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ABSTRACT 

 
O Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) será um reator de pesquisa do tipo piscina aberta com 30 MW de 
potência térmica. No topo da piscina haverá um sistema de purificação e aquecimento para criar uma camada de 
água quente (CAQ). A CAQ evita que a água radioativa do fundo da piscina, próxima do núcleo, atinja a 
superfície, reduzindo a dose de radiação na sala do reator. Desta forma, é necessário que o comportamento do 
escoamento na piscina seja conhecido ao longo da operação do reator para que seja garantida a existência da 
CAQ e assim a proteção radiológica. Devido à complexa dinâmica do escoamento presente na piscina as 
ferramentas mais recomentadas para essa investigação são códigos de CFD (Dinâmica dos Fluidos 
Computacional), que permitem uma discretização espacial e temporal detalhada do domínio. Neste trabalho são 
avaliados dois modelos numéricos desenvolvidos para o estudo do escoamento na piscina do RMB utilizando 
dois códigos computacionais: FLUENT e CFX. Os códigos apresentam grandes diferenças que podem afetar os 
resultados obtidos e o desempenho da simulação. Um exemplo é a malha, que pode ser totalmente composta de 
hexaedros regulares e apresentar refinamentos locais no FLUENT, devido à implementação da solução centrada 
no elemento, o que não é possível no CFX, que adota uma solução centrada no nó. Foram avaliados os perfis de 
temperatura ao longo do tempo de simulação. A investigação e definição de um modelo numérico apropriado e 
otimizado será de fundamental importância para o projeto da CAQ do RMB.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Devido às necessidades de produção de radioisótopos, teste de materiais e de pesquisa na área 
nuclear, o governo brasileiro junto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear estão 
desenvolvendo um programa para a construção do Reator Multipropósito Brasileiro o RMB. 
 
O RMB será um reator de pesquisa, com 30 MW de potência, e será do tipo de piscina aberta, 
o que garante facilidade e segurança na operação. Em reatores como este são utilizados 
sistemas de purificação e aquecimento da água do topo da piscina o que cria uma Camada de 
Água Quente a CAQ, que impede que a água contendo partículas ativadas, próximo ao núcleo 
do reator, atinja a superfície da piscina, diminuindo drasticamente a dosagem de radiação na 
sala que o abriga. 
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Devido à complexidade do projeto 
da água presente na piscina do RMB para 
muito utilizada para análise em detalhe de escoamentos complexos são os 
computacionais de dinâmica de fluidos o
 
CFD é um método computaci
transferência de calor e fenômenos associados
mudanças de fase. O método transforma uma equação diferencial (definida em domínio de 
forma continua) em um sistema de equações algébricas em um domínio discretizado num 
número finito de subdomínios que formam uma malha de pequenos elementos (volumes de 
controle), para assim podermos obter uma solução discreta.
 
Nesse estudo serão comparados dois códigos de 
de reatores de pesquisa. Serão utilizados os códigos comerciais CFX [1] e FLUENT [2]. 
Procedimentos numéricos similares serão utilizados em ambas as simulações.
 
 

 
2.1. Confecções da Geometria e M
 
Para esse estudo foi confeccionada 
projeto do RMB, em uma escala de 1:10
simplificação foi facilitar o processo de confecção da malha 
 
 

 
Figura 1: Geometria simulada e posições de entrada e saída de água.

do projeto e é necessário um estudo aprofundado 
presente na piscina do RMB para o desenvolvimento da CAQ
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Figura 2: Detalhes da geometria simulada (unidades em mm). 
 
 
Duas malhas distintas foram geradas para as simulações. A malha usada com o código 
Fluent [2] foi gerada com elementos hexaédricos utilizando o método “corta célula” (cutcell) 
explorando a possibilidade de o código trabalhar com malhas com nós desencontrados devido 
à implementação da solução das equações centrada no elemento. Já a malha usada pelo 
código CFX [1] foi confeccionada totalmente com elementos tetraédricos gerados pelo 
método de “frente de avanço” (advancing front), pois o método de solução adotado é 
centrado no nó o que não permite malhas com nós desencontrados. Em ambas as malhas 
foram aplicadas as mesmas configurações, assim as malhas apresentaram números similares 
de nós, característica determinante para o CFX, e elementos, que é característica 
determinante para o Fluent. As malhas apresentaram elementos com comprimento de aresta 
máximo de 16 mm. Refinamentos locais da malha foram aplicados nas paredes do domínio, 
onde os elementos apresentaram arestas de 8 mm, e nas posições de entrada e saída da CAQ e 
entrada da piscina, onde as arestas foram definidas com 2 mm. A Tab. 1 apresenta o número 
total de nós e elementos da malha e a Fig. 3 mostra um corte das malhas geradas. 
 
 

Tabela 1: Características das malhas. 
 

  Fluent CFX 

Número de Nós 437612 481980 

Número de Elementos 368216 2604767 
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Figura 3

2.2. Definição das Condições de Cálculo
 
As simulações foram realizadas considerando a água com propriedades constantes definidas a 
temperatura e pressão ambientes de 
para simular o efeito de empuxo na piscina do reator. 
 
