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RESUMO
Neste trabalho desenvolve-se um procedimento para a obtenção da evolução das tem
peraturas do sódio entre o tanque de mistura, com volume constante, e o tanque <ie drenagem do circuito de testes de sódio SS-O5O, para uu choque térmico de -200°C/s. Este
circuito a sódio será instalado cn breve na área do IEK/RJ. A partir das curvas com a
evolução das temperaturas do sódio durante o transient», obtír.-se a evolução/distribui^
ção das temperaturas nas paredes da tubulação e bocais.
~

Descrição do Circuito. 0 circuito a sódio SS-O5O
(oi projetado para a realização de provas termomecãnicas e de pequenos componentes em sódio e é um instrumen
to capaz de perni.ir o desenvolvimento de
competência
na área. Em particular são possíveis estudos de
materiais e equipamentos projetados para funcionarem com só
dio líquido a temperatura da ordem de S00°C c 600°C, co
mo bombas eletromagnéticas e centrífugas, troeadores de
calor sódio-sódio e sódio-ar, medidores de vazão e pres
lio, sondas de nível contínuas e descontínuas«detetores
de sódio, etc. Tasbéra é possível estudar o coetportamen.
co dos materiais a estes níveis de temperatura sob
o
•feito de choques térmicos repetidos em presença de *s_
forços mecânicos que podem ser aplicados durante longoT
períodos, dando origem a fenômeno* de "ratchetting" ,
"creep" e danos por iadiga oligocíclica, etc. [l].
A parte do circuito SS-OSO que interessa ao presente trabalho está esquematizada na fig. 1, onde
são
indicados os principais componentes.

Imediatamente após a SdP encontra-se o tanque de
mistura (TH), contendo uma certa quantidade it sódio,
inicialmente a temperatura final do transier.:e,cuja fi^
nal idade é ater.uar o choque térmico no resta* te do ci£
cuito a sua juís-.ce, até o tanque de drenagex(TD).
0 sódio per.etra no TM por um tubo C O D furos Iate_
rais imerso no sadio do TM, criando um fluxo
radial
aproximadamente constante e forçando a mistura com
o
sódio que se encontra no TM, após o que o ces-» segue
para o TD.
Objetivo io Trabalho. M«ste trabalho apresenta-se uma formuladas analítica p.ira a obtenção das t*n>pe_
raturas am un fluido (sódio) que escoa através de
um
tanque de mistura (com volume constante), até um outro
tanque (de drer.c*.
São obtidas as curvas da variação da temperatura
do sódio ao tor.p do tempo e da tubulação para
dois
casos. 0 primeiro caso é uma situação hipotética
com
temperatura de ir.gresso constante a 600°C e o segundo
caso representa u-ia situação típica do circuito: choque térmico na Sá? de -200°C/s. Para o segur.sa
caso
calcula-se o csr?o de tenperatura na região do bocal de
saída do TM atrivís d* um modelo de elenentes finitos.
MODELO DE CStC'.'-0 ADOTADO SA ANALISE TER?10KI2SÜtt'LICA
A discre:izaçãn espacial do TM e da titulação a
sua jusante, atí o reservatório TD, ea um determinado
número de pontes NI e N2 respectivamente, «
mostrado
na fig. 2.
A taxa líquida de e Tgia que permanece no volii
me AVi, í-l.Nl, indicado i squematicamente na figjra 3,
é resultante de seguinte lalanço energético:
.Taxa de calor <juc penetra pelo lado
esquerdo,
m*.CT*,onde m* e a vazão constante do trecho
de
tubo fura:?, C é o calor específico, f I* í
a
temperatura imposta causadora do chocue térmica.
• Taxa de calor que chega frr cima, m**C~"*, onde
m** • (i-l)si* e T** * Tj-i é a temperatura média
do volume :Vj-[.
.Taxa de calor que sai por baixo, m ***,.**•
CT
onde
u*** • í~* t T*** • Ij í j temperatura nédta no
volume IV: que queremos determinar.

Figura 1 - Trecho do circuito SS-C5O
Mecânica d e Teste» de Choque Tér-icj. Após a re
m da válvula VI e com a válvula V2 fechada, cria"
**• o perfil de temperatura desejado de sódio, por exem
Pio, de 600°C a 400°C. A válvula V2 de acionamento rápT
*> «aberta por cerca de 10 seg, dando início ao fluxo
"• sódio. 0 transience de temperatura na seção de prov
** (SJP), dura 1 seg, portanto a mrsraa <oíre um chonuc
l
«rsico de -200°C/», para uma vazão máxírj de 30 m V h .

