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RESUMO 

 

Com a crescente demanda energética, estudar e otimizar os processos de produção de energia têm sido de 

importância cada vez maior. Atualmente, o ciclo de potência do CO2 supercrítico vem sendo considerado um 

dos mais promissores sistemas de geração de energia elétrica devido à sua elevada eficiência. 

Consequentemente, o dióxido de carbono é ideal para ser usado como fluido refrigerante de Micro Reatores 

Modulares (MMRs).  

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento termo hidráulico estacionário do CO2 supercrítico 

por meio da modelagem computacional do subcanal de arranjo triangular do MMR do KAIST (Korea Advanced 

Institute of Science and Technology). O modelo matemático é composto pelas equações de Navier-Stokes de 

média de Reynolds (RANS), com o modelo de turbulência k-ômega SST (Shear Stress Transport) para o fluido 

refrigerante no subcanal e a equação de condução de calor para o combustível e revestimento. As propriedades 

termodinâmicas do CO2 são implementadas a partir de dados do National Institute of Standards and Technology 

(NIST). As equações de transporte foram resolvidas utilizando uma ferramenta comercial de CFD 

(fluidodinâmica computacional), o ANSYS FLUENT.  

Inicialmente, um modelo geométrico foi construído, com a utilização do software ICEM, composto por 

combustível, interstício, revestimento, refrigerante e duas regiões adiabáticas da vareta combustível. A solução 

numérica utilizada foi validada por meio da simulação de um tubo circular vertical, mais simples, e por 

comparações com resultados numéricos e experimentais disponíveis na literatura. Utilizando-se esses resultados 

foi realizado o estudo de convergência de malha e inicializadas as simulações no subcanal.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Fluidos supercríticos vêm sendo muito utilizados em diversas aplicações industriais, tais 

como engenharia química, engenharia nuclear, engenharia espacial, fluido de trabalho de 

turbomáquinas e em ciclos de potência. As características de transferência de calor de um 

fluido supercrítico são um parâmetro essencial para essas aplicações. O dióxido de carbono é 

um dos fluidos mais usados devido à sua baixa temperatura e pressão críticas, em 

comparação com a água, por exemplo. Além disso, por ser abundante, barato, não tóxico, 
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inerte, amplamente conhecido e de elevada eficiência, o CO2 é ideal para ser usado como 

fluido refrigerante, sobretudo em Micro Reatores Modulares (MMRs). 

Dada a importância de compreender as propriedades termodinâmicas do CO2 supercrítico, 

diversas análises experimentais e simulações numéricas têm sido feitas. Duffey et al. [1] 

fizeram um estudo comparativo entre diversos trabalhos experimentais publicados com 

transferência de calor no escoamento de dióxido de carbono em tubos circulares verticais e 

horizontais. Fatima [2] investigou o comportamento termo-hidráulico de fluidos supercríticos 

em tubos horizontais semicirculares. Kim et al. [3] e Brusch et al. [4] quantificaram o 

fenômeno de transferência de calor de um fluido supercrítico utilizando uma instalação 

experimental de escoamento ascendente em um tubo vertical. Bovard et al. [5] investigaram, 

por meio de simulações numéricas, o efeito da aceleração do fluido e do empuxo no 

coeficiente de transferência de calor do CO2 e da água supercríticos em um tubo vertical. 

Também com o objetivo de investigar as propriedades termodinâmicas desse fluido, o 

presente trabalho busca modelar, via simulações de fluidodinâmica computacional (CFD), 

utilizando o código comercial ANSYS-Fluent, o escoamento turbulento de CO2 supercrítico 

em um subcanal de arranjo triangular do KAIST MMR em condições operacionais normais. 

As propriedades do fluido foram validadas com a simulação do escoamento em um tubo 

circular vertical em comparação com dados da literatura. 

 

 

2. MÉTODOS MATEMÁTICOS E MODELOS 
 

2.1. Equações Governantes 

O problema foi modelado utilizando as equações de Navier-Stokes de média de Reynolds 

(RANS). O Fluent utiliza o método dos volumes finitos, realizando um balanço das 

propriedades em um volume de controle por meio das seguintes equações: 

2.1.1. Mecânica dos fluidos 
 
� Equação da continuidade 

��
�� +	∇ ∙ �	 
�� = 0      (1) 

� Equação de conservação da quantidade de movimento 

���
�� 	+	∇. �	u⊗ u� = −∇� +	∇. � + 	�   (2) 

� Equação de conservação da energia 

���
�� − ��

�� 	+ 	∇. �	u�� = −∇. ��∇�� − 	�∇. u + 	Φ + ��   (3) 

 

� Equação de estado 

	 = 		��, ��      (4) 
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2.1.2. Modelo de turbulência 

Modelo de turbulência k-ômega SST (Shear Stress Transport) é um modelo híbrido, que 

resolve o escoamento próximo à parede pelo modelo k-ω e a região de escoamento livre pelo 

modelo k-ε. Ele é, portanto, muito mais estável e o melhor modelo para aplicações gerais, 

além de ter fácil convergência, justificando sua escolha. 

