a numeração das conexões:

Tabela 4.1.3-1 Índices das conexões para o feixe na Figura 4.1.3-1.

Número da Conexão
k

Pares de Subcanais
ik jk

Seja

1
2
3
4
5
6

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

(k =1, 2,. ", NK; i =1, 2, """' NC) (4.1.3-1)

uma matriz retangular, de dimensão NKxNC, cujos elementos são o sistema duplo

!
+1, se i=ik ;

eki =-l, sei=A;

O, se i 7' ik e i 7' A.
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Para o feixe de varetas representado na Figura 4.1.3-1, mostra-se facilmente, com o

auxilio da Tabela 4.1.3-1, que a matriz [E] pode ser expressa como

-
rI -1 c

o
1 0-1 o
1 o o -1

[EJo l: 1 -1 o
(4.1.3-3)

1 o -lJo 1 -1

Além disso, a transposta de [E] é a matriz [E]T, de dimensão NCxNK., cujas linhas são as

colunas da matriz [E]:

I1
1 1 O O

JjT T -1 O O 1 1
[E] =[eik ]=, O

-1 O -1 O
(4.1.3-4)

l O O -1 O -1

A matriz [E] pode ser interpretada como um operador matricial que efetua as

operações de diferença entre os dois valores de uma mesma variável atribuidos aos pares de

subcanais adjacentes interligados por uma dada conexão. Em outras palavras, [E] define um

operador matricial que aplicado a um vetor-coluna {Ti} (i = 1, 2, ... , NC) o transforma em

outro vetor-coluna {ôTd (k= 1,2, ... , NK), tal que

ôTk =Ti, - TA (k =1, 2, ... , NK) .

Na notação matricial, esta propriedade pode ser expressa como

{ôT} = [E]{T}.

Usando a regra de produto matricial, a equação assume a forma

NC
ôTk = LeldTi (k =1, 2, ... , NK),

i=l

(4.1.3-5)

(4.1.3-6)

onde os coeficientes eld são todos iguais a zero, exceto se i = ik, quando eki = +1, ou se i = jk,

quando eki = -1. Portanto,

ôTk =ek · T +ek . T =T T (k=1,2, ...,NK)
lk lk 1k lk lk 1k
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A matriz transposta [E? efetua as operações de adição para todas as conexões em

tomo de cada subcanal. Mais exatamente, [E]T define um operador que transforma o vetor

coluna {Wk} (k = 1,2, ... , NK) em um outro vetor-coluna {Wi } (í = I, 2, ... , NC), cujos

elemento são

W i = I:e/dwk (í=1,2, ... ,NC),
kEi

(4.13-7)

onde a soma é efetuada para todos os elementos não nulos sobre a i-ésima linha da matriz

[E], isto é, para todas as conexões associadas ao subcanal í. Sob a forma matricial, esta

propriedade escreve-se como

(4.13-8)

Efetuando o produto matricial, esta expressão resulta em

pois os fatores eki serão todos iguais a zero, a menos que k seja o índice de uma conexão

associada ao subcanal í; neste caso, dependendo do valor atribuido ao índice k, o fator eik

valerá +1 ou-L

Empregando os conceitos dos operadores [E] e [Ef, demonstra-se facilmente que

expressões do tipo

podem ser escritas sob forma matricial

{q} = -[E]T[c][E]{T},

(4.13-9)

(4.13-10)

onde [C] denota uma matriz diagonal, de dimensão NKxNK, cujos elementos são os

coeficientes Ck (k = 1, 2, ... , NK). Particularmente, as duas últimas equações descrevem as

energias adicionadas aos subcanais como resultado das transferências térmicas nas várias

conexões. Nesse caso, Ck representa um coeficiente de transmissão de calor na região da

conexão considerada.

Em virtude de suas propriedades, os operadores [E] e [E]T são bastante úteis se se

deseja expressar as equações de balanço para subcanais na forma matricial.
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4.2 EQUAÇÕES DE BALANÇO PARA SUBCANAIS

As fonnas diferenciais das equações de balanço para os subcanais de um feixe de

varetas serão obtidas nesta seção mediante a integração das Equações (3.2.8-1) a (3.2.8-3)

sobre o volume de controle definido em um subcanal arbitrário.

4.2.1 Médias Espaciais

Sem perda de generalidade, o volume de controle em um subcanal arbitrário pode

ser aquele visualizado na Figura 4.2.1-1. A área de escoamento perpendicular à direção axial

é representada por A e a velocidade axial do fluido por u. O volume do volume de controle

pode ser expresso como

V=A&, (4.2.1-1)

onde A representa a área média de escoamento axial entre as posições axiais z - Az e z.

Supondo-se que a área de escoamento axial varie linearmente entre estas posições, a área

média será dada por

(4.2.1-2)

onde Az-~z e Az são as áreas das superficies nonnais à direção axial em z - .1.z e z.

_---~.A
u

Figura 4.2.1-1 Volume de controle genérico.

Existe um número arbitrário de conexões laterais com subcanais adjacentes (quatro

no caso da figura), cada uma das quais possui uma largura s, que pode variar de conexão

para conexão, e altura fixa Az. O fluido atravessa cada conexão com velocidade lateral
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qualquer Vk. A área de escoamento lateral de cada conexão equivale a

(42.1-3)

Para converter as equações integrais de balanço em suas respectivas formas

diferenciais faz-se necessária a utilização dos conceitos de médias volumétrica e superficial

introduzidos a seguir.

Seja P\jI uma grandeza escalar, vetorial ou tensorial qualquer associada a um fluido.

A média volumétrica instantânea de P\jI em um volume V do fluido é definida como

(Delhaye 1977, p. 39; 1981, p. 2)

I
« P\jI » = - Iv p\jIdV .

V
(4.2.1-4)

Analogamente, define-se a média superficial instantânea de P\jI sobre uma superficie de

área A do fluido como

(4.2.1-5)

Considere-se um volume V de uma mistura multuasica em que cada fase i ocupa

um volume Vi. A média volumétrica intrínseca de P\jI em Vi é

1
«P\jI »j = V. Iv, p\jIdV .

1

Então, a média volumétrica total de P\jI em V pode ser expressa como

I I
«P\jI» =-IvP\jIdV = L-Iv p\jIdV = L(uv)j «P\jI »j ,

V j V ' j

onde

representa a fração do volume total ocupada pela fase i.

(4.2.1-6)

(4.2.1-7)

(42.1-8)

De maneira similar, considerando-se uma seção reta do fluido de área total A em

que cada fase i ocupa uma área A;, o conceito de média superficial leva a

I
< P\jI >j = A IA; p\jIdA ,

1
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para a média superficial intrínseca de P\!I em A, e

para a média superficial total de P\!I em A. A razão

A
(u.) =-'

.~ 1 A

representa a fração da área total ocupada pela fase i.

(421-10)

(421-11)

No caso de uma mistura bifásica constituida de um líquido e de seu vapor, as

Equações (4.2.1-7) e (4.2.1-10) podem escrever-se como

«P\!I» = Uv «P\!I» g + (1- u v ) «P\!I »f, (42.1-12)

(421-13)

em que os subscritos denotam, respectivamente, a fase líquida e a fase gasosa; U é a fração

de vazio,

A
U =~

A A'

V
u=~

v V'

(42.1-14)

(4.2.1-15)

Note-se que os conceitos de médias produzem resultados inteiramente consistentes

com os fundamentos do escoamento multifásico, algo que ocorre sem a necessidade de

introduzir qualquer Iúpótese adicional acerca do comportamento das fases individuais. Uma

importante conseqüência da suposição de fases uniformemente distribuídas é a equivalência

de UA e Uv e das médias volumétrica e superficial, ou seja, UA=Uv =U e «p\!!» =<p\!!>.

A média temporal de P\!I(t) entre os instantes te t +.M é definida por

(4.21-16)

o intervalo de tempo <1t deve ser maior que o penodo das flutuações aleatórias da grandeza

P\!I e suficientemente menor que o penodo das variações no campo de escoamento que não

estão associadas à turbulência.
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4.2.2 Balanço Diferencial de Massa

Efetuando a integração do fluxo de massa sobre as superfícies permeáveis do

volume de controle representado na Figura 4.2.1-1, obtém-se

IA. p(u·n)d.A= L p(u·n)dA+ IA p(u·n)dA+ L:ekiI. p(u·n)dA,
eis z z-t,.z kEi k

ficando subentendido que a equação se refere a um subcanal arbitrário i. O aparecimento da

soma sobre as conexões associadas ao subcanal i no último termo da equação fica evidente

pelas razões expostas na Subseção 4.1.3.

A aplicação do conceito de média superfícial total conduz às relações seguintes

para as integrais dos fluxos de massa nas superfícies permeáveis do volume de controle:

A integral para o fluxo de massa sobre o volume de controle toma-se, portanto,

Pela defillição de média volumétrica total, a integral da densidade do fluido em V

escreve-se como

fvpdV =«p» AAz.

Em vista desta duas últimas expressões, o balanço integral de massa expresso pela

Equação (3.2.8-1) se transforma em

Dividindo por Llz e tomando o limite quando Llz tende a zero, vem

à à
A-«p »+- <pu> A+ L:eki <pv>k Sk =0.

àt àz kEi

Note-se que, no limite, Az- tll tende a Az e a área axial média A tende a A.
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Seja

m = fAP(u·n)dA = <pu> A= «pu» A

a vazão de massa axial instantânea, e seja

(4.2.2-2)

(4.2.2-3)

a vazão de massa transversal instantânea por unidade de comprimento axial que atravessa

uma dada conexão k como resultados de gradientes laterais pressão ou de obstáculos nos

subcanais. Em termos de m e Wk, a Equação (4.2.1-1) escreve-se como

(4.2.2-4)

onde i = 1,2, ... , NC, lembrando-se que NC é o número total de subcanais. A equação tem

dimensão de massa por unidade de comprimento e por unidade de tempo. O primeiro termo

representa a variação de massa no subcanal i por unidade de tempo e por unidade de

comprimento axial, e o segundo termo exprime a variação espacial da vazão de massa axial

no subcanal por unidade de comprimento axial. O último termo representa a soma das

vazões transversais por unidade de comprimento axial nas conexões associadas ao subcanal

em consideração.

Supondo-se que a distribuição de fases seja uniforme, a densidade do fluido bifãsico

pode ser expressa em termos das densidades das fases individuais e da fração de vazio como

p = «p» = <P >=apg +(l-a)Pl' (4.2.2-5)

onde o subscrito R é usado no lugar de f para que p expresse corretamente a densidade do

liquido monofásico quando a = o. Evidentemente, quando as condições bifãsicas forem

atingidas, a densidade Pl deverá ser substituida pela densidade Pr de saturação do liquido.

Resta incluir na Equação (4.2.2-4) a transferência turbulenta de massa através das

conexões. O intercâmbio flutuante de massa é expresso em termos de uma vazão de massa

fictícia por unidade de comprimento axial definida como

(4.2.2-6)

onde o subscrito Ík+-'>jk representa o intercâmbio líquido entre os subcanais Ík e A que se
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comunicam através da conexão k; o subscrito ik-+jk denota o escoamento do subcanal ik para

o subcanal)k. De maneira semelhante, definem-se as vazões de massa ficticias w~u e W~H

por unidade de comprimento associadas aos transportes turbulentos de momento linear e de

entalpia, respectivamente. Tais vazões de massa por unidade de comprimento são estimadas

com modelos empiricos. É possivel mostrar que no escoamento monofásico não há

intercâmbio líquido de massa entre os subcanais, de modo que

(4.2.2-7)

e, conseqüentemente,

Por fim, introduzindo W~M na equação da continuidade, obtém-se

A OPi Omi "( .M) O
i-+-~-+ L....eki w k +w k = .

Ot 02 kei

(4.2.2-8)

(4.2.2-9)

Considerando-se todos os subcanais e todas as conexões, esta equação pode ser escrita sob

a forma matricial mais compacta

(4.2.2-10)

onde [A] é uma matriz diagonal, de dimensão NCxNC, cujos elementos da diagonal são as

áreas Ai (i = 1,2, ... , NC), e [Ef é o operador matricial definido na Subseção 4.1.3.

4.2.3 Balanço Diferencial de Energia

Na Equação (3.2.8-3) para o balanço integral de energia, qual seja,

o
-JvPhdV=L. phu·(-n)dAat ers

+ JAe/, q"·(-n)dA+ JA
w

q"·(-n)dA+ JvpQdV, (4.2.3-1)

as integrais correspondentes à acumulação interna de entalpia e aos fluxos de energia através

das superficies permeáveis do volume de controle visuaJizado na Figura 4.2.1-1 são tratadas

seguindo-se uma linha de raciocinio semelhante à empregada na discussão dos termos

homólogos na equação para balanço de massa. Assim, utilizando-se os conceitos de média
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volumétrica e de média superfícial expressos pelas Equações (4.2.1-4) e (4.2.1-5), a duas

primeiras integrais da equação de balanço de energia podem ser escritas como

fvphdV =« ph» A&. (4.2.3-2)

fA""phn.(-n)dA=-<puh>Aiz+ <puh>Alz_6z - L;eki <PVh>k Sk&' (4.2.3-3)
. kei

Usando a lei de Fourier,

q" = -k'V'T, (4.2.3-4)

onde k é a condutividade térmica do fluido, a integral que descreve a potência térmica

adicionada ao volume de controle por condução nas superfícies permeáveis de entrada e

saída pode ser expressa como

" W W WfA q .(-n)dA=fA k-dA-fA. k-dA-L;ekif, k-dA
""e(s z. àz . z-1lZ êJz kEi ak ày

=(k~)A -(k~)A -L;e)k
W

) Sk&'
oz z oz z-6z kEi \ ày k

o gradiente lateral de temperatura na conexão k entre dois subcanais adjacentes Ík e jk é

aproximado por

em que Ck é parâmetro empírico definido como o quociente da distância e entre os

centróides dos subcanais e o comprimento efetivo Àc de condução térmica lateral. Com esta

aproximação, a integral de condução torna-se

fA q".(-n)dA=(kW)A _(kW)A -L;ekiCk(Tj -T)" )&,
eis az àz k " k k

z Z-D.z EI

onde Ck é um coeficiente de condução térmica definido por

(4.2.3-5)

(4.2.3-6)

Supondo-se que a potência adicionada ao volume de controle pelas superfícies

sólidas provenha unicamente da transmissão de calor entre as varetas combustíveis que
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delimitam o subcanal e o fluido nele contido, a integral do vetor fluxo de calor sobre as

superficies permeáveis pode escreve-se como

fA
w

q".(-n)dA= h.zL:PnlJlni <q">n,
na

(4.2.3-7)

em que lJlni denota a fração do perímetro Pn da vareta n orientado para o subcanal i, e <q">n

representa o fluxo de calor local médio da vareta; o somatório é efetuado para todas as

varetas que compõem o subcanal.

o fluxo de calor local médio <q">n é normalmente determinado, via modelo

térmico do combustivel, com a lei de Newton do resfriamento,

(4.2.3-8)

onde 11, denota o coeficiente local médio de transferência de calor na superficie da vareta,

T, é a sua temperatura superficial, e T representa a temperatura local média do fluido em

tomo da vareta.

o coeficiente médio de transferência de calor e a temperatura média do fluido em

tomo da vareta são tomados como médias ponderadas dos valores destas grandezas nos

subcanais que a envolvem, isto é,

L: <ll niTi
T = ",ie",n__

n L:<llni
ien

(4.2.3-9)

(4.2.3-10)

É importante ressaltar que o presente algoritmo para a determinação da potência

transferida por convecção ao fluido nos subcanais baseia-se na premissa de que os fluxos de

calor, os coeficientes de transferência de calor e as temperaturas sejam aproximadamente

uniformes em tomo de cada vareta combustivel.

