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Resumo. Reatores de alta temperatura refrigerados a gás (HTGRs) têm o potencial de serem 

usados como possíveis fontes de geração de energia no futuro próximo, devido ao seu 

desempenho inerentemente seguro por usar uma grande quantidade de grafite, pelo projeto 

de baixa densidade de potência e pela alta eficiência de conversão. Entretanto, a segurança é 

a questão mais importante para sua comercialização na indústria de energia nuclear. É 

muito importante para o projeto de segurança e a operação de um HTGR investigar suas 

características termohidráulicas. Neste artigo, foi realizada a simulação termohidráulica de 

fluido compressível no interior do núcleo do reator de leito de bolas HTR (High Temperature 

Reactor)-10 usando Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD). A abordagem realística foi 

usada, na qual cada bola empacotada de forma compactada é modelada realisticamente 

considerando uma camada de grafite e uma esfera de combustível. Devido ao alto custo 

computacional, é impossível simular o núcleo completo; logo, a geometria usada 

corresponde a uma coluna de células FCC (Face Centered Cubic), com 41 camadas e 82 

bolas. Os dados de entrada usados foram extraídos do Benchmark Termohidráulico IAEA 

(TECDOC-1694). Os resultados mostram os perfis de velocidade e temperatura do 

refrigerante no núcleo, e a distribuição de temperatura no interior das bolas. As 

temperaturas máximas nas bolas não excedem o limite permitido para este tipo de 

combustível nuclear. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Reatores de alta temperatura refrigerados a gás do tipo leito de bolas estão entre os 

principais candidatos para os reatores da próxima geração. Nestes reatores, o gás hélio é 

utilizado como refrigerante, de modo a circular através do vazio intersticial existente entre 

esferas de combustível distribuídas de forma arbitrária na região do núcleo. Trata-se, segundo 
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Lee et al. (2007), de uma alternativa competitiva na medida em que os elementos 

combustíveis podem ser carregados continuamente para manter a criticalidade do sistema, 

sem a necessidade de hastes de controle, além do que o status global do núcleo do reator pode 

ser determinado através da medição das temperaturas do combustível lançado naquele núcleo. 

Uma análise de segurança apropriada do núcleo de reatores do gênero pode ser realizada 

com o uso de técnicas de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD). Neste tipo de 

simulação, existem duas grandes abordagens: a abordagem porosa e a abordagem realística. 

Resultados obtidos por Wu et al. (2010) indicam que aspectos termo-hidráulicos anisotrópicos 

em geometrias de leitos de bolas empacotados podem ser simulados de forma mais 

satisfatória com a abordagem realística, incluindo vórtices e separações de fluxos nos poros e 

variações de temperatura na superfície das bolas. Nesta abordagem, cada esfera de 

combustível é modelada de forma realística. Neste sentido, a distribuição aleatória das esferas 

de combustível na região do núcleo deste tipo de reator torna sua modelagem mais complexa, 

conforme observado por Ferng e Lin (2013). Nas maiorias das simulações, é usado um arranjo 

fixo ordenado de bolas, incluindo arranjos cúbicos simples (SC), cúbicos centrados no corpo 

(BCC) ou cúbicos centrados na face (FCC). 

Além dos resultados obtidos por Lee et al. (2007), outras tentativas foram ou estão sendo 

empreendidas objetivando compreender a complexa configuração do fluido em geometrias de 

leito empacotados. Taylor et al. (apud Shams et al., 2013), por exemplo, introduz em suas 

simulações um espaçamento artificial entre bolas adjacentes e investiga o efeito deste 

espaçamento em uma célula unitária da estrutura do leito de bolas; em sua representação 

simplificada daquele leito de bolas, é usada uma configuração BCC, pela qual cada partícula 

esférica é colocada no centro de uma célula e é cercada por 8 esferas de tamanho 1/8 em cada 

vértice da mesma célula. Nos trabalhos de In et al. (2005 e 2006) são consideradas áreas de 

contato entre as bolas adjacentes, baseadas na elasticidade da camada de grafite das bolas de 

combustível. Simulações de transporte turbulento do gás hélio através de lacunas entre 

elementos combustíveis foram realizadas por Hassan (2008) com o uso da metodologia de 

Simulação de Grandes Escalas (Large Eddy Simulation). Em Yesilyurt (2003), por sua vez, se 

analisa a transferência local de calor decorrente da complexidade de distribuição do fluido de 

um leito de bolas estruturado com a configuração BCC. Vários outros trabalhos na mesma 

linha de pesquisa são citados por Shams et al. (2013). 