'Taxa de a
Qi.
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entre a parede metálica < o

n+l
Tvi

Assim, as expressões aciaa permitem o cálculo das
temperaturas aêdias nos volumes iVi e iVwi nr instante
tn*', a partir dos valores já conhecidos no instante tn.
0 vazão m* existe apenat nos KSV pontos iniciais
em que foi discretizado o componente TM.
O procedimento anterior aplica-se, também, nos vo
lumes AVj, i»l, K2 da tubulação, onde não existe o £lu
xo lateral m*.
~
TESTE REALIZADO
O tf ,tí a ser descrito abaixo mostra uoa situação
hipotética e serve para verificar o procedimento e
o
programa computacional elaborado.
'Step* na Temperatura. Criou-se uma situação hi
potética, na qual a temperatura de ingresse no tanqut
de mistura (TH), mantém-se constante a M>O°C. Como o vo
lume do só lio é constante e o mesmo é renovado a cada"
instante, .i teeperatura final no tanque de mistura tea
qu< ser 600°C. Este valor é realmente obtido, cone
•
apresentado na figura &. Nesta figura vê-se a evolução
das temperaturas do sódio nos pontos 34 (extremidade do
tubo furado). 40 (bocal de saída) do TM e no ponto
30
da tubulação (bocal do TD).

-.;ur.i .' - P i s c r e t i z a ç ã o do TM e da ».bula,-ão
.1 sua j u s a n t e ( L i » 7 2 , 3 e n , l-2»7,70 m)
1>'^ descreve o balanço energético no vo
lum* rvi t »-%vri'
T

••«•• T v

B*CT*

'''

* (i-D-'CTi.! -

im*CTi - Qi

(1)

onde " •' irfi-irsidade do sódio.
A t.i%.\ «lv calor rcctbidi ou perdida p*ra a parede
.i.itUi a.i s.-guinte «uneira:
i - Tvi)

(2)

'.,, 5 .' .-orficiente global de trancfe-.riu.Ia J« c£
irt o >."aio no volume iVi e a pareJe. Tvi é a tem
ra mí«!s.> no volume AVwi da parede t ti t o diãac
ct-rno .i.i parede (parte hachurada da fig. 3 ) .
~
A tímp.r.itura média na parede é avaliada através
da ÍT. í.:r.i\-i'' i'spac il da equação de conservação de ener
gia a :ic»d.« na par. :
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(3)
Figura 4 - Variação das Temperaturas cm crês pontos t£
picos durante um escoamento estacionirio.

onde ...Cw *ão respectivamente a densidade e o calor t*
pecíi.co da parede.
Aí propriedades f í s i c a s do sódio c do mer.al (ca1cr . -?«cííii-«». densidade, etc) são considerado! depen
«ientts da»

CHOOtt TÉRMICO FRIO
Análise Termohidráulica. Esta é a situação tipi
* de funcionamento do circuito SS-050, durante uma cam
panha de provas onde se test> uma seção de provas a chã
quês térmicos. Esta situação é a mais crítica para
õ
circuito a jusante dj seção de prova*.
A evolução da temperatura do sódio de ingresso '
(1*), no tanque de mistura í apresentada na figura 5.

,., H [

-ft

Fi,:nr.t í - Balanço energético no volume Vi

ríf.ura 5 - Choque térmico frio de -2O0°C/s.

; t^tjuira numérico de integração temporal de Euler
r u[i:;:.id.' r..i avaliação do comportamento das tcir.peratu
ras, Ti * Tvi. no tempo, cujas seguintes expressões fT
naii fi.- oMi.;.i.<.

V*1

O Tesultado da análise termohidráulica, em temos
da evolução das temperaturas do sódio em 3 pontos do mo
delo, í apresentado nas figuras &,« e 6.b. Pela figura'
6.b poda-se notir que, no nó 34 (extremidade do tubo fu
rado), a temperatura aumenta a taxa de J5,5°C/s aproxT
madam.Tte e no bocal de saída do tanque de mistura, no
40, esta taxa cai para 12,5°(7«, enquanto que no nó 30
da tubulação (bocal do TD), cai para 10°C/s. Estes resultados mostram como a presença do tanque d* mistura

O
4.

J.

(4)
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reduz sensivelmente a gravidade do choque térmico no bo
cal de salda deste e na tubulação a jusante do mesmo. ~

aa figura 7. A teaperatura do sódio imposta ao
modelo
é aquela apresentada na figura fc.b, cur-i 2.
A partir dos 12 s cessa o fluxo [l] portanto a
temperatura 4a sódio p*rrjnec* constante no valor ai cat»
çado neste i',tanto.

Figura 4.» - Variação das temperaturas, ao longo do tr«
cho modelado, para alguns instantes de tea

Figura 7 - (todelo de elementos finitos do fundo do
utilizado na análise térmica.

TH

por
As partes cilíndricas do modelo se extendeo
sao,respe£
um comprimento sinto»
sínion de .'.Tt,
?.*rt, onde r ec t t sao,r
tivanente, o raio e a espessura da parte interessada.