Opcionalmente, se o modelo térmico não for utilizado, o fluxo de calor local médio

será dado por

(4.2.3-11)
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onde q~ representa a densidade linear de potência (potência por unidade de comprimento)

produzida na vareta combustível pelos processos de fissão nuclear, incluindo aí aquela

parcela de energia radiante que é absorvida pelo fluido; (1- i'.) exprime a fração da potência

total depositada no material do combustível. Ainda que a notação seja a mesma, este fluxo

não deve ser confundido com o fluxo térmico de convecção definido pela Equação (4.2.3-8).

Utilizando-se ou não o modelo térmico do combustível, a potência adicionada

diretamente ao fluido como resultado das interações do meio com as radiações provenientes

das reações nucleares na vareta é expressa em termos da densidade linear de potência

complementar fqq~. Assim, a integral para a geração interna de energia escreve-se como

JvpQdV = ô.zL:fq<Pniq~.
nei

(4.2.3-12)

Supondo-se que a densidade de potência gerada no fluido decresça linearmente

com o aumento da fração de vazio média, a., nas adjacências da vareta combustível, tal que

f q =fq , quando a n =O, e fq =O, quando a. =1, chega-se a

(4.2.3-13)

onde ~ é o valor de entrada para a fração da potência total gerada no fluido. A fração de

vazio média em torno da vareta é calculada com

(4.2.3-14)

em que as somas são efetuadas para todo os subcanaís que envolvem a vareta.

A densidade linear de potência produzida em uma dada posição axial z da vareta

combustível pelos processos de fissão nuclear que nela ocorrem pode ser expressa como

(4.2.3-15)

em que :C. e f, são os fatores axial e radial de potência; q:oo.. representa a densidade linear

média de potência das varetas combustíveis,

, q'otal
qmédia =~,

L:Ln
=1
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onde q'otal denota a potência total do feixe e Ln é o comprimento axial da região ativa da

vareta combustível.

o fator axial de potência em uma dada posição axial z é definido como a razão

entre a densidade linear local de potência e a densidade linear média de potência da vareta

combustível,

(42.3-17)

Se z = Oe z = Ln correspondem, respectivamente, ao inicio e fim da região ativa, a densidade

linear média de potência da vareta é então dada por

Define-se o fator radial de potência da vareta combustível pela relação

-,
f,n=~', ,

qmédia

(42.3-18)

(42.3-19)

o fator f",n é obtido em cada posição axial da vareta por interpolação linear em tabelas

fornecídas pelo usuário para as distribuições axiais de potência. Os fatores radiais de

potência das varetas, t,n, são também especificados via entrada de dados.

Somando as Equações (4.2.3-7) e (4.2.3-12), obtém-se

onde

q; = I;<Pn,[Pn <q'>n +(l-an)fqq~]
n<ti

(42.3-20)

(42.3-21)

representa a potência térmica por unidade de comprimento adicionada ao fluido no volume

de controle do subcanal i pelas varetas combustíveis que compõem esse subcanal. O fluxo

de calor <q">n será dado pela Equação (42.3-8), se o modelo térmico do combustível for

utilizado, ou pela Equação (4.2.3-11), em caso contrário. Selecionando ou não o modelo

térmico, a densidade linear de potência q~ será calculada com a Equação (4.2.3-15).
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Retomando ao balanço de energia, a substituição das Equações (4.2.3-2), (4.2.3-3),

(4.2.3-5) e (4.2.3-20) na Equação (4.2.3-1) resulta em

3
Mz-«ph» +<puh>AI - <puh>AI + AzI:eki <PVh>k Skàt z IZ-.6Z kei

(4.2.3-22)

o fluxo de energia flutuante com o tempo que atravessa a conexão k entre os

subcanais adjacentes ik e}k é definido por

onde

-;H- -.
w k (h -h )

lk Jk (4.2.3-23)

(4.2.3-24)

representa uma vazão de massa líquida por unidade de comprimento axial, flutuante com o

tempo, que atravessa a conexão k. O subscrito H indica que essa vazão de massa está

associada ao transporte turbulento de energia. A vazão W~H é normalmente calculada por

relações empirícas. Uma equação semelhante será empregada na próxima subseção para

descrever o intercâmbio turbulento de momento. Os transportes turbulentos de energia e de

momento linear através das superficies axiais do volume de controle são supostos pouco

importante em comparação com os demais contribuições envolvidas, sendo, por isso, aqui

desprezados.

A energia adicionada por unidade de tempo ao volume de controle no subcanal i

como resultado da transferência lateral turbulenta de entalpia nas várias conexões pode ser

expressa como

(4.2.3-25)

onde se suprimem as barras que indicam as médias temporais das variáveis.

Adicionando esta relação ao segundo membro da Equação (4.2.3-22), dividindo a

expressão resultante por Az e tomando o límite quando Az tende a zero, a equação para o
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balanço diferencial de energia térmica toma-se

à à
A- «ph» +- <puh > A + 2:eki <pvh >k Sk

àt àz kEi

(423-26)

o acúmulo de energia no volume de controle pode ser expresso em termos de uma

entalpia especifica estática definida por

h _ «ph»
est-

«p»
(4.23-27)

Daí, desde que as fases sejam uniformemente distribuídas no volume de controle, resulta

A estalpia específica associada ao movimento do fluido, definida por

hdjn =h= <puh> = <pvh>
<pu> <pv>

(4.2.3-28)

(4.2.3-29)

denomina-se a entalpia especifica dinâmica. A igualdade dos dois últimos termos indica que

a definição se aplica tanto à direção axial quanto à direção vertical. Supondo-se que as

entalpias das fases sejam uniformes sobre as seções retas do subcanal, valem as relações

h= u<pu>g hg +(l-u)<pu>f hf--'----"---"._-'--'----=--.:.. ,
<pu>

para a direção axial, e

h
= U <pv >g hg +(1-u) <PV>i hf
-----"---"._-----=--.:..,

<pv>

para a direção transversal.

(4.2.3-30)

(4.23-31)

o título dinâmico de vapor nas direções axial e transversal é dado pela razão entre

os respectivos fluxos de massa de vapor e o fluxo de massa total, ou seja,

U<pu>g
X=---"

<pu>

U<pv>g

<pv>
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A fração complementar de massa líquida é, então,

1-X= (l-a)<pu>f = (l-a)<pv>r .
<pu> <pV>

(4.2.3-33)

Portanto, em termos do titulo dinâmico, a entalpia específica dinâmica escreve-se corno

(42.3-34)

donde

(42.3-35)

A diferença entre a entalpia dinâmica e a entalpia estática é dada por

ap h +(l-a)p,h,
h - h"" = Xh + (1- X)h, - -,,-g.:.g'--_-..:...c..:''--.:::.-'

g apo +(1-a)p,
o -

que, com algumas simplificações algébricas, resulta em

onde p=apg +(1-a)Pi e

\jI = (l-a)XPi -a(1-X)pg.

Para pe = Pr e he = !Ir a Equação (42.3-36) redunda na função especial \jI,

(42.3-36)

(42.3-37)

(42.3-38)

introduzida por Tong (1965, p. 208). A grandeza hfg denota o calor latente de vaporização.

A função \jI pode ser interpretada como uma correção para o deslizamento das

fases na equação da energia. Na ausência de deslizamento, pode-se mostrar que \jI = O. Com

efeito, substituindo a Equação (3.2.1-11) que exprime a fração de vazio em termos da razão

de deslizamento S,
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na Equação (4.2.3-38), obtém-se

X(l- X)(S -1)
\jf= .

XVg +(1-X)Svf

(4.2.3-39)

Evidentemente, \jf = O quando S = U/Uf = 1. Neste caso particular, as entalpias dinâmica e

estática serão equivalentes. Note-se que a equivalência destas duas entalpias ocorre também

no escoamento monofásico.

A substituição das fórmulas

«ph» =« p» h"" = ph"",

<puh> A =<pu > Ah = rnh,

<pvh> s =<pv > sh= wh

na Equação (4.2.3-26) conduz à expressão

o o
A-(ph",,) +-(rnh) + L,eki(whA

àt êJz kei

(4.2.3-40)

para o balanço diferencial de energia térmica no volume de controle genérico visualízado na

Figura 4.2.1- L

Da Equação (4.2.3-38) obtém-se

De posse desta expressão, a derivada temporal na Equação (4.2.3-40) pode ser expandida

como se segue:

o o o oh op à\jfoh-(ph )=-(ph)__(h \jf)=p-+h--h. -
àt "" àt àt "fg àt àt .g oh àt

=(p_~ à\jf)oh +hoP.
goh àt àt

Sendo dependente apenas da pressão do sistema, a qual é, por suposição, aproximadamente

invariável com o tempo, o calor latente de vaporização hfg pode ser mantido constante na

derivação. Substituindo esta relação na Equação (4.2.3-40), obtém-se a fórmula diferencial
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final apropriada à descrição do transporte de energia ténnica no volume de controle de um

subcanal arbitrário i,

(4.2.3-41)

Como no caso do balanço diferencial de massa, considerando-se todos os NC

subcanais e todas as NK conexões do feixe de varetas, a equação pode ser escrita sob a

seguinte forma matricial:

[ip-hfg ~)]~{h}+[A :}h}+~ {mh} +[Ef{wh}

= {q'} +~ {~k :)A}-[E]T[C][EHT}-[E]T[W'H][EHh}, (4.2.3-42)

onde [ ], excetuando [E] e [E]T, denota matrizes diagonais e { } representa vetores-coluna;

[E] e [E]T são os operadores matriciais definidos na Subseção 4.1.3. Todos os vetores

possuem dimensão NC x 1, exceto {wh} que tem dimensão NK x 1. Excluindo [C] e [wm],

ambas com dimensão NK x NK, as demais matrizes diagonais possuem dimensão NC x NC.

4.2.4 Balanço Diferencial de Momento Axial

o balanço de momento linear tem de ser separado em duas componente: uma, na

direção axial, e outra, na direção transversal. O balanço de momento axial será desenvolvido

a seguir. Pelo fato de exigir a consideração de um volume de controle especial, a

componente transversal será tratada à parte, na próxima subseção.

Reportando-se à Equação (3.2.8-2), o balanço de momento linear na direção axial

pode ser expresso como

onde ez é um vetor unitário na direção axial. Se u representa a componente axial do vetor
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velocidade 11, então u = U·Cz e a equação de balanço toma-se

a
-:::- IvpudV = L puu· (-n)dA+ IA p(-n)·czdA + IA p(-n)·czdAdt ''"eIs eis w

(4.2.4-1)

Usando O conceito de média volumétrica expresso pela Equação (4.2.1-4), a

primeira integral escreve-se como

IvpudV =« pu» V =« pu» At;.z, (4.2.4-2)

onde A denota, como antes, a área média de escoamento axial no volume de controle

mostrado na Figura 4.2.1-1.

Efetuando a segunda integral sobre as seções de entrada e saida do volume de

controle, obtém-se

Empregando a definição de média superficial, conforme Equação (4.2.1-5), vem

IA. puu·(-n)dA = -< pu 2 > AI +<pu2 > AI
el S Z z-Llz

l:eki <PUV>k SkAz .
kei

(4.2.4-3)

A resultante na direção axial das forças de pressão que agem nas seções de entrada

e saida do volume de controle é dada por

IA p(-n)·czdA=-<p>AI +<p>AI
eis Z Z-.óZ;

(4.2.4-4)

onde <p> é a pressão média na seção reta considerada.

Se a área do subcanal variar axialmente, uma força de pressão extra será exercida

pelo fluido sobre as paredes laterais. Supondo-se que a pressão e a área de escoamento

variem linearmente entre z - Az e z, o módulo da componente axial dessa força pode ser

aproximado por
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onde

é a pressão média e a integral no segundo membro representa as projeções das superficies

laterais sobre um plano normal á direção axial. Considerando-se que a área axial varia

linearmente entre z - él.z e z, pode-se mostrar que

A força de pressão total sobre o volume de controle na direção axial será, portanto,

(42.4-5)

A integral do tensor tangencial de viscosidade

descreve as forças de resistência hidráulica que as superficies sólidas exercem sobre o fluido.

Usualmente, considera-se que a ação dessas forças causa uma perda de pressão total por

atrito e uma perda de pressão por resistência local (Idelchik, 1996, p. 36).

As perdas por atrito é uma conseqüência da viscosidade dos líquidos e gases reais

em movimento e resultam da transferência de momento entre moléculas (no escoamento

laminar) e entre partículas (no escoamento turbulento) das camadas adjacentes de fluido que

se movem a diferentes velocidades. As perdas localizadas provêm dos distúrbios locais no

escoamento, tais como obstruções provocadas por grades espaçadoras. A fração da pressão

total necessária para vencer as forças de resistência hidráulica é irreversivelmente perdida.

As reduções de pressão por atrito e por resistência local são adicionadas de acordo

com o princípio de superposição de perdas, de forma que a resultante das forças de

viscosidade exercidas sobre o fluido pode escrever-se como

A perda de pressão total por atrito é avaliada com a fórmula de Darcy-Weisbach,

I él.z 2
L1Patrito =--f--<pu >,

2 Dw

(u ~O)
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onde f é um coeficiente de atrito determinado através de relações empíricas; Dw é o diâmetro

hidráulico definido pela Equação (4.1.1-1). A perda de pressão local pode ser calculada com

I 2
t.Plocal = --I;; < pu >,

2
(u?O)

em que I;; é um coeficiente de resistência hidráulica que depende das caracteristicas do

distúrbio local no escoamento. O sinal menos foi introduzido nas duas últimas relações

porque as forças de viscosidade sempre opõem ao sentido do movimento; no caso de a

velocidade ser negativa, o sinal será mais. De posse destas duas relações, a resultante das

forças de viscosidade escreve-se como

1(!iz J 2-S (Y-n)-e dA=-- f-+I;; <pu >A.
A w z 2 D

w

A integral para a força gravitacional pode ser escrita como

Svp(g-ez)dY = - «p» gcoseMz,

(4.24-6)

(4.2.4-7)

onde e é o ângulo que o eixo longitudinal do subcanal faz com a vertical: e = 0°, para um

escoamento vertical ascendente; e = 90°, para um escoamento horizontal; e e = 180°, para

um escoamento vertical descendente.

A substituição das Equações (4.2.4-2) a (4.2.4-7) na Equação (4.2.4-1) leva a

-«p >z -<p >z_,;z)A-~(f~ +I;;J <pu
2

> A

-« p» gcoseMz. (4.2.4-8)

A transferência de momento turbulento entre subcanais adjacentes será introduzida

na equação de maneira semelhante à inclusão do termo de energia térmica turbulenta na

equação da energia. O fluxo de momento flutuante com o tempo que atravessa a conexão k

no sentido do subcanal Ík para o subcanal jk é defilÚdo por

lU - -
Wk (u -u· )lk lk
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onde

(4.2.4-10)

representa uma vazão de massa líquida por unidade de comprimento axial, flutuante com o

tempo, que atravessa a conexão k. O subscrito U indica que essa vazão de massa está

associada ao transporte turbulento de momento. Tal como

determinada por relações empiricas.