� Transporte de energia cinética turbulenta, k: 

� 
�� +	!"# � 

�$% =	 �
�$% &'
 +	
� ( )

*+,+-.+ +	
)

�)/*+�,+-.012 � 
�$%3 + � �45666

�$ −	7 �8   (5) 

� Frequência de passagem dos vórtices, ω: 

�9
�� 	+ 	!"# �9

�$% =	 �
�$% &'
 +	
� ( )

*+,+-:+ +	
)

�)/*+�,+-:012 �9
�$%3 + �1 − <)� =

-:0> ? � �$% �9�$@A −

B<)79) +	�1 − <)�79=C8=	 + B<)D) +	�1 − <)�D=C9 �       (6) 

2.1.3. Transferência de calor 

� Convecção 

E′′GGGGH = ℎ��9 −	�J�	KGH      (9) 

� Condução 

E′′GGGGH = −� �L
�M 	KGH                     (10) 

2.1.4. Geração de calor na vareta 

N = O〈EQ 〉Q = OS〈E′〉 = OSTUVW〈EVWXX 〉 = OSTYZ=〈E′′′〉   (11) 

2.1.5. Demais equações 

� Perda de carga 

∆� =	 )= \] ^	_̀=      (7) 

� y+ 

ab = 4c
>       (8) 
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2.2.  Propriedades Termofísicas dos Materiais 

O subcanal modelado é composto de combustível, interstício, revestimento e refrigerante, 

sendo este último, constituído pelo dióxido de carbono. 

Os valores das propriedades do CO2 são um fator determinante para uma análise correta do 

processo termodinâmico. O código de CFD utilizado permite que essas propriedades sejam 

introduzidas de diversas maneiras como valores constantes ou variáveis, por meio de tabelas 

ou correlações polinomiais programadas em linguagem C. Entretanto, sua biblioteca contém 

a ferramenta REFPROP (Reference fluid properties), desenvolvida pelo National Institute of 

Standards and Technology (NIST) e que, habilitada por meio de uma “User-defined function” 

(UDF), disponibiliza propriedades para simulações com gases reais. O presente trabalho faz 

uso desta técnica, não somente para o dióxido de carbono, como também para o hélio, que 

constitui o interstício da vareta combustível. 

 

 

2.2.1. Propriedades dos materiais sólidos do tubo cilíndrico  

A condutividade térmica do aço 316L, material constituinte do tubo, foi implementada por 

um polinômio de segundo grau:  

ks	=	6,31	+	27,2x10-3T	–	7,0	x10-6T2 
,
      

(12) 

onde T é a temperatura do material[11]. O calor específico à pressão constante foi  

implementado por meio dos valores da Tabela 1. A densidade foi considerada constante, com 

o valor de 7960 kg/m³. 

Tabela 1: Calor específico à pressão constante do aço 316L [10]. 

Temperatura (K) 363,15 473,15 593,15 703,15 813,15 923,15 1033,15 1143,15 

Cp (J/kg K) 486 528 548 565 573 586 615 649 

 
 

2.2.2. Propriedades dos materiais sólidos da vareta combustível  

As propriedades do revestimento [8], feito de liga de zircônio, foram consideradas constantes, 

usando os valores para densidade, calor específico e condutividade térmica de 7200 kg/m³, 

330 J/kg K e 13 W/m K, respectivamente. 

 

Para o combustível, constituído de Mononitreto de Urânio (UN), o valor introduzido para a 

densidade foi 13550 kg/m³. A condutividade térmica foi dada por uma correlação [14]:  

ks	=	1,37T0,41,                           
(13) 

onde T é a temperatura do material. O calor específico à pressão constante foi implementado 

usando valores presentes na Tabela 2: 
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Tabela 2: Calor específico à pressão constante do combustível UN [13]. 

Temperatura (K) 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Cp (J/kg K) 190,11 204,55 213,35 220,16 225,97 231,12 236,1 240,75 

 

 
 

3. PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS DO CO2 SUPERCRÍTICO 
 

Quando a temperatura e a pressão de uma substância são ambas maiores que seus respectivos 

valores críticos ela é definida como fluido supercrítico. A transição do dióxido de carbono, 

por exemplo, para a fase supercrítica ocorre nos valores de 7,38 MPa e 30,98ºC (304,13K). 

 

 

 
Figura 1: Diagrama de fases do CO2 [6]. 

