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Foi realizado um estudo detalhado das possibilidades de

simulação do sódio, utilizando-se o "loop" a água, com ênfase

nas experiências de perda de carga em acessórios , tubulações e

canais não circulares.

Levando-se em consideração que somente aspectos hidrodinâ

micos do sódio podem ser simulados com água, foram estabeleci-

dos como principal etapa os limites do número de Reynolds pa

ra as condições de operação do "loop" e após a relação entre

o número de Reynolds do loop e o da Seção de Teste. Concluiu-se

que na simulação os limites do "Re" na seção de teste levam

a limitações na geometria da mesma. Como conseqüência da ana-

lise feita, foram planejadas experiências de perda de carga em:

tubos de diversos componentes; tubos com rugosidades diferen-

tes; tubos submetidos a temperatura diferentes e válvulas.

8.5.5.5. CURSO DE TREINAMENTO NO "LOOP" A ÁGUA

Sergio Viçosa Moller

Foi realizado um curso de treinamento para alunos da UFRJ

(bolsistas da CNEN-PRONUCLEAR) com os seguintes experimentos

didáticos:

- perda de carga ^m válvulas;

- performance da bomba centrífuga.

8.5.6. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

DE PASTILHAS DE OXIDO DE URÂNIO

Gabor Peter Nagy, Luiz Osóric de Brito Aghina

Dando continuidade aos ensaios iniciados no ano anterior,

V foram realizadas novas series de testes para a determinação do

coeficiente de condutividade térmica de pastilhas de oxido de

urânio compactadas com grafite e baquelite. Trata-se de mate-

rial a ser usado no elemento combustível do Reator Argonauta

do IEN.

Originalmente os ensaios foram efetuados em pastilhas geo

metrícamente equivalentes as usadas no Reator, seguindo o mé-

todo de fluxo térmico axial unidimensional. Os resultados ob-

tidos, embora compatíveis com os encontrados na literatura,
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foram considerados inconclusivos, devido às discrepâncias ob -

servadas 30 ser aplicado o método a blocos padrão para compa -

ração. Foi então alterada a técnica para aquecimento central

com fluxo radial de calor. Isto exigiu nova montagem com geo -

metria modificada das pastilhas e registro múltiplo dos termo-

pares. Dificuldades na instalação de termopares estão sendo su

peradas gradativamente. Os resultados da nova série de ensaios

ainda está sendo avaliada.

8.5.7. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE DE TRANSFEREN-

CIA DE CALOR LOCAL EM UM BANCO DE PINOS MUITO PRÕXIMOS

Sergio Viçosa Mõller

Este experimento , realizado durante estágio no KFA -

Jülich, R.F. Alemanha, trata da determinação do coeficiente de

transferência de calor em um arranjo triangular de pinos, cem

baixa razão de aspecto (PITCH/DIÂMETRO), em escoamento trans -

versai de água, a fim de fornecer elemen':os para a fonte de

neutrons, ora desenvolvida pelo KFA-KERNFORSCHUNGSANLAGE -

JÜLICH e KFK-KERNFORSCHUNGSZENTRUN - KARLSRUHE. Os resultados

obtidos serão utilizados como dados para estudo? térmicos e es;

truturas no projeto da referida instalação.

•Para esse propósito, um dispositivo de testes foi construí

do, em escala 1:1, visando a simulação das condições térmicas

e hidráulicas da fonte de neutrons. Este dispositivo é um

arranjo de pinos em escoamento transversal, dos quais um é a-

quecido eletricamente.

0 dispositivo é mostrado, aberto, na Figura 1.

A execução do experimento forneceu os valores para o coe-

ficiente ie transferência de calor, apresentados na forma do

número de Nusselt e sua distribuição local.

Os resultados mostram a dependência linear do número de

Nusselt em relação do número de Reynolds, para uma taxa de

produção de calor constante.