W'M
k

A força axial total sobre o volume de controle no subcanal í causada pela

transferência lateral turbulenta de momento nas várias conexões pode, então, ser expressa

como

(4.24-11)

onde se omitem as barras que indicam as médias temporais das grandezas.

Adicionando a Equação (4.2.4-11) ao segundo membro da Equação (4.2.4-8),

dividindo a expressão resultante por !l.z e tomando o límite quando !l.z tende a zero, o

balanço diferencial de momento axial assume a forma

o o 2 o<p>
-« pu» A +-:::- < pu > A + 2:eki < puv >k Sk = -A--'---
8t oz kei OZ

(4.24-12)

onde ç é o coeficiente de resistência hidráulica por unidade de comprimento axial.

A vazão de massa axial, In, e a vazão de massa transversal por unidade de

comprimento, w, são definidas pelas Equações (4.2.2-2) e (4.2.2-3) como

m=<pu >A=«pu »A,

w = <pv > s = «pv» s.

(4.2.4-13)

(4.2.4-14)

De acordo com a Equação (4.2.1-13), o fluxo de momento axial é dado por
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e o fluxo de momento transversal por

< pUV > =a < puv >g + (l-a) <puv>[.

o título dinâmico de vapor nas direções axial e transversal é dado pela razão entre

os respectivos fluxos de massa de vapor e o fluxo de massa total, isto é,

a < pu >g
X=

<pu>

A fração complementar de massa liquida é,

1-x= (l-a)<pu>e (l-a)<pv>[

<pu> <pv>

Considerando-se que as distribuições de densidade e de velocidade das fases sejam

uniformes sobre as áreas seccionais do subcanal, as expressões para os fluxos de momento

podem ser rescritas como

(4.2.4-15)

(4.2.4-16)

uma vez que

Por raciocínio análogo, as equações para o título dinâmico combinadas com as

Equações (4.2.4-13) e (4.2.4-14) resultam em

m1-x
<pu>e=Peue =---,

A l-a

w l-X
<pv>t=Peve =---.

s l-a
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Expliciiando as velocidades nas quatro últimas equações, vêm

m X
u =---

g A ClP
g

,

m (l-X)
u =

e A (l-Cl)Pe '

w
v =

g s ClP g

w (l-X)
v, =

s (l-Cl)Pe

(4.2.4-21)

(424-22)

(424-23)

(4.24-24)

Em vista das Equações (4.2.4-17) a (4.2.4-24), as Equações (42.4-15) e (42.4-16)

para os fluxos de momento axial e transversal se transformam em

e

,
<puv>s=wu ,

onde

é a velocidade de transporte de momento axial. A grandeza

(4.2.4-25)

(4.24-26)

(4.2.4-27)

(4.2.4-28)

é freqüentemente denominada volume especifico efetivo para o transporte de momento.

Para um escoamento homogêneo, no qual as fases se movem à mesma velocidade, a

fração de vazio será descrita por

em conformidade com a Equação (32.1-11). Resolvendo esta equação para X, obtém-se a
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relação

A substituição desta na Equação (4.2.4-28) conduz a

, 1
v=------

ap g +(l-a)PI '

o que indica que, no escoamento homogêneo, o volume específico efetivo para o transporte

de momento é justamente o inverso da densidade da mistura bifásica. Observe-se que nesse

caso a velocidade de transporte de momento axial reduz-se a velocidade axial do fluido, isto
. ,
e, U = u.

Empregando a Equação (4.2.4-25), o termo de perda de pressão por viscosidade

pode ser reformulado como

(4.2.4-29)

onde q,2 é um parâmetro empírico denominado multiplicador de atrito bifásico (Collier e

Thome, 1996, p. 34).

Por fim, em virtude das Equações (4.2.4-13), (4.2.4-25), (4.2.4-26) e (4.2.4-29), o

balanço diferencial de momento axial expresso pela Equação (4.2.4-12) se transforma em

Ôffi, à (') (') A Op, I [fq,2Vt ç' 'J m, I I--+- mu ,+L:eld wu k=- i--- --+ v - m,
àt àz ke' àz 2 Dw . Ai,

-A,p,gcose- L: eldw;U (Ui. -Uj,)'
kei

(4.2.4-30)

A equação refere-se a um volume de controle em um subcanal arbitrário i. Considerando-se

todos os NC subcanais e todas as NK conexões do feixe de varetas, a equação acima assume

a seguinte forma matricial:

~{m}+ à {mu'} + [E]T {wu'} = -[A] ~ {p}_{.!.[fq,2V1 +Ç'v'Jm Im I}
àt àz az 2 Dw A

-{Apgcose} -[E]T[w,u](E]{u}, (4.2.4-31)
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onde [ ], excetuando [E] e [E]T, denota matrizes diagonais e { } representa vetores-coluna;

[E] e [E]T são os operadores matriciais definidos na Subseção 4.1.3. Todos os vetores

possuem dimensão NC x 1, exceto {wu} que tem dimensão NK x 1. As matrizes diagonais

[A] e [w'U] têm dimensões NC x NC e NK x NK, respectivamente.

4.2.5 Balanço Diferencial de Momento Transversal

A discussão que se segue acerca do balanço de momento transversal na interface de

conexão entre dois subcanais adjacentes fundamenta-se nos escritos de Rowe (1973),

Stewart et ai. (1977, 1985), Veloso (1978) e de Todreas e Kazimi (1990b).

A componente transversal do balanço de momento linear na interface de conexão

entre dois subcanais adjacentes será desenvolvida mediante a aplicação da Equação (3.2.8-2)

ao volume de controle especial V' representado na Figura 4.2.5-1. Este volume de controle

é delimitado lateralmente pela super:ficies das varetas associadas à conexão e pelos planos

que contêm os centróides dos subcanais adjacentes e os eixos centrais das varetas. As faces

inferior e superior de V' são as superficies A'z-1>z e A'z perpendiculares á direção longitudinal

em z - Az e z, respectivamente. Definindo o volume de controle V' desta maneira, a soma

de todos os V' será igual ao volume total do feixe ocupado pelo fluido. A área lateral da

interface de conexão é igual ao produto da largura s da conexão pela altura Az do volume de

controle.

u

\ ,
"-_.. ~ _.~.

Centróide
doSubcanal

Superficie A'

v

Figura 4.2.5-1 Volume de controle para o momento transversal.
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Os subcanais adjacentes i e j são acoplados por uma vazão de massa transversal por

unidade de comprimento axial definida por

w =<pv > s=«pv» s, (4.2.5-1)

onde <pv> denota o fluxo de massa que atravessa a conexão. Deve-se ter em mente que, por

convenção, esse fluxo será positivo será se o escoamento lateral ocorrer do subcanal de

índice menor para o subcanal de índice maior.

Para simplificar a formulação do balanço de momento transversal, supõe-se que a

direção do escoamento seja determinada apenas pela orientação da conexão e que o fluido

perca o sentido de direção quando atravessa a conexão. Assim, em cada volume de controle

do momento transversal, o escoamento é unidimensional e ocorre somente em um certa

direção y perpendicular à interface da conexão.

Por analogia com o desenvolvimento da equação para o balanço de momento axial

na subseção precedente, a componente da Equação (3.2.8-2) na direção y escreve-se como

Õ
-fv·p(u·ev)dV= IA p(u·ey)u·(-n)dA+IA +A p(-n)·ey.dAôt .I e!s eIs w

(4.2.5-2)

onde e, é um vetor unitário normal à superflcie s8z.

Empregando a definição de média volumétrica expressa pela Equação (4.2.1-4), a

integral que descreve o acúmulo de momento no volume de controle assume a forma

(4.2.5-3)

onde v representa o módulo da componente transversal do vetor velocidade u e

A' = .!-(A' + A' )2 z-fu; z

é a área axial média do volume de controle V'.

A integral do fluxo de momento que entra no volume de controle V' através das

seções permeáveis pode ser expandida como segue:

IA,!> p(u· ey)u· (-n)dA = -fA~puvdA + I~_,jzpuvdA - L
k
1.LllPV(U' n)dA,

<CE
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em que as duas primeiras integrais no segundo membro exprimem os momentos laterais por

unidade de tempo transportados pelo escoamento axial através das superficies A'z e A'z_/',z.

Em vista da definição de média superficial pela Equação (4.2.1-5), estas integrais podem ser

escritas como

o termo

foi introduzido originalmente na equação do momento transversal por Stewart et alo (1977)

e expressa de forma aproximada a soma dos momentos por unidade de tempo que saem de

V' através de todas as conexões adjacentes à conexão k entre os subcanais i e j mostrados na

Figura 4.2.5-1.

,0 Direção de( -f-) t: Referência

"-----" . '. /
I~ ~,.... ". / "
f~ .~..\

""~Vy -+- ;
fi, Subcam~!, .

.~... /

........... \;Ii; Sentido Positivo
\. --S para Conexão 2

Figura 4.2.5-2 Ângulos de referência das conexões.

Atribuindo a cada conexão "um ângulo 13", medido em relação a alguma direção de

referência arbitrária, tal como ilustra a Figura 4.2.5-2, Stewart e colaboradores propuseram

a correlação

2: J,.",pv(u.n)dA= 2:(crCs <pv2 >scosdl3)",Az,
Kek KEk

onde dl3 é a diferença entre o ângulo atribuido à conexão "e o ângulo da conexão de

interesse, isto é, dl3 = 13", - I3k. O coeficiente empírico Cs, que pode assumir valores entre

zero e um, leva em conta a imperfeição do acoplamento das conexões, principalmente
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porque o fluxo de momento em uma dada conexão pode ser afetado pelas condições nas

conexões adjacentes a montante. O parãmetro inteiro cr vale +1 quando uma vazão lateral

positiva flui para dentro dos subcanais i e j na Figura 4.2.5-2, e vale -1 quando a vazão

lateral positiva está saindo dos subcanais.

Considerando-se as expressões introduzidas nos dois parágrafos precedentes, a

primeira integral no segundo membro da Equação (4.2.5-2) pode ser escrita como

iA,!, p(U . ey)u -(-n)dA == -< puv > A'lz + < puv > A'lz_iIZ

- L (crCs < pv 2 > s cosô~).. Liz .
..ele

(4.2.5-4)

A principal força responsável pelo o escoamento transversal numa dada conexão

decorre do desequilíbrio de pressões nos subcanais adjacentes i e j. Supondo-se que o

escoamento transversal positivo ocorra de i para j, a força lateral total exercida sobre o

fluido em V' pode ser aproximada por

(4.2.5-5)

onde <p> denota a média superficial das pressões que agem sobre a seção lateral do volume

de controle.

A resultante das forças de viscosidade exercidas sobre o volume de controle V' é

definida por

1
IA (V -n)]- eydA == --K < pv2 > sLiz,

• w 2 (4.2.5-6)

em que K é um coeficiente global de resistência hidráulica que inclui as perdas por atrito e

por resistência local. Para feixes de varetas típicos, K é da ordem de um ou menos.

Se a direção de referência escolhida para ~ for paralela ao plano que contém o eixo

do feixe e a vertical, o ângulo de referência ~ permitirá a avaliação da força gravitacional

lateral em feixes inclinados. Assim, a força gravitacional sobre o volume de controle V' será

dada por

(4.2.5-7)

onde e é o ângulo que o eixo do feixe faz com a vertical.
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A substituição das Equações (4.2.5-3) a (4.2.5-7) na Equação (4.2.5-2) conduz a

o -
-«pV» A'&. =-<puv> A'I +<puv>A'1at z z-l\z

- I:(crC, <pv2
>scosLl.~)K&.+«P>i

KEk

< p >, )sLl.z,

1 2 ---K<pv >s&.-«p»gA'&.senecos~.
2

Dividindo esta expressão por Ll.z e tomando o limite quando &. tende a zero, obtém-se a

equação diferencial que descreve o balanço de momento transversal na conexão k entre dois

subcanais adjacentes ik ek

~« pv» A' + o < puv > A' + I:(crC, < pv2 > s cosLl.I3)K =
Ot oz KEk

« p >, - < P >J' )s-..!cK < pv2 > S -« p» gA' sen8cosl3.
k k 2 (4.25-8)

Desprezando-se o cisalhamento do fluido em V', o termo correspondente à difusão

de momento turbulento não aparece na equação do momento transversal.

As únicas dimensões que podem ser facilmente especificadas no volume de controle

da Figura 4.2.5-1 são a altura 6.z e a largura s da conexão. Por causa da complexidade da

geometria e do campo de escoamento na região da conexão, a determinação precisa dos

centróides dos subcanais e, portanto, da àrea axial A' do volume de controle V' mostra-se

bastante complicada, a menos que inúmeras hipóteses simplificativas sejam consideradas. A

fim de contornar tais dificuldades, o volume de controle V' = A'&. é expresso em termos de

um comprimento fictício f! definido por

tal que

A'
f!=-,

s

V' = sfl&..

(4.2.5-9)

(4.2.5-10)

o comprimento f! é aproximadamente igual à distãncia entre os centróides dos subcanais

adjacentes, Em conseqüência desta definição de f. , a soma dos volumes de controle para o

momento transversal, V', poderá diferir da soma dos volumes de controle dos subcanais, V,
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usados na derivação das equações para os balanço de massa, energia e momento axial. Na

prática, contudo, a diferença não é significativa e os resultados de cálculo indicam que os

efeitos sobre a precisão da solução são de pouca importância.

A substituição de A' por s.€ na Equação (4.2.5-8) resulta em

ô a
-«pv»s+-::-<puv>s+ L:[crC s <PV Z > (sl.€) cosL'1I3]" =
àt OZ "ele

1
(sl.€)«P>i -<P>j" )--K(s/.€)<pvz >-«p»gssenecosl3.

k k 2
(4.2.5-11)

Os parâmetros C" K e (si .€) dependem das caracteristicas geométricas e hidrodinâmicas do

feixe e são normalmente determinados com base em investigações experimentais.

O fluxo de momento transversal transportado pelo escoamento axial é descrito pela

Equação (4.2.4-26), qual seja

< puv > s = wu' , (4.2.5-12)

em que u' é a velocidade de transporte de momento axial definida pela Equação (4.2.4-27).

Supondo-se que as distribuições de densidade e de velocidade das fases sejam

uniformes sobre as interfaces das conexões, o fluxo de momento transversal <pY> pode

escrever-se como

que, em vista da Equações (4.2.4-19) e (4.2.4-20), se transforma em

2 W2V'
<pv >=-z-,

s

onde v' é o volume específico efetivo definido pela Equação (4.2.4-28).

