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ABSTRACT 

 
Neste artigo é apresentada uma investigação numérica dos processos termofluidodinâmicos entre as esferas 

combustíveis e o fluido refrigerante, presentes no núcleo de um reator de leito de seixos (PBR-Pebble Bed 

Reactor) utilizando o código de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD-Computational Fluid Dynamics) 

CFX 13.0. Os resultados de duas análises são apresentados neste trabalho. Na primeira foram avaliados dois 

modelos de transferência de calor para as esferas combustíveis. Em um modelo foi especificada geração de 

calor volumétrica, com condução térmica tanto no combustível quanto no revestimento. Em outro modelo foi 

prescrito um fluxo de calor na superfície das esferas. Nesta análise foram realizadas simulações em dois 

arranjos de esferas, um considerando as esferas em contato e outro com espaçamento de 2 mm entre elas. Na 

segunda análise foi avaliada a influência do arranjo das esferas no comportamento termofluidodinâmico do 

leito. O conjunto de seixos que constituem o núcleo foi modelado por representações de estruturas cristalinas 

com diferentes fatores de empacotamento. As quatro simulações da primeira análise apresentaram diferenças no 

escoamento e nos perfis de temperatura superficial e máxima do revestimento. Foram também observadas 

diferenças significativas no escoamento e na transferência de calor entre as esferas e o fluido nos casos com 

diferentes fatores de empacotamento. Estes resultados evidenciaram a importância da simulação da condução de 

calor no interior do seixo combustível assim como a necessidade de se avaliar melhor a influência do arranjo 

formado pelos seixos combustíveis no comportamento termofluidodinâmico dos reatores PBR. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os novos conceitos de reatores, chamados reatores avançados, se caracterizam 

principalmente por minimizarem a geração de rejeito radioativo, pela maior resistência à 

proliferação de materiais nucleares e por possuírem sistemas inerentes de segurança. Entre os 

conceitos de reatores avançados destaca-se o reator refrigerado a gás a alta temperatura 

(HTGR - High-Temperature Gas-cooled Reactor) ou reator de temperatura muito elevada 

(VHTR - Very High Temperature Reactor). Alem dos aspectos de segurança mencionados, 

este conceito de reator permite o uso da energia térmica do gás em atividades da indústria 

química, como por exemplo, na produção de hidrogênio através do processo termoquímico 

iodo-enxofre.  
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Existem dois conceitos de núcleo para os reatores VHTR. Em um dos conceitos, denominado 

bloco prismático, o gás hélio escoa através de canais verticais cilíndricos em blocos de grafite 

retirando calor dos combustíveis cilíndricos posicionados em canais adjacentes. No conceito 

leito de seixos (PBR - Pebble Bed Reactor) o gás refrigerante escoa entre combustíveis 

esféricos dispostos aleatoriamente no vaso do reator. Os combustíveis são continuamente 

repostos no núcleo. Um modelo do núcleo de um PBR é mostrado na Figura 1.   

 

 

 
 

Figura 1 – Reator PBR (Fonte [1]). 

 

 

Os seixos combustíveis de reatores PBR são constituídos de uma matriz central de grafite 

compactado com microesferas chamadas de TRISO (Tristructural-isotropic) revestida por 

uma camada de grafite. O TRISO é constituído de um núcleo de     envolto por uma camada 

protetora de carbono poroso, uma camada de carbono pirolítico denso, uma camada de 

carboneto de silício dura e outra camada de carbono pirolítico denso.  A Figura 2 mostra uma 

esfera combustível e de um TRISO. 

 

Os seixos combustíveis possuem coeficiente de temperatura negativo e alta capacidade 

térmica. Estas propriedades ajudam a garantir a integridade do combustível sob condições de 

alta temperatura. Abaixo de 1600 °C não há perda de integridade da camada de proteção do 

combustível e conseqüente liberação de material radioativo. No projeto do reator PMBR-

400MWth a temperatura máxima de operação dos seixos não deve exceder 1130 °C [8]. 

Portanto, por motivos de segurança, torna-se necessário prever as máximas temperaturas 

atingidas nas esferas combustíveis no leito. 
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Figura 2 – TRISO e seixo combustível. 