Selecionado por IAEA (2013) como uma das referências para apresentação de resultados 

de problemas de benchmark associados à reatores de alta temperatura refrigerados a gás, o 

HTR-10 é usado neste trabalho. Com 10 MW de potência térmica, trata-se de um reator 

projetado pelo Institute of Nuclear and New Energy Technology, da Universidade Tsinghua 

(próximo à Beijing, China). Moderado a grafite, o refrigerante (gás hélio) alcança 

temperaturas de 700 ºC na saída do núcleo, para geração de uma potência elétrica de 3 MW 

pela turbina de vapor a ela conectada. O sistema primário do reator é mostrado na Fig. 1. 

O núcleo do reator conta com um diâmetro de 180 cm e uma altura média de 197 cm. 

Refletores de grafite nas regiões superiores, laterais e inferiores cercam o núcleo. No núcleo 

inicial, elementos combustíveis e esferas de modelo são carregadas no núcleo; um tubo de 

descarga, por sua vez, está localizado na região inferior do núcleo, para descarga das bolas. 

Cada elemento combustível é uma esfera de 6 cm de diâmetro, com uma camada interna de 
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grafite de 5 mm de espessura. A parte interna do elemento combustível corresponde a uma 

matriz de grafite que contém partículas TRISO (Triple Coated Isotropic) dispersas de forma 

homogênea (IAEA, 2013). Parâmetros principais de projeto do HTR-10 estão listados na 

Tabela 1. 

 

 

 

Figura 1: Sistema primário do HTR-10 (IAEA, 2013). 

 

Tabela 1 - Parâmetros principais de projeto do HTR-10 (adaptado de IAEA, 2013) 

 

Parâmetro Valor 

Potência térmica do reator 10 MW 

Pressão primária do refrigerante 3.0 Mpa 

Temperatura média do refrigerante na saída do reator 700 ºC 
Temperatura média do refrigerante na entrada do reator 250 ºC 

Taxa de escoamento de massa do refrigerante em potência total 4.32 kg/s 

Pressão de vapor principal na saída do gerador de vapor 4.0 Mpa 

Temperatura de vapor principal na saída do gerador de vapor 440 ºC 

Temperatura da água de alimentação do gerador de vapor 104 ºC 

Taxa de escoamento principal do vapor 3.47 kg/s 

Potência elétrica gerada pela turbina de vapor 3.0 MW 
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Neste trabalho é realizada uma análise termo-hidráulica do núcleo do reator HTR-10 

através de técnicas de CFD, com o uso da abordagem realística e com o tratamento da camada 

de grafite das esferas de combustível. Em um trabalho anterior (Chen et al., 2009), foram 

consideradas bolas homogêneas. Distribuições de temperatura para os elementos combustíveis 

e o refrigerante são obtidos para uma seção parcial da coluna central do núcleo. Na seção 2, 

são descritos o modelo geométrico usado, as características da malha, as condições de 

contorno e as simulações realizadas. Na seção 3, são discutidos os resultados obtidos. Por fim, 

conclusões sobre o trabalho e sugestões de trabalhos futuros são apresentados na seção 4. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO MODELO 

 

2.1 Domínio computacional 
 

 Para efeito de domínio computacional, se considerou um arranjo FCC de esferas de 

combustível no núcleo do reator, em sua seção central, com altura de 199,1 cm. O elemento 

combustível é tratado como uma esfera de 6 cm de diâmetro, com um revestimento interno de 

5 mm revestida de grafite. A geometria apresentada dispõe de 41 camadas de bolas e 82 bolas 

(21 bolas completas, 80 meias bolas e 84 quartos de bolas), conforme mostrado na Fig. 2.  