(4.2.5-13)

Substituindo as Equações (4.2.5-1), (4.2.5-12) e (4.2.5-13) na Equação (4.2.5-11),

obtém-se

àw +~(wu')+ L: [crCs ~(sl .€)v'wz cosL'1f3]"
i'It êtz "ek S

+~ZK(sl.€)v' Iw Iw = (si .€)(Pi -P f ) -pgssenecosf3.
2s k k
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Embora tenham sido incluidos por uma questão de generalidade, o terceiro e o

último termos da Equação (4.2.5-14) serão omitidos na forma final da equação diferencial

que será utilizada para descrever o balanço de momento transversal. A exclusão do termo de

fluxo de momento transversal justifica-se pelo fato de as velocidades laterais no interior dos

subcanais serem pequenas em comparação com as velocidades axiais. O último termo pode

ser suprimido porque raros são os problemas que requerem a consideração da componente

lateral da força gravitacional. Portanto, a componente transversal do balanço de momento

linear na interface de conexão k entre dois subcanais adjacentes ík eA reduz-se a

onde

Owk + o (wu'h +C~ (si eh w k = (S!e)k(P,· -P; ),
Ot oz k k

C~ = (K v' 1:' 1)\ .
2s k

(4.2.5-15)

(4.2.5-16)

A Equação (4.2.5-15) equivale àquela utilizada por Rowe (1973) no desenvolvimento do

programa computacional COBRA-me.

Considerando-se todos os NC subcanais e todas as NK conexões do feixe de

varetas, a Equação (4.2.5-15) pode ser escrita sob a forma matricial

o o
-{w} +-{wu'} + [(si e)C'kw} = [(si e)][E]{p} ,
àt Oz

(4.2.5-17)

onde {w} e {wu'} são vetores-coluna de dimensão NK x 1, {p} denota um vetor-coluna de

dimensão NC x 1, as matrizes diagonais [(si e)] e [(si e )C'] possuem dimensão NK x NK., e

[E] é o operador matricial definido na Subseção 4.1.3.

4.2.6 Sumário das Equações Diferenciais de Balanço

Apresentam-se, a seguir, as formas finais das equações diferenciais de balanço para

subcanais desenvolvidas nas quatro subseções precedentes:

Balanço de Massa

op. Om M
A-'+--' + "'e(w +w' )=0
'". " "-'Ia k k

UL uZ kei
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Balanco de Energia

A'(P-hrg ~) ah, +A,h, ap, +i!...(rnh), + I, eki (Wh)k
dh , at at az k.,

=q;+~ (k õT
) A,-I,ekiCk(T'k -TJ)-I,eldw~H(h'k-h))

oz ez i kei kEi

Balanço de Momento Axial

am, 3 (') (') ap. 1 (f<j>2 ve r' 'J m, I I--+- mu ,+ I,eki ViU k =-A,-'-- --+", v - m,
at az ke' 3z 2 Dw . A,,

Balanço de Momento Transversal

(4.2.6-2)

(4.2.6-3)

(4.2.6-4)

A Equações (4.2.6-1) a (4.2.6-4) formam, juntamente com a equação de estado,

p, = PtCh" p*), (4.2.6-5)

onde p* é a pressão de referência do sistema, o conjunto básico de equações cuja solução

por via numérico-computacional fornece as distribuições das grandezas do fluido nos

subcanais de um feixe de varetas.

As equações diferenciais serão resolvidas através do método das diferenças finitas.

Os campos de solução compor-se-ão dos seguintes vetores de variáveis primárias associadas

ao escoamento do fluido, seja em regime monoIasico ou em regime bifásico, com as fases

liquida e gasosa uniformemente distribuídas no espaço:

{m,} - vazão de massa axial (kgfs),

{Wk} - vazão de massa transversal por unidade de comprimento (kgfms),

{p,} - densidade de massa (kgfm3
),

{h,} - entalpia dinâmica especifica (Jlkg),

{p,} - pressão (pa).
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4.3 EQUAÇÕES DE DIFERENÇAS FINITAS

As equações de derivadas parciais desenvolvidas na seção precedente aplicam-se a

subcanais de um feixe de varetas, lateralmente abertos, que trocam entre si massa, energia e

momento. As equações contêm derivadas parciais em relação ao tempo e em relação á

coordenada espacial paralela ao eixo longitudinal do subcanal. Dividindo-se o feixe em um

número finito de segmentos axiais e indexando-se convenientemente as células (ou malhas)

resultantes dessa discretização axial dos subcanais, as derivadas espaciais podem ser

substituidas por quocientes de diferenças algébricas das variáveis envolvidas. As derivadas

parciais em relação ao tempo são também aproximadas por diferenças dividindo-se o tempo

de duração de um dado transitório em um certo número de intervalos de tempo. Desta

maneira, as Equações (4.2.6-1) a (4.2.6-4) são transformadas ás formas de diferenças finitas

e resolvidas numericamente. O desenvolvimento das equações de diferenças finitas para os

balanços de massa, de energia e de momentos axial e transversal constitui o objeto desta

seção.

4.3.1 Discretização Axial dos Subcanais

Sejam os subcanais de um feixe de varetas, todos de um mesmo de comprimento L,

divididos em um número finito NDZ de segmentos axiais, tal como ilustra a Figura 4.3 .1-I.

As malhas ou células resultantes da discretização axial são numeradas seqüenciamente de 2 a

NDZ + 1. As duas malhas extras nas extremidades são ficticias e não participam diretamente

dos cálculos, sendo utilizadas apenas para o estabelecimento das condições de contorno do

problema. A malha 1 representa a região de entrada do subcanal e a malha NDZ + 2

representa a região de saída. A malha 2 é a primeira malha ativa e a malha NDZ + 1 é a

última. As interfaces das malhas ativas são numeradas de j = 1 a j =NDZ + I. O nivel axial

j =1 corresponde à entrada do subcanal (z =O) e o nível axial j =NDZ + 1 corresponde à

saída (z = L). As posições dos níveis axiais intermediários dependem do comprimento &;

especificado para cada célula, O qual pode variar de célula para célula. A célula de índice j

está compreendida entre as posições axiaís Zj e Zj_1, tal que

(4.3.1-1)

onde~ é o comprimento axial especificado para a referida célula.
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Além das interações na direção axial com as células inferior e superior, uma célula

em um dado subcanal pode interagir lateralmente com as células homólogas nos subcanais

adjacentes. Mais especificamente, se dois subcanais adjacentes i e j forem conectados por

uma interface de conexão k, a célula de indice j no subcanal i se comunicará com a célula de

mesmo índice no subcanalj através de uma seção de escoamento lateral de área skLi.zj .

Malha
NDZ+2

NDZ+lr--i...:(S_aida_·-)~---T

Malha

NDZr--i-_-r

lr""9--...f
Malha

1
_~da

Figura 4.3 .1-1 Discretízação axial de um subcanal.

As localizações na célula computacional das cinco variáveis primárias associadas ao

escoamento do fluido em um dado subcanal - vazão de massa axial, m; vazão de massa

transversal por unidade de comprimento, w; densidade de massa, p; entalpia especifica, h; e
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pressão, p - são mostradas na Figura 4.3.1-2. A vazão de massa axial, a pressão e a área de

escoamento axial, A, são definidas sobre as faces inferior e superior da célula, sendo por isso

indexadas pelos números atribuídos aos niveis axiais. A densidade e a entalpia posicionam-se

no centro da célula e são identificadas pelo respectivo índice. A vazão de massa transversal e

a largura da conexão, s, são definidas sobre as interfaces laterais na posição média entre os

níveis axiais e são também indexadas pelo número da célula. Evidentemente, além do indice

j, as variáveis m, p, h e A requer também o indice i para indicar o subcanal a que se referem;

as variáveis w e s são afetadas pelo índice k da conexão.

fi1j

PJ
AJ

Tú'j .hJ )w é>z'J ,

J"
,,,

--'.

~:~
'--... ...,, ,

PJ.] AJ.]
ffij_l

Figura4.3.1-2 Disposição de variáveis em uma célula.

Não há inconveniência em redefinir a variável pressão, p, como a diferença entre a

pressão média superficial local e a pressão média á saida do subcanal,

P=<P>-<P>saida, (4.3.1-2)

de forma que p represente a queda de pressão ao longo do subcanal medida a partir da saida.

Por esta definição, p será igual a zero á saida do subcanal.

o fato de a densidade e a entalpia específica serem deslocadas em relação à vazão

de massa axial implica rever os relacionamentos entre estas variáveis. Por exemplo, o fluxo

de massa na interface axial entre duas células consecutivas tem de ser calculado com

(4.3.1-3)

onde Pj é o valor da densidade no nivel axial correspondente à interface considerada.
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Há pelo menos dois métodos víáveis para detenninar a densidade interfaciaL O

primeiro envolve a introdução de uma função de interpolação da forma

(4.3.1-4)

em que 13 representa um coeficiente de ponderação. Inspecionando esta equação, percebe-se

que para 13 = O a densidade interfacial reduz-se à média aritmética das densidades das

células. Em um processo de interpolação mais elaborado, o coeficiente 13 poderia ser uma

função do número de Pec!et (Maliska, 1995, p. 84).

O método de interpolação apresenta algumas inconveníências computacionais. De

fato, sendo Pj+! (ou Pj, se mj < O) uma variável a jusante no esquema iterativo de varredura

axial sucessiva dos subcanais, o valor dessa densidade terá de ser inicialmente estimado e

então ajustado iterativamente. Além disso, a estabilidade numérica das soluções será

possivelmente dependente do coeficiente de ponderação 13.

....----,)+1

A)" op.
I>.. Uj"" )+1 .

i I )
M) OPj

1.- '------'.)-1
a) Uj > O

....----,)+1

Figura 4.3.1-3 Células doadora e receptora na direção axial.

O segundo método, bem mais simples e livre de problemas numéricos, baseia-se no

conceito de células doadora e receptora, cujo significado pode ser melhor compreendido

examinando-se os diagramas mostrados na Figura 4.3.1-3. Em ambos os diagramas, o

sentido do escoamento é aquele indicado pelo vetor velocidade Uj que aponta da célula

doadora para a célula receptora. Usando este conceito, a densidade interfacial é tomada

como aquela da célula doadora e expressa-se simplesmente como

• {Pj,Pj =
Pj+l,

se m j ;;:; O

semj<O.
(4.3.1-5)

Por razões óbvias, o método das células doadora e receptora será empregado na derivação
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das formas de diferenças finitas para as equações de balanço.

Sendo ffij uma variável primária do problema, a velocidade axial pode ser obtida da

relação

(4.31-6)

em que v* = 11p* é o volume específico da célula doadora.

Seguindo um raciocínio análogo ao desenvolvido nos últimos parágrafos, deduz-se

que a energia transportada através da interface axial entre duas células pode ser calculada

com

se m· > Oj -

se m j <o
(4.31-7)

onde

se m· > Oj -

se m j <O
(4.3.1-8)

é a entalpia específica da célula doadora.

SkLlzj" skLlz)

T )

T J

vk vk
e.z) .- .... Llz· • •
1 f'ik f'Jk 1 f'ik f'Jk

~-I )-1

a) Vk> O b) Vk< O

Figura 4.3 .1-4 Células doadora e receptora na direção transversal.

Para explorar um pouco maIS o conceito de células doadora e receptora,

considerem-se duas células homólogas, uma no subcanal Ík e outra no subcanal adjacente }k,

que se comunic3llllateralmente através da conexão k, como ilustra a Figura 4.3 .1-4. O fluxo

de massa que atravessa a conexão k é dado por

(4.31-9)
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Para o escoamento transversal, a densidade da célula doadora é definida pela expressão

(4.3.1-10)

Conhecendo-se a vazão de massa transversal por unidade de comprimento axial, w,

a velocidade de escoamento lateral pode ser calculada com

(4.3.1-11)

onde v; = 11 p; é o volume específico da célula doadora.

Por fim, a energia transportada por unidade de comprimento através da conexão k é

dada por

(4.3.1-12)

sendo

(4.3.1-13)

a entalpia específica da célula doadora.

4.3.2 Derivação Numérica

As equações diferenciais para os balanços de massa, energia e momentos axial e

transversal listadas na Subseção 4.2.6 são resolvidas neste trabalho pelo método das

diferençasjinitas. Esse método consiste basicamente em aproximar as derivadas parciais por

quocíentes de diferenças algébricas, algo que permite transformar as equações diferenciais

em um conjunto de equações algébricas lineares apto a ser resolvido numericamente. As

relações aproximadas para as derivadas parciais são desenvolvidas a partir de séries de

Taylor truncadas.

Inicialmente, considere-se a derivada parcial da densidade em relação ao tempo que

ocorre na Equação (4.2.6-1) para o balanço de massa. A expansão de p(t) em série de
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potências pode escrever-se como

opl 1 02pl 2 1 anp np(t+ilt)=p(t)+- ilt+-- ilt +---+-- ilt +R
àt 1 2! àt2 I n! àtn n,, ,

(4.3.2-1)

onde R, é um termo residual que inclui todos os termos de ordem superior a n. Truncando a

série após a derivada de primeira ordem, vem

p(t +ilt) = p(t) + opl ilt+R j ,

ot,

donde se obtém

opl_P(t+ilt)-P(t) (A)- - +0 L>t .
àt , ilt

(4.32-2)

Este relacionamento é às vezes denominado primeira diferença finita dividida ascendente

ou simplesmente diferença finita ascendente para uma derivada de primeira ordem. O termo

"ascendente" decorre do fato de a série ter sido desenvolvida para a frente, isto é, no mesmo

sentido de evolução do tempo. Observe que o erro de truncamento O(M) é da ordem do

incremento de tempo ilL

Por outro lado, a série pode também ser expandida para trás com o objetivo de

exprimir um valor a montante em termos de um valor a jusante, ou seja,

apl 1 a2p 2 n1 anpl np(t-ilt)=p(t)-- ilt+-- LU ----+(-1) - ilt +R .
àt , 2! àt2 n! àtn n, ,

Truncando a série e ordenando os termos, obtém-se a expressão

apl p(t) - p(t - ilt) + O(ilt)
àt ilt ',

(4.3.2-3)

(4.3.2-4)

à qual se dá o nome de primeira diferença finita dividida descendente ou simplesmente

diferençafinita descendente para uma derivada de primeira ordem.

Apenas para complementar, a soma das Equações (4.3.2-1) e (4.3.2-3) resulta em

a2pI =p(t+ilt)-2p(t)+p(t-ilt) (A)
2 2 +0 L>t ,

àt , ilt
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que é a fónnula de diferença finita centrada para a derivada de segunda ordem

Usando uma diferença finita descendente e desprezando o erro de truncamento, a

derivada temporal da densidade pode ser aproximada por

8P j = p(t) p(t-M)
ai t 8t

ou, mais simplesmente,

8p p-p
-=--
ai 8t'

(4.3.2-6)

(4.3.2-7)

onde p denota o valor da densidade no instante t - 8t. No restante deste capitulo, todas as

variáveis encimadas por circunflexo referir-se-ão ao tempo anterior t - 8t e as demais ao

tempo atual t, no qual se busca a solução. Deve-se acrescentar que todas as variáveis do

problema são conhecidas no tempo anterior.