 

 

Diante de tal necessidade, muitos pesquisadores têm aplicado códigos de Dinâmica de 

Fluidos Computacional (CFD - Computational Fluid Dynamics) no estudo do escoamento 

através do núcleo de reatores PBR [2, 3, 4 e 5]. Nestes estudos a disposição aleatória dos 

seixos combustíveis dentro do vaso do reator tem sido simplificada por representações de 

estruturas cristalinas. As estruturas cristalinas são caracterizadas pelo fator de 

empacotamento, definido como sendo a fração de volume ocupada pelas esferas sólidas. 

Outras considerações feitas nas simulações numéricas do núcleo deste tipo de reator são o 

espaçamento entre as esferas e a prescrição de um fluxo de calor na superfície dos 

combustíveis esféricos. Estas considerações diminuem o número de nós da malha, mas não 

reproduzem de forma realista o escoamento presente no reator.  

 

Lee et al. [3] simplificaram o arranjo das esferas pelas estruturas cristalinas cúbica de face 

centrada (CFC) e cúbica de corpo centrado (CCC) considerando um espaçamento entre 

esferas adjacentes de 1 mm e fluxo prescrito na superfície das esferas. Lee et al. [2] estudou a 

simplificação do espaçamento entre os seixos combustíveis nas simulações. Hasan [5] 

investigou a termofluidodinâmica em uma estrutura composta de 24 esferas em contato 

pontual e com fluxo prescrito em suas superfícies. Sobes et al. [4] sugeriram a investigação 

de escoamento em estruturas com alto fator de empacotamento, como as estruturas CFC e HC 

(Hexagonal Compacto). 

 

Este trabalho apresenta uma investigação numérica do escoamento e a transferência de calor 

entre esferas combustíveis e fluido refrigerante presentes no núcleo de um PBR utilizando o 

código de CFD CFX 13.0 [6]. Este estudo é uma etapa inicial do desenvolvimento de 

procedimentos para a simulação numérica de fenômenos de transporte e análise de segurança 

de reatores avançados no âmbito do INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia). 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Duas análises foram realizadas neste trabalho. Na primeira foram avaliados dois modelos de 

transferência de calor para as esferas combustíveis. Um modelo com geração de calor 

volumétrica, com condução térmica tanto no combustível quanto no revestimento. Em outro 

modelo foi prescrito um fluxo de calor na superfície das esferas, simplificando a simulação. 
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Para cada modelo foram estudados dois casos, um considerando espaçamento de 2 mm entre 

as esferas (sem contato – SC) e outro considerando contato entre elas (com contato – CC). O 

objetivo do estudo foi o de avaliar as diferenças entre os dois mecanismos de geração de 

calor. 

 

Na segunda análise foi avaliada a influência do arranjo das esferas no comportamento 

térmico e fluidodinâmico do leito de seixos. O conjunto de seixos que constituem o leito foi 

modelado por representações de estruturas cristalinas. Como o arranjo das esferas é variável 

no núcleo de reatores PBR [7], foram estudados modelos com diferentes fatores de 

empacotamento. 

 

A seguir são descritos os detalhes das simulações realizadas em ambas as análises. 

 

2.1. Geometrias e Condições de Contorno 

 

Os combustíveis e os parâmetros de contorno usados nas duas análises são às de um Reator 

Modular de Leito de Seixos (PBMR – Pebble Bed Modular Reactor) com potência de 

400 MWth [8]. A Tabela 1 mostra os dados do PBMR-400 MWth. 

 

 

Tabela 1 - Parâmetros de funcionamento do reator PBMR-400 MW 

Parâmetros Valores 

Potência do núcleo do reator 400 MWth 

Fluido refrigerante Hélio 

Vazão do fluido 185 kg/s 

Pressão do sistema 9 MPa 

Temperaturas de entrada/saída 500 / 900 °C 

Número de esferas combustíveis no reator 451000 

Diâmetro do tanque/refletor interno 3,7 / 2,0 m 

 

 

As geometrias simuladas na primeira análise deste trabalho são compostas por duas esferas 

contidas em um volume na forma de um prisma retangular como mostrado na Figura 3. As 

esferas são alinhadas na direção y, a 60 mm da face superior, e eqüidistantes da linha vertical 

central do prisma (x = 90 mm, y = 120 mm, z = z mm). As faces laterais do prisma foram 

consideradas como paredes simétricas. A face superior foi definida como entrada do fluido 

com velocidade uniforme de 5 m/s e temperatura de 900 °C, condições da parte inferior do 

núcleo do reator de referência. A face inferior foi definida como saída com pressão relativa 

zero. 

