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RESUMO 

 

 
           Os estudos atuais sobre o comportamento termofluidodinâmico do núcleo dos reatores 

VHTGR da 4ª geração são comumente desenvolvidos em análises 3-D em CFD 

(fluidodinâmica computacional) o que muitas vezes requer bastante tempo e complexos 

cálculos matemáticos para a realização destas análises. A proposta deste projeto é realizar a 

análise termofluidodinâmica do escoamento do gás refrigerante hélio num canal típico de 

reator VHTGR de núcleo prismático avaliando grandezas de interesse como temperatura, 

pressão e velocidade do fluido e a distribuição de temperaturas na parede do canal 

refrigerante, a partir do desenvolvimento de um código computacional em MATLAB 

considerando o escoamento no canal unidimensional, reduzindo assim significativamente o 

tempo de processamento dos cálculos. O modelo desenvolvido utiliza três diferentes 

referências para as propriedades físicas do hélio: expressões dadas pelo KTA (Comissão 

Alemã de Normas de Segurança Nuclear), a ferramenta computacional REFPROP e um 

conjunto de valores constantes para todo o canal. Com a utilização destas três referências é 

possível simular o escoamento tratando o gás tanto compressível como incompressível. Os 

resultados obtidos apresentaram valores para as grandezas de interesse bastante próximos e 

revelaram que não há diferenças significativas na utilização das diferentes referências 

utilizadas no projeto, uma outra conclusão importante a ser observada é a não dependência no 

comportamento termofluidodinâmico do hélio dos efeitos de compressibilidade do gás. O 

estudo também indicou que o gás não sofre efeitos severos devido à elevada variação de 

temperatura no canal, uma vez que este entra a 914 K e sai a aproximadamente 1263 K, o que 

afirma a excelente utilização do hélio como fluido refrigerante em canais de reatores VHTGR. 

A comparação dos resultados obtidos neste trabalho com outro existente na literatura serviu 

para confirmar a efetividade do método de consideração unidimensional do escoamento do 

gás no canal refrigerante em substituição à modelos realizados em 3-D, para a faixa de 

pressão e temperatura usadas no projeto, uma vez que os resultados obtidos foram 

praticamente os mesmos nas condições iguais de operação. 

 

Palavras-chave: termofluidodinâmica; VHTGR; Matlab; hélio. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

            The current studies about the thermalfluiddynamic behavior of the VHTGR core 

reactors of 4th generation are commonly developed in 3-D analysis in CFD (computational 

fluid dynamics), which often requires considerable time and complex mathematical 

calculations for carrying out these analysis. The purpose of this project is to achieve 

thermalfluiddynamic analysis of flow of gas helium refrigerant in a typical channel of 

VHTGR prismatic core reactor evaluating magnitudes of interest such as temperature, 

pressure and fluid velocity and temperature distribution in the wall of the coolant channel 

from the development of a computer code in MATLAB considering the flow on one-

dimensional channel, thereby significantly reducing the processing time of calculations. The 

model uses three different references to the physical properties of helium: expressions given 

by the KTA (German committee of nuclear safety standards), the computational tool 

REFPROP and a set of constant values for the entire channel. With the use of these three 

references it is possible to simulate the flow treating the gas both compressible and 

incompressible. The results showed very close values for the interest quantities and revealed 

that there are no significant differences in the use of different references used in the project.  

Another important conclusion to be observed is the independency of helium in the gas 

compressibility effects on thermalfluiddynamic behavior. The study also indicated that the gas 

undergoes no severe effects due to high temperature variations in the channel, since this goes 

in the channel at 914 K and exits at approximately 1263 K, which shows the excellent use of 

helium as a refrigerant fluid in reactor channels VHTGR. The comparison of results obtained 

in this work with others in the literature served to confirm the effectiveness of the one-

dimensional consideration of method of gas flow in the coolant channel to replace the models 

made in 3-D for the pressure range and temperature used in the project since the results 

obtained were almost the same in the same operating conditions. 

 

Keywords: thermalfluiddynamic; VHTGR; Matlab; helium. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

            Os problemas ambientais do mundo atual fazem do desenvolvimento sustentável 

uma questão de sobrevivência. A redução no consumo de combustíveis fósseis é 

fundamental para alcançarmos a sustentabilidade. Penner (2006) afirma que neste 

contexto, a chamada “economia do hidrogênio” aparece como uma alternativa 

promissora para consumir energia sem emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa 

para a atmosfera. Entretanto, o hidrogênio não é uma fonte primária de energia, ele deve 

ser produzido utilizando fontes massivas de energia.  Por não emitir gases que 

contribuem para o efeito estufa, a energia nuclear é colocada como uma das fontes 

energéticas que podem ser utilizadas para produzir hidrogênio.  Para isso reatores que 

operem a temperaturas elevadas devem ser estudados e projetados. Paralelamente, os 

elementos negativos associados à exploração da energia nuclear devem ser superados. 

Entre os tópicos a serem considerados para sobrepujar os fatores negativos estão: o 

aumento da segurança durante a operação do reator, o combate à proliferação de armas 

nucleares e a diminuição dos inventários de rejeitos radioativos de longa vida 

(TALAMO; GUDOWSKI, 2007). 

            Mais especificamente, os projetos dos reatores da 4ª geração (G - IV) que estão 

atualmente sendo investigados poderiam fornecer uma segura e econômica fonte de 

eletricidade e processos de calor para uso industrial em 2030-2050 (SOUTHWORTH et 

al., 2003). Um projeto promissor da 4ª geração é o reator VHTR ou VHTGR (Very 

High Temperature Gas-cooled Reactor) , ou reator refrigerado a gás de temperatura 

muito alta de núcleo prismático. Os reatores VHTGR são um tipo de HTGR (High 

Temperature Gas-cooled Reactor), ou reatores refrigerados a gás de altas temperaturas, 

que tiveram seu desenvolvimento em meados dos anos 1960. O projeto conceitual do 

HTGR é de um reator refrigerado a gás hélio e moderado com grafite que trabalha com 

temperaturas de saída do refrigerante alcançando os 850ºC. O VHTR se distingue do 