As derivadas espaciais de primeira ordem nas equações de balanço são também

aproximadas por diferenças finitas descendentes. Por analogia com Equação (4.3 .2-6), a

derivada em relação à coordenada axial de uma variável primária definida sobre a interface

axial de uma célula computacional - a vazão de massa axial, por exemplo - é estimada com

Ôlnj =m(z)-m(zj -&j) ,

az Zj &j

que equivale a

(
ÔlnJ m· -mo I_ = J j-

az j &j
(4.3.2-8)

A aproximação por diferença finita de derivadas espaciais que representam o

transporte através das interfaces da célula de grandezas definidas no centro da célula é um

pouco mais complicada. Por exemplo, a derivada parcial que descreve o transporte axial de

entalpia na equação para o balanço de energia, Equação (4.2.6-2), deve ser aproximada por

(4.3.2-9)

com a entalpia especifica da célula doadora definida pela Equação (4.3.1-8).
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Tomando como referência o diagrama de células na Figura 4.3.2-1, o termo de

condução axial na equação da energia pode ser desenvolvido como segue:

1 [" (õf) (õf) 1=--1 <k>- A., - -<k>·_l A·_1 - J.Az L J J, êJz . J J êJz.
J 'j ~I

Aproximando (àT/àz)j e (àTlàz)j_l por diferenças finitas ascendentes,

(õf) T-T_le _ = J J
....., Á_"
oz j-l =j-l

o termo de condução axial toma-se

r~\)J r (T-T)I~ k õf A =-l-lkA j+l j
'êJz êJz . Az. J J Az'L J J J

(4.3.2-10)

A condutividade térmica interfacial média é calculada com

(4.3.2-11)

onde kj e kj+1 são as condutividades térmicas avaliadas nos centros das células em função das

temperatura Tj e Tj+ l, respectivamente.

ilZ'j =1!2(ilzj+1+ ilzJ)

ilZ'j-l =1!2(ilzj +ilzj-l)

Figura 4.3.2-1 Esquema de condução axial.

As definições e fórmulas introduzidas nesta subseção e na subseção precedente

serão usadas a seguir para transformar as equações diferenciais de balanço de massa, de

energia e de momentos axial e transversal em suas respectivas formas de diferenças finitas.
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4.3.3 Equação da Continuidade

A forma de diferenças finitas da equação diferencial para o balanço de massa é

obtida pela substituição das aproximações

(
õPt J=Pi,j - !),,j
ôt. flt

J

na Equação (4.2.6-1). Logo,

e (~iJ = mi,j - mi,j-l
cz· flz.

J J

A Pi,j - Pi,j + mi,j - mi,j_l "( 'M) - O. . + L.,e," w k · + w k · - .
',J flt &. k€i",J ,J

J

Resolvendo esta equação para mij, obtém-se

onde

- A.+A· 1A .. = ',J ',J-
',J 2

(433-1)

(4.3.3-2)

(433-3)

A disposição na célula computacional das variáveis que ocorrem na equação da

continuidade encontra-se visualizada na figura abaixo. Os índíces i, k e j denotam o subcanal,

a conexão desse com o subcanal adjacente e o nível axial, respectivamente. Observe-se que a

densidade, P, é estimada no centro da célula; a área de escoamento, A, e a vazão de massa

axial, In, são armazenadas sobre as interfaces axiais; e as vazões de massa transversais

forçada e turbulenta, W e w' M, são avaliadas na posição média das interfaces laterais. A

vazão de massa turbulenta, w' M, deve ser calculada com modelos empíricos.

Figura 433-1 Célula computacional para o balanço de massa.
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4.3.4 Equação da Energia

A fónnula de diferenças finitas da Equação (4.2.6-2) para o balanço de energia

aplica-se à célula computacional representada na Figura 4.3 .4-1. Levando-se em conta os

conceitos e as fonnulações introduzidos na Subseções 4.3.1 e 4.3 .2, os vários termos que

compõem a equação da energia serão convertidos, a seguir, às respectivas formas de

diferenças finitas.

Figura 4.3.4-1 Célula computacional para o balanço de energia.

Por analogia com a aproximação definida pela Equação (4.3 .2-7), qual seja,

a derivada da entalpia especifica em relação ao tempo pode também ser determinada com

De acordo com a Equação (4.3.2-9), a derivada parcial que exprime o transporte

axial de entalpia escreve-se como

(
8(rnh)i J= _l_em .h'. - m· Jh*' J)

àz j Az j 1,] 1,) 1,)- i,r '

com a entalpia da célula doadora definida pela Equação (4.3.1-8) rescrita sob a forma

{
hi i' se

h' = '
',J

hi,i+l' se

mi,j ~ O

mi,i < O.
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Definida pela Equação (4.3.1-12), a densidade linear de potência adicionada à

célula corno resultado do transporte lateral de entalpia através das conexões entre subcanais

adjacentes é dada por

onde

{

h .
h* . = Ikd'

k,) h.
JbJ'

se Wk,j?: O

se Wk,j <O.
(4.3.4-2)

é a entalpia da célula doadora na direção transversal.

o termo de condução axial, definido pela Equação (4.3.2-10), pode ser rescrito

corno

(
8

( ãr)) 1 rl 2k A .k A - '- ',) ',J T T
8z 8z i i j - (q.)i,j - &j &j+! +&j ( i,j+! - ,)

(4.3.4-3)

Substituindo as relações precedentes na Equação (4.2.6-2), obtém-se a seguinte

fórmula de diferenças finitas para a equação da energia:

- Lll j [, (t3Iv)] - - &j ,A·- ,.- - h·-h· +A·h·- '-,'
i,) LÍt p,,) hrg 8h " (,.) ,) '.) ',) LÍt (p',J p',J)

',J

(4.3.4-4)

A derivada parcial (t3IvI8h) é determinada numericamente com a aproximação

t3Iv \J/(h+M)-\J/(h)

8h M
(4.3.4-5)

onde \J/ é a função de Tong definida pela Equação (4.2.3-38). Os valores do titulo de vapor

e da fração de vazio correspondentes às entalpias h +M e h são obtidos com as correlações
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selecionadas para o cálculo dessas duas variáveis da função \jf. Um incremento fixo /:ih de

103 J/kg é utilizado nessas determinações.

Em consonância com a Subseção 4.2.3,

q;.j =L Glnj[Pn < q" >n,j + (1 un,j)fqq~J
neí

(4.3.4-6)

representa a densidade linear de potência adicionada à célula pela varetas combustíveis que a

compõem. Utilizando-se o modelo térmico do combustível, o fluxo de calor na superficíe de

cada vareta é calculado com

(4.3.4-7)

onde h, denota o coeficíente médío de transferêncía de calor na superficíe da vareta, T, é

temperatura superficial da vareta, e T é a temperatura médía do fluído em tomo da vareta.

Por outro lado, se o modelo térmico não for utilizado, o fluxo de calor será dado por

,
" - [1 (1 - )f] qn,j<q >n,j- - -Un,j q p'

n

(4.3.4-8)

onde q' é a densídade linear de potêncía local da vareta combustível, ~ denota a fração da

potêncía total gerada díretamente no fluído, U representa a fração de vazio média em tomo

da vareta combustivel e P é o seu perímetro. Usando ou não o modelo térmico, a densidade

linear de potência produzida em uma certa posição axial da vareta combustivel será

calculada com a relação

(4.3.4-9)

em que fa e f, são os fatores axial e radial de potência, e q:-' representa a densidade linear

média de potência de todas as varetas combustíveis. Um fator radial é prescrito para cada

vareta via entrada de dados. O fator axial é determinado na posição axial correspondente ao

centro da célula computacional por interpolação linear em uma tabela de entrada para a

distribuição axial de potência das varetas.

O coeficiente de condução térmica lateral definido pela Equação (4.2.3-6) é rescrito

como

(4.3.4-10)
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onde

(4.3.4-11)

denota a condutividade térmica local média do fluido nas células adjacentes Ík e}k, (si Ji) é a

razão entre a largura da conexão e a distância entre os centróides das células, e Ck é um

parâmetro empírico de entrada.

Por fim, usando a equação da continuidade sob a forma da Equação (4.3.3-2) para

elimínar o segundo termo da Equação (4.3.4-4), obtém-se

_ AZ j [, (0IjI)] , *A- .. - - h·-h· +m h·-h·',j At P"j hrg oh .. (',J ,) ',/;,j "j)
',J

(4.3.4-12)

As vazões de massa fictícías por unídade de comprimento axial, W'M e W,H, associadas aos

transportes turbulentos de massa e energía são determinadas com os modelos empíricos

descritos na Subseção 8.1.9.

4.3.5 Equação do Momento Axial

Tendo como referência a célula computacional representada na Figura 4.3.5-1, o

objetivo agora é obter a forma de diferenças finítas para a equação do momento axial.

Figura 4.3.5-1 Célula computacional para o balanço de momento axial.
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Empregando diferenças finitas descendentes, as derivadas parciais (3mlàt) e (Cploz)

na Equação (4.2.6-3) são aproximadas por

(Cpi) Pi,j -Pi,j-l
e l -àz, &

J J

Pelo fato de o fluxo de massa axial, miA, e o volume especifico, v', estarem locados

em posições axiais distintas, a Equação (4.2.4-27) precisa ser ligeiramente modificada, a fim

de exprimir mais corretamente a velocidade de transporte de momento nos contornos da

malha computacional. Referindo-se ao nível axial j em um subcanal arbitrário i, a equação

deve ser rescrita como

se mi,j 20

se m',j < O,
(4.35-1)

onde v' é o volume especifico efetivo para o transporte de momento, sendo definido pela

Equação (4.2.4-28).

Por analogia com a Equação (4.3.2-9), a derivada parcial que descreve o transporte

de momento axial na direção axial pode ser expressa como

[ o( ')] 1( '* '*)- mu i =-- mjJ-UjJ.-rnjJ·-lUj1.-1 ,àz .~." , u
J J

onde u'* é a velocidade de transporte de momento axial do fluido que sai da célula doadora,

[m
v'*J* {(ml A)jJ,v;*J",* , ,

Uj,j = A j,j = (ml A)',j+l v;:;+1>

Mas, pelo conceito de célula doadora,

se m"j 20

se m"j <O.
(4.35-2)

{'v·
f* 1,J'

v·=
1,J '

Vi,j+l'

Sem i ,j20

se m"j < O.
(4.3.5-3)

Se m"j 2 O(escoamento direto) na Equação (4.3.5-2), a velocidade de transporte será então

dada por

'* (m) ,
U"j = A . Vi,j'

;,j
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Por outro lado, se mi,j < O(escoamento reverso)

Logo, generalizando estes resultados, vem

(4.3.5-5)

I
r(m/ A)',j V;,j,

u;j = (m/ A)',J+! V;,j+j,

(m/ A)',J+j V',j+2'

se ffi',j 20

se m"j < O e m',j+! 2 O

se m"j < O e m"j+! < O.

(4.3.5-6)

o termo referente ao transporte de momento axial na direção transversal pode

escrever-se como

(4.3.5-7)

Não há entre os pesquisadores um consenso acerca do relacionamento mais apropriado para

velocidade de transporte de momento axial, ü", na região da interface de conexão entre

dois subcanais adjacentes. Alguns preferem tomá-la como a velocidade do fluido no

subcanal doador, outros preferem aproximá-la pela média das velocidades nos subcanais

doador e receptor. E não é do conhecimento do autor a existência de evidências

experimentais que indiquem a melhor opção. Assim, é conveniente propor a fórmula

seguinte que pennite a livre interpolação entre os dois relacionamentos:

(4.3.5-8)

onde 13u' é um parâmetro constante de entrada que pode receber valores no intervalo [O, 1].

O inteiro {J exprime o sinal de 13u< {J = +1, se ik e ik forem, respectivamente, os indices dos

subcanais doador e receptor, e {J = -1, no caso reciproco. Isto significa que

{

+l, sewk,j 20
{J=

-1, sewk,j <O.

Evidentemente, para 13u' = O,
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e, para l3u' = 1,

com as velocidade u'.'. eu';'•. dadas pela Equação (4.3 .5-6).
I ,J ,j

(435-11)

Considerando-se as relações introduzidas nesta subseção, a Equação (4.2.6-3) para

o balanço de momento axial assume a seguinte forma de diferenças finitas:

- 1 (f1z (jl2 '*1 mi,j=-A· .. -.' -- --fi v + v -- m·
',J (p,,] P',j-l) 2 D

w
f i;; ) i,j Ai,j I ',] I

(4.35-12)

onde i;; = ç f1z:; é o coeficiente de resistência hidráulica definido na Equação (4.2.4-6).

4.3.6 Equação do Momento Transversal

A fórmula de diferenças finitas correspondente ao balanço diferencial de momento

transversal será obtida mediante a aplicação da Equação (4.2.6-4) á célula computacional

representada na Figura 4.3.6-L Esta célula especial, de forma trapezoidal, encontra-se

definida no espaço entre dois elementos aquecedores e se estende na direção transversal até

as proximidades dos centróides dos subcanais adjacente Ík eA

I
I
I
I
I

....//7
Pi;;.j-l - / s,

Figura 43.6-1 Célula para o balanço de momento transversal
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No diagrama da Figura 4.3.6-1, S e R denotam, respectivamente, o espaçamento

das varetas e o comprimento fictício de mistura transversal. Na prática, esse comprimento

equivale aproximadamente à distância entre os centróides dos subcanais adjacentes. Com o

comprimento de mistura definido pela Equação (4.2.5-9), o volume da célula trapezoidal

corresponderá ao volume de controle original visualizado na Figura 4.2.5-1. As cotas dos

níveis axial da malha coincidem com aquelas definidas nas células empregadas na derivação

das fórmulas de diferenças finitas para as outras equações de balanço.

Como anteriormente, usando uma diferença finita descendente, a derivada parcial

em relação ao tempo na Equação (4.2.6-4) é aproximada com

Wk.j -Wk.j

dt

A derivada parcial que descreve o transporte axial de momento transversal pode ser

expressa como

[a( ')] 1 (_' • _, ')- wu k =-- u k ·w k · -uk '-IWk '-1az . Llz. ,j ,j ,j ,J'
J J

onde ü' é a velocidade axial de transporte de momento na região da conexão. Usando

novamente a fórmula de interpolação definida pela Equação (4.3.5-8), essa velocidade de

transporte será calculada com

ük,j = ~ [(1 + crl3u' )uik,j +(1- crl3u' )u fk,j],
~

(4.3.6-1)

em que as velocidades uik,j e Ufk,j são dadas pela Equação (4.3.5-1); os parâmetros l3u' e cr

têm aqueles significados descritos na subseção precedente. O transporte axial de momento

lateral no nivel axial j toma-se, portanto,

(4.3.6-2)

De acordo com o conceito de célula doadora,

(4.3.6-3)

em que o subscrito m substitui os indices Ík ouA
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o termo que leva em conta as perdas por viscosidade pode ser escrito como

em que

c' .=K(V'* IWI]
k.J 2 2

S k',j

(43.6-4)

(4.36-5)

é um coeficiente auxiliar introduzido arbitrariamente e L\.Pk, i representa a queda de pressão

lateral decorrente da resistência ao escoamento transversal. Nestas equações, K denota o

coeficiente adimensional de resistência hidráulica, definido na Equação (4.2.5-6), que inclui

as perdas por atrito e por resistência local. O volume específico efetivo para o transporte de

momento é feito igual àquele da célula doadora, isto é,

se Wk.j 2'0 O

se Wk,j <O.
(4.3.6-6)

A diferença lateral de pressões é calculada com a fórmula de interpolação

(436-7)

onde I3p é um parâmetro de ponderação que toma valores arbitrários entre zero e um. Esta

equação implica uma dependência da vazão de massa transversal com os gradientes laterais

de pressão que existem nos níveis j - 1 e j, algo que de fato realmente ocorre. Se I3p = O, a

vazão de massa transversal na célula j será governada apenas pela diferença de pressão no

nível j - I do par de subcanais adjacentes. Por outro lado, se I3p = 1, a mistura transversal

resulta da diferença de pressão no nível axial j. Outras formas de dependência podem ser

consideradas, variando-se o parâmetro I3p no intervalo OoS I3p oS 1.

