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RESUMO 

 
A necessidade de fontes de energia que não emitem gases agravadores do efeito estufa é eminente. Em um 

futuro próximo os reatores nucleares refrigerados a gás de temperatura muito elevada (VHTR, Very High 

Temperature Reactor) tem uma boa chance de serem usados devido a suas características que suprem essas 

necessidades. Existem diferentes conceitos de núcleos para os VHTR, um dos que tem se destacado é o de 

blocos prismáticos. Estes núcleos utilizam combustíveis em forma de barra ou tubos compostos de micro 

esferas de combustível revestidas por camadas de carbono, chamadas de TRISO, compactadas em uma matriz 

de grafite. Existem duas geometrias mais difundidas para o elemento combustível prismático, do tipo multi-

furos e do tipo anular. No caso do VHTR prismático do tipo anular, objeto de estudo desse trabalho, o 

escoamento do hélio ocorre através de passagens anulares, onde os combustíveis são formados por anéis 

internos que rodeiam varetas de grafite. Utilizando um programa de dinâmica dos fluidos computacional (CFD, 

Computational Fluid Dynamics) denominado ANSYS CFX-14.0 [1], foi realizada uma análise em uma parte do 

combustível para investigar o desempenho térmico e fluidodinâmico desse reator. Um processo numérico para 

verificação da malha baseado no índice de convergência de malha (GCI, Grid Convergence Index) foi realizado, 

para cálculo das incertezas de cada malha. Este estudo é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia (INCT) de Reatores Nucleares Inovadores com o objetivo de pesquisar e formar recursos humanos 

para o desenvolvimento de reatores VHTR. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de fontes de energia que não emitem gases agravadores do efeito estufa é cada 

vez maior. Em um futuro próximo os reatores nucleares refrigerados a gás de temperatura 

muito elevada (VHTR, Very High Temperature Reactor) tem uma boa chance de serem 

usados para atender a essa necessidade devido à alta eficiência e capacidade de fornecer uma 

fonte de alta temperatura para a indústria que poderá ser utilizada na produção de hidrogênio 

[2].  

 

O conceito de reatores que trabalham a altas temperaturas, como o VHTR, é relativamente 

novo e listado como uma promessa dos reatores da Geração IV devido a sua segurança 

inerente. O reator é moderado com grafite, refrigerado a hélio e consegue fornecer ao gás de 

saída uma temperatura de aproximadamente 1000 ºC. As partículas de combustível, urânio, 

localizam-se em uma esfera central e são cobertas com TRISO (TRIstructural ISOtropic), 

formado por camadas de carbono poroso (PyC) e carbonato de silício (SiC). O esquema do 

reator VHTR, mostrado na Fig. 1, é composto por um reator, um trocador de calor 

intermediário externo, um sistema de circulação de gás refrigerante com um trocador de calor 
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intermediário externo secundário atuando como fonte de calor para a planta de produção de 

hidrogênio e uma turbina a gás de alta temperatura para a produção de eletricidade [2]. 

 

 

 
 

Figura 1: Esquema do reator VHTR. 

 

 

Dentro do modelo operacional prismático de altas temperaturas, existem dois tipos de 

reatores que se destacam o de leito de seixos e os prismáticos. No conceito de leito de seixos 

o gás refrigerante escoa através de esferas de combustível, Fig. 2. Já nos conceitos 

prismáticos o hélio escoa em canais paralelos aos tubos cilíndricos de esferas de TRISO 

compactadas. Esses canais são cilíndricos no caso do multi-furos e cilíndrico anular no caso 

do anular, como é mostrado na Fig. 3.   

 

 

 
 

Figura 2: Esferas de combustível. 
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Figura 3: Configuração multi-furos (MF) e anular (A). 

 

 

Por causa da sua complexidade de escoamento e transferência de calor, a simulação foi 

reproduzida utilizando código de dinâmica fluido computacional (CFD, Computational Fluid 

Dynamics). Esse trabalho consiste em validar e continuar o estudo que vem sendo 

desenvolvido no laboratório de Termo-Hidráulica do CDTN (Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear), visando a validação dos métodos e procedimentos usados nos cálculos 

numéricos de escoamentos de fluidos em elementos combustíveis do núcleo do VHTR. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho consiste em estudar simulações de escoamento do hélio através de elementos 

combustíveis de um reator VHTR. Esse estudo foi baseado, principalmente, nas pesquisas de 

Tak, et al. (2008) [3] [4]. O primeiro passo foi fazer uma simulação aproximada gerando 

dados semelhantes aos dos estudos desses trabalhos. Depois foi feito um estudo de 

verificação e validação (V&V) para avaliar a incerteza da malha, segundo norma da ASME 

[5]. Esses estudos serão realizados através de simulações do escoamento e transferência de 

calor no programa CFX-14.0 [1]. 