HTGR porque consegue operar com temperaturas de saída do refrigerante acima dos 

1000ºC. Os termos VHTR e HTGR muitas vezes se confundem, pois em certas 

aplicações a faixa de trabalho para as temperaturas dos dois tipos de reator podem ser as 

mesmas. Ele combina as vantagens de atingir altas eficiências térmicas e possibilita a 

cogeração dos processos de calor para aplicações industriais, por exemplo, devido a 

suas altas temperaturas (MACDONALD  et al.,  2004).      
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            Os reatores VHTGR aparecem como opção natural para atender aos requisitos 

de alta temperatura de saída do refrigerante (~1.000 oC), ao mesmo tempo em que 

apresentam eficiência térmica bem mais elevada do que os reatores refrigerados a água 

leve. Estes reatores, refrigerados pelo gás inerte hélio e moderados a grafite, utilizam 

combustível cerâmico com encapsulamento em partículas TRISO.  A matriz cerâmica 

do combustível TRISO permite alcançar níveis profundos de queima e garante o 

isolamento do material radioativo (GENERATION IV INTERNATIONAL FORUM, 

2014). A moderação por grafite apresenta algumas vantagens do ponto de vista 

neutrônico, principalmente a flexibilidade do espectro de nêutrons obtido (rápido na 

ausência de moderador, térmico ou epitérmico em função da relação 

moderador/combustível utilizada). 

            A refrigeração com gás hélio traz inúmeras vantagens para os reatores do tipo 

VHTGR. Além de ser um gás pouco reativo com as estruturas da planta e com o 

combustível nuclear, apresenta propriedades físicas estáveis em uma larga faixa de 

pressões e temperaturas. Entretanto, as condições de transferência de calor entre o 

combustível e o refrigerante devem ser analisadas cuidadosamente, tendo em vista o 

fator de compressibilidade e os efeitos que podem advir do escoamento do gás em alta 

velocidade. 

            Atualmente a técnica central para a modelagem na análise termofluidodinâmica 

do núcleo dos reatores do tipo HTGR ou VHTGR usa o conceito de “unidade celular” 

combustível-moderador-refrigerante ou nó. A vantagem desta abordagem é que uma 

única condução equivalente pode ser usada para cada nó dentro da estrutura, e uma 

simples geometria homogênea é formada, permitindo assim cálculos diretos de 

transferência de calor em 2D ou 3D, sem nenhuma condução de calor ocorrendo na 

direção axial. A desvantagem é que nenhuma distinção entre as diferentes regiões é feita 

dentro da unidade celular. Esta metodologia foi aferida no 8º Fort Saint Vrain test fuel 

elements (BRADSHAW; MARSH; WALLROTH, 1976). Todos com exceção de três 

elementos de teste foram encontrados operando a diferentes densidades de energia 

daquelas da estimativa analítica. Os três elementos com a mesma energia foram 

encontrados tendo a mesma média de temperatura do combustível próxima  àquelas das 

estimativas analíticas. 

           É de interesse realizar análises do fluxo do refrigerante em uma dimensão e os 

efeitos do by-pass  deste fluxo que ocorrem em gaps, ou espaços vazios, entre os blocos 

prismáticos pois fornece precisão suficiente para a predição do coeficiente de 
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transferência de calor convectivo. O caso do método de unidade celular nodal de 

transferência de calor comparado ao modelo mais detalhado em CFD foi investigado em 

um estudo de TAK et al. (2008). Outros fatores podem contribuir para a incerteza dos 

cálculos de referência: diferença nas propriedades dos materiais e mudanças 

dimensionais no combustível depois da irradiação.  

            Os recentes resultados de estudos tem demonstrado que esta técnica de 

substituição de uma análise termofluidodinâmica completa do núcleo de um reator 

VHTGR de bloco prismático realizada em 3-D com fluidodinâmica computacional 

(CFD) por uma análise unidimensional do fluxo do gás hélio num canal típico 

refrigerante termicamente acoplada com a condução de calor em 3-D nos elementos 

combustíveis hexagonais, reduz efetivamente o tempo e requisitos computacionais e 

mantém o padrão de precisão necessários para a segurança do reator. Quando aplicados 

à análise termofluidodinâmica de um canal típico modular em um núcleo prismático de 

HTGR ou VHTR, o tempo computacional foi aproximadamente 2,5% do tempo levado 

nas análises completas em 3-D, sem comprometer a precisão dos resultados (<2% de 

diferença), (TRAVIS; EL-GENK, 2010).      

            

1.1     Objetivo 

 

            O objetivo deste projeto é desenvolver um código computacional em MATLAB 

para avaliar o comportamento termofluidodinâmico do gás refrigerante hélio em um 

canal típico no reator VHTGR considerando o escoamento do gás em apenas uma 

dimensão, visando assim a diminuir o tempo de processamentos dos cálculos, 

considerando três diferentes referências para as propriedades físicas do gás. A análise 

irá avaliar o comportamento do hélio quanto a variação de suas temperatura, pressão e 

velocidade além de verificar a distribuição de temperatura encontrada na parede do 

canal refrigerante. As referências para as propriedades físicas do gás são mais 

precisamente as expressões dadas pela comissão alemã de normas de segurança nuclear 

KTA (Kerntechnischer Ausschuss)  utilizadas em projetos de núcleos de reatores HTGR 

e a ferramenta computacional REFPROP do NIST (National Institute of Standards and 

Technology) para cálculos de propriedades físicas e grandezas termodinâmicas. A 

terceira consideração é assumir um valor constante para cada propriedade física em todo 

o canal, simulando assim um escoamento incompressível do gás. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1       A História dos reatores refrigerados a gás 

 

            O uso comercial dos reatores refrigerados a gás GCR (Gas-cooled Reactor) 

remonta praticamente ao desenvolvimento inicial dos reatores a água leve LWR (Light-

Water Reactor), há mais de 5 décadas. Os trabalhos em reatores refrigerados a gás 

começaram na década de 1950 no Reino Unido. Uma série de 40 (26 Magnox e 14 

“GCRs avançados”) foi construída para fornecer energia elétrica para as duas décadas 

seguintes. A instalação original do Magnox em Calder Hall no Reino Unido, projetado 

originalmente para a produção de plutônio para ser usado em armas, gerou uma 

quantidade substancial de energia elétrica. Cada uma das quatro unidades de reatores 

geraram 50-60 MW (BECK; GARCIA; PINCOCK, 2010). 

