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RESUMO 
 
O elemento combustível nuclear de reatores de água pressurizada (PWR – Pressurized Water Reactor) é 
composto por pastilhas contendo Urânio empilhadas dentro de tubos, chamados varetas combustíveis. As 
varetas são agrupadas em feixes e mantidas com espaçamento constante por meio de grades espaçadoras que 
além da função estrutural promovem recirculações no escoamento por meio de aletas. Esses elementos 
misturadores proporcionam uma melhora na transferência de calor. Em contrapartida, a presença de dispositivos 
misturadores nas grades aumenta a perda de carga local. Por essas importantes características termo-hidráulicas, 
a compreensão dos fenômenos que ocorrem no escoamento através de um elemento combustível é 
imprescindível para melhorar a qualidade dos projetos destes dispositivos. Com esse objetivo, experimentos 
foram realizados em seções de testes no Laboratório de Termo-hidráulica do Serviço de Tecnologia de Reatores 
do CDTN, com o apoio da FINEP (Financiadora de Estudo e Projetos), e das Indústrias Nucleares do Brasil – 
INB. Esses testes foram feitos em feixes reduzidos de 5 x 5 varetas com grades espaçadoras de elementos reais, 
com o intuito de realizar um levantamento dos dados de perda de pressão e de velocidade axial e lateral do 
escoamento em função da vazão. Foi avaliado o grau de mistura em função das características geométricas da 
grade espaçadora e do escoamento. Esses dados experimentais visam a validação de simulações numéricas 
realizadas com o código CFX 14. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O elemento combustível nuclear de reatores de água pressurizada (PWR – Pressurized Water 
Reactor) consiste em feixes de varetas espaçadas igualmente e mantidas fixas por uma grade 
espaçadora. Entre as varetas, nos chamados subcanais, escoa o líquido refrigerante. Muitas 
das grades espaçadoras, além da função estrutural, contém dispositivos de mistura. Eles 
provocam fluxos secundários que aumentam a eficiência de troca térmica nas imediações da 
grade, e consequentemente uma maior potência de operação para o reator. Em contrapartida, 
a presença desses dispositivos de mistura, causa turbulência e constrição da área de 
escoamento, gerando perda de carga na região. Devido a essas características termo-
hidráulicas, o estudo e compreensão do processo de mistura são fundamentais para a 
obtenção de um comprometimento ótimo entre perda de carga e transferência de calor, e 
dessa forma aprimorar o projeto de elementos combustíveis nucleares [1]. 
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As investigações experimentais, apesar do alto custo e de um tempo relativamente grande 
para serem realizadas, são necessárias para comparar e validar os resultados das análises 
teóricas, como simulação CFD (Computational Fuid Dynamic – Mecânica dos fluidos 
Computacional) [2]. 
 
Este trabalho visa o desenvolvimento de uma metodologia experimental para a investigação 
do escoamento de água através dos feixes de varetas após grades espaçadoras de elementos 
combustíveis nucleares de reatores do tipo PWR. Foram medidos os perfis de velocidade, 
com o dispositivo LDV (Laser Doppler Velocimetry), e a queda de pressão entre duas 
tomadas localizadas antes e após a grade espaçadora, utilizando transdutores de pressão. 
 
 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
Os experimentos foram realizados no circuito Água-Ar (CAA) do Laboratório de Termo-
Hidráulica do CDTN (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear). O escoamento da 
água foi realizado em pressões e temperaturas próximas a ambiente, em feixe reduzido de 
5x5 varetas. Foram medidas as velocidades axiais e transversais e a perda de pressão entre 
duas tomadas para diferentes vazões. 
 
As condições de escoamento testadas não apresentam similaridade com as condições normais 
de operação de um reator nuclear. Os experimentos têm como objetivo a validação da 
metodologia numérica também desenvolvida no CDTN.  
 
 
2.1. Circuito Água-Ar 
 
O circuito Água-Ar, em que foram realizados os experimentos está esquematizado na Fig.1. 
Uma bomba de 15 HP (50 mca) propele água de um reservatório de 1000 litros á seção de 
testes. A vazão máxima alcançada pela bomba no circuito é de 12 kg/s. As temperaturas da 
placa de orifício (To) e da seção de testes (Tst) são monitoradas por termopares do tipo J. Para 
retirar o calor fornecido pela bomba e manter a temperatura no valor desejado, o circuito 
conta com um refrigerador (Chiller). As pressões na placa de orifício (DPo) e na seção de 
testes são medidas por transmissores de pressão. A medida da pressão na placa de orifício é 
usada para cálculo da vazão, e na seção de testes para monitoramento durante o experimento. 
 