 

 

 

2.1. O modelo 

 

A Figura 4 mostra um corte transversal do reator GTHTR300, um reator de alta temperatura 

que foi usado como modelo neste estudo [6]. O hélio entra na parte inferior do vaso a uma 

temperatura mais baixa do que a sua temperatura após passar pelo núcleo, flui para a parte 

superior (Upper Plenum), passa por dentro do núcleo e pelo espaçamento entre o bloco e o 

vaso do reator, de cima para baixo, absorvendo calor que vem dos elementos combustíveis 

prismáticos e, finalmente, sai através da parte inferior. A disposição dos elementos 

combustíveis prismáticos e demais elementos está representada na Fig. 5. 

 

 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

 
 

Figura 4: Visão transversal do reator utilizado como modelo. 

 

 

 
 

Figura 5: Disposição dos elementos no núcleo do reator. 

 

 

O elemento combustível prismático anular de grafite tem 57 furos, de 3,9 cm de diâmetro e 

com os núcleos espaçados de 4,7 cm, que comportam o combustível, um centro também de 

grafite e o espaçamento para o escoamento do hélio, conforme mostrado na Fig. 6. Além 

desses furos, o bloco apresenta ainda três furos para pinos de fixação dos blocos. Cada bloco 

é alinhado e fixado em outro bloco através do uso de conectores que não apresentam 

combustível. 
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Figura 6: Arranjo dos furos dos blocos prismáticos de grafite. 

 

 

Todo o conjunto do combustível pode ser simulado a partir de 1/12 da sua seção devido a sua 

simetria, como mostrado na Fig. 7. A folga presente no modelo representa metade do espaço 

existente entre dois elementos combustíveis vizinhos por onde o hélio também passa. O 

modelo simulado é uma simplificação do modelo real, uma vez que foram ignorados os 

pinos, encaixes e conectores presentes na geometria real.  

 

 
 

Figura 7: Simetria escolhida para a simulação. 

 

 

A Figura 8 mostra a geometria simulada criada a partir da simetria. Foram incluídos canais de 

entrada e saída para que o escoamento se desenvolva e se redistribua de acordo com o 

escoamento. 
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Figura 8: Domínio usado na simulação. 

 

 

2.2. Parâmetros da malha 

 

As malhas foram geradas no CFX-MESH-14.0 e o método utilizado foi o método extrudado, 

do inglês Sweep Method, que foi aplicado com as mesmas características para os canais de 

refrigerante, os combustíveis compactos e o bloco de grafite [1]. Já a malha refinada nos 

elementos de entrada e saída foram geradas através do método automático, uma vez que as 

faces paralelas não apresentavam as mesmas geometrias. 

 

Foram geradas cinco malhas com um fator de refinamento de aproximadamente 1,3 para o 

número de camadas extrudadas, número de camadas hexaédricas, número de camadas e 

tamanho do refinamento próximo à parede chamado de “inflation”. Isso tudo de modo que a 

razão entre a altura da última camada e a altura do tetraedro fosse a mesma para todas as 

malhas. Para isso foi preciso ajustar o fator de crescimento (Growth Rate) de cada caso, já 

que o números de camadas variam de acordo com a malha. Simplificando, a malha 1 é 30% 

mais complexa que a malha 2, e assim por diante. A Figura 9 mostra as malhas 1, 3 e 5, 

enquanto a Tab. 1 discrimina e compara algumas características globais das malhas. 

 

 
 

Figura 9: Malhas com refinamentos 1, 3 e 5. 