            Os reatores Magnox eram refrigerados a dióxido de carbono, moderados a 

grafite, e usavam elementos combustíveis de urânio natural revestidos em liga Magnox 

(uma vez assim dando nome ao reator). A segunda geração dos reatores refrigerados a 

gás no Reino Unido entrou em cena nos anos 1970, estes reatores também eram 

moderados a grafite e refrigerados a dióxido de carbono, mas operavam a altas 

temperaturas. Assim eles não podiam usar liga Magnox como revestimento, e em vez 

disso optaram por aço inoxidável. Isto exigia o uso de combustível UO2, com 2,7 a 3,4 

% enriquecido (MURPHY, 2004). 

            O grafite tem sido a escolha do moderador nos reatores refrigerados a gás por 

uma série de razões por possuir propriedades favoráveis (uma alta capacidade térmica e 

relativamente alta condutividade térmica) quando comparado com outros moderadores 

sólidos e também consegue armazenar uma larga fração de energia de decaimento após 

o desligamento do reator, é relativamente inexpansível e não tóxico quando comparado 

com outros moderadores sólidos como berílio e oxido de berílio. O grafite tem ainda 

uma alta temperatura de ignição, o qual melhora a segurança do reator e permite 

operação em temperaturas muito altas de saída (800-1250K), permitindo às usinas 

atingir uma eficiência térmica acima dos 40%, comparada com as eficiências atingidas 

pelos reatores refrigerados a água de 30 a 35%. Operação a altas temperaturas também 

alivia o efeito Wigner para o grafite que ocorre devido ao deslocamento dos átomos da 

estrutura pela irradiação dos nêutrons (MINSHALL; WICKHAM; 2001).  
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            As colisões dos nêutrons com átomos de carbono dentro do arranjo estrutural de 

grafite os move para dentro dos espaços intersticiais dentro do arranjo, o qual se torna 

então uma configuração instável. Átomos nessas posições instáveis têm quantidades 

significativas de energia armazenada que podem ser lançadas repentinamente quando 

tentam se realinhar e assim causam um rápido aumento na temperatura. Este efeito é 

investigado em regimes a altas temperaturas por causa do auto-emparelhamento que 

toma lugar durante a operação do reator. Nas baixas temperaturas iniciais (400-600 K) 

dos reatores Magnox, o efeito Wigner foi um grande problema de segurança resultando 

em incêndios de grafite em alguns casos, tais como na instalação de Windscale 

(MINSHALL; WICKHAM, 2001). 

 

2.2   Reatores VHTGR 

           

           Os reatores de temperaturas muito altas refrigerados a gás (VHTGR) 

configuram-se como um projeto inovador que promete vantagens inerentes sobre os 

reatores à água leve. Eles devem ser intrinsicamente seguros nos casos de um acidente e 

também seguros do ponto de vista da proliferação nuclear devido a seu ciclo 

combustível resistente a proliferação. Embora os VHTGR sejam estudados muito mais 

por sua viabilidade técnica, eles têm atraído atenção especial recentemente por causa de 

seu grande potencial para a produção de hidrogênio que é o esperado para a era da 

economia de hidrogênio (NO et al., 2005). 

           Duas possibilidades de configuração do núcleo para o VHTGR são atualmente 

consideradas para fins de pesquisa e desenvolvimento, são elas o “bloco prismático” e o 

“leito de bolas (Pebble-bed,  PBR)”. Estas geometrias são pouco usuais em reatores e 

apresentam características bem distintas, necessitando de ferramentas especiais de 

análise. Os reatores PBR têm recebido atenção especial de vários pesquisadores e 

muitos resultados estão publicados na literatura existente. Contudo, estes estudos têm se 

limitado a reatores de potência térmica de até 150 MW. Os reatores de bloco prismático, 

por outro lado, apresentam a possibilidade de geração térmica muito acima dos valores 

encontrados para os PBR, tornando-os altamente atrativo para a produção de hidrogênio 

em larga escala.  

           O núcleo de bloco prismático tem dois conceitos mais comuns para o elemento 

combustível: multifuros e anular. No elemento combustível multifuros, os blocos 
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prismáticos de grafite contêm canais cilíndricos para o fluxo de hélio onde o gás flui 

removendo o calor das varetas combustíveis posicionadas no grafite. No conceito 

anular, o elemento combustível tem canais anulares para a passagem do fluxo de hélio 

que circundam o combustível. 

            O hélio é o preferido dentre os fluidos refrigerantes para aplicação nos reatores 

VHTGR por oferecer um número maior de vantagens quando comparados a outros 

gases. Ele é quimicamente inerte, não sofre ativação com os nêutrons durante a 

operação do reator, e tem algumas das melhores propriedades de todos os gases assim 

como propriedades de transportes favoráveis. Porém, seu baixo peso molecular aumenta 

o tamanho do turbo-maquinário para o ciclo Brayton de conversão de energia 

(TOURNIER; ElL-GENK, 2008).        

           As principais características do VHTGR são: (a) sua relativamente baixa 

densidade energética (aproximadamente 6-8 MW/m3 quando comparado com os 60-100 

MW/m3 nos reatores refrigerados a água leve (BECK et al., 2010); (b) as temperaturas 

de operação muito altas acima dos 1273 K (na saída); (c) uso de partículas de 

combustível revestidas projetados para conter totalmente os produtos de fissão; (d) seu 

nível inerente de segurança decorrente da citada anteriormente baixa densidade 

energética; (e) o uso de grafite para grandes partes do reator reforçando a segurança por 

servir como um excelente meio de transferência de calor e armazenamento; e (f) os 

blocos prismáticos de grafite, os quais são projetados para serem facilmente recolocados 

ou movidos durante a recarga (TRAVIS; EL-GENK, 2010). 