 

 
 

Figura 2: Domínio Computacional. 
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Por fim, cabe ressaltar que uma extensão do escoamento foi acrescentada após a última 

camada de bolas, para garantir que as condições de desenvolvimento do escoamento do fluido 

fossem plenamente alcançadas. 

 

2.2 Malha 
 

 Malhas estruturadas mais refinadas são adotadas nas regiões de interface entre o gás e o 

revestimento externo de grafite das esferas de combustível (com a definição de 10 camadas), 

para melhor captura do fenômeno de transferência de calor. Nas demais regiões do domínio, 

são usadas malhas não estruturadas, com um maior grau de refinamento nos locais de maior 

proximidade entre as bolas, conforme mostrado na Fig. 3. Com um tamanho máximo de 

elemento de 0,0015, a malha possui 17651607 nós e 63743822 elementos. 

 

 
 

Figura 3: Esquema de malha usado na simulação da estrutura FCC do leito de bolas. 

 

2.3 Condições de contorno 
 

 Uma condição de contorno de simetria é aplicada nas quatro fronteiras laterais do 

domínio. Para definição da taxa de escoamento de massa em 0.01176 kg/s, procedeu-se com 

um cálculo proporcional à taxa de escoamento do refrigerante no núcleo. Sobre a taxa de 

escoamento total, considerou-se o valor de 3.77 kg/s, já que, conforme observado por IAEA 

(2013), somente 87% da taxa de escoamento total flui através da seção do leito de bolas para 

efetivamente refrigerar os elementos combustíveis no núcleo do reator. A distribuição de 

potência do núcleo inicial do reator também é extraída de IAEA (2013); obviamente, são 

considerados apenas os valores definidos para o eixo central do núcleo, onde estão as maiores 

potências. 
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Para a definição das propriedades dos materiais (hélio, grafite e combustível), seguiram-

se recomendações presentes no benchmark da IAEA (2013). A capacidade de calor do hélio, 

CHelium, é de 5195 J/kg·K, e considerando que P é a pressão e que T é a temperatura, a 

densidade (r helium), a viscosidade (v helium) e a condutividade (l helium) são dadas por 
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Por sua vez, a densidade do combustível, rfuel, é de 1720 kg/m3; considerando novamente 

que T é a temperatura (em ºC), sua capacidade de calor é dada por uma aproximação cúbica, 

da forma 
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Por último, a condutividade dos elementos combustíveis, l fuel, é dada por 
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, onde T é a temperatura (com a ressalva de que, se T for igual ou menor a 450 ºC, T é 

considerado 450 ºC) e DOSIS é a dosagem de irradiação de nêutrons rápidos, também com a 

ressalva de que para valores superiores a 2.5, ela é igualada a 2.5. 

 

2.4 Esquema numérico 
 

A simulação da turbulência do fluido é realizada com a resolução das Equações de 

Médias de Reynolds (RANS) através do uso do modelo k-ε (k-Epsilon). Este modelo usa 

aproximação de função de parede escalável para melhorar a robustez e a precisão quando 

malhas próximas às paredes são muito finas (ANSYS Inc., 2011). No termo de advecção da 

simulação RANS, foi usado o esquema High Resolution. Para tratamento numérico da 

turbulência, por sua vez, foi usado o esquema First Order Upwind. 

Todas as simulações apresentadas neste trabalho foram realizadas com o software 

ANSYS CFX 14. Os critérios de convergência para as equações de governança foram 

configurados de tal modo que a raiz do valor quadrático médio dos resíduos fosse inferior a 

1e-4. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A segurança dos reatores de alta temperatura refrigerados a gás está diretamente 

relacionada à integridade dos elementos combustíveis (Miller et al., 2003; Gülol et al., 2008). 