 

Foram simuladas quatro variações desta geometria variando a distância entre os centros das 

esferas e o modelo de geração de calor. A Tabela 2 apresenta os dados dos quatro casos 

simulados. Nos casos de geração de calor volumétrica no combustível foram criados três 

domínios, um para o fluido, um para o combustível e outro para o revestimento. Nos casos de 

fluxo de calor prescrito na superfície das esferas foi criado apenas o domínio do fluido. O 



INAC 2011, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

passo entre esferas é menor que o diâmetro das esferas nos modelos com contato (Fluxo CC e 

Volumétrico CC), o que gera uma área de contato circular de diâmetro igual a 2,4 mm. Esta 

área de contato foi estimada com base na deformação das esferas causada pela carga 

gravitacional presente na região inferior do reator [2]. Nas regiões de contato entre esferas 

não foi considerada resistência a transferência de calor. As superfícies das esferas foram 

consideradas lisas e sem imperfeições. 

 

 

 
 

Figura 3 - Geometria da simulação da primeira análise. 

 

 

Tabela 2 – Casos simulados. 

Casos Simulados Fluxo SC Fluxo CC Volumétrico SC Volumétrico CC 

Passo entre esferas (mm) 62 59,952 62 59,952 

Modelo de geração de 

calor 

Fluxo prescrito na 

superfície 
Geração de calor volumétrica 

 

 

Foram adotados os valores de 14,75 MW/m³ para a taxa de geração de calor volumétrica no 

combustível e de 85,36 kW/m² para o fluxo de calor na superfície dos seixos, baseados em 

dados de Lee et al. [2]. 

 

Com base nos resultados obtidos na primeira análise foi definido o passo entre esferas e o 

modelo de geração de calor apropriada para a simulação de arranjos de esferas realizados na 

segunda análise. Neste estudo foram modelados arranjos das esferas baseados nas estruturas 

cristalinas: cúbica simples (CS), cúbica de corpo centrada (CCC) e cúbica de face centrada 

(CFC), mostradas na Figura 4. As dimensões dos cubos simulados foram calculadas de forma 

a serem representativos do arranjo de esferas mantendo uma esfera centralizada no domínio. 

A Tabela 3 mostra as características dos arranjos simulados. 
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A face dos arranjos com maior Z foi definida como entrada do fluido com temperatura 

uniforme de 900°C. A vazão de entrada em cada modelo (        ) foi estimada segundo a 

Equação 1 considerando a vazão no reator (      ), a área da seção transversal do núcleo do 

reator (     ) e a área da seção transversal do modelo (       ).  

 

        =       
       

     
   (1) 

 

 

A área da seção transversal do núcleo do reator foi calculada através da Equação 2 com os 

valores do diâmetro do tanque (  ) e do diâmetro do refletor central (   . 
 

     =
 

 
   

    
  =7,61 m²  (2) 

 

A vazão no núcleo do reator foi obtida a partir dos dados da Tabela 1. A área da seção 

transversal de cada modelo é    =0,01438 m²,     =0,01917 m²,     =0,02875 m². 

Portanto, a vazão em cada modelo é     =0,3495 kg/s,      =0,466 kg/s,      =0,699 kg/s. 

 

A fronteira de saída, a face com menor Z, foi ajustada com pressão relativa zero, onde saída e 

entrada de fluido foram permitidas. As fronteiras adjacentes do domínio do fluido foram 

definidas como interfaces de periodicidade translacional para permitir entrada e saída de 

fluido.  As faces dos revestimentos e dos combustíveis nas bordas do domínio foram 

consideradas como interfaces de simetria. 

 

 

 
 

Figura 4 – Arranjos de esferas simulados. 

 

 

Tabela 3 – Características dos arranjos simulados. 