 

Com o objetivo de se conhecer o comportamento das propriedades termofísicas do CO2 após 

o ponto de transição, os gráficos da Figura 2 apresentam as curvas para capacidade e 

condutividade térmica, viscosidade e densidade para cinco pressões diferentes.  

Observa-se, assim, que as propriedades físicas e termodinâmicas do fluido alteram-se 

rapidamente quanto mais próximo do ponto crítico e que tendem a se estabilizar tanto com o 

aumento de temperatura quanto da pressão. 

 

Devido à dificuldade de se encontrar valores exatos para as propriedades termofísicas do CO2 

imediatamente anteriores ao ponto crítico, todas as simulações foram feitas com temperaturas 

maiores que 304,5K. 
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(a)                                                          (b) 

 

(c)                                                          (d) 
 
Figura 2: Propriedades isobáricas do dióxido de carbono em função da temperatura: (a) 
calor específico à pressão constante. (b) condutividade térmica. (c) viscosidade. (d) 
densidade [7]. 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1.   Validação das Propriedades do CO2 Supercrítico 
A fim de validar os métodos de implementação para as propriedades do CO2, usadas 

futuramente nas simulações do escoamento no subcanal do feixe de varetas, o mesmo fluido 

foi simulado em um tubo circular vertical para quatro diferentes casos variando a vazão 
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mássica, a pressão e o fluxo térmico na parede. Os resultados obtidos foram comparados com 

os dados experimentais obtidos por Kim et al. [3] e os numéricos obtidos por Bovard et al. 

[5]. 

 

 

4.1.1. Modelo geométrico do tubo 
 

O modelo utilizado na simulação é constituído por um cilindro de aço inoxidável 316L com 

diâmetro interno e externo de 4,5mm e 6,3mm, respectivamente, e altura de 0,9m. O CO2 

escoa pelo interior do tubo com as condições fixas na entrada de vazão mássica e 

temperatura. A parede externa do cilindro recebe um fluxo térmico constante, enquanto a 

parede interna está em contato com o domínio fluido. 

 

 

 
Figura 3: Representação da geometria e das condições de contorno do tubo. 

 

 

4.1.2. Malha do tubo 
 

Por meio de um estudo prévio de análise de convergência de malha obteve-se a malha com o 

melhor compromisso entre precisão e custo computacional. Foram desenvolvidas 9 malhas, 

todas utilizando o refino próximo a parede com valores de y+ menores do que 1, assegurando 

que haja um tratamento adequado dos efeitos da camada limite, provocados pela viscosidade. 

 

O modelo de turbulência k-ômega SST, foi escolhido graças à sua qualidade em capturar 

adequadamente o comportamento do escoamento próximo à parede. As simulações foram 

feitas sem ativação da energia e com propriedades do CO2 constantes.  
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Tabela 3: Análise de perda de carga das malhas. 

Malha Nós DP (MPa) 
Malha 01 79040 0,002109 

Malha 02 142560 0,002155 

Malha 03 267600 0,002189 

Malha 04 887760 0,002220 

Malha 05 1624320 0,002228 

Malha 06 2263800 0,002229 
Malha 07 3047600 0,002229 

Malha 08 4087440 0,002229 

 
 
 

 
Figura 4: Análise de convergência de malha do tubo. 

 
 

Pode-se observar que a malha de número 6 possui a melhor correlação entre precisão e 

velocidade de cálculo procurada, sendo, portanto, a malha escolhida para a continuação das 

simulações. Na Figura 4 essa malha é representada ao lado de uma malha grosseira e de uma 

mais refinada. 
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(a)                                           (b)                                             (c)  

                                                
Figura 5: Representação radial das malhas: (a) Malha 03, (b) Malha 06 e (c) 
Malha 08. 
 
 

4.1.3. Resultados 
 

Os quatro casos simulados são descritos na Tabela 4. Todos possuem temperatura de entrada 

do dióxido de carbono no tubo de 304,5 K, na qual o fluido se torna supercrítico. Entretanto, 

outras condições operacionais como pressão, vazão mássica e fluxo térmico, foram variadas 

seguindo os valores descritos na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 4: Condições operacionais dos casos simulados. 

 Pressão (MPa) Vazão mássica (kg/s) q'' (kW/m²) 

Caso 1 7,621 0,003753344 52 

Caso 2 8,419 0,000015904 83 

Caso 3 7,745 0,007777056 85 

Caso 4 8,335 0,010544352 62 
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(a)                                                                     (b) 

 
(c)                                                                     (d) 

 

Figura 6: Temperaturas no fluido (Tb) e na parede (Tw) ao longo do tubo: (a) Caso 1. (b) 
Caso 2. (c) Caso 3. (d) Caso 4. 