Figura 6.b - Variação das temperaturas, ao longo do tem
po, em três pontos do nodeIo.
0 intervalo de tempo modo nos dois transitórios
•estrados acima, respeitou a seguinte expressão:
Interv. de tempo <

Li

(6)

end* LI, L2, Kl, N2 estão definidos na figura 2 e VELi
t a velocidade do sódio no trecho Li (para i • 1,2).

Kesultados- Os rejultados obtidos, em termos de
temperaturas na seção or.ee ocorre o máximo -T na espessura (seção no seio do "joelho" do boc.l), são a[.resen
tados na figura 8, para alguns instantes de teapo sei?
cionados. 5a mesaa figura também são apresentadas
as
temperaturas médias na referida st^io e na calota esf£
rica que a circunda. Tf.
5a figura
í se observa: a) o iTinax"l&oC;
b) o gradiente sax. entre a calota esférica e o bocal é
de 9°C; c) os valores rãximos ocorrem praticamente no

AHXLISE TÉRMICA HO niSDO DO TH
A partir dos resultados obtidos coo a análise t«£
•«hidráulica, apresentada no item anterior, * possível
efetuar análises térmicas nas paredes metálicas em qual^
Vier ponto do circuito entre o TH e o TD, devido a variação de temperatura sofrida pelo (ódio durante um cho
lue têmico em uma campanha de provas.
~
local do fundo Torosférico do TM. A geometria do
o do TH é apresentada na figura 7. A forte variação
Mooítrící do fundo induz uma forte variação no coeficiente de troca de calor por convexão (h) de 21950 até
1500 W/m^ °C,
Assim, existem no fundo do TM * en seu bocal
de
••ída em particular, dois efeitos que se somam:
Cradien-^ Térmico na EspessuM - produzido
pela
••riação da temperatura do sódio no tempo.
Cradieite Térmico ao Longo do fundo - devido a va
r
>«ção de h ocotre a variação da temperatura média, em
•• Msno instante de tempo, cm pontos diferentes do fun
*>.
~
Análise Térmica. Para a obtenção do campo de tem
'•raiuras foi utilizado o modelo a elementos finitos T
"Prescntado na figura 7. 0 programa térmico utilizado é
**P«í de efetuar análises térmicas ta regime estaciona
H o ou transiente.
Devido to isolamence térmico previsto e a
curta
"'•çao do transiente, a superfície «xterna dt fundo/mo
J«lo foi considerada adÍK^átíca. Sa lupírífcíe interna
• definidos valores -• h por icr.a, como indicado '

Figura 8 - ?.eíult.i<i.-í da análise térmica
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instante; d) verifica-se ura invcrsac no £T
ca
»*=u*Mra, o aue provocará t*fc*õcs t é m i c » d* Mexão
alternadas: *> idea, no AT entre o bocal « a
calota
e.ue o circunda, provocando tenso» térmica» alternadas
d* membrana.
Tais resultados comportam-se dentro do
previ«tc
* permitirão o calculo das tensões térmicas neste
bocal» oriundas do choque térmico produzido na seção
d*
provas d» circuito.

riUAis/coticmfos
* formulação desenvolvida para « acálise termohiaráulica apresentou resultados satisfatórios e permitirá a obtenção das curva* de variação da temperatura nas
poeta* críticos da tubulação para diversas hipóteses de
choque térmico.
â ejtistínci» do tanque de ristura <T!I) redui sen«ivelmeate • choque térmico nos componentes a
jusante
da oesm» (d* -200°C/s na seção de provas para cerca de
>0 am 17>C/s) como evidenciado na analisa teroohidrãuUca.
^ partir dos resultados desta última foi
obtida
• t4.m> èe temperaturas no bocal do fundo do TM
para
um cfeoan* térmico, na Sé#, de -200°C/s. 0%
resultados
•ostram • caráter cíclico que terão as tensões térmicas
oriundas d» um choque térmico, cujo conhecimento preci^
so é necessário para a verificação a fadiga de um compo
nente o» equipamento nuclear, principalmente se os mesmos sãa 4* «ma central rápida refrigerada a sódio.
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ABSTItACT
In this wort a thermo-hydraulic model was developed in order to obtain the sodium temperature time-history between the a i m ? tank (T*0 and the drain tank
of the SS-OSO sodium tett loop.
Result> are presented relative to a thermal shock
whith initial and final sodium inlet temperatures
of
600°C and *00°C respectively, with a thermal gradient
of -M0*C/s.
This sodium Toop will be brtefljr installed in the
IEK/U area.
From the sodium temperature time-history
during
the thermal shock transient the temperature field
for
the wilts of the TM bottom and outlet noxtle is
obtained.
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