As mesmas condições de contorno
as posições das condições de contorno configuradas e a Tab. 2 apresenta os detalhes das 
condições definidas.  
 
 

Figura 3: Malhas do Fluent e CFX. 
 
 

Definição das Condições de Cálculo 

As simulações foram realizadas considerando a água com propriedades constantes definidas a 
temperatura e pressão ambientes de 25°C e 1 atm. A aproximação de Boussinesq
para simular o efeito de empuxo na piscina do reator.  

As mesmas condições de contorno foram utilizadas para ambos os casos. A Fig. 1 apresenta 
as posições das condições de contorno configuradas e a Tab. 2 apresenta os detalhes das 
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as posições das condições de contorno configuradas e a Tab. 2 apresenta os detalhes das 
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Tabela 2: Condições de contorno. 
 

Nome Tipo Vazão [kg/s] Temperatura [oC] Intensidade turbulenta [%] 

Entrada da CAQ 
Entrada 

0,0123 45 5 

Entrada da Piscina 0,1184 33 5 

Saída da CAQ 
Saída 

0,0123 
- - 

Saída da Piscina 0,4736 
 
 
As simulações foram realizadas em regime transiente com as mesmas configurações. Para 
facilitar a convergência e diminuir o tempo das simulações os casos foram divididos em duas 
etapas como mostrado na Tab. 3. A primeira parte foi calculada com um passo no tempo 
menor para que a convergência ocorresse. Após o período de estabilização do cálculo, o passo 
no tempo foi aumentado para que a simulação termine mais rapidamente. 
 
 

Tabela 3: Tempo de Simulação, Passos no Tempo, e Número de Passos. 
 

Primeira Etapa Segunda Etapa 
Passo no Tempo [s] 0,03 0,1 
Número de Passos no Tempo 3000 36000 
Tempo Simulado 90 [s] 1900 [s] 

 
 
Em ambas as simulações foram definidas uma condição inicial onde a água na piscina esta 
parada e uma camada de água quente de 1,11 m esta formada com uma temperatura de 45 ºC. 
O restante da piscina foi definida com uma temperatura ambiente de 25 ºC. Para que a 
condição inicial fosse definida no código Fluent [2] foi elaborada a seguinte função (UDF): 
 

 

include "udf.h" 

DEFINE_INIT(my_init_func,d) 

 { 

  cell_t c; 

  Thread *t; 

  real xc[ND_ND]; 

  thread_loop_c(t,d) 

   { 

    begin_c_loop(c,t) 

     { 

      C_CENTROID(xc,c,t); 

      if (xc[2] < 1.11) 

       C_T(c,t) = 298.15; 

      else 

       C_T(c,t) = 318.15; 

     } 

    end_c_loop_all(c,t) 

   } 

 } 
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A função definida para o Fluent [2] é escrita na linguagem de programação C e chama 
funções específicas para o código. Esta função foi compilada e integrada às definições da 
simulação.  
 
Já o CFX [1] apresenta uma linguagem própria para programar pequenas funções para serem 
utilizadas no cálculo chamada de CEL. Utilizando esta linguagem foi necessário criar uma 
única expressão com uma linha de comando para definir a condição inicial: 
 

 
 
Como a linguagem no CFX [1] é própria ela já esta integrada no código, não sendo necessária 
a sua compilação.  
 
 
2.3. Parâmetros numéricos 
 
As equações de Navier-Stokes mediadas por Reynolds (RANS), da conservação da energia, 
da conservação de massa e do modelo de turbulência k-ε padrão com o termo de produção e 
dissipação da turbulência devido ao empuxo foram resolvidas. Os parâmetros numéricos para 
discretização e solução das equações mostradas na Tab. 4 foram utilizados nas simulações 
com os códigos Fluent [2] e CFX [1].  
 
 

Tabela 4: Parâmetros Numéricos no Fluent [2] e CFX [1]. 
 

Parâmetro  Fluent [2] CFX [1] 

Esquema de solução das 
equações 

Totalmente Acoplado Parcialmente Acoplado 

Termos transientes das equações  Euler Implícito de 1ª Ordem Euler Implícito de 2ª Ordem 

Termos difusivos das equações Centrado na célula (2ª ordem) 

Termos advectivos das equações Upwind de 2ª Ordem 

Termos das equações do modelo 
de turbulência 

Upwind de 1ª Ordem Upwind de 2ª Ordem 

 
 
Para ambas as simulações foi definido um número de iterações numéricas mínimas e 
máximas por passo no tempo de 2 e 20, respectivamente. O critério de convergência por 
passo no tempo foi definido no CFX [1] como 0,0005 de resíduo médio quadrático (RMS) e 
no Fluent [2] como 0,001 de resíduo máximo absoluto. 
 
As simulações foram realizadas utilizando cinco computadores com dois processadores 
utilizando um total de 35 núcleos de processamento. Ambas as simulações levaram em torno 
de três dias para serem completadas.  
 