No caso das partículas TRISO, usadas na operação do reator HTR-10, camadas de carboneto 

de silício (SiC) e de carbono pirolítico (PyC) cercam o combustível nuclear, para atuarem 

como vasos de pressão, como barreiras de difusão contra o lançamento de produtos de fissão e 

como protetores contra ataques químicos e gases corrosivos. Mecanismos de colapso das 

partículas TRISO incluem o colapso do vaso de pressão a partir de fraturas da camada SiC em 

condições de tensões que excedem a resistência do material à fraturas, rachaduras por 

encolhimento no interior da camada interna PyC (iPyC), descolamento entre camadas, 

asfericidade das partículas, migração do núcleo e revestimento fino da camada SiC (Powers e 

Wirth, 2010). Reatores que usam partículas TRISO são projetados de tal modo que a 

temperatura do combustível não exceda 1873 K. Entre 1873 K e 2073 K, o lançamento de 

produtos de fissão aumenta rapidamente; em temperaturas acima de 2273 K, a decomposição 

térmica da camada SiC é o mecanismo de colapso dominante (U.S. NUREG, 2004). 

 

 
 

Figura 4: Distribuição de temperaturas no núcleo do reator HTR-10. 
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Na Figura 4, são mostrados os contornos de temperatura axial no plano central do núcleo, 

incluindo as bolas e o hélio. Os resultados obtidos apontam para um aumento da temperatura 

do núcleo ao longo da direção axial, com o combustível alcançando temperaturas máximas de 

1297 K e o refrigerante apresentando temperatura média de 1116 K na saída do núcleo. Os 

resultados são satisfatórios quando comparados com aqueles apresentados no benchmark da 

IAEA (2013). A temperatura máxima do combustível está no mesmo patamar de outras 

simulações (temperatura máxima de 1278 K) e a temperatura do hélio é superior à 

temperatura média alcançada pelo refrigerante na saída do reator (973 K). 

Na Figura 5, é mostrada a distribuição de temperaturas na superfície da última bola do 

domínio computacional. Uma maior transferência de calor é observada na região frontal da 

bola em função da menor temperatura na superfície da bola naquele local. Na região traseira 

da bola, se observa o oposto: menor transferência de calor e maior temperatura na superfície 

da bola, em valores aproximadamente 26 K acima daqueles mostrados na região frontal. 

 

 
 

Figura 5: Distribuição de temperatura na superfície da última bola do domínio computacional. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com a simulação do escoamento do gás hélio ao longo da coluna anular completa do 

núcleo do reator HTR-10 através de uma abordagem realística CFD, chegaram-se às seguintes 

conclusões: 

 A partir do perfil de temperaturas do núcleo do reator HTR-10 obtido em sua seção 
central, o combustível alcança temperaturas máximas de 1297 K, em patamares 

bastante inferiores à temperatura limite das partículas TRISO (1873 K); 
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 Apesar dos resultados obtidos terem sido considerado satisfatórios, outras condições 
de simulação podem ser melhoradas. 

Entre as condições de simulação que podem ser melhoradas, cita-se aqui o uso de 

arranjos BCC para estruturar a geometria do leito de bolas empacotado e a simulação de 

acidentes de perda de refrigerante. 
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THERMOHYDRAULIC SIMULATION OF HTR-10 NUCLEAR REACTOR CORE 

USING REALISTIC CFD APPROACH 

 

Abstract. High-temperature gas-cooled reactors (HTGRs) have the potential to be used as 

possible energy generation sources in the near future, owing to their inherently safe 

performance by using a large amount of graphite, low power density design, and high 

conversion efficiency. However, safety is the most important issue for its commercialization in 

nuclear energy industry. It is very important for safety design and operation of an HTGR to 

investigate its thermal–hydraulic characteristics. In this article, it was performed the 

thermal–hydraulic simulation of compressible flow inside the core of the pebble bed reactor 

HTR (High Temperature Reactor)-10 using Computational Fluid Dynamics (CFD). The 

realistic approach was used, where every closely packed pebble is realistically modelled 

considering a graphite layer and sphere of fuel. Due to the high computational cost is 

impossible simulate the full core; therefore, the geometry used is a column of FCC (Face 

Centered Cubic) cells, with 41 layers and 82 pebbles. The input data used were taken from 

the thermohydraulic IAEA Bechmark (TECDOC-1694). The results show the profiles of 

velocity and temperature of the coolant in the core, and the temperature distribution inside 

the pebbles. The maximum temperatures in the pebbles do not exceed the allowable limit for 

this type of nuclear fuel. 

 

Keywords: PBR, CFD, HTR-10 