A substituição das relações precedentes na Equação (4.2.6-4) redunda na seguinte

fórmula de diferenças finítas para balanço de momento transversal:

(43.6-8)
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4.3.7 Sumário das Equações de Diferenças Finitas

As fónnu!as de diferenças finitas deduzidas nesta seção são listadas a seguir:

Equacão da Continuidade

- ( A) A_ ( 'M)mi),=mi)'_l- Ai)' Pil'-PiJ' -tiL j,2: e ki Wkj,+wk)'
, , L'!.t"" kei ' ,

Equacão da Energia

A, L'!.Zj [pA

" -h" (àIv) J(h -h)+m ,(h* -h)-m, j(h* j-h)
I,J Llt l,j .lg êJh ,. 1,J 1,J 1,J I,J l,] l,J- /,J- 1,j

1,)

Equacão do Momento Axial

~) ( A) ,* ,* A _ -,*
-- mil' -mil' +m,),u,), -m, i-jUi)'_j + tiL)' 2:ekiWk),uk)'
L'!.t"" ", kei"

- 1( ~ 2 '*J m"j=-A,,(p"-P"j)-- -fel> ve+çv -lm,'1
1,) 1,) 1,)- 2 DA, 1,)

w i,j I,J

Equação do Momento Transversal

~,
) ( A) -, * -, * A _ ( I fi) C'-- Wk,-Wk' +Uk'Wk,-Uk'jWk'_j+tiL' S" k' k'Wk'L'!.t ,) ,) ,),J ,)-,) ) ,),),J

(437-1)

(43,7-2)

(43,7-3)

(4,3,7-4)

Estas equações de diferenças finitas são resolvidas em PANTERA-2 por meio de

uma técnica implícita, A aplicação do método requer alguns rearranjos nas fónnulas

apresentadas acima, especialmente na equação da energia e na equação do momento axial,

que serão convertidas em dois sistemas de equações líneares, As transfonnações algébricas

adicionais e detalhes do método de solução numérica são descritos no Capítulo 7,
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5

MODELO DE ESCOAMENTO EM CIRCUITOS

Os métodos de simulação de sistemas térmicos podem envolver vários níveis de

complexidade. Para a análise de segurança de unídades térmicas, modelos detalhados podem

ser necessários e inúmeros programas computacionais sofisticados, tais como RETRAN

(McFadden et al., 1981) e RELAP (Ransom et al., 1985), têm sido desenvolvidos com esse

objetivo. Entretanto, para algumas aplicações - como, por exemplo, aquelas que visam a

análise do comportamento termo-hidráulico de um fluido refrigerante e de elementos

aquecedores em geometria de feixes, durante certos eventos transitórios que não envolvam

despressurização repentina do sistema - pode ser mais conveníente o uso de formulações

simplificadas. Nessa classe de eventos incluem-se os transitórios que serão discutidos neste

capitulo.

Muitos dos transitórios importantes que podem ocorrer em sistemas térmicos estão

associados à falha de uma ou mais bombas nos circuítos de refrigeração do sistema. Falhas

de bombas causadas por perda súbita de potência elétrica, ruptura de eixo da bomba,

travamento de rotor, ação inadvertida do operador são eventos de ocorrência relativamente

comum em todos os tipos de unidades térmicas. Tais eventos podem ter conseqüências

danosas para os componentes do sistema, como resultado de uma deficiência de refrigeração

de elementos aquecedores.

A redução brusca de vazão exerce influências importantes sobre o comportamento

das grandezas fisicas primárias do escoamento e sobre os mecanismos de transferência de

calor. Em reatores nucleares, por exemplo, cujos núcleos operam em condições de ebulição

ou próximo dessas, o decaimento de vazão no núcleo que segue uma falha súbita de bombas

pode levar a temperaturas excessivamente altas no material que reveste os elementos

combustíveis, em razão da deterioração dos processos de transferência de calor, causando a

ruptura do revestimento e a liberação de produtos radioatívos para o fluído refrigerante.

Fenômenos termo-hidráulicos adversos decorrentes de falha de bombas em qualquer tipo de

instalação térmica precisam ser precisamente previstos, tendo em vista a mítigação de seus

efeitos sobre um equipamento específico e sobre o restante da instalação.
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Transitórios causados por vários modos de operação de bombas são descritos e

representados matematicamente por Wylie e Streeter (1978), Chaudhry (1979), e Todreas e

Kazimi (1990b). Diversos programas computacionais têm sido desenvolvidos para a

simulação de eventos de falha de bombas em circuitos de instalações com bombeamento de

fluido. Wylie e Steeter (1978) apresentam um programa que analisa um sistema de

bombeamento complexo com vários tipos de bombas e válvulas em paralelo com uma linha

de desvio contendo uma válvula de controle. Um programa desenvolvido por Chaudhry

(1979) simula as condições transitórias na tubulação de descarga causadas pela perda

simultânea de potência de duas bombas em paralelo. Os programas FLOT-1 (Fu1s, 1968),

PHOENIX (Bordelon, 1970) e PAK (Friederich, 1977) são destinados à simulação de

eventos transitórios decorrentes de falhas de bombas em circuitos de reatores nucleares.

Os programas de todas as fontes citadas acima apresentam uma caracteristica

comum: a análise dos transitórios é baseada na solução da equação do momento do fluido

no circuito combinada com a equação da continuidade da massa, equação para a dinâmica

da bomba e curvas caracteristicas da bomba. O fato de não se considerar a equação da

energia implica a suposição de escoamento isotérmico no circuito, aproximação que nem

sempre é razoável, especialmente naquelas instalações em que o fluido nos vários ramos do

circuito apresentam gradientes significativos de temperatura. As variações de temperatura

afetam as propriedades termofisicas do fluido e, portanto, as variáveis do escoamento e o

desempenho das bombas.

Este capitulo ocupa da simulação de eventos transitórios em um número arbitrário

de circuitos paralelos conectados a um reator onde um fluido, em regime monofásico ou

bifásico, é aquecido por fontes de calor de natureza elétrica, quinúca ou nuclear. O termo

reator designa aqui qualquer equipamento provido de aquecedores cilíndricos dispostos em

matrizes e refrigerados externamente por um fluido em escoamento axial. O fluido em cada

circuito é impulsionado por uma bomba centrifuga.

Os eventos transitórios a serem considerados referem-se à falha de uma ou mais

bombas em decorrência de perda de potência, ruptura de eixo ou travamento do rator das

bombas. A simulação desses transitórios envolve a solução das equações para a dinâmica

das bombas em conjunção com as equações de conservação de massa, momento e energia

que governam o escoamento nos circuitos.
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5.1 DINÂMICA DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA

Bombas centrífugas compreendem uma ampla classe de bombas em que a geração

de pressão ou bombeamento decorre do movimento rotatórío de um dispositivo dotado de

pás, chamado rotor, impulsor ou impelidor. O rotor exerce sobre o fluido forças que

resultam da aceleração que se lhe imprime, usualmente, por meio de um motor elétrico. O

motor ao exercer um torque sobre o eixo da bomba fornece energia ao impelidor que realiza

assim a conversão de energia mecânica. O resultado é uma vazão de descarga associada ao

aumento da diferença de pressão entre o lado de sucção e o lado de descarga. A descarga

produzida dependerá da velocidade de rotação e das características da bomba, bem como

das condições de escoamento no circuito ao qual estiver ligada.

A determinação precisa do desempenho de uma bomba envolve a especificação de

quatro variáveis: altura manométrica (H), vazão volumétrica ou descarga (Q), velocidade

de rotação (N), e torque (r). Cada uma destas variáveis pode ser expressa em função de

duas outras quaisquer, ou seja, para um dado par (Q, N), H e 1: podem ser detenninada em

termos desse par. As curvas que relacionam estas variáveis entre si são chamadas curvas

características da bomba. Essas curvas são empiricamente desenvolvidas pelo fabricante da

bomba. Outras caracteristicas importantes de um conjunto motobomba são o momento de

inércia e os torques do motor e de atrito.

Os eventos transitórios em circuitos são fortemente influenciados pelas bombas e,

não raramente, são por elas iniciados. Durante qualquer transitório, o motor fornece torque

para: (1) vencer todas as resistências hidráulicas no circuito, (2) compensar as perdas por

viscosidade nas partes móveis da bomba, (3) acelerar o fluido no circuito, e (4) acelerar as

partes móveis da bomba. Em operação estacionária não há aceleração e, então, somente os

dois primeiros itens precisam ser considerados. Em condições transitórias, as variações

temporais da velocidade de rotação dependem do momento de inércia e dos torques do

conjunto motobomba.

Esta seção ocupa essencialmente do desenvolvimento da equação de movimento e

da representação das curvas características de uma bomba centrífuga. As discussões

baseiam-se em Stepanoff (1957), Wylie e Streeter (1978, p. 102), Chaudhry (1979, p. 74) e

em Daugherty, Franzini e Finnemore (1989, p. 536).
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5.1.1 Equação de Movimento

Tratando o motor e a bomba como um corpo rígido, a velocidade de rotação das

partes móveis do conjunto pode ser determinada com a equação de movimento

(5.11-1)

onde I é o momento de inércia (kg.m2
) das partes móveis em relação ao eixo de rotação, ro é

a velocidade angular (S-I), e , é a resultante dos torques (Nm) que agem sobre as partes

móveis. A resultante dos torques aplicados é dada por

(5.11-2)

em que 'm representa o torque elétrico do motor, 'h é o torque hidráulico transmitido ao

fluido pelo rotor, e ,~ denota o torque perdido por atrito nos mancais e nas partes móveis.

Portanto, a equação de movimento pode escrever-se como

(5.11-3)

Se o motor estiver desconectado da rede elétrica e se não existir um torque eletro

magnético que cause uma frenagem considerável do rotor nos instantes imediatamente após

a interrupção da potência elétrica, a Equação (5. L 1-3) tomar-se-á

Introduzindo as variáveis adimensionais:

<X(t) = ro(t) (razão de velocidade),
ro"

~m(t)= 'mn(t) (razão de torquedo motor),
'm

~h (t) = 't:h (t) (razão de torquehidráulico),

':
~ (t) = 't:~ (t) (razão de torquede atríto),

I' ,"
I'
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a Equação (5. L 1-3) se transforma em

da(t) = T~f3m(t)-T~f3h(t)-T~f3f'(t)

dt lron
(5.1.1-9)

As grandezas afetadas do sobrescrito n referem-se às condições nominais de operação do

conjunto motobomba. Convém enfatizar neste ponto que o termo nominal será usado de

agora em diante para designar as condições estacionárias no ponto de eficiência máxima da

bomba.

Nas condições nominais estacionárias, o torque do motor equilibra exatamente o

torque hidráulico e o torque de atrito, de modo que

(5.1.1-10)

A eficiência ou rendimento de uma bomba (Stepanoff, 1957, p. 36) é uma medida

do seu grau de perfeição mecânica e hidráulica. Fisicamente, a eficiência mecânica pode ser

definida como a razão entre a energia de saida da bomba e a energia de entrada fornecida ao

eixo da bomba. Em outras palavras, o rendimento é a relação entre a potência hidráulica útil

e a potência motriz, ou seja,

(5.1.1-11)

A potência motriz (brake horsepower bhp) é a potência fornecida pelo motor ao eixo da

bomba; a potência útil (water horsepower - whp) está associada à parcela da energia de

entrada aproveitada pelo líquido para a realização do trabalho de escoamento fora da

bomba. A outra parcela se perde por atrito nos mancais e no interior da própria bomba em

conseqüência de perdas diversas. A potência útil de entrada é dada por

(5.1.1-12)

onde g é a aceleração gravitacional e p é a densidade do fluido. Portanto,

(5.1.1-13)

o aumento da altura dinâmica em uma bomba centrífuga é produzido apenas pelo

impelidor. As demais partes, além de não contribuir para a altura, causam ainda perdas
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mecânicas e hidráulicas e fugas de fluido. Todas as perdas de altura que ocorrem entre os

pontos de sucção e de descarga constituem perdas hidráulicas. A eficiência hidráulica de

uma bomba é definida como a razão entre a altura dinâmica total disponivel e a altura de

entrada, ou seja

(5.1.1-14)

Ao lado das perdas de altura há também as perdas de capacidade provenientes dos

vazamentos de fluido através das fendas entre as partes rotantes e estacionárias da bomba.

Por causa das fugas, a vazão de descarga disponivel é em geral menor que a vazão de

sucção. A razão entre essas duas vazões denomina-se eficiência volumétrica,

Q

Qe
(5.1.1-15)

Enfim, combinando as três últimas relações, obtém-se a fórmula

e = e p_ e = gpQH
m-h v P

m

para a eficiência global ou total de uma bomba centrifuga.

(5.1.1-16)

o torque de eixo, 'tll" relaciona-se à potência elétrica nominal do motor, P;:", pela

equação

(5.1.1-17)

onde e. denota o rendimento do motor, usualmente fornecido pelo fabricante; mn e N"

representam a velocidade nominal de rotação do motor, em radianos por segundo (radls) e

em rotações por minuto (rpm), respectivamente.

o torque hidráulico nominal é dado por

60gpnQn Hn

21t(eh ev )n N n
(5.1.1-18)

o torque nominal de atrito é normalmente determinado por relações empíricas em

função da velocidade de rotação da bomba.
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A razão de torque hidráulico é determinada com as curvas características em

função da velocidade de rotação e da vazão volumétrica da bomba, isto é,

13h (t) == f[o:(t), v(t)],

onde o:(t) é a razão de velocidade definida pela Equação (5.11-5), qual seja,

e v(t) é a razão de vazão volumétrica,

(5.11-19)

(5.11-20)

As fórmulas para calcular a razão de torque de atrito e a razão de torque de motor são

descrítas nas Subseções 8.2.2 e 8.2.3.

5.1.2 Curvas Características

A Figura 5.1.2-1 ilustra os vários modos de operação de uma bomba centrifuga.

Durante um transiente de decaimento de vazão (coastdawn), a bomba passa do regime de

operação normal (I) para o regime de escoamento reverso com velocidade de rotação

positiva (II) e, em seguida, a menos que o eixo da bomba seja equipado com um dispositivo

de bloqueio de rotação reversa, a bomba pode passar para as regiões III e IV, com vazões

de descarga respectivamente negativa e positiva.

I) Bomba Nonnal (+V. +a) IT) Dissipação de Energia (-v. +a)

m)Turbma Nonnal (-v. -a)

_ri_.L/:.L/_, -\-'([

~
IV) Bomba Reversa (+v. -a)

Figura 5.1.2-1 Modos de operação de uma bomba.

