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RESUMO 

 
Com o avanço e desenvolvimento de ferramentas computacionais, os estudos do comportamento 

termofluidodinâmico em elementos combustíveis nucleares foram alavancados nos últimos anos. Dos 

dispositivos presentes nestes elementos, as grades espaçadoras receberam uma maior atenção. Elas manterem as 

varetas combustíveis igualmente espaçadas e possuem aletas que tem como objetivo uma melhora no processo 

de transferência de calor entre a água e o elemento combustível. Logo, as grades apresentarem uma importante 

função estrutural e térmica. Por tanto, este trabalho foi realizado com a finalidade de verificar e validar 

simulações de grades espaçadoras utilizando o software aberto e livre OpenFOAM (2017) [3] de Mecânica dos 

Fluidos Computacional (CFD - Computational Fluid Dinamics). As simulações foram validadas utilizando 

resultados obtidos por meio do programa comercial de CFD, Ansys CFX, e experimentos disponíveis na 

literatura e obtidos em seções de testes montadas no Circuito Água-Ar (CCA) do laboratório de termo-hidráulica 

do CDTN. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos do comportamento termofluidodinâmico em elementos combustíveis nucleares 

têm recebido forte impulso nos últimos anos devido ao grande desenvolvimento de 

ferramentas computacionais, como os programas do tipo CFD (Computational Fluid 

Dynamic), que detalham melhor o comportamento de escoamentos em geometria complexas, 

e de instrumentos de medição, em especial os medidores de velocidade locais não intrusivos, 

como os LDV (Laser Doppler Velocimetry) e PIV (Particle Image Velocimetry). Como 

consequência, estes estudos têm levado a consideráveis aperfeiçoamentos nos projetos dos 

elementos combustíveis nucleares. 
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Dos dispositivos presentes no elemento combustível, as grades espaçadoras têm recebido 

bastante atenção, pois não só apresentam a função estrutural de manter as barras combustíveis 

igualmente espaçadas, como também promovem, com suas aletas, recirculações no 

escoamento nos subcanais que melhoram o processo de transferência de calor do elemento 

combustível. A compreensão de forma precisa e confiável do comportamento termo-

hidráulico destes componentes, sob quaisquer condições de escoamento, melhora a qualidade 

dos projetos dos elementos combustíveis. A utilização da metodologia numérica com 

programas do tipo CFD tem sido extremamente útil nestes estudos. Entretanto, é necessário 

que se estabeleçam procedimentos adequados para sua utilização. 

 

Em uma área tão regulamentada como a nuclear, a demonstração da confiabilidade da 

metodologia e do procedimento numéricos deve ser realizada de maneira exaustiva antes da 

sua aceitação. Uma das etapas desse processo é a validação dos modelos numéricos contra 

testes experimentais. 

 

Com o apoio financeiro da FINEP (Financiadora de Estudo e Projetos), as Indústrias 

Nucleares do Brasil – INB criou um programa para desenvolvimento de novos elementos 

combustíveis nucleares para reatores de água pressurizada (PWR), a serem implementados 

nas usinas nucleares brasileiras. 

 

O Laboratório de Termo-hidráulica do Serviço de Tecnologia de Reatores do CDTN é 

coparticipante no projeto INB/FINEP e se comprometeu com o desenvolvimento de uma 

metodologia numérico-experimental, para subsidiar o projeto de grades espaçadoras de 

elementos combustíveis nucleares. A metodologia deverá empregar a ferramenta de 

modelagem CFD, validada por experimentos com medições de perdas de pressão e de 

velocidades locais com LDV. Experimentos serão realizados em seções de testes montadas no 

Circuito Água-Ar (CCA) do laboratório. Nestes testes serão levantados os dados de perda de 

pressão em função da vazão e os perfis de velocidade axial e lateral nos subcanais para 

avaliar o grau de mistura e sua extensão em função de características geométricas das aletas 

das grades. Estes dados experimentais serão utilizados para validar as simulações numéricas 

realizadas com o código CFX, o que possibilitará avaliar o modelo e aperfeiçoar o 

procedimento aplicado. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Baseando-se nos estudos experimentais realizados por Karoutas et al. [1], utilizou-se 

condições e modelos de malha similares nas simulações. Estas realizadas por meio do 

software aberto OpenFOAM (OpenFOAM documentation - User Guide, 2016 [3]) que utiliza 

CFD e se baseia no método dos volumes finitos (F.V.M. - Finite Volumes Method) para 

resolver as equações de turbulência, pressão e velocidade, para determinar os esquemas e 

métodos de resolução foi utilizado como parâmetro “Introductory OpenFOAM® Course 

From 13
th

 to 17
th 

July, 2015” [5]. Os dados encontrados por Karoutas et al [1]. foram 

utilizados como parâmetro de comparação para os resultados experimentais aqui obtidos. 