 

2.2.1 Reatores VHTGR de núcleo prismático 

 

           O hélio refrigerante entra no VHTGR através de anéis externos da parte inferior 

esquerda (Figura 1), e flui para baixo no espaço entre o refletor de grafite externo e a 

parede do vaso do reator, resfriando a parede. Em alguns casos, tais como no japonês 

HTTR, o hélio que resfria o vaso é sangrado do ciclo de conversão de energia antes de 

entrar na unidade do compressor do turbo-maquinário CBC (Closed Brayton Cycle). 

Este arrefecimento por sangramento afeta o desempenho das usinas  VHTGR 

(TOURNIER; EL-GENK, 2008). 
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Figura 1. Vista em corte de um VHTGR 

 

 

Fonte: (MACDONALD et al., 2004) 

           

           O hélio flui dentro do pleno superior do VHTGR, aonde é misturado e então 

reverte sua direção, fluindo para baixo através de canais individuais na região ativa do 

núcleo nos elementos combustíveis (Figura 2). Uma parte do hélio no pleno superior 

flui através de orifícios dentro dos canais das varetas de controle a fim de resfriar os 

elementos de controle nestes canais (Figura 2) (GENERAL ATOMICS, 1996). Este 

fluxo representa tipicamente menos de 3% do fluxo total de hélio dentro do VHTGR. O 

controle do reator é atingido usando dois meios independentes separados. (a) varetas de 

controle largas que são inseridas em locais predefinidos em elementos combustíveis 

especificados no núcleo, e (b) varetas reservas de desligamento. 

          As barras de controle são feitas de B4C enriquecido, material absorvedor de 

nêutrons, dispersas em uma matriz de grafite e formados dentro de cilindros compactos. 

Estes  cilindros compactos são colocados dentro de canisters para preencher os furos das 

varetas de controle. Estes canisters são conectados por um cabo e podem ser inseridos 
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dentro da região ativa do núcleo em profundidades que variam durante a operação do 

reator como necessário. Pastilhas reservas de desligamento que consistem de grãos de 

B4C enriquecido dispersos em uma matriz de grafite, podem ser inseridas através de 

furos projetados (Figura 2). Essas pastilhas de 1,4 cm de diâmetro são mantidas 

armazenadas na parte superior do reator e lançadas dentro do reator no caso de 

emergência. 

          A Figura 2 mostra uma seção transversal radial de um quarto do núcleo do 

VHTGR. 1/6 da seção do núcleo é destacado com linhas tracejadas. A região ativa 

anular do núcleo do VHTGR prismático é compreendida de 102 elementos 

combustíveis hexagonais prismáticos (figura 2) em 2 a 3 anéis empilhados em blocos de 

10 totalizando 7,93 m de altura. A região ativa tem um diâmetro interior efetivo de 2,96 

m e diâmetro exterior de 4,83 m (GENERAL ATOMICS, 1996). O vaso do reator tem 

um diâmetro interno de 7,23 m. Cada hexágono cinza escuro mostrado na região ativa 

do núcleo (Figura 2) representa um elemento combustível. Cada elemento combustível 

tem 0,36 m de uma extremidade a outra e 0,793 m de altura. A maioria dos elementos 

combustíveis tem 210 furos carregados com combustível compacto, 6 furos são 

carregados com varetas de veneno de controle e 108 canais refrigerante para a passagem 

do fluxo de hélio (SCHULTZ et al., 2004). 

 

Figura 2.Vista superior de 1/6 do núcleo de um VHTGR com elementos combustíveis 

prismáticos e blocos refletores de grafite 

         

Fonte: (TRAVIS; El-GENK, 2010) 
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            A Figura 3 mostra um exemplo de um elemento combustível padrão e o arranjo 

dos elementos combustíveis usados na região ativa do núcleo do VHTGR; estes 

elementos padrões compõem a maior parte da região ativa do núcleo, como podemos 

ver na Figura 2. Uma pequena parte dos elementos combustíveis do núcleo tem um 

grande número de varetas de controle ou canais reservas de desligamento que 

substituem alguns dos canais refrigerantes e combustíveis compactos. Os elementos 

combustíveis da região ativa do núcleo são circundados pelos blocos refletores de 

grafite com 5 anéis internos e 2 a 3 anéis externos do núcleo ativo como mostra a 

(Figura 2). Além disso, existem os blocos refletores de grafite empilhados no topo (1,2 

m) e na parte inferior (0,8 m) da parte ativa do núcleo (Figura 1) as varetas de veneno 

queimáveis mencionadas anteriormente são localizadas em 6 cantos dos elementos 

combustíveis hexagonais. A quantidade de boro enriquecido em cada vareta de veneno 

varia com a localização no núcleo do reator e o status de recarga dos elementos 

combustíveis (isto é, a barra de veneno queimável muda com cada carga de combustível 

e arranjo de elemento no núcleo de um VHTGR). Cada uma dessas varetas de veneno 

queimável, assim como os combustíveis compactos e canais refrigerantes, se estendem 

axialmente paralelas dentro dos elementos combustíveis. 

 

Figura 3. Vista superior de um elemento combustível padrão 

 

Fonte: (PINTO; SANTOS; MESQUITA, 2013) 
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          Em média, existem 6 canais, onde são colocados os combustíveis compactos, de 

diâmetros maiores circundando cada um canal refrigerante de passagem do hélio, e cada  

canal refrigerante remove o equivalente ao calor gerado por 2 canais combustíveis. 

Estes canais, que se encontram na região ativa do núcleo, se estendem do topo até a 

parte inferior dos refletores axiais e possuem 1,5878 cm de diâmetro. 

          Um importante componente nos esforços no projeto do VHTGR é adquirir um 

extensivo entendimento do comportamento termofluidodinâmico do reator. As análises 

invariavelmente envolvem simulação computacional com o uso de códigos de 

fluidodinâmica computacional (CFD) em conjunto com códigos mais simples 

projetados para otimizar aspectos específicos no projeto e operação do reator (tal como 

o efeito da pressão ou resfriamento de sangramento do vaso do reator) (MACDONALD 

et al., 2004). 

           O reator tem em sua configuração de montagem um núcleo prismático, moderado 

a grafite. O núcleo do reator consiste de elementos combustíveis hexagonais empilhados 

verticalmente em 3 anéis concêntricos como se pode ver na Figura 4 (SCHULTZ et al., 

2004). Os blocos prismáticos de grafite são projetados para serem facilmente 

substituídos ou movidos durante a recarga no reator (MACDONALD et al., 2004; 

SCHULTZ et al., 2004). 