As curvas características de um bomba são desenvolvidas empiricamente pelo

fabricante e usualmente descrevem a altura manométrica e o torque hidráulico em função da

vazão volumétrica e da velocidade de rotação da bomba. Um conjunto tipico de curvas de
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quatro quadrantes é mostrado na Figura 5.1.2-2, onde estão representadas as linhas de altura

manométrica constante e de torque constante (normalizadas em relação ás quantidades

nominais) em função da vazão volumétrica e da velocidade da bomba.

,
I
I
I
I
I

Vazão
(gpm)

- ,\ltura coosbnte.. H
- - - Tarque constanle.. 1:

Figura 5.1.2-2 Curvas caracteristicas de quatro quadrantes.

Quando as curvas de uma certa bomba não são disponíveis, as caracteristicas de

uma bomba similar que tem aproximadamente a mesma velocidade especifica podem ser

usadas como aproximação. A velocidade especifica de uma bomba é definida pela relação

(Stepanoff, 1957, p. 27)

N = _N-,n~,-:;Q,;-;-n
s (Hn ?/4' (5.1.2.1)

Em unidades dos Sistema Internacional (SI), N" é em rotações por minuto (rpm), Qn em

m3/s e Ir' em m; em unidade do Sistema Britânico (SB), N" é em rprn, Qn em galões por

minuto (gpm) e Ir' em pés.

As curvas caracteristicas de quatro quadrantes são dificeis de serem utilizadas na

prática. Entretanto, elas podem ser convertidas a uma forma mais maneável pelo

desenvolvimento das curvas homólogas, nas quais a razão de altura manométrica e a razão
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de torque hidráulico são representadas em tennos da razão de vazão volumétrica e da razão

da velocidade de rotação da bomba. Recapitulando e complementando o que foi dito na

subseção precedente, estas razões são grandezas adimensionais definidas pelas relações:

v =~ (razão de vazão volumétrica),
Qn

ro n
a. =- =- (razão de velocidade),

ron nn

h = H (razão de altura monométrica),
Hn

13 = 'h (razão de torque hidráulico),,TI
h

onde n = ro/2n é o número de rotações da bomba por segundo.

(5.1.2-2)

(5.1.2-3)

(5.1.2-4)

(5.1.2-5)

Curvas homólogas tipicas para a altura manométrica e para o torque são mostradas

nas Figuras 5.1.2-3 e 5.1.2-4, respectivamente. As três letras que identificam os ramos das

curvas têm os seguintes significados:

1a letra

H - curva para altura manométrica

B - curva para torque hidráulico

2a letra

A - a abscissa é via. e a ordenada é hla.2 ou l3!a.2

V - a abscissa é a./v e a ordenada é hlY" ou 13/Y"

33 letra

N - bomba nonnal (+Q, +ffi)

D - dissipação de energia (-Q, +ffi)

T - turbina nonnal (-Q, -(j))

R - bomba reversa (+Q, -(j))

A utilização computacional do conjunto completo das curvas homólogas requer a

especificação de dados tabulares referentes a 16 ramos de curvas, sendo oito para a altura
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manométrica e oito para o torque. Como conseqüência, o manuseio das curvas homólogas

não deixa de ser ainda complicado e trabalhoso.

HAD

hia2

ou
hiy 2

/
i

via
HAT

h/a:

---t-----!lHA1\i
h/a:

LO
•

o./v

\
HVD'

"'p-=--4. HVT!
yia i

/H\'N
lliV' !f

.' .
la)\"

I

-l.O

/
l.0 viu

ou
a/v

HVR y = Q/QD = razão de vazão

h = Rlt = razão de altura
a. = (o/roD = razão de velocidade

-l.O

Figura 5.1.2-3 Curvas homólogas para altura manométrica.

\
BVD

a/v

pia'
ou
piv'
1,0

V/o.
BAD P/v' pia.' .

, BVT
BVN <1', !

a.1\! "~a

-l.O l.0
BAT

vio.
ou
aiv

\' := Q/QD:= razão de vazão
j3 = tÍ't,n = razão de torque

a. = oojcoD == razão de velocidade

Figura 5.1.2-4 Curvas homólogas para torque hidráulico.
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Em se tratando da solução de problemas transitórios, para os quais pode ser

necessária a especificação dos dados caracteristicos de todas as zonas de operação, a forma

polar descrita por Wylie e Streeter (1978, p. 102) e Chaudhry (1979, p. 74) apresenta-se

como a maneira mais simples de representação das curvas caracteristicas de uma bomba.

No método polar, definindo-se uma nova abscissa e,

(5.1.2-6)

e as novas ordenadas

(5.1.2-7)

(5.1.2-8)

as caracteristicas completas da bomba podem ser representadas por apenas duas curvas, uma

para a altura manométrica (Fh x e) e outra para o torque hidráulico (F~ x e). Por definição,

e é sempre finito e toma valores entre O e 2n para as zonas de operação, como mostra a

Tabela 5.1.2-1.

Tabela 5.1.2-1 Zonas de operação de uma bomba.

Zonas de Operação

Bomba normal
Dissipação de energia
Turbina
Bomba reversa

v

+

+

II

+
+

Intervalo de e
Os; es; n/2
n/2 s; eS; n

n s; es; 3n/2
3n12 s; es; 2n

De posse de gráficos ou tabelas de h/a? (ou h/;?) em função de v/a (ou alv), é

sempre possível determinar h/(a 2 + ;?), uma vez que

h 1
=-x----c-

V2 1+(a/v)2'

o mesmo raciocínio se aplica na determinação de f3/(a 2 + ;?) a partir de gráficos ou tabelas
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de 13/a:2 (ou 13/":» em função de via: (ou alv), bastando para isso usar as relações

_13 x__1_-:
V2 1+ (a:/V)2 .

Como ilustração, as curvas características para altura manométríca e torque

hidráulico na forma polar de uma bomba com velocidade especifica N, de 261 unidades SI

são mostradas na Figura 5.1.2-5. Os dados usados na confecção do gráfico foram extraídos

de tabela apresentada por Wylie e Streeter (1978, p. 106).

3ro'Z 21t
B := tan~l(aJv}

.,,/"Z•
f--... ~X ,\,

, FI3'- \:, I,,,
~ /1/

Y, ,,
J,
f

'~f
,15

-ZJlo

DS

'U

-05

DD

Figura 5.1.2-5 Curvas características na forma polar.

Para qualquer valor de a: e v, exceto quando ambos são simultaneamente iguaís a

zero, o valor de 9 = tan''(alv) pode ser determinado com a função intrínseca ATAN2(u, v),

da linguagem FORTRAN, que é definida na Tabela 5.1.2-2. Como esta função retoma o

valor de 9 entre Oe 11: e entre Oe -11:, enquanto o intervalo de interesse encontra-se entre Oe

211:, deve-se adicionar 211: ao valor calculado de 9 se esse for negativo.

Tabela 5.1.2-2 Função 9 = ATAN2(a, v).

Domínio Definição Intervalo

v< O, u < O -11: + tan,l(alv) -11: < 9 < -11:/2
v= O, a: < O -11:/2
v>O tan''(alv) -n/2 < 9 < 11:/2
v= O, a: > O 11:/2
v < O, a: > O 11: + tan'l(alv) 11:/2<9<11:
v = O, a: = O erro
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Dispondo de uma tabela de Fh = h/(a 2 + >l) para valores crescentes de e no

intervalo O ,,; e ,,; 27t, um esquema de interpolação parabólica pode ser utilizado para

detenninar as razão de altura manométrica correspondente a valores dados de a e v. Se a

tabela contiver um número suficiente de pontos, o erro introduzido por essa aproximação

será pouco importante. Procedimento similar pode ser também usado na avaliação da razão

de torque hidráulico.

F

fl+l

F(8)

Fi
Fi-l

y I

--------- --- I
I

--------- I

X I
I I I
I I I

I
I ôe' I

I
I I " I I
I I-<E---+I I
I ôe I óe I
IE IIE , ~I, I

ei-l 8i 8 8i+l 8

Figura 5.1.2-6 Interpolação parabólica.

Supondo-se que os dados tabulares correspondam a valores de O dispostos na

ordem crescente e igualmente espaçados e que o segmento da curva entre três pontos

consecutivos possam ser aproximados por uma parábola (Figura 5.12-6), então

Para simplificar a determinação dos coeficientes da equação, pode ser conveniente definir os

novos eixos x e y, com origem em (Oi, Fj), de modo que

x=o-ej e y=F-Fi -

A equação da parábola relativa aos novos eixos toma-se então

y=ax 2 +bx_

Fazendo as substituições

y=Fj_1-Fj, para x=ej_l-ei=-~e
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na Equação (5.1.2-9), obtém-se o sistema

que, ao ser resolvido para a e b, resulta em

Com estes resultados, a equação da parábola toma-se

Introduzindo a variável/;,

9- x
/;= t.9 = t.9'

e considerando y = F - Fi, chega-se à forma final da equação de interpolação:

A posição de S em uma tabela com n pares de pontos pode ser obtida de

i = mínimo {n -1, máximo [2, inteiro(SI t.S) + I]}.

(5.1.2-10)

(5.1.2-11)

As equações de interpolação parabólica para a altura manométrica e para o torque

hidráulico são, portanto,

1 2 1
F.h = Fh i +-(F.h i+1 - 2Fh i + Fh i-I)/; +-(Fh i+1 - Fh i-I)/;'. 2' " 2' .

(5.1.2-12)

(5.1.2-13)

Usando a regra da cadeia, as derivadas de F em relação a a. e em relação a v podem

ser deduzidas de

éJF éJF aç éJF aç ~
ea. = açea. = o/;~ea.'

éJF éJF o/; éJF aç ~
-=--=---
àv aç àv aç 00 àv
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Mas, em vista das definições de F, ç e S:

Portanto,

(5.1.2-14)

àF
àv

(5.1.2-15)

Para obter as expressões que fornecem os valores aproximados das derivadas de Fh

(ou Fp) em relação a Cf. e em relação a v basta substituir F por Fh (ou Fp) nestas duas

fórmulas. Particularmente, a equação para a derivada àFt/àv será utilizada mais tarde, na

Subseção 5.2.2.

As curvas características de uma bomba são fornecidas ao programa na forma

tabular. A cada ramo das curvas homólogas representadas na Figura 5.1.2-3 e 5.1.2-4 pode

corresponder uma tabela de entrada. Entretanto, como o programa não prevê o escoamento

reverso, somente os ramos HAN e HVN, para a altura manométrica, e BAN e BVN, para o

torque, precisam ser especificados. A especificação de tabelas para os demais ramos é

opcional.

Ainda na fase de entrada, usando as Equações (5.1.2-6) a (5.1.2-8), os dados são

convertidos à forma polar e dispostos na ordem crescente das abscissas, a fim de obter uma

tabela para Fh x 8 e outra para Fp x 8. Por fim, um esquema de interpolação cúbica de

Herrnite é aplicado a essas tabelas para gerar duas outras com abscissas igualmente

espaçadas de .18 = 5°. As interpolações parabólicas são realizadas sobre essas tabelas finais.
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5.2 ESCOAMENTO EM CIRCUITOS

Esta seção ocupa do desenvolvimento das equações que governam o escoamento

forçado de um fluido monofásico ou bifásico em um sistema térmico constituído de um

número arbitrário de circuitos paralelos. A presente formulação incorpora, com algumas

adaptações, as idéias de um modelo analítico sugeridas ao autor por Botelho (1997).

5.2.1 Equações de Balanço

O sistema térmico a ser considerado nesta discussão pode ter um número arbitrário

de circuitos paralelos que se fecham em um componente principal denominado aqui reator.

Cada circuito do sistema pode consistir de uma bomba centrifuga, um trocador de calor (ou

gerador de vapor) e das tubulações que conectam os vários componentes entre si. Válvulas

poderiam eventualmente existir, mas não consideradas neste tratamento.

Figura 5.2.1-1 Sistema PWR com um circuito.

O tipo mais complexo de sistema é aquele associado aos circuitos primários de

refrigeração de um reator nuclear. Um exemplo de tal sistema para um reator a água

pressurizada (PWR, pressurized water reactor), com apenas um circuito, é ilustrado na

Figura 5.2.1-1. Além dos componentes citados acima, o circuito possui um pressurizador,
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cuja função é a de manter constante a pressão do sistema e de limitar e compensar as

flutuações no volume do fluido causadas pela alteração de sua temperatura, não permitindo

oscilações substanciais da pressão quando houver variações na potência do reator.

o pressurizador é um vaso de pressão, dentro do qual existe cerca de 60% de água

e 40% de vapor em condições de saturação á pressão de operação do sistema. O controle de

pressão é feito pela variação dos volumes de água e vapor, através do aquecimento elétrico

da mistura ou do resfriamento dessa pela aspersão de água sobre o vapor ou ainda pela

liberação de vapor para o exterior mediante a atuação de uma válvula de alívio.

Embora seja desenvolvida para um sistema particular, a formulação apresentada a

seguir mostra-se suficientemente geral, podendo ser utilizada na simulação de outros tipos

de sistemas de circuitos paralelos que funcionam segundo os mesmos princípios de um

reator nuclear a água pressurizada.

O desenvolvimento parte das seguintes equações de balanço diferencial de massa,

momento linear e energia para o escoamento unidimensional em um canal arbitrário:

Balanco de Massa

Balanço de Momemo Axial

am à , àp 1(f<l>2Vl r' 'Jm I I-+-(mu)=-A--- --+"v - m -ApgcosEl
àtài ài2D A

Balanço de Energia

(
à\jlJàh àp à ,A p-h/; - -+Ah-+-(mh)=q

gàh àt àt ài

(5.2.1-1)

(5.2.1-2)

(5.2.1-3)

Estas fórmulas são obtidas das Equações (4.2.6-1) a (4.2.6-3) pela supressão dos termos de

escoamento transversal e pela substituição de z pore, sendo i a coordenada na direção do

escoamento ao longo do canal. A dimensão i faz um ângulo EI com o sentido positivo da

vertical do lugar, que aqui é representada pela coordenada z. Note-se que a condução

térmica longitudinal não está sendo considerada na equação da energia.
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A aproximação utilizada na derivação das equações que regem o escoamento do

fluido nos circuitos do reator é a representação de cada ramo do circuito por um número

arbitrário de volumes eulerianos, tal como ilustra a Figura 5.2.1-1. Os volumes em cada

ramo são numerados seqüencialmente, a partir de 1, no sentido de escoamento do fluido.

Uma região de escoamento de indice k comunica-se na direção longitudinal com a região

k - 1 a montante através da junção de entrada j = k, e com a região k + 1 a jusante através

da junção de saída j = k + 1. Excepcionalmente, a região a jusante da último volume (o que

corresponde ao maior valor de k) será a região 1. Os volumes definidos no ramo que contém

o vaso de pressão do reator são compartilhados por todos os circuitos.

Dependendo do componente do sistema onde são definidos, os volumes podem ser

classificados em cinco tipos:

• Tipo 1: núcleo ativo do reator;

• Tipo 2: outros componentes compartilhados por todos os circuitos, tais como

as câmaras de entrada e saída do vaso de pressão do reator;

• Tipo 3: bombas de circulação;

• Tipo 4: regiões atívas dos trocadores de calor; e

• Tipo 5: tubulações.