 

Malha 5
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Tabela 1: Características das malhas 

 

 Malha 1 2 3 4 5 

Comprimento máx. do elemento 0,900 1,154 1,500 1,950 2,535 

Comprimento mín. do elemento 0,06 0,08 0,10 0,13 0,17 

Número de camadas de “Inflation” 9 9 7 5 4 

Número de Elementos [x106] 51,021 29,021 14,384 6,361 4,177 

Número de Nós 21,454 12,293 5,773 2,570 1,485 

 

 

Outros parâmetros importantes na geração das malhas são a razão de refinamento de malha 

(r) e a medida representativa do tamanho do elemento de malha (h). Estes são obtidos através 

das Equações 1 e 2:  

 

                                        ri = h malha menos  refinada hmalha mais refinada⁄                                  (1) 

             

                            hi = (Volume do modelo Número de elementos da malha⁄ )1/3                  (2) 

 

 

2.3. Condições de contorno 

 

Um perfil uniforme de densidade de potência foi aplicado na simulação do combustível. Uma 

análise preliminar do núcleo do GTHTR300 mostrou que a densidade de potência do 

combustível compacto é de aproximadamente 36,8 MW/m³ [6]. A vazão de He no conjunto 

inteiro do combustível é 2,46 kg/s com uma temperatura de entrada de 490 ºC. A temperatura 

média de saída do hélio estimada para estas condições é de 950 ºC [6]. A vazão de 

refrigerante na folga entre elementos combustíveis foi estimada em de 1,1% da vazão total de 

He no combustível [4]. 

 

Os dados referenciais de condições iniciais fora obtidos a partir do trabalho de Ribeiro et al. 

[7]. Na Tabela 2 estão as condições que foram usadas nas simulações: 

 

 

Tabela 2: Condições iniciais usadas 

 

Potência do conjunto [MW]   5,99 

Densidade de potência do combustível compacto [MW/m^3]   36,8 

Vazão do He na simetria [kg/s] 0,205 

Temperatura de entrada do He [°C]    490 

Vazão no “gap” [%]     1,1 
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3. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Utilizando os resultados obtidos da simulação com cada malha foi realizado um estudo da 

incerteza numérica. Esse estudo foi realizado utilizando o método do índice de convergência 

da malha (GCI, do inglês Grid Convergence Index) apresentado na norma da ASME Standard 

for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer – 

V&V 20 [5]. O objetivo deste método é determinar ordem aparente de convergência (p), 

utilizando três malhas sistematicamente refinadas, para obter uma faixa de 95% de certeza 

(±U95% = ±GCI) de onde a solução da malha mais refinada se encontra. Em outras palavras o 

objetivo é determinar o intervalo de incerteza da malha mais refinada.  

 

Considerando a medida representativa do comprimento do elemento de malha hi−1 < hi <
hi+1 e o fator de refinamento de malha ri = hi+1 hi⁄ , a ordem aparente de convergência p 

pode ser determinada pelas Equações 3, 4 e 5.  

 

                                                  pi =
1

ln(ri) 
|ln|εi+1 εi⁄ | + q(pi)|                                             (3) 

 

                                                           q(pi) = ln (
r

i

pi−s

r
i+1

pi −s
)                                                        (4) 

 

                                                           s = 1 ∙ sgn(εi+1 εi⁄ )                                                      (5) 

 

Onde ε𝑖+1 = ϕi+2 − ϕ𝑖+1 , ε𝑖 = ϕ𝑖+1 − ϕ𝑖, ϕk é a variável solução da k-ésima malha e sgn é 

função sinal (sgn(x) = -1 para x < 0; 0 para x = 0 e 1 para x > 0). 

 

A norma recomenda que o valor de p seja limitado ao valor máximo teórico, que para o 

esquema de maior resolução de discretização é 2. Além disso, o valor de p pode ser limitado 

por um valor mínimo igual a 1 para evitar exageros da incerteza prevista. Porém quando esse 

valor de p for limitado recomenda-se que o valor seja apresentado para comparação. 

 

Usando o valor de p podemos estimar um valor extrapolado para uma malha teórica de 

infinitos elementos usando a Equação 6. O GCI pode ser obtido através da Equação 7, usando 

um Fator de Segurança, FS, igual a 1,25. 