 

Figura 4. Vista superior do núcleo mostrando a região ativa e elementos constituintes 

 

Fonte: (adaptado de TAK et al., 2014) 
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2.3     Códigos atuais de pesquisa 

 

            Os recentes resultados dos estudos termofluidodinâmicos para os reatores dos 

tipos HTGR e VHTGR podem ser divididos em duas principais categorias: transferência 

de calor no núcleo, e o fluxo de fluido no reator. Estes resultados computacionais são 

comparados em relatórios ou experimentos de projetos de reatores. Na maioria dos 

casos, nenhum dado experimental é disponível para completar os resultados de 

benchmark de um estudo particular. Portanto, os resultados usados em projetos vêm do 

MHTGR, GT-MHR, NGNP (VHTR), ou outro sistema de reator. Enquanto a maioria 

dos estudos discutidos assume conjuntos consistentes de parâmetros chaves de projeto 

tais como montagem dos blocos e dimensão dos combustíveis, pode existir variações 

significativas em parâmetros operacionais tais como temperatura de entrada do 

refrigerante, taxa de fluxo do fluido ou temperatura média de saída do refrigerante 

desejada e energia do núcleo. O grafite e as propriedades materiais do combustível 

também podem ser diferentes dependendo do estudo. Felizmente a montagem e 

geometria do combustível são idênticas em quase todos os projetos de interesse dos 

reatores VHTR ou HTGR. 

            Vários trabalhos têm realizado as análises termofluidodinâmicas do núcleo do 

VHTGR em condições normais de operação. Condições normais incluem uma 

temperatura de entrada de ambos 764 K ou 914 K (491 °C ou 641 °C), com uma 

correspondente temperatura de saída de 1123 K ou 1263 K (850 °C ou 990 °C), uma 

taxa de fluxo mássico para o hélio de aproximadamente 330 kg/s e uma pressão de saída 

do hélio de 7,07 Mpa. Estes parâmetros podem variar entre as pesquisas em condições 

especificas do VHTR. A seguir estão alguns dos códigos comerciais usados atualmente 

nas análises termofluidodinâmicas em reatores HTGR ou VHTGR. 

              Um código de análise térmica relativamente simples (quando comparado a 

CFD), foi usado a fim de executar de forma rápida, análises paramétricas nos efeitos de 

mudança nas temperaturas de entrada e saída bem como a energia total do reator e altura 

do núcleo ativo (MACDONALD et al., 2004). Este código chamado POKE  foi um dos 

primeiros códigos a serem usados em análises termofluidodinâmicas e é adequado para 

a realização de análise simplificada de regiões pré-definidas no núcleo; no caso do 

VHTR, cada pilha de elementos combustíveis é modelada como uma única região 

(TRAVIS; EL-GENK, 2010). Este tratamento simplificado tornou possível a realização 
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de análise paramétrica rápida de características de fluxo, o que poderia, então, ser 

utilizados como dados de entrada em um código mais detalhado como o RELAP5-3D 

(RELAP5-3D, Idaho National Laboratory).  

            O RELAP5-3D / ATHENA é o resultado de interação no código RELAP 

original usado para analisar o comportamento do reator nuclear na década de 1950. 

RELAP5-3D / ATHENA é especificamente uma evolução do código RELAP5 

desenvolvido na década de 1980, e é um código de termohidrodinâmica em volumes 

finitos com um pacote integrado de cinética de nêutrons. É uma ferramenta de 

simulação que permite aos usuários modelar o comportamento acoplado do sistema de 

refrigeração do reator e do núcleo para vários transientes operacionais e acidentes 

postulados que podem ocorrer em um reator nuclear. Apesar de o código fornecer 

valiosas informações de projeto, não consegue captar todos os detalhes que uma análise 

CFD completa traz (como por exemplo, análises em pontos quentes, e efeitos de 

turbulência nas regiões de bypass, etc.). RELAP5-3D (Reactor Excursion and Leak 

Analysis Program) pode ser usado para análise de segurança dos reatores, projeto do 

reator, o treinamento em simulador de operadores, e como uma ferramenta educacional 

por universidades. Trabalhos recentes no Idaho National Laboratory (INL) focaram na 

verificação e validação de RELAP5-3D / ATHENA com o pacote FLOTRAN da 

ANSYS, que é um pacote de código de elementos finitos disponível comercialmente. 

Os resultados mostraram que os dois códigos produzem resultados comparáveis 

(CARBAJO; QUALLS; MCDUFFEE, 2008).  

          Outro código que está ganhando uso generalizado dentro da indústria nuclear para 

simulações termofluidodinâmicas é o STAR-CCM + (CD-adapco, 2012). POINTER e 

THOMAS (2010) no Argonne National Laboratory (ANL) tem usado o STAR-CCM + 

como parte de um portfólio de códigos para simular análises térmo-hidráulicas de 

reatores VHTR. Pesquisadores em Idaho National Laboratory usaram STAR-CCM + 

para validar a sua eficácia para simular um trabalho experimental feito na modelagem 

do fluxo no pleno inferior do VHTR (JOHNSON, 2009).  

            Um novo código, chamado CORONA (Core Reliable Optimization and thermo-

fluid Network Analysis), foi desenvolvido para análises termofluidodinâmicas de 

reatores prismáticos refrigerados à gás. O código CORONA é voltado para a análise 

completa do núcleo de um reator prismático refrigerado à gás, com uma computação 

rápida e razoável precisão. A fim de atingir este objetivo, o desenvolvimento de Corona 

focou em um método numérico eficiente, na também eficiente geração da grade 
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computacional e uma computação paralela. A ideia-chave para o método numérico 

eficiente do CORONA é resolver uma equação de condução de calor tridimensional 

sólido combinado com equações de rede de fluxo de fluido unidimensionais. As 

dificuldades típicas na geração de grades computacionais para a análise do núcleo 

inteiro foram superadas através de um conceito de célula unidade básica. Um cálculo 

rápido foi finalmente alcançado por um método de computação paralela em blocos. As 

principais aplicações do código CORONA são: a análise de ponto quente em estado 

estacionário, análise de estado estacionário para as condições fora de projeto como um 

acidente onde ocorre bloqueio no canal refrigerante e ainda algumas situações onde 

ocorrem transitórios. Traz ainda uma análise acoplada (por exemplo, com a neutrônica) 

em alta fidelidade, e cálculos de otimização de projeto. O código CORONA é escrito 

em C ++ e pode ser executado no sistema operacional Windows ou Linux (TAK et al., 