Figura 5.2.1-2 Esquema de indexação para um sistema com dois circuitos.
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o esquema de numeração de volumes para um sistema de dois circuitos idênticos é

mostrado na Figura 5.2.1-2. Observe-se que o gerador de vapor no circuito da esquerda foi

dividido em dois volumes. O volume 1 à entrada do vaso do reator é uma região anular.

Propriedades termofisicas médias são atribuidas ao fluido em cada um dos volumes,

as quais são calculada em função da entalpia da massa de fluido e da pressão de referência

do sistema. A entalpia de uma região é tomada como a média aritmética das entalpias

estimadas nas junções com a equação da energia.

Na aplicação das equações de balanço ao um sistema de múltiplos circuitos, supõe

se que o escoamento seja isocórico, isto é, que a densidade de massa seja independente do

tempo e função apenas da posição ao longo do circuito. Em conseqüência, a equação da

continuidade se transforma em

(5.21-4)

donde se conclui que a vazão será independente da posição. Demais, se me for a vazão de

massa no i-ésimo circuito, a vazão de massa total em uma região compartilhada por todos

os circuitos será

NL
mT = :Lme ,

e~l

onde NL denota o número de circuitos paralelos do sistema.

(5.21-5)

Considerando-se o fluido como uma mistura bifásica homogênea de líquido e

vapor, a velocidade de transporte de momento na Equação (5.2.1-2) reduz-se à velocidade

longitudinal do fluido, ou seja,

com o volume específico da mistura definido pela relação

I
v = - = XVg +(I-X)ve,

p

(5.2.1-6)

(5.2.1-7)

onde Xdenota o titulo de vapor; v, e vg são os volumes específicos de saturação do líquido e

do vapor, respectivamente. Se o titulo for menor que ou igual a zero, v, representará o
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volume específico do liquido sub-resfriado. O volume específico será estimado em função da

entalpia e da pressão de referência do sistema com a equação de estado termodínãmíco.

o segundo termo no segundo membro da Equação (5.2.1-2) descreve as perdas por

atrito e por resistência hidráulica local; como antes, f denota o coeficiente de atrito e Ç' é o

coeficiente de resistência hidráulica por unidade de comprimento. O último termo exprime a

força exercida sobre o fluido pela gravidade.

Com as hipóteses de escoamento isocórico e bifásico homogêneo (no quallj! =O), a

equação da energia assume a forma

Ap oh +.!!-(rnh) = '
àt oe q , (5.2.1-8)

onde q' representa a energia térmica adicionada ao fluido no canal por unidade de tempo e

por unidade de comprimento. Por convenção, a densidade linear de potência q' será positiva

se calor estiver sendo adicionado ao volume, e negativa, se calor estiver sendo extraldo.

o objetivo a seguir é dispor as equações do momento e da energia em formas

apropriadas que possam ser resolvidas para as vazões de massa dos circuitos e para as

entalpias específicas das junções.

5.2.2 Vazões de Massa dos Circuitos

A discretízação longitudinal do circuito produz nos vários componentes, exceto na

bomba, canais de escoamento da forma ilustrada na Figura 5.2.2-1, caracterizados por uma

área sectíonal média A, um diâmetro hidráulico médio D e um comprimento equivalente L.

z

®
\..'h\íJ,,"

l~',;.'
------------ --------------------------------- ~

-"N"'Ív"'el."de'-'R"'efi"'er"'êo""c"'ia --'o

Figura 5.2.2-1 Volume de controle em um componente do circuito.
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Uma variação de área pode existir na junção j + 1 entre o canal k e o canal k + 1

(ou canal 1) a jusante. As áreas seccionais Ae.k e~ nas junções j e j + 1 correspondem às

seções de entrada e saida do canal k, respectivamente. A área Ae.k + 1corresponde à área de

entrada do canal k + 1 (ou canal 1). A altura Zj do centróide da junção j é medida em relação

a um plano horizontal arbitràrio, que bem poderia ser o nível do solo.

A integração da Equação (5.2.1-2) entre as posições tj e t" conduz a

- S:n Apgcos9dR .
J

(5.2.2-1)

Pelo fato de a vazão de massa m ser independente da coordenada espacial, as duas

primeiras integrais têm resultados óbvios; entretanto, a solução das integrais restantes requer

certas hipóteses simplificativas acerca dos relacionamentos funcionais dos respectivos

integrandos.

Inicialmente, a primeira integral resulta em

(5.2.2-2)

com o comprimento do canal dado por

desde que o comprimento da junção seja desprezível em relação ao comprimento total da

região de escoamento considerada.

A segunda integral escreve-se como

S:n ~/mu')d.e = (mu')n - (mu')j'
J 0<

que, em vista da Equação (5.2.1-6), se transforma em

a v v·tn-(mu')d.e = m2 _n__ m2 _J .

f j aR A A·
n J
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Considerando-se

a equação precedente torna-se

JRn o( ')~ 0_ ( Vj+1 Vj J 2,- mu U"-- ----- m .
J of A sk A ek, ,

o termo de pressão é escrito como

donde, aproximando o gradiente médio de pressão por

--

(êp) Pn-
of = L

k

obtém-se

em que

A = _I_ JRn Adf = Vk
k L e L 'k J k

sendo Vk o volume da região entre tj e in.

A integral que descreve as perdas por viscosidade é aproximada por

onde

(5.2.2-3)

(5.2.2-4)

(5.2.2-5)

cr={+I, se m2:0
-1, se m<O

(escoamento direto)

(escoamento reverso)
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o coeficiente adimensional de resistência hidráulica

!..(L f<l>2 vf +I;;J
2lD v k

exprime as perdas por atrito e por resistência localizada, esta última decorrente de restrições

(por exemplo: curvas, orificios, grades) no caminho de escoamento. As perdas localizadas

são descritas em tennos de um coeficiente global de resistência local

cujo valor para cada volume k precisa ser especificado à entrada de dados. O coeficiente de

atrito f e o multiplicador de atrito bifásico <1>2 são avaliados por correlações empiricas.

Evidentemente, fica subentendido que a aproximação empregada para resolver a

integral na Equação (5.2.2-5) só será válida se o respectivo integrando não sofrer uma

variação acentuada ao longo do canal.

A última integral da Equação (5.2.2-1) é aproximada por

(5.2.2-6)

onde Pk denota a densidade média da mistura bifásica no volume k,

(5.2.2-7)

(5.2.2-8)

representa a elevação do volume k.

Substituindo as Equações (5.2.2-2) a (5.2.2-6) na Equação (5.2.2-1), chega-se à

seguinte expressão para a variação de pressão entre a entrada e a salda da região de

escoamento k definida em um componente qualquer do circuito, excluindo a bomba:

(5.2.2-9)
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Burgreen (1958) mostra que a equação de Bernoulli é válida numa conexão curta

onde existe uma variação na área seccional, ainda que o escoamento não seja estacionário.

Portando, para a junção à saída do volume k representada na Figura 5.2.2-1, vale a relação

em que o último termo representa a perda de pressão por viscosidade na junção. Seguindo a

convenção usual, essa perda de pressão é determinada em função da velocidade de

escoamento na seção de menor área, de modo que

V· 1
~m
A ' 'j+l

(5.2.2-11)

com

onde Ae,j+l e Ae,j+l são as áreas de entrada e de saída da junção j +1.

Usando definição de Vj expressa pela Equação (5.2.2-11), bem como as relações

_ vj+lm
e u j+1 ---,

As,j+1

a expressão para a variação de pressão na junção j +1 torna-se

(5.22-12)

desde que z" '" Zj+I.

Para uma junção entre dois volumes simples (isto é, não-compartilhados) ou entre

dois volumes compartilhados de índices k e k + 1, é óbvio que

Ae,j+1 = As,k' As,j+1 = Ae,k+1 e Aj+1 = mínimo (As,k' Ae,k+I)' (5.2.2-13)

Excepcionalmente, para uma junção terminal que conecta um volume simples de índice k a

um volume compartilhado, a queda de pressão na junção será calculada com

(5.2.2-14)
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Por outro lado, se a seção de saída do volume compartilhado k compõe-se de múltiplas

junções com volumes simples afetados dos indices kb k2, ... , corno ilustra a Figura 5.2.2-2,

então, na Equação (5.2.2-12),

Ae.j+I = As,k e As )+1 =Aek + A. k +....
, , 1 ' 2

J+lIAe.k,

As.k i i'"'''-k,

k~'-.....!:::. !-oI--:-..i..,-k:
____-'-'1 A~.k,

Figura 5.2.2-2 Junções múltiplas de saida.

(52.2-15)

Por fim, adicionando as Equações (5.2.2-9) e (5.2.2-12), chega-se à seguinte

expressão para a queda de pressão no volume k e na junção j +1 à saída desse volume:

(5.2.2-16)

em que

[( , J2 ( 'J2 ]1 Aj+l A j+I vj+I
+- -- - -- +crç· --

2 A S,j+l A e,j+l )+1 A~I'

(5.2.2-17)

(5.2.2-18)

(5.2.2-19)

Para um volume compartilhado por todos os circuitos, corno é o caso do núcleo e

das câmaras de entrada e saída do vaso de pressão do reator, a Equação (5.2.2-16) pode

escrever-se corno

(5.2.2-20)
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que, em vista da Equação (5.1.1-5), se transforma em

(5.2.2-21)

onde o subscrito k' identifica os volumes compartilhados.

o aumento da pressão do fluido causado por uma bomba instalada em algum ponto

do circuito é dado por

(5.2.2-22)

onde Hk" é a altura manométrica desenvolvida pela bomba. O indice kU representa o número

do volume atribuído à bomba. Observe que esta expressão poderia ter sido obtida da

Equação (5.2.2-10), fazendo

Em sintese, para volumes dos tipos 3 a 5 (bomba, trocador de calor e tubulações),

as equações para as variações de pressão são todas da forma

(5.2.2-23)

e para os volumes compartilhados dos tipos 1 e 2 (núcleo e câmaras de entrada e saída do

vaso de pressão do reator),

(5.2.2-24)

Seja N o número de volumes simples e N' o número de volumes compartilhados.

Uma vez que (PN+I)k = (PI)k' e (PN'+I)k' = (PI)k, vale a identidade

N N'

L(Pj -Pj+l)k + L (Pj -Pj+l)k' =0,
k=1 k'=1

o que significa que a soma das quedas de pressão ao redor do circuito é igual a zero. Daí,

considerando as Equações (5.2.2-23) e (5.2.2-24), deduz-se a expressão
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Reordenando OS termos, a equação anterior assume a forma mais simples:

onde

(5.2.2-25)

N

SJ = 2: Jk>
k~l

bk"

N'

S~ = 2:Jk"
k'=l

N
SK = 2: K k ,

k~l

b'k"

(5.22-26a)

(5.2.2-26b)

Para o i-ésimo circuito de um sistema com um número arbitrário NL de circuitos, a

Equação (5.2.2-25) pode escrever-se como

(5.2.2-27)

Os coeficientes SJ, S~ e S~ não são afetados pelo indice i porque os valores que se lhes

atribuem são os mesmos para todos os circuitos. Para simplificar a notação, o indice k" foi

suprimido no último termo da equação.

O acoplamento entre as Equação (5. L 1-9) para a dinâmica da bomba e a Equação

(5.2.2-27) é feito através do tenno

i1p = -gpH(m, ro) = -gpHnh(v, a). (5.2.2-28)

Em cada instante do transitório, a razão de altura manométrica h desenvolvida pela bomba é

calculada a partir das curvas características em função da razão de descarga,

Q pnm
v=-=--,

Qn pmn

e da razão de velocidade de rotação da bomba,

ro n N
a=-=-=

ú)n n° N°-

Como anteriormente, o sobrescrito n denota as condições nominais da bomba.
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Em condições estacionárias,

dm i =0
dt

droi Oe --= .
dt '

e, como conseqüência, as Equações (5.2.2-27) e (5.1.1-3) reduzem-se a

Com todos os circuitos operando nas condições nominais,

(5.22-29)

(522-30)

Por outro lado, se um ou mais circuitos estão operando em regime estacionário, mas fora

das condições nominais, de modo que

a Equação (5.2.2-23) torna-se

A altura manométrica da bomba será dada por

H? =H~h(v?~af),

em que

(5.2.2-31)

(5.2.2-32)

Qo °
V?=_i=~
'Q"i 0Q"Pi i

° N°o roi ie (1.. =-=-
1 "N0roi i

As vazões de massa estacionárias m? são calculadas de modo a satisfazer as curvas

caracteristicas das bombas. Partindo de valores prescritos para as velocidades de rotação das

bombas e de estimativas iniciais das vazões de massa nos circuitos, as Equação (5.2.2-31) e

(5.2.2-32) podem ser usadas para readaptar as vazões. Fazendo a mudança de variável

m?
x·=-', " 'mi
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as Equações (5.2.2-31) e (5.2.2-32) definem o sistema de equações transcendentes

(i=1,2, ...,NL), (5.2.2-33)

que pode ser resolvido iterativamente com o método de Newton-Raphson.

Desenvolvendo Fi em série de Taylor na vizinhança de (x~O), x~O), ••• , xWl), tem-se

F ( ) - F «O) (O) (O))
i X 1,X Z'···'X1\lJ.., - i Xl ,X z "",X NL

Truncando a série após o termo de primeira ordem, vem

NL ~F «O) (O) (O))'" o i Xl , x 2 , ••• , xl\'L ~(O) _ -F «O) (O) (O))
L. Uj - i Xl 'X2 ,,,,,X:NL -
j=l Oxj

(5.2.2-34)

Em uma primeira aproximação, a solução da Equação (5.2.2-33) é dada por

(i=1,2, ... ,NL), (5.2.2-35)

onde os valores de oiO
) são a solução do sistema de equações algébricas lineares definido

pela Equação (5.2.2-34).

Estimativas mais precisas de (Xl, X2, ..• , XNL) podem ser obtidas de

(i = 1, 2, ... , NL), (5.2.2-36)

com os valores de hi<k) dados pela solução do sistema

NL8F «k) (k) (k»)
'" i Xl , X 2 , ••• , X NL ~(k) _ -f «k) (k) (k))
L. o j - i Xl ' X z "'., X NL .
j=l Ox j

(5.2.2-37)

Este sistema é resolvido no programa com o método tradicional de eliminação de Gauss.

A função Fi pode ser escrita como

(522-38)
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cujas derivadas parciais de primeira ordem são dadas por:

(j "" i), (5.2.2-39)

A derivada parcial de H? pode ser expressa como

àH? _Wah\
-~-- j- .

ox i õv (vf,af)

Usando a relação polar para a altura manométrica, isto é,

conforme Equação (5.1.2-7), a derivada iJh/iJv pode escrever-se como

em que a derivada ôFIJiJv é aproximada pela Equação (5.1.2-15).

(5.2.2-40)

(5.2.2-41)

(5.2.2-42)

No regime transitório, definindo a variável x como a razão entre a vazão de massa

no instante t e a vazão de massa nominal, isto é,

m(t)
x=--

mn

= pQ(t) = 2.. v(t),
pnQn pn

(5.2.2-43)

onde Q é vazão volumétrica e p é a densidade, a Equação (5.2.2-27) pode ser rescrita como

(5.2.2-44)

Considerando-se todos os circuitos do sistema, esta equação assume a forma matricial

(5.2.2-45)
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