Parâmetro CS CCC CFC 

Fator de empacotamento 0,52 0,68 0,74 

Lado do cubo [mm] 120 138 170 

Número total de esferas simuladas 8 16 32 

Número de esferas em contato com a esfera central 6 8 12 

CS CCC CFC
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2.2. Propriedades dos Materiais 

 

As propriedades termodinâmicas do combustível foram encontradas em Lee et al. [2] e 

avaliadas através das Equações 3 e 4, onde              é a condutividade térmica do 

combustível (J/mK) e              
 o calor específico do combustível (J/kgK). 

 

                    
                    

                
                     (3) 

 

             
 

        

       
                                              (4) 

 

As propriedades termodinâmicas do grafite foram obtidas em Tak et al. [9]. As propriedades 

do Hélio foram obtidas no banco de dados do NIST [10]. 

 

2.3. Malha da Primeira Análise 

 

Foram geradas malhas tetraédricas não estruturadas para todos os casos das duas análises. Em 

todas as malhas foram geradas camadas de elementos prismáticos, chamados Inflation, nas 

superfícies dos seixos no domínio do fluido e, para os casos com geração de calor 

volumétrico, nas interfaces fluido-revestimento e revestimento-combustível nos domínios do 

grafite e combustível. Foram especificadas cinco camadas de Inflation com transição suave 

entre a última camada de malha prismática e a primeira tetraédrica e taxa de crescimento da 

altura das camadas de Inflation igual a 1,2. Nos casos com contato entre as esferas foi usado 

um refinamento de aresta nos contatos dos seixos combustíveis com tamanho de elemento 

igual a 0,1 mm. Próximo as superfícies das esferas o tamanho dos elementos foi definido 

como 2 mm com uma expansão permitida de 1,2 até o tamanho de 5 mm. O número de nós 

dos casos com geração de calor volumétrica e prescrita na superfície dos seixos da primeira 

análise foram iguais a ~350.000 e ~230.000, respectivamente. A Figura 5 mostra as malhas 

utilizadas na primeira análise deste trabalho. 

 

 
 

Figura 5 – Malhas utilizadas na primeira análise. 

Fluxo SC Volumétrico SC Fluxo CC Volumétrico CC
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2.4. Parâmetros numéricos 

 

As equações de Navier-Stokes Mediadas por Reynolds (RANS - Reynolds-averaged Navier-

Stokes) juntamente com o modelo de turbulência k-ε e a equação da energia foram 

solucionadas nas simulações utilizando o código CFX 13.0 [6] que é baseado no método dos 

volumes finitos. 

 

Os termos de todas as equações foram discretizados através do esquema de alta resolução, 

formalmente de segunda ordem. Nas simulações transientes os termos temporais foram 

discretizados através do esquema de Euler de segunda ordem.  

 

Os cálculos foram realizados em paralelo por seis computadores DELL com dois 

processadores Intel Xeon de 2,27 GHz e 24 GB de memória RAM cada. 

 

As simulações da primeira análise foram realizadas em regime permanente. O passo no 

tempo virtual usado foi igual a 0,01s para o fluido e 1s para o sólido.  

 

Na segunda análise os três arranjos foram inicialmente simulados em regime permanente, 

com passo no tempo virtual igual a 0,0001s para o fluido e 1s para o sólido. As simulações 

em regime permanente não convergiram com 500 iterações, e optou-se por utilizar os 

resultados da 500ª. iteração como condição inicial para simulações transientes. O transiente 

total simulado para os casos CS e CCC foi igual a 1s com um passo de tempo igual a 0,005s, 

alcançando convergência com resíduos RMS de ~10
-5

. Para o arranjo CFC, com maior 

dificuldade de convergência, foi simulado um tempo total igual a 0,1s com um passo no 

tempo entre 0,00025s obtendo um RMS de >10
-4

. 

 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Resultados da Primeira Análise 

 

A distribuição de velocidade nos planos centrais do domínio que cortam o centro das esferas 

e a região entre as esferas são mostrados na Figura 6. A figura mostra que o campo de 

velocidades varia com a distância entre as esferas e é pouco sensível à forma de como a 

geração de calor foi considerada. Nos casos “Fluxo SC” e “Volumétrico SC”, a região de 

maior velocidade absoluta localizou-se no espaçamento entre as esferas, pois esta é uma 

região de estreitamento do escoamento. Nos casos, “Fluxo CC” e “Volumétrico CC”, a região 

de maior velocidade absoluta localizou-se no entorno do ponto de contato e na lateral das 

esferas. Em todos os casos foram observadas baixas velocidades absolutas na parte superior 

das esferas devido à estagnação do escoamento. As velocidades positivas na região inferior 

das esferas indicam recirculação do gás. 