2014) 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  Conservação da massa e equações para quantidade de movimento 

e energia 

 

          Nos estudos sobre escoamentos de fluidos é comum a utilização das já conhecidas 

equações para a quantidade de movimento, energia e da conservação de massa. Estas 

são expressões obtidas a partir das leis de conservação que afirmam que quando um 

sistema físico isolado passa por um processo ele apresenta propriedades que não mudam 

antes, durante ou depois  do processo. As equações básicas para sistemas e volumes de 

controle estão expressas em forma integral. Essa forma é conveniente quando se deseja 

analisar o comportamento macroscópico de um fluido, entendido como um campo de 

propriedades. Para obter o valor dessas propriedades em cada ponto do espaço, no 

entanto, elas não servem; para isso é preciso expressar as equações em forma diferencial 

e resolver as equações diferenciais resultantes.  

            Estas equações da quantidade de movimento, energia e a equação da 

conservação de massa, quando trabalhadas de maneira conjunta conhecendo-se a lei 

empírica da viscosidade e as condições de contorno e condições iniciais, determinam 

completamente a pressão, densidade, temperatura, viscosidade e componentes da 

velocidade em um escoamento de um fluido. 

 

3.1.1  Conservação da massa 

             

            A equação da conservação da massa aplicada a um volume de controle 

estabelece que a variação temporal da massa por unidade de volume, (kg/s.m3), dentro 

do volume de controle infinitesimal é igual a variação espacial do fluxo de massa por 

unidade de tempo, (kg/s.m3), que cruza a superfície de  controle (S.C.) e está 

representada pela equação 1. 

                                                                       .          

                                                         
𝜕

𝜕𝑡
𝜌 +  𝛻. 𝜌�⃗� = 0                                                   (1) 

 

Aonde: 
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 V⃗⃗  = velocidade (m/s) 

 ρ = densidade (kg/m3) 

 

Aplicando-se a propriedade distributiva na equação 1, tem-se que: 

 

                                      
𝜕

𝜕𝑡
𝜌 + V⃗⃗ . ∇𝜌 +  𝜌𝛻. V⃗⃗   ≡   

𝐷

𝐷𝑡
𝜌 +  𝜌∇. V⃗⃗ = 0                           (2)  

          

            A forma apresentada na equação 2 revela que a variação da densidade seguindo 

a trajetória de uma partícula de fluido é igual ao produto da densidade pelo divergente 

do campo de velocidade, o termo 
𝐷

𝐷𝑡
 presente na equação é conhecido como derivada 

material ou operador de Stokes. Isto implica em dizer que  para um fluido com 

densidade constante a equação da conservação da massa se reduz para: 

                                                                 

                                                                 ∇. V⃗⃗ = 0                                                        (3) 

 

isto é: o fluxo volumétrico que cruza a superfície de controle é identicamente nulo. 

 A equação 1 é uma equação diferencial parcial de primeira ordem cuja forma 

para um sistema cartesiano (x,y,z) com velocidades associadas (u,v,w) é dada por: 

 

                                            
𝜕

𝜕𝑡
𝜌 + 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌u) + 

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌v) + 

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌w) = 0                            (4) 

  

3.1.2  Quantidade de movimento 

 

           A equação da quantidade de movimento para análises de escoamentos de fluidos 

deriva da segunda lei de Newton que expressa que a taxa de variação da quantidade de 

movimento de um sistema é igual ao somatório das forças externas que atuam naquele 

sistema. A extensão da segunda lei de Newton para materiais continuamente 

deformáveis (fluido), passa pela translação das propriedades do sistema para aquelas 

medidas a partir de um volume de controle. Esta transformação é feita pelo Teorema de 

Transporte de Reynolds (ver Apêndice A) tomando-se por forças externas o tensor de 

deformação do fluido, a força de campo gravitacional e a aceleração não inercial do 

referencial do sistema. Um caso particular para a equação da quantidade de movimento 
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são as equações de Navier-Stokes que são obtidas a partir da substituição da equação 

constitutiva geral de movimento de fluido para o caso de fluido Newtoniano. Desta 

forma, pode-se dizer que elas particularizam a equação de transporte de quantidade de 

movimento no sentido destas serem aplicáveis somente para fluidos que se comportam 

como fluidos Newtonianos, ou seja, aqueles aonde a tensão de cisalhamento no fluido é 

diretamente proporcional à taxa de deformação. 

            A forma mais geral da Equação de Navier-Stokes é mostrada na equação 5. É 

aplicada para escoamentos com propriedades físicas variáveis, isto é, 𝜌 e µ podem 

variar em todo o campo do escoamento, 

 

                          
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌V⃗⃗ ) + 𝛻. (𝜌V⃗⃗ V⃗⃗ ) = −∇P −

2

3
𝛻(µ𝛻V⃗⃗ ) + 𝛻. (2µS) + 𝜌g⃗                   (5) 

 

Aonde, 

 

 µ = viscosidade dinâmica (Pa.s) 

 S = tensor de deformação correspondente ao campo de velocidades (s-1) 

 g⃗  = aceleração da gravidade (m/s2) 

            

            Lembrando-se que a equação de Navier-Stokes é um modelo baseado em 

princípios físicos fundamentais, sua formulação constitui um dos grandes sucessos da 

mecânica dos fluidos. Ela vem sendo estudada, testada e aplicada nos mais diversos 

fenômenos físicos que envolvem transporte de fluidos por mais de um século sem haver 

sido contestada.  