Um manômetro posicionado a montante da placa de orifício é usado para verificação de 
segurança da pressão no circuito (P). 
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Figura 1 – Diagrama do CAA 

 
 

2.2. Seção de Testes 
 

A seção de testes, mostrada na Fig. 2, é constituída por um envoltório de seção quadrada 
contendo o feixe de varetas em arranjo quadrado espaçadas igualmente por quatro grades 
espaçadoras. O envoltório é constituído de duas laterais e tampa de acrílico para permitir a 
penetração do laser medidor de velocidade. Em uma das laterais de aço inox foram 
confeccionadas tomadas de pressão, que permitem o levantamento da perda de carga em 
diferentes alturas ao longo do feixe. No experimento de medida de velocidade, foram 
utilizadas as tomadas 2-9 para monitoramento da perda de carga ao logo da seção de testes 
em uma região com grade espaçadora. A posição dessas tomadas está indicada na Fig. 3. 
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Figura 2 – Seção de testes. 

 
 

 
 

Figura 3– Posição das tomadas 2-9 para medida de pressão na região de medição 
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2.3. Sistemas de medições 
 
 
2.3.1. Medição da vazão 
 
Uma placa de orifício confeccionada conforme norma ISO 5167-1 [3] foi utilizada no 
circuito. A vazão da água é obtida através da diferença de pressão na placa de orifício. Foram 
levadas em consideração no cálculo da vazão, as incertezas referentes a todos os parâmetros, 
segundo a norma ISO GUM [4]. 
 
 
2.3.2. Medição de pressão 
 
As medições da diferença de pressão ao longo do feixe de elemento combustível foram 
realizadas entre um par de tomadas, localizadas antes a após a grade espaçadora. As 
características dos transmissores instalados no circuito para medição de pressão estão 
apresentadas na Tab.1. Todos os transmissores tiveram suas faixas ajustadas e foram 
calibrados segundo procedimento desenvolvido no próprio laboratório [5].  
 
 

Tabela 1 – Transmissores de pressão usados nos experimentos. 

Transmissor Faixa [mbar] Incerteza de calibração [mbar] 

0 6000,00 39,65 

1 1000,00 5,79 

2 200,00 3,22 

3 50,00 0,24 

4 170,00 0,88 

5 350,00 3,43 

6 120,00 0,76 
 
 
A escolha do transmissor adequado foi baseada nas diferenças de pressão teóricas de cada 
vazão. A diferença de pressão [mbar] estimada entre o par de tomada 2-9 está mostrada na 
Tab. 2, e foi obtida utilizando a metodologia desenvolvida por Chun e Oh [6] e In et. al. [7]. 
Os transmissores 1, 5,6 foram utilizados para a medição da perda de pressão na placa de 
orifício, baseados na diferença de pressão teórica informadas pela norma ISO 5167-1 [3]. O 
transmissor 0 foi utilizado para monitoramento da pressão da seção de testes.  
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Tabela 2 – Perda de carga esperada e transmissores utilizados entre o par de tomadas 
2-9. 

 
Vazões [kg/s] 

4 6 8 10 12 
DP 
[mbar] 

Trans.
* 

DP 
[mbar] 

Trans. 
* 

DP 
[mbar] 

Trans. 
* 

DP 
[mbar] 

Trans. 
* 

DP 
[mbar] 

Trans. 
* 

20,57 3 43,44 6 73,86 6 108,19 4 148,92 4 
* Transmissor utilizado segundo a Tab. 1. 
 
 
2.3.3. Medição de temperatura 
 
Dois termopares com seus respectivos transdutores foram utilizados para a medida de 
temperatura da seção de testes (Tst) e da placa de orifício  (To). Os transdutores possuem 
juntas de compensação interna e foram ajustadas para a faixa de 0 a 100°C.  A calibração dos 
termopares foi realizada segundo procedimento desenvolvido no próprio laboratório [8]. As 
características dos termopares utilizados no experimento constam na Tab. 3. 
 
 

Tabela 3 – Termopares usados nos experimentos. 
 

Termopar Faixa [oC] Incerteza de 
calibração [mbar] 

1 0 - 100,00 0,49 

2 0 - 100,00 0,47 
 
 
A temperatura ambiente no inicio e no final de cada teste foi medida utilizando um 
termômetro portátil FLUKE 52 com termopar tipo K acoplado. A incerteza associada à 
medida da temperatura ambiente foi de ± 2,2°C. 
 