 

                                                ϕext
i = (ri

piϕi − ϕi+1) (ri
pi − 1)⁄                                            (6) 

 

                                                                 𝐺𝐶𝐼i =
Fs∙ε𝑖

r
i

pi −1
                                                            (7) 

 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos aplicando o método V&V 20 para cinco variáveis 

como recomendado pela norma [5]. As variáveis analisadas foram: a velocidade máxima nos 

canais de hélio; a energia total fornecida ao escoamento de hélio; Diferença média entre a 

temperatura máxima (TR max) e a temperatura média (TR med) de cada canal de escoamento; 

Diferença média entre a temperatura máxima (TC max) e a temperatura média (TC med) de cada 

combustível. Percebe-se que os valores obtidos nas simulações tendem a convergir de acordo 

com o refinamento da malha. Além disso, observa-se que a incerteza flutua entre valores 

razoáveis quando observamos as malhas 1, 2 e 3.  
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Tabela 3: Resultados obtidos aplicando V&V 

 

Parâmetro 

Velocidade 

Máx. nos 

Canais  

[m/s] 

Energia 

total 

fornecida 

 [kW] 

Média de   

[TR max - TR med] 

de cada Canal 

[K] 

Média de 

[TC max - TC med] 

de cada 

Combustível 

[K] 

Temperatura 

Máx. nos 

Canais 

[K] 

 20,33 518,3 154,5 19,03 1314,15 

 20,35 516,7 154,7 19,54 1313,09 

 20,52 517,8 151,7 18,99 1313,13 

 20,85 518,5 149,2 17,48 1313,91 

 21,13 528,7 146,9 15,27 1326,03 

p1 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

p2 1,85 2,00 1,62 2,00 2,00 

p3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ext 20,29 521,7 154,18 16,55 1316,47 

ext 20,03 514,9 161,19 20,45 1313,02 

ext 20,08 516,9 155,08 21,08 1312,05 

ε21 0,02 -1,55 0,15 0,51 -1,06 

ε 
32 0,17 1,07 -3,00 -0,55 0,04 

ε 
43 0,32 0,57 -2,47 -1,51 0,78 

ε 
54 0,28 10,21 -2,34 -2,22 12,12 

GCI21 0,05 4,3 0,4 3,09 2,90 

GCI32 0,40 2,2 8,2 1,14 0,08 

GCI43 0,56 1,2 4,3 2,61 1,35 

 

 

Foi verificada, através do estudo de malha, a incerteza relativa a cada malha. Esse estudo 

auxilia na escolha da malha mais adequada para o trabalho, levando em consideração a 

necessidade de precisão e exatidão, recursos computacionais e tempo para realizar as 

simulações. Por exemplo, para um estudo mais abrangente, que visa apenas inspecionar a 

ordem de grandeza da temperatura máxima do combustível, a malha 4 ou a malha 3 seriam 

perfeitas para o trabalho, uma vez que estas não são tão refinadas e apresentam uma incerteza 

pequeno em relação ao resultado a ser obtido. Por outro lado, se o trabalho for mais severo e 

mais detalhado, a malha preferencial seria a de número 2, pois essa já apresenta incertezas de 

ordens menores para todas as variáveis avaliadas. 

 

As Figuras 10 e 11 a seguir mostram em detalhe a distribuição de temperatura e velocidade 

do fluido refrigerante, respectivamente, no domínio do reator segundo os cálculos obtidos 

através da malha 2. 
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Figura 10: Distribuição de temperatura no domínio simulado. 

 

 

 

 

Figura 11: Distribuição de velocidade no domínio simulado. 

 

 

Percebe-se, na Fig. 10, o aquecimento longitudinal de todo sistema ao longo do seu 

comprimento, com uma temperatura mais elevada nas células de combustível. Algumas 

descontinuidades de temperatura ao longo e nas extremidades dos blocos podem ser 

atribuídas aos dispositivos de fixação (plugs) e aos blocos, inicial e final, que não fornecem 

energia para o sistema por não conterem combustível nuclear. Nota-se, também, uma 

uniformidade latitudinal na temperatura do fluido refrigerante ao longo do escoamento, o que 

contribui para um escoamento mais uniforme e mais controlável. 

 

Na Figura 11, é possível notar uma variação de velocidade do fluido refrigerante através dos 

canais, aumentando a partir de uma velocidade uniforme no volume de entrada. Essa variação 

de velocidade pode ser explicada pelo simples fato da temperatura também variar. Como a 

densidade diminui junto com o aumento da temperatura e a vazão mássica deve permanecer 

constante pela conservação da massa, a vazão volumétrica aumenta e por isso a velocidade 

varia ao longo do domínio. 
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Para fazer o balanço de energia no sistema é preciso comparar a energia absorvida pelo fluido 

refrigerante e a energia gerada pelas varetas de combustível. A 1a Lei de Termodinâmica 

admite que a energia se conserva em todo processo independente do fenômeno. Então a 

formulação matemática para o calculo de potência será: 