 O significado de cada termo da equação 5 é dado como segue: o lado esquerdo 

da equação representa a variação da quantidade de movimento que também pode ser 

entendido como a força por unidade de volume de uma partícula infinitesimal visto que 

é o produto da densidade pela aceleração material; o primeiro, segundo e terceiro termos 

do lado direito da equação referem-se as forças de superfície que atuam no volume de 

controle infinitesimal, eles representam a ação das forças resultantes do tensor das 

tensões no fluido que está subdividido em duas partes: uma resultante do campo de 

pressões hidrostática (o primeiro termo) e outra devido tanto as deformações dada pelo 

campo de velocidades (segundo termo) quanto as tensões que surgem devido a 
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viscosidade do fluido (terceiro termo), finalmente o último termo representa a força de 

campo gravitacional por unidade de volume. 

 

3.1.3 Equação da energia 

 

         A equação de transporte de energia térmica é obtida a partir da primeira lei da 

termodinâmica que estabelece que a variação de energia E para um sistema é igual a 

soma dos fluxos de calor e trabalho que cruzam a fronteira do sistema. Em termos das 

taxas temporais da variação dos fluxos de energia a primeira lei pode ser reescrita como                                                                                      

 

 ∰ 𝜌
∂

∂𝑡
𝑒. dV

V.C.
+ ∯ 𝜌𝑒

S.C.
(V⃗⃗ . n⃗ )dA = ∯ q⃗ k. n⃗ S.C.

dA + ∰ q′′′dV −
V.C.

∯ W⃗⃗⃗ . n⃗ 
S.C.

dA     (6) 

 

Aonde, 

 

 q⃗ k = fluxo de calor que (KW/m2) 

 W⃗⃗⃗  = trabalho de deformação do fluido (KW/m2) 

 𝑒 = energia específica (KJ/Kg) 

 q"" = potência volumétrica (KW/m3) 

 n⃗  = vetor normal à superfície 

 

que estabelece que a taxa de variação de energia por unidade de volume (e) 

(Watts/m3), é igual a soma dos fluxos de calor e trabalho que cruzam a superfície e das 

fontes e sumidouros de energia por unidade de volume (Watts/m3), q’’’. Eles 

representam a energia térmica liberada ou absorvida por reações químicas e nucleares. 

O fluxo de calor kq


 que cruza a S.C. é dado pela lei de Fourier, onde k é a 

condutibilidade térmica do fluido. 

 

a)    Equação da energia em função da entalpia 
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            A equação da conservação da energia em função da entalpia pode ser obtida a 

partir da equação de conservação da energia interna e pode ser expressa por meio da 

taxa de variação de entalpia do fluido manipulando-se o termo reversível de trabalho de 

pressão P.V⃗⃗  (ver Apêndice A). 

 Da equação de conservação de massa, pode-se expressar o divergente do campo 

de velocidades em termos da taxa de variação da densidade: 

 

∇. V⃗⃗ = −
1

𝜌

D𝜌

D𝑡
                                                       (7) 

                                                                                                 

substituindo a definição da equação 7 no termo de trabalho de pressão: 

 

p∇. V⃗⃗ = −
P

𝜌

D𝜌

D𝑡
=  𝜌

D

D𝑡
(
P

𝜌
) − (

Dp

D𝑡
)                                        (8) 

                                     .                               

Substituindo-se equação 8 na equação da energia interna e reconhecendo-se que a 

entalpia específica (KJ/Kg) do fluido é: 

 

  ℎ = (�̂� +
p

𝜌
)                                                       (9) 

                               

chega-se a equação de conservação da energia em termos da variação de entalpia h do 

fluido: 

 

𝜌
𝐷

𝐷𝑡
ℎ = 𝛻. (𝑘𝛻Ɵ) +

𝐷p

𝐷𝑡
+ ϕ + q′′′                                 (10) 

 

Aonde os termos presentes nas equação (10) estão listados abaixo: 

 

 p = pressão hidrostática (Pa) 

 k = condutividade térmica (KW/m.K) 

 Ɵ = temperatura (K) 

 ϕ = função dissipação viscosa (Kg/m.s3) 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1     Modelo unidimensional do fluxo do gás refrigerante em regime 

permanente aplicado a volume de controle 

 

            O modelo da análise termofluidodinâmica utiliza a consideração de escoamento 

compressível e unidimensional, isto é, supõe que todas as propriedades físicas do fluido 

no escoamento variam em todo o canal ao longo apenas da coordenada espacial z na 

direção axial. Esta aproximação de escoamento unidimensional é normalmente utilizada 

uma vez que o escoamento se dá preferencialmente na direção axial do reator, sendo 

portanto mais significativos os parâmetros que representam valores médios em seções 

transversais a direção de escoamento (PINTO, 1981). Vale dizer que tal aproximação 

evita tanto malhas finas próximas as paredes do canal como também as equações de 

conservação de turbulência as quais são um dos maiores desafios nas análises CFD. Sob 

condições normais de operação, o comportamento termofluidodinâmico do núcleo 

prismático de um reator refrigerado a gás pode ser descrito usando equações que 

envolvam quantidade de movimento e energia, e uma para conservação da massa. 

             A análise termofluidodinâmica do comportamento do gás no canal refrigerante 

do reator será feita considerando quatro parâmetros de interesse obtidos a partir das 

equações de conservação, estes quatro parâmetros são: 

 

 Temperatura, Pressão e velocidade do fluido 

 Temperatura da parede do canal 

         

            As equações de referência usadas no modelo são precisamente a equação de 

conservação de massa (1), a equação geral de Navier-Stokes (5) tomada na direção z, e 

a equação da energia em função da entalpia (10). 

  

 

                                                         
∂𝜌

∂t
+ ∇. 𝜌�⃗� = 0                                              (1) 

  

 

             
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌V⃗⃗ ) + 𝛻. (𝜌V⃗⃗ V⃗⃗ ) = −∇P −

2

3
𝛻(µ𝛻V⃗⃗ ) + 𝛻. (2µS) + 𝜌g⃗                        (5) 
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    𝜌
Dℎ

D𝑡
= ∇. (𝑘∇𝜃) +

Dp

D𝑡
+ ϕ + q′′′                                      (10)  

 

 

            E a partir destas equações descritas é possível obter grandezas de interesse para 

uma análise termofluidodinâmica como pressão e temperatura do fluido, uma vez que a 

temperatura é igual a entalpia específica do gás dividida pelo seu calor específico para o 

caso de um gás perfeito. Esta é uma das razões pela qual foi tomada a equação 10 em 

função da entalpia, no lugar da equação de energia em função da energia interna, para a 

análise do escoamento do gás. O termo referente às tensões viscosas na equação 5 foi 

desconsiderado devido ao escoamento ocorrer com um alto número de Reynolds 

associado, assim como também foi desconsiderado o termo da condução de calor 

presente na equação 10 devido ao modelo não considerar a condução no grafite, é 

levada em conta apenas a troca de calor por convecção da parede do canal para o gás. 