 

A Figura 7 mostra a distribuição de temperatura na superfície das esferas. Pode-se observar 

que todos os casos apresentaram diferentes distribuições de temperatura. Os casos com fluxo 

constante na parede apresentaram temperaturas e gradientes mais elevados chegando a 

apresentar temperatura máxima de 1911 °C para o caso “Fluxo CC” no ponto de contato entre 

esferas e 1215 °C para o caso “Fluxo SC” na região inferior da esfera onde há recirculação do 

escoamento observada na Figura 6. Nos casos com geração de calor volumétrica as 

temperaturas observadas na superfície foram mais baixas e as temperaturas máximas se 
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localizaram na parte inferior das esferas. A localização do ponto quente pode ser explicada 

pelos vórtices existentes nesta região que induzem baixa troca de calor convectiva com o 

sólido devido à estagnação de fluido.  

 

 
 

Figura 6 - Distribuição de velocidade. 

 

 

 
 

Figura 7 – Contornos de temperatura na superfície das esferas. 

 

A Figura 8 apresenta a distribuição de fluxo de calor na superfície dos seixos combustíveis 

dos casos com geração de calor volumétrica. A figura mostra uma distribuição do fluxo de 

calor bastante variável na superfície dos seixos, o que torna incorreta a utilização de fluxo 

prescrito uniforme nestas superfícies. Uma alta taxa de fluxo de calor no espaçamento entre 
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as esferas no caso “Volumétrico SC” foi observada devido à alta taxa de troca de calor por 

convecção nesta região. No caso “Volumétrico CC” a maior e menor taxa de fluxo de calor 

localizaram-se, respectivamente, logo acima e logo abaixo do ponto de contato entre as 

esferas. As diferenças na distribuição de temperatura e de fluxo de calor na superfície das 

esferas evidenciaram a necessidade de se modelar os seixos combustíveis com contato entre 

si e com geração de calor volumétrica nas investigações numéricas. 

 

 

 
 

Figura 8 – Distribuição de fluxo de calor na superfície das esferas. 

 

 

3.2. Resultados da Segunda Análise 

 

Com base nos resultados da primeira análise foram geradas malhas dos arranjos CS, CCC e 

CFC, com as mesmas características das malhas usadas na primeira análise descritas na seção 

2.3, considerando contato entre as esferas e geração de calor volumétrica em cada uma. As 

malhas geradas nos arranjos apresentaram elevado número de nós na região de contato entre 

esferas, especialmente para o arranjo CFC que possui o maior número de contatos por esfera. 

O número de nós dos arranjos CS, CCC e CFC foram iguais a 2.174.794, 5.924.297 e 

14.829.636, respectivamente. A Figura 9 mostra as malhas usadas na segunda análise deste 

trabalho. 

 

A Figura 10 mostra a distribuição da temperatura na superfície da esfera central de cada 

modelo dividida pela temperatura superficial média da esfera central do respectivo arranjo. 

As temperaturas superficiais médias calculadas para as esferas centrais dos casos CS, CCC e 

CFC foram 945,11°C, 932,60°C e 918,82°C, respectivamente.  

 

É possível perceber na Figura 10 que as maiores temperaturas surgem na região onde há 

contato entre esferas e onde recirculações e velocidades baixas ocorrem. Isto pode ser 

constatado ao se comparar a distribuição da razão entre a velocidade de atrito (      onde 

   é a tensão de cisalhamento na parede) local e máxima adjacente a superfície da esfera 
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central de cada arranjo mostrada na Figura 11. A velocidade de atrito máxima foi de 2,3 m/s, 

3,6 m/s e 6,4 m/s para os arranjos CS, CCC e CFC, respectivamente. 

 
 

Figura 9 – Malhas utilizadas na segunda análise. 