 
Os resultados apresentados na Figura 6 demonstraram um bom comportamento da 

temperatura do fluido, Tb, no início do tubo, entretanto as divergências aumentam na sua 

segunda metade como resultado dos valores imprecisos para as propriedades termofísicas do 

gás simulado. Por outro lado, pode-se observar que os resultados se tornam mais coerentes 

com os valores da literatura quanto maior a vazão mássica. No caso 4, por exemplo, apesar 

das temperaturas da parede, Tw, serem maiores do que os dados obtidos por Kim et al. [3] e 

Bovard et al. [5], a curva possui o mesmo comportamento. 

Percebe-se, portanto, que os resultados não estão em total concordância com os trabalhos 

anteriores. Isso pode se dar pela incapacidade do modelo de turbulência utilizado de 

reproduzir acuradamente o comportamento do fluido em regiões próximas às condições 

críticas. 



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

4.2. Simulação da Vareta Combustível 
 

Com o objetivo de analisar o comportamento do CO2 no subcanal de um MMR, um modelo 

de vareta combustível de arranjo triangular foi criado. A geometria desse modelo, bem como 

a malha, são apresentadas a seguir. 

 

 

4.2.1.  Geometria da vareta 
 

O modelo geométrico representa um subcanal de um arranjo triangular com vareta de 

combustível centralizada e é composto por combustível nuclear, interstício, revestimento, 

refrigerante e dois domínios no interior da vareta sem geração de calor. Suas dimensões são 

explicitadas na Tabela 5 e sua configuração, na Figura 7, de acordo com o que foi proposto 

para o modelo de reator KAIST MMR no trabalho de Yu et al. [12]. 

 
 

Tabela 5: Parâmetros dimensionais da vareta do KAIST MMR. 

Raio do combustível 0,69 cm 

Raio do interstício 0,7 cm 

Raio do revestimento 0,75 cm 

Pitch 1,695 cm 

Dimensões axiais do combustível 0,4 m / 1,2 m / 1,2 m 

Altura ativa 1,2 m 

 

 
Figura 7: Representação da geometria da vareta combustível e do subcanal com 

condições de contorno. 
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4.2.2. Malha da vareta 

Apesar de constituir uma malha mais complexa sua análise de convergência foi realizada 

pelos mesmos procedimentos utilizados para o tubo simulado anteriormente, com todas as 

malhas respeitando valores para o y+ menores do que 1. As simulações também foram feitas 

sem ativação da energia e com propriedades do CO2 constantes. 

 

 

Tabela 6: Análise de perda de carga das malhas. 

Malha Nós DP (MPa) 
Malha 01 376134 0,019715 

Malha 02 670814 0,024511 

Malha 03 1036662 0,026541 

Malha 04 1473678 0,027535 

Malha 05 1981862 0,027972 
Malha 06 2561214 0,028269 

Malha 07 3211734 0,028178 

 

 

 
Figura 8: Análise de convergência da malha do subcanal. 

 
 

Observa-se que a malha de número 5 possui uma boa precisão e um baixo custo 

computacional em relação às malhas com mais elementos, sendo, portanto, a malha escolhida 

para as simulações do subcanal. Na Figura 9 essa malha é representada ao lado de uma malha 

mais grosseira e de uma mais refinada. 
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Figura 9: Representação radial das malhas 03, 05 e 07, respectivamente. 

 

 

4.2.3. Simulações 
Uma vez convergida a malha, objetiva-se prosseguir o estudo do escoamento no subcanal 

utilizando-se as condições de operação típicas de um reator MMR [12], sintetizadas na Tabela 

7, sendo capaz de descrever o comportamento do CO2 supercrítico no interior desses reatores.  

 

 

Tabela 7: Condições de contorno. 

Pressão no fluido 20 MPa 

Velocidade no fluido 6,92 m/s 

Temperatura de entrada 655 K 

Temperatura de saída 823 K 

Vazão mássica 0,0699579 kg/s 

Geração volumétrica de calor 8,045022x10
7
 kW/m

3
 

 
 

5. CONCLUSÕES  
 

O presente trabalho apresenta uma investigação sobre o comportamento das propriedades do 

CO2 supercrítico para um escoamento em um tubo com aquecimento na parede. Conclui-se 

que os resultados numéricos tiveram maior concordância com a literatura com o aumento da 

vazão mássica, permitindo validar as correlações para o CO2 em casos de vazão mássica 

elevada.  Com os bons resultados na escolha de uma malha adequada para representação do 

subcanal e sabendo-se que nesse caso a vazão mássica de entrada apresenta valores ainda 

maiores que os já simulados espera-se, no futuro, estabelecer um modelo de resfriamento a 

gás de uma vareta combustível de um MMR coerente com os comportamentos esperados. 
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