 

if(z>1.11[m],45[C],25[C]) 
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3 RESULTADOS 
 
A Fig. 4 apresenta os contornos de temperatura obtidos nas simulações com o Fluent e com o 
CFX ao longo do tempo. A figura mostra que os resultados obtidos foram muito diferentes. 
No Fluent o cálculo mostra uma destruição quase completa da camada de água quente após 
1180 s, o que é um grande contraste com os resultados obtidos com o CFX que apresenta uma 
camada quente apenas perturbada que se restabelece totalmente após 1900 s.  
 
 

 
 

Figura 4: Planos de temperaturas nos tempos especificados; 
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Devido à condição inicial de temperatura da piscina de 25 ºC e a temperatura de injeção de 
água pelo fundo da piscina de 33 ºC (Tab. 2), a água injetada tende a acender na piscina e 
perturbar a camada quente. Este fenômeno já foi observado em reatores de pesquisa com este 
dispositivo e pode reduzir de forma significativa a eficácia da CAQ [3]. No entanto, o 
comportamento observado na simulação com o Fluent aparenta sobrestimar a perturbação, 
pois o efeito deste fenômeno na CAQ não é prolongado [3]. Em contrapartida, o 
comportamento observado na simulação com o CFX indica uma subestimativa da 
perturbação que ocorre. 
 
Para avaliar quantitativamente ao longo do tempo os resultados, foram estabelecidas cinco 
linhas distribuídas no interior da piscina, conforme esquematizado na Fig. 5, para a extração 
dos valores de temperatura obtidos numericamente.  
 
 

 
 
Figura 5: Posições das linhas usadas para extrair os resultados das simulações (unidades 

em [mm]). 
 

 
A partir das linhas mostradas na Fig. 5 foram coletados dados de temperatura em cem pontos 
distintos, nos instantes 100 s, 1180 s e 1900 s, e foi feita a média das temperaturas para cada 
um dos instantes. Os resultados obtidos são apresentados e comparados na Fig. 6. 
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Figura 6: Gráfico das temperaturas médias ao longo do tempo. 
 
 
Pelo gráfico mostrado na Fig. 6 podemos observar que apesar de em ambos os casos existir 
uma forte estratificação térmica entre a piscina e a camada de água quente após 100 s de 
simulação, no caso do Fluent, este efeito não foi suficiente para bloquear a perturbação 
provocada pela injeção de água mais quente pela região inferior da piscina. Outra observação 
importante é de que mesmo após 1900 s a CAQ ainda não foi restaurada no Fluent e que 
ocorre uma tendência à homogeneização da temperatura. Já no CFX é observado que a CAQ 
é somente um pouco perturbada e que após 1900 s ela esta totalmente reestabelecida. 
 
 

4 CONCLUSÃO 
 
Seguindo o objetivo deste trabalho realizamos a comparação da metodologia de uso dos 
softwares de CFD: o FLUENT e o CFX. 
 
O estudo mostrou que mesmo utilizando as mesmas condições de contorno e resolvendo as 
mesmas equações de transporte os resultados de dois códigos podem ser completamente 
diferentes. Mesmo considerando as diferenças entre as malhas e métodos de discretização, 
apresentados ao longo do trabalho, não era esperado que os resultados obtidos divergissem 
em comportamento da forma observada. Na simulação com o Fluent a CAQ não é formada 
após uma perturbação inicial enquanto que no CFX ela é pouco afetada pela mesma 
perturbação.  
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O resultado obtido ressalta a importância de dados experimentais específicos para validação 
dos modelos e, principalmente, dos procedimentos de simulação. Somente com dados 
experimentais de qualidade é possível assegurar a qualidade de um procedimento adotado e 
aplica-lo com confiança em projetos de engenharia, no entanto há uma escassez de resultados 
confiáveis e detalhados disponíveis na literatura. 
 
Tendo em vista esta necessidade, está em andamento no Laboratório de Termo-hidráulica do 
CDTN um projeto para o desenvolvimento de uma bancada experimental para a simulação da 
CAQ do RMB. Com os resultados obtidos deste experimento será possível validar as 
simulações numéricas e obter a credibilidade necessária para a aplicação da ferramenta 
numérica no projeto da CAQ. 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
Os autores gostariam de agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMIG e ao CNPq pelo continuo apoio financeiro para o desenvolvimento do 
projeto.  
 
 

REFERÊNCIAS 
 

1 ANSYS CFX-14.5, “User manual”, ANSYS-CFX, (2013). 

2 ANSYS Fluent-14.5, “User manual”, ANSYS-Fluent, (2013).  

3 Shokr, A. M., “Performance analyses of the pool-top radiation level reduction system 
at the ETRR-2 research reactor”. Kerntechnik,  vol. 71, p. 130-133, (2006). 

4 Schweizer Fernando L. A. “Investigação Numérica do Escoamento da Piscina do 
reator de Multipropósito Brasileiro” – Trabalho de Graduação, Departamento de 
Engenharia Mecânica. Belo Horizonte, Brasil (2012). 