 

 

 
 

Figura 10 - Distribuição de temperatura na superficie da esfera central para cada 

arranjo. 
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Figura 11 - Distribuição de velocidade do fluido adjacente a superficie da esfera central 

para cada arranjo. 

 

 

A Figura 12 apresenta a dispersão de  /       na superfície da esfera central em pontos com 

mesmo ângulo azimutal (φ) em relação ao ângulo polar (θ) definidos na própria figura.  

 

 

 
Figura 12 -  /       da superfície da esfera central para os casos CS, CCC e CFC em 

relação ao ângulo polar e azimutal. 
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As variações de temperatura superficial relativas nas esferas centrais para os casos CS, CCC 

e CFC foram 3,22%, 3,48% e 1,32%, respectivamente. Os picos de temperatura dos três casos 

foram verificados na região do contato entre os seixos combustíveis, sendo o maior deles no 

arranjo cúbico simples (CS), aproximadamente 2 % maior do que a temperatura superficial 

média. Observa-se ainda sensível redução na variação das temperaturas no arranjo de maior 

empacotamento (CFC). As curvas da Figura 12 mostram um mesmo perfil de temperatura 

superficial relativa nos pontos sobre as linhas definidas para φ=0° e φ=90°, indicando 

simetria nesta distribuição de temperaturas. 

 

A Figura 13 mostra as distribuições de temperaturas nos planos centrais que passam por 

pontos de contatos nas esferas centrais de cada arranjo avaliado. As temperaturas são relativas 

às médias superficiais dos arranjos (     = 945,11°C,       =:932,60°C e       = 918,82°C). 

Pode-se observar na figura um maior gradiente de temperatura para o arranjo CFC, no qual 

foi encontrada a maior diferença entre as temperaturas central e superficial média na esfera 

central (        = 1,097). 

 

 

 
 

Figura 13 –  /       do plano que corta o centro da esfera central para cada arranjo. 

 

 

Outros fatores avaliados para os três arranjos foram a perda de carga e o número de Nusselt 

do escoamento sobre a esfera central. A Figura 14 mostra a diferença de pressão absoluta 

média entre a entrada e a saída do arranjo dividida pelo comprimento do modelo e o número 

de Nusselt médio do escoamento sobre a esfera central em função do fator de 

empacotamento. No cálculo do número de Nusselt (Nu=hL/k) foram utilizados os valores 

médios no contorno da esfera central para o coeficiente de convecção (h) e a condutividade 

térmica (k) do hélio, e adotado o raio do seixo como comprimento característico (L).  

 

A Figura 14 mostra um crescimento progressivo da perda de carga e do número de Nusselt 

médio da esfera central em relação ao fator de empacotamento. O arranjo CFC apresentou um 

aumento de 1501,33% na perda de carga e 160,45% no Nusselt médio em relação ao arranjo 

CS. Já para o arranjo CCC o aumento foi de 369,23% na perda de carga e de 50,45% no 

Nusselt médio também em relação ao arranjo CS. Estes resultados mostram que o ganho em 

termos de transferência de calor é muito menor do que o aumento da resistência ao 

escoamento com o aumento do empacotamento. 

CS CCC CFCT/Tmédio
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Figura 14 - Perda de carga adimensional e número de Nusselt médio na esfera central 

em função do fator de empacotamento. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Foi realizada uma investigação numérica do escoamento e a transferência de calor entre 

esferas combustíveis e fluido refrigerante presentes no núcleo de um PBR utilizando o código 

de CFD CFX 13.0 [6]. O estudo foi dividido em duas análises.  

 

Na primeira análise foram avaliados dois modelos de transferência de calor em seixos 

combustíveis similares aos do PBR. Em um modelo foi especificada geração de calor 

volumétrica, com condução térmica tanto no combustível quanto no revestimento. Em outro 

modelo foi prescrito um fluxo de calor na superfície das esferas. Nesta análise foram 

realizadas simulações em dois arranjos de duas esferas, um considerando contato entre as 

esferas e outro assumindo um espaçamento de 2 mm entre elas. As simulações com geração 

de calor volumétrica no combustível e fluxo de calor na superfície das esferas, tanto nos 

casos com espaçamento entre as esferas quanto nos casos com contato entre elas, 

apresentaram diferenças significativas no escoamento e nos perfis de temperatura superficial 

e máxima do revestimento. Estas avaliações preliminares mostraram que a assunção de fluxo 

de calor uniforme na superfície dos seixos assim como a não presença de contato entre as 

esferas nas simulações do escoamento no leito de seixos dos reatores PBR podem conduzir a 

resultados não confiáveis. 