 

 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 .  𝐷𝑝𝑜𝑡 = �̇�𝐻𝑒(ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛) = �̇� (8) 

 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 −  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑚í𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙  
𝐷𝑝𝑜𝑡   −  𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙   

�̇�𝐻𝑒   −  𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝐻𝑒 

ℎ𝑜𝑢𝑡   −  𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝐻𝑒 

ℎ𝑖𝑛     −  𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝐻𝑒 
 

O lado esquerdo da equação acima é um valor teórico com parâmetros de entrada da 

simulação. Sabemos os seus valores, logo sabemos a energia fornecida para o sistema. Na 

Tabela 5, pode-se ver os valores de energia, calculada através do CFX Post, para cada malha 

[1]. 

 

 

Tabela 5: Valores do balanço de energia 

 

Malha Energia de 

entrada do He  

[kW] 

Energia de 

saída do He 

[kW] 

Energia 

Absorvida 

pelo He [kW] 

Potência real 

fornecida 

[kW] 

Diferença entre 

real e a 

absorvida [kW] 

1 -786 -1300 518 517 1,6 

2 -786 -1300 517 515 1,4 

3 -779 -1300 518 514 4,3 

4 -766 -1280 519 514 4,6 

5 -756 -1280 529 521 8,0 

 

 

A energia teórica fornecida pelo sistema é de aproximadamente 516 kW para todas as malhas. 

A potência real fornecida ao sistema não é equivalente á teórica devido a erros e 

truncamentos entre nós das malhas, pontos onde o cálculo é feito e, quando somado a outros, 

acumulam mais erros. Esses erros são comuns e podem ser minimizados em uma validação 

experimental do problema. A potência real pode ser calculada integrando o fluxo de calor da 

parede dos combustíveis em sua área, no programa CFX Post [1]. Tanto os valores reais 

quanto os valores da energia absorvida pelo He flutuam sobre o valor teórico. Nos valores do 

estudo V&V, o menor erro foi de ~0,4 % e o maior de ~0,8%, valores muito pequenos e 

aceitáveis em métodos como o CFD. 

 

A Figura 12 mostra o comportamento cinético do fluido refrigerante nos volumes de entrada e 

saída do domínio. Percebe-se uma maior uniformidade e organização na entrada em 

comparação com a saída. Isso pode ser explicado pelo efeito dos jatos de He formados após 

sua saída dos canais de escoamento que geram grandes zonas de recirculações e elevada 

turbulência. 
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Figura 12: Velocidade do fluido refrigerante nos volumes de entrada (acima) e de saída 

(abaixo). 

 

 

Além do efeito jato, uma não uniformidade de aquecimento do hélio também contribui para 

tais recirculações, porém em menor escala. Os canais que se encontram em uma posição mais 

elevada tem uma maior capacidade de aquecer o hélio por estarem mais próximos de outras 

configurações anulares. É possível perceber na Fig. 13 o gradiente de temperatura no volume 

de saída que interfere diretamente no escoamento. 

 

 
 

Figura 13: Perfil de temperatura no volume de saída.    
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4. CONCLUSÕES 

 

O estudo realizado possibilitou estabelecer e verificar um procedimento para a investigação 

numérica do escoamento de hélio, em regime turbulento, através de um elemento combustível 

do núcleo de um reator VHTR utilizando o código de fluidodinâmica computacional 

CFX [1]. 

 

Foi possível estimar intervalos de incerteza e escolher, entre cinco malhas, a melhor que 

atenda as necessidades de trabalhos com perfis diferentes. A malha escolhida para aquisição 

de dados dos comportamentos termo-hidráulicos foi a segunda malha mais refinada. Essa 

escolha foi justificada uma vez que todas as incertezas dessa malha foram aceitáveis para o 

objetivo deste trabalho. 

 

As incertezas calculadas possibilitaram uma maior credibilidade no método usado para a 

investigação, uma vez que houveram comparações entre parâmetros quantificados que variam 

em função do refinamento de malha. Foi possível perceber e relatar o comportamento no 

escoamento do fluido refrigerante após a sua passagem pelos canais.  

 

Sugere-se realizar uma validação experimental a fim de aumentar a credibilidade do 

procedimento de simulação utilizando o CFX apresentado neste estudo [1]. 
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