 

2.1.  GEOMETRIA 
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A Figura 1 mostra a geometria utilizada. Esta geometria representa um subcanal e a grade 

espaçadora do experimento feito por Karoutas et.al. (1995) [1], respeitando suas dimensões. 

 

 
 

Figura 1: Geometria da malha e condições de contorno utilizadas na simulação[mm]. 
 

2.1.1. MALHA 

 

A geometria da malha foi discretizada primeiramente com 6.083.296 elementos e 2.000.671 

nós. Sendo gerada no programa Ansys Workbench 14.5. O tamanho dos elementos foi de 

0.33 [mm], sendo no feixe de varetas 0.845 [mm] e na grade espaçadora 0.385 [mm]. A Fig. 2 

e 3 ilustram, respectivamente, um detalhe da malha próxima à grade e a vista superior da 

malha aqui descrita. 

Posteriormente serão utilizadas malhas mais refinadas, com um maior número de elementos e 

nós e um menor tamanho de elementos, de acordo com a tese de Campagnole dos Santos 

(2012) [2]. 

 

 
 

Figura 2: Detalhe da malha próxima à região da grade espaçadora. 
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Figura 3: Vista superior da malha. 

 

 

2.2. CONDIÇÕES DE CONTORNO 
 

Na base do canal foi definida a entrada com velocidade constante de 6,79 [m/s] e tendo um 

gradiente de pressão igual a zero. No topo do canal foi definido a saída como inletOutlet e 

pressão uniforme com valor igual a 0 [kPa]. A grade e as varetas foram definidas como 

paredes, ou seja, a velocidade é uniforme e igual a 0 [m/s] e tendo um gradiente de  pressão 

igual a zero. Para os periódicos foram definidas condições de contorno cíclicas tanto para 

velocidade como para a saída. O campo interno, tanto para velocidade como para pressão, foi 

considerado constante e de valor igual a 0 [m/s] e 0 [kPa]. 

 

O fluido utilizado foi a água à 25°C  para um escoamento turbulento, com uma turbulência de 

intensidade igual a 5%. 

 

 

2.3. PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO 

 

A simulação foi realizada em estado transiente de escoamento, com um intervalo de tempo 

inicialmente de 0.0001 segundos. 

 

O modelo de turbulência adotado foi o realizableKE, com o modelo de turbulência 

RASModel (Reynolds-averaged simulation (RAS) modelling) e a viscosidade cinemática da 

água de 8.6x10
-7

 [m
2
/s]. 

 

A malha foi decomposta por método simples para rodar em quatro processadores de forma a 

reduzir o tempo de simulação.  

 

 

2.4. CONDIÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

As simulações foram feitas em paralelo usando 4 processadores. Sendo utilizado apenas um 

computador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN. Esse computador 

possui processador Quad-core e 24 GB de memória. O tempo gasto por simulação foi em 
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média 30h. A convergência foi obtida com uma grandeza de 10
-5

, tanto para a velocidade 

como para a pressão.  

 

As simulações também serão realizadas em um cluster de cálculos profissionais que foi 

adquirido para o laboratório em março de 2017, este ainda está no processo de instalação e 

testes. Este equipamento é constituído de 8 servidores de cálculos, cada um com 20 núcleos 

de cálculos e 32Gb de memória cada. Cada servidor possui também uma placa gráfica - 

também chamadas aceleradoras - NVIDIA M4000 capazes de executar cálculos em paralelo 

de forma massiva. Faz também parte deste cluster um servidor de visualização também com 

20 núcleos e 256Gb de memória. Esta máquina também conta com placa aceleradora 

NVIDIA M2000. 