 
2.3.4. Medição dos perfis de velocidade 
 
A medida dos perfis de velocidade foi feita utilizando o equipamento de Velocimetria por 
Doppler Laser (LDV – Laser Doppler Velocimetry) de duas dimensões.  
 
O sistema de medição LDV projeta um par de feixes laser convergente em um ponto focal 
dentro do escoamento. No encontro dos dois feixes é formado um volume elipsoide que 
apresenta franjas de interferência. Esta intersecção corresponde ao volume de medição do 
LDV. Partículas de massa especifica similar á da água, foram adicionadas no fluido, para que 
possam acompanhar os movimentos do escoamento. Quando uma dessas partículas passa 
pelo volume de medida, refletem a luz do laser que é captada pelo fotorreceptor. A diferença 
de frequência entre a luz laser emitida e a captada é convertida em um valor velocidade pelo 
processador [9]. 
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O LDV foi montado em um sistema de deslocamento em três eixos, (XYZ) automatizado de 
alta precisão. Para controlar o sistema de movimentação e o laser, foram utilizados dois 
computadores independentes, conforme mostrado na Fig. 4. 
 
 

 
 

Figura 4 – Sistema LDV do CDTN. 
 
 
A conexão entre o computador controlador do LDV, e o controlador da mesa XYZ, foi feita 
via conexão serial, automatizando o processo de medida. A sequência de medição foi 
definida por uma matriz de pontos em ambos os computadores. Foram desenvolvidos no 
CDTN, os programas que realizam a comunicação entre os computadores e o controle da 
mesa.  
 
As medições de velocidade axial e lateral com o LDV foram realizadas através da janela 
lateral de acrílico da seção de testes, conforme mostrado na Fig. 6. Foram medidas cinco 
posições axiais ao longo do eixo Z após a grade espaçadora ao longo do centro de três fileiras 
de subcanais. A interferência do laser com as varetas impediu que as medidas fossem 
realizadas além do terceiro subcanal. 
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Figura 5 – Posições de medida com o LDV. 
 
 
2.4. Sistema de aquisição de dados 
 
O esquema de aquisição de dados do experimento está representado na Fig. 6. Todos os sinais 
são enviados ás placas de condicionamento (PCLD-789D) com exatidão para ganhos até 50 
de ± 0,0244 % da faixa) e de conversão de sinais A/D (PCL-818HD com exatidão para ganho 
1 de ± 0,01 % da faixa) da Advantech, processados por um programa desenvolvido no CDTN 
que os convertia em unidades de interesse. Os dados eram mostrados na tela de um 
computador para monitoramento em tempo real do experimento. Todos os dados registrados 
foram posteriormente analisados utilizando uma planilha desenvolvida, a qual calcula os 
valores das variáveis e suas respectivas incertezas. 
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Figura 6 – Sistema de aquisição de dados. 
 
 
2.5. Definição da matriz experimental 
 
As medidas de velocidade e perda de carga no feixe de elemento combustível foram 
realizadas nas condições de escoamento mostradas na Tab. 4. 
 
 

Tabela 4 – Matriz experimental. 
 

Vazão [kg/s] 4 6 8 10 12 

Temperatura [oC] 30 30 30 30 30 
Velocidade média** [m/s] 1,35 2,02 2,69 3,37 4,04 

Reynolds** [103] 18 28 36 46 56 
DP teórico na placa de 
orifício* [mbar] 63 143 253 396 570 

Transmissor para vazão 6 5 5 1 1 
* Calculado segundo Norma ISO 5167 [3]. 
** Calculados considerando o diâmetro hidráulico e a área livre de escoamento na região do 
feixe 
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2.6. Procedimentos experimentais 
 
Os experimentos para levantamento da medida dos perfis de velocidade foram realizados no 
circuito Água- Ar, no laboratório de Termo-hidráulica do CDTN. 
 
Antes de iniciar os experimentos um processo de alinhamento do LDV com a seção de testes 
foi realizado. Cada posição medida foi alinhada e ajustada com o sistema de posicionamento 
da mesa XYZ. Testes de receptibilidade do posicionamento foram repetidos inúmeras vezes 
comprovando a rigidez do sistema. Ao final do processo, foram estimadas as incertezas 
devido ao desalinhamento do feixe de varetas com o envoltório da seção de testes e a sonda 
laser. 
 
Testes foram realizados para definir os valores ótimos para a medida de velocidade com o 
LDV. Parâmetros como sensibilidade, faixa de medição e ganho de sinal foram otimizados 
visando a melhor relação sinal ruído possível. Devido a grande reflexão do laser com as 
estruturas da seção de testes e feixe, grande ruído no sinal do laser foi registrado. 
 