 

Na segunda análise foi avaliada a influência do arranjo das esferas e do seu grau de 

compactação no comportamento termofluidodinâmico do leito de seixos combustíveis. O 

arranjo dos seixos combustíveis foi simplificado pelas estruturas cristalinas cúbica simples 

(CS), cúbica de corpo centrado (CCC) e cúbica de face centrada (CFC). Foi analisada a 

distribuição de temperatura na superfície da esfera central, o número Nusselt médio do 

escoamento sobre a esfera central e a perda de carga adimensional em função do fator de 
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empacotamento. Foi observado que o arranjo CFC tem o melhor desempenho térmico, 

apresentando um número de Nusselt médio mais elevado e uma maior homogeneidade de 

temperatura superficial, entretanto o pior desempenho em termos de perda de carga por 

comprimento. Os resultados mostraram pequenas não homogeneidades superficiais de 

temperatura em todos os arranjos, com picos nas regiões dos contatos. O maior destes picos 

de temperatura foi obtido no arranjo de menor grau de empacotamento (CS) com valor ~2% 

superior a temperatura média da superfície da esfera. 

 

Este estudo é uma etapa inicial do desenvolvimento de procedimentos para a simulação 

numérica de fenômenos de transporte e análise de segurança de reatores avançados no âmbito 

do INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia). 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem à FAPEMIG pelo apoio financeiro na forma de concessão de bolsa de 

iniciação científica e ao INCT de Reatores Inovadores como agente motivador deste estudo. 

 

 

REFERENCIAS 

 

1. Bem-Gurion University of the Negev. Disponível em: 

<http://web.bgu.ac.il/Eng/engn/nuclear/research/NucEnergy/GCR.htm>. Acesso em: 15 

de abr. 2011. 

2. Lee, J.J.; Park,G.C.; Kim,K.Y.; Lee,W.J., “Numerical treatment of pebble contact in the 

flow and heat transfer analysis of a pebble bed reactor core”, Nuclear Engineering and 

Design, v. 237, p.2138-2196, (2007). 

3. Lee, J.J.; Yoon,S.J.; Park,G.C..; Lee,W.J., “Turbulence-Induced Heat Transfer in PBMR 

Core Using LES and RANS”. Journal of Nuclear Science and Technology, v. 44, n. 7, p. 

985-996, (2007). 

4. Sobes,V.; Forgetb,B.; Kadakc,A., “Individual pebble temperature peaking factor due to 

local pebble arrangement in a pebble bed reactor core”. Nuclear Engineering and Design, 

v. 241, p. 124-133, (2011).  

5. Hassan, Y.A., “Large Eddy Simulation In Pebble Bed Gas Cooled Core Reactors”, 

Nuclear Engineering and Design, v. 238, p. 530-537, (2008). 

6. ANSYS, “CFX-13.0 User Manuals”, ANSYS, (2010). 

7. Auwerda, G. J., Kloosterman, J. L., Winkelman, A. J. M., Groen, J., van Dijk, V., 

“Comparison of Experiments and Calculation of Void Fraction Distributions in Randomly 

Stacked Pebble Beds”, PHYSOR 2010 – Advances in Reactor Physics to Power the 

Nuclear Renaissance, (2010). 

8. Matzner,H.D., ”PBMR project status and the way ahead”. 2nd International Topical 

Meeting on High Temperature Reactor Technology, Beijing, China, September. (2004). 

9. Tak, N.-I., Kim,Y. W., Choi, J.-H., Lee, W. J., “Termo-fluid investigation on a double-

side-cooled annular fuel for the prismatic very high temperature gas-cooled reactor”, 

Nuclear Engineering and Design, v. 238, p. 2821-2827, (2008). 

10. NIST, “Thermophysical properties of fluid systems”, National Institute of Standards and 

Technology - NIST, http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/, (2007). 

http://web.bgu.ac.il/Eng/engn/nuclear/research/NucEnergy/GCR.htm
http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/