 

 

2.5. PÓS-PROCESSAMENTO 

 

Após a simulação ser completada, foi realizado um pós-processamento dos dados obtidos no 

programa ParaView, o pós processamento foi realizado com auxilio do ParaView – tutorial 

[4] de forma a melhorar o processamento dos dados, além de visualizar o comportamento da 

velocidade e pressão no sub-canal, além de calcular a perda de carga realizando dois cortes 

(O e A), de acordo com a tese de Campagnole dos Santos [2],  ao longo da malha Fig. 4. 

 

 
 

Figura 4: Posições de medida no trabalho de Karoutas et al. (1995) [1] [mm]. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Até o presente momento o projeto ainda está em andamento, não sendo possível realizar a 

análise para todas as malhas, devido ao tempo gasto para aprender a trabalhar com o 

OpenFOAM [3], do tempo gasto das simulações, realizando as devidas correções das 

condições de contorno e possíveis métodos de solução. 
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Tabela 1: Comparação da solução para perda de carga de Campagnole dos Santos 

(2012) [2]. 

 

A simulação realizada até o momento apresentou perdas de carga maiores do que o esperado, 

em um nível não aceitável, e o gradiente da velocidade apresentou valores incondizentes com 

a realidade. Como pode ser visto na Tab 1. O valor obtido para perda de carga (DP), até o 

momento DP5, de 22,85 [kPa] para o ponto O e 13,84 [kPa] para o A, são incondizentes. 

 

A figura 5 mostra a velocidade no eixo z e pressão geradas pelo escoamento em [m/s e kPa] 

no subcanal, o corte é na região A, depois da grade espaçadora. Nessa figura observa-se que 

as aletas geraram uma variação de velocidade e pressão no subcanal, o que consequentemente 

gerou um swirl, este também pode ser observado na figura.  
 

 
 

Figura 5: Vista frontal da região A (velocidade em [m/s]). 

 

Na Fig. 6, podemos observar o gradiente de velocidade no eixo z e o campo de pressão 

encontrados no ponto E, que se encontra 192,8 mm afastado da grade espaçadora. Nesse 
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ponto a velocidade aparentemente foi constante (7,08 m/s) e a pressão possui muitos pontos 

divergentes. 

 
 

Figura 6: Velocidade e Pressão da região E (velocidade em [m/s]). 

 

Na figura 7, pode-se observar o escoamento da água na direção Y em dois pontos distintos da  

malha (A e E), sendo notável que no ponto A, a velocidade em Y gerou um swirl da água, 

enquanto no ponto E, o escoamento da água não gera mistura nem swirl da mesma. 
 

  
 

Figura 7: Escoamento da água na direção Y nos pontos A e E respectivamente. 

 

No gráfico 1, pode-se observar a diferença dos perfis de velocidade em Y dos pontos A e E, 

comparados com os resultados obtidos por Campagnole dos Santos (2012) [2]. Na região em 

A, pode-se observar que o perfil de velocidade teve um comportamento similar e as 

velocidade máximas e mínimas foram próximas, enquanto na região E, o perfil de velocidade 

e as velocidades máximas e mínimas foram muito diferentes. 
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Gráfico 1: Perfil de velocidade nos pontos A e E respectivamente, em azul solução de 

Campagnole dos Santos (2012) [2] e vermelho OpenFOAM [3]. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi realizado a simulação de grade espaçadora com o software aberto 

OpemFOAM. A modelagem numérica tinha como objetivo realizar para diferentes tipos de 

malhas, porém até o momento foi realizada apenas para uma. 

 

O resultado obtido para essa malha até o momento foi insatisfatório, por tanto, não foi 

possível fazer a verificação e validação dos resultados gerados pelo OpenFOAM [3]. Sendo 

necessário identificar e consertar o(s) possível(is) erro(s) para essa primeira malha, para 

posteriormente realizar com malhas mais refinadas. 

 

Observou-se que pelos pontos analisados não ocorreu uma convergência final dos cálculos, 

necessitando novos parâmetros de convergência e/ou prolongação do tempo de cálculo. 

 

Caso não exista qualquer tipo de erro cometido de condições de contorno, parâmetros ou 

esquema de resolução, não será possível fazer a validação do OpenFOAM [3] para esse tipo 

de experimento.  
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