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(DEAD) do IEN.

A montagem e testes foram concluídos em 17.06,81. Para

abrigar os comandos e o computador, foi construída uma cabine.

0 circuito montado consiste,basicamente,de uma tubula-

ção de aço inoxidável de 50 mm de diâmetro ao longo da qual

estão dispostas válvulas, e medidores de pressão, vazãc e

temperatura, sendo a ãgua impulsionada por bomba centrífuga.

Possui instrumentação sofisticada com leitura direta no ins-

trumento ou digital no painel de controle, £ equipado com

computador "on line", para aquisição e avaliação de dados ob_

tidos durante a realização de experiências,

8.5.9.2. OPERAÇÃO DO CIRCUITO

Sergio Viçosa Moller, Lúcia Quintães de Castro Moreira

O circuito operou,normalmente,visando o treinamento de

pessoal, avaliação da performance do circuito e levantamento

de dados para a elaboração do Manual de Operação. A redação

do Manual de Operação está concluída e foram inseridos no

mesmo os seguintes experimentos didáticos, cujos programas

foram gravados em fita:

' - Perda de carga em válvulas

- Performance da bomba centrífuga

- Comportamento dos medidores de vazão.

Foram realizados dois cursos de treinamento: um de car£

ter interno e outro para alunos da UFRJ (bolsistas da CNEN -

PRONUCLEAR).

8.5.9.3. AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO TROCADOR DE CALOR

Paulo Augusto B. de Sampaio

0 conhecimento prévio da performance do trocador de ca-

lor duplo-tubo contra-corrente do circuito oferece as seguin

tes possibilidades:

- Determinar, antecipadamente, a temperatura estacionaria

do circuito para uma determinada condição de operação.
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- Permite ajustar a temperatura de água do circuito a-

traves da água de arrefecimento do trocador.

Facilitar os cálculos térmicos referentes a uma seção

aquecida a ser instalada no circuito.

Assim, em busca das vantagens acima mencionadas, foi de

senvolvido e testado, em experimentos, um programa que avalia

o calor retirado no trocador de calor.

8.6. ANALISE ESTRUTURAL

8.6.1. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CÕ*DIG0 MEF

Reinaldo J. Jospin

Este programa de calculo estrutural, na sua versão fi-

nal incluirá o cálculo linear, não linear (físico e geometry

co), estacionário e não-estacionãrio, bem como transferência

de calor. A parte linear dinâmica (utilizando o processo de

integração passo-a-passo) , bem como a transferência de calor,

já estão implantadas e testadas

A característica principal deste código é a sua forma

modular de programação, tornando-o mais acadêmico e acessí-

vel, e facilitando a tarefa de ampliá-lo ã medida que for

necessário.

0 programa, na sua fase inicial, já conta com uma ixa bi

blioteca de elementos finitos a i , 2 e 3 dimensões, podendo

efetuar a análise de estruturas de barras, planas e tridimen

sionais (maciças, cascas) e condução de calor em estruturas

uni, bi e tri-dimensionais.

8.6.2. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA REC-SHORE

Luciano Mendes Bezerra

)

Foi obtido, junto a PUC/RJ, o código de calculo RECSHORE

(Reinforced Concrete Shells of Revolution) desenvolvido como

tema da Tese de Mestrado , 0 programa propõe uma análise

não-linear de cascas axissimêtricas de concreto armado, pelo

método dos elementos finitos, utilizando-se um elemento sub-