O programa de aquisição de dados do CAA era configurado para cada teste. Por meio dele, a 
temperatura da água era monitorada, e o experimento só tinha início quando a água atingia o 
valor desejado.  Se a temperatura estivesse abaixo da ideal, a bomba era colocada na vazão 
máxima de 12 kg/s, enquanto a água circulava, até que a temperatura desejada fosse obtida. 
Durante todo o experimento, a temperatura da água era mantida constante através do 
refrigerador (chiller), que retira da água o calor cedido pela bomba. A tomada em que seria 
verificada a perda de carga era informada no programa do CAA, e esse valor era monitorado 
durante todo o teste. 
 
Com a temperatura constante, a bomba era ajustada para a vazão desejada. A mesa XYZ era 
posicionada na primeira posição de medida. No computador controlador da mesa XYZ, o 
arquivo da matriz era carregado, e ativado o posicionamento automático. No programa do 
LDV, os parâmetros de medida eram configurados. O programa de aquisição de dados CAA, 
poderia então iniciar a gravação de dados, e o programa de comunicação entre o LDV e a 
mesa XYZ, era iniciado. Após esse passo, as medidas eram realizadas automaticamente, até 
completar a matriz de pontos. Uma folha de registro de experimentos foi preenchida ao final 
de cada teste. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Os experimentos ainda estão em andamento, e neste trabalho será mostrado apenas um 
exemplo de resultado. Será utilizada para exemplificar os resultados, a medida de movimento 
secundário médio (SF) para os diferentes números de Reynolds em que foram realizados os 
experimentos. 
 
O movimento secundário médio é calculado utilizando-se as medidas de velocidade axial e 
lateral obtidas experimentalmente. Ele pode ser interpretado como o movimento lateral médio 
da água passando através do elemento combustível. É um bom parâmetro para avaliar o efeito 
da grade espaçadora na mistura da água. O SF foi calculado por meio da Equação 1, 
utilizando os valores médios obtidos nas três linhas de medição para cada cota de medição 
axial, mostradas na Fig. 7. 
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axial

lateral
num V

V
SF =  (1) 

 
A Fig. 7 mostra o gráfico de movimento secundário médio ao longo do feixe de varetas após 
a grade espaçadora para diferentes números de Reynolds. A posição após a grade é 
apresentada de forma adimensional como a posição z dividida pelo passo entre varetas p. Para 
facilitar a compreensão, foram mostradas apenas as incertezas relativas ao número de 
Reynolds 56 x103. 
 
 
 

 
Figura 7 – Movimento secundário médio (SF) experimental ao longo da seção de testes 

após a grade espaçadora. 
 
 
O gráfico mostra que o valor do movimento secundário médio é maior próximo a grade 
espaçadora, e tem um decaimento ao longo do feixe de varetas. Esse comportamento é devido 
à mistura do escoamento ser maior logo após a grade espaçadora, e diminuir à medida que se 
afasta dela. Para Reynolds maior é esperado SF maior, pois devido à alta energia do 
escoamento, ao passar através da grade espaçadora, o movimento lateral será maior. 
 
Observa-se também que o valor da incerteza experimental foi elevado principalmente 
próximo a grade espaçadora. Esse comportamento pode ser explicado devido à alta reflexão 
do laser próximo a grade. 
 
Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir a reflexão do feixe de laser do LDV, e 
aprimorar as medidas, como por exemplo, pintar a grade espaçadora de preto. Outra medida 
que pode diminuir a incerteza local seria mudar o ângulo de medição da velocidade, que 
deixaria de ser perpendicular á seção de testes, e passaria a ser em 45°. Dessa forma a 
reflexão não voltaria diretamente para o LDV, e se espalharia em outras direções. 
 

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
0,18
0,2

0 10 20 30 40

SF

z / p

28
42
56
70
84

Re [x103]:
18 
28 
36 
46 
56 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 
 

4. CONCLUSÕES 
 
Neste estudo foi desenvolvida uma metodologia experimental para a investigação do 
escoamento de água através dos feixes de varetas após grades espaçadoras de elementos 
combustíveis nucleares de reatores do tipo PWR.  
 
Problemas com a reflexão do laser introduziram uma alta incerteza nos resultados de 
medição. Soluções como a pintura da grade e mudança do ângulo de medição estão sendo 
estudadas para reduzir este efeito. 
 
A metodologia desenvolvida é muito promissora e poderá ser utilizada para subsidiar o 
desenvolvimento de grades espaçadoras para elementos combustíveis nucleares na indústria 
nacional. 
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