            A seguir são apresentadas as considerações feitas para o caso particular do 

modelo desenvolvido neste projeto sobre as equações de conservação em sua forma 

mais geral. 

            As seguintes hipóteses foram aplicadas às equações (1), (5) e (10): 

 

 

 Escoamento compressível. 

 

 Desprezados os termos de dissipação viscosa na equação de Navier-Stokes  

devido ao escoamento se dá com um alto número de Reynolds. 

 

 Escoamento unidimensional na direção z. 
 

 Perfil de geração de calor constante no núcleo. 

 

 Adição da fórmula de Darcy-Weisbach para perdas de carga no canal. 

 

 Regime permanente. 

 

 Desconsideração de transferência de calor por condução no volume de controle.  

 

 Substituição de ρ.V pelo fluxo mássico G (Kg/m2.s). 

 

E assim é obtido: 
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            Da equação de conservação da massa, 

   

                                                  
𝜕𝐺

𝜕𝑧
= 0                                               (11) 

 

que indica que o fluxo mássico é constante em todo o canal. 

            Com a desconsideração do termo de dissipação viscosa na equação 5 de Navier-

Stokes, a equação resultante é a de Euler com o acréscimo de um termo para perdas por 

atrito nas paredes do canal. 

 

                                         
𝜕 

𝜕𝑧
(
𝐺²

𝜌
) = −

𝜕𝑝 

𝜕𝑧
− 

𝑓𝐺|𝐺|

2𝐷𝑒𝜌
+  𝜌. 𝑔                           (12)                                    

 

Aonde, 

 

 ƒ = fator de fricção 

 De = diâmetro equivalente do canal (m) 

 

            Aonde o primeiro termo do lado direito da igualdade  na equação 12 é a variação 

da pressão ao longo de “z”, o segundo termo é a fórmula de Darcy-Weisbach 

modificada em função da fluxo mássico e que significa a perda por atrito do fluido com 

a parede do canal e o terceiro termo o fator que leva em conta a gravidade onde o sinal 

de mais indica uma contribuição positiva da aceleração gravitacional devido ao 

escoamento ocorrer de cima para baixo no canal. 

            Da equação de conservação de energia 

 

                                𝐺 
𝜕ℎ

𝜕𝑧
=

(q" 𝑃𝑐)

𝐴𝑐
 −

𝐺

𝜌
[
𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 

𝑓𝐺|𝐺|

2𝐷𝑒𝜌
]                                (13) 

 

Aonde,  

 

 q"= fluxo de calor (kw/m2) 

 𝑃 𝑐= perímetro da seção transversal do canal (m) 
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 𝐴𝑐 = área transversal do canal (m2) 

 

 

            Aonde o primeiro termo do lado direito da igualdade é uma fonte geradora de 

calor, ou potência  térmica do núcleo do reator, e os demais termos significam a perda 

de energia pela variação de pressão e pelo atrito do gás com a parede do canal. 

            As equações são aplicadas ao escoamento do gás refrigerante que ocorre na 

direção “z” ao longo de toda a altura do canal considerando o escoamento em regime 

permanente.  

            A queda de pressão e a energia de bombeamento necessária para superar as 

perdas ocorrem devido ao atrito do fluido com a superfície da parede do canal e dos 

efeitos de turbulência no escoamento são determinadas pelo cálculo das perdas por 

fricção através do canal. As perdas por fricção para o fluxo turbulento são calculadas 

usando a fórmula universal de Darcy-Weisbach para um fluido em escoamento no 

interior de um tubo 

                                                   
 Δp

𝜌.𝑔
=  𝑓

𝐿

𝐷𝑒

𝑉²

2𝑔
                                          (14) 

 

Aonde 𝒇 o fator de fricção para um regime turbulento igual a:  

 

                                                           𝑓 =
0.3614

𝑅𝑒
                                               (15) 

             

           A relação acima é a correlação de Blasius para escoamento turbulento em tubos 

lisos, válida para Reynolds 3000 < Re < 105. 

 

4.2     Parâmetros geométricos e termofluidodinâmicos do canal 

 

            Os parâmetros usados estão de acordo com a maioria dos trabalhos encontrados 

na literatura dedicados ao estudo termofluidodinâmico do núcleo de reatores VHTGR.  

            A tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros geométricos do canal refrigerante 

assim como dos parâmetros termofluidodinâmicos que servem como condições de 

contorno nos cálculos. 
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Tabela 1. Parâmetros geométricos e termofluidodinâmicos admitidos no núcleo do reator 

 

Fonte: (TRAVIS; EL-GENK, 2010) 

             

            Os valores da vazão mássica e potência térmica imposta ao canal típico são 

obtidos tomando os seus respectivos valores totais para o núcleo e dividindo-os pelo 

número total de canais refrigerantes que será igual ao número de 108 canais por 

elemento multiplicado por um total de 102 elementos combustíveis no núcleo. Os 

parâmetros citados na tabela 1 são necessários na resolução das equações diferenciais 

usadas na modelagem, pois funcionam como condições de contorno para as mesmas.  

              Com os dados fornecidos pela tabela 1 podem-se determinar mais duas 

grandezas de interesse: o fluxo mássico constante G citado anteriormente que substitui 

𝜌.V, e o valor da entalpia do hélio na entrada do canal. Para encontrar o valor do fluxo 

mássico G, que é constante no canal, fazemos: 

  

�̇�

𝐴𝑐
=  𝜌. 𝑉 = 𝐺                                                (16) 

 

            Com o valor da vazão mássica �̇� no canal típico dado pela tabela 1 de 0,0306 

Kg/s e a área transversal do canal refrigerante circular de diâmetro 1,558 cm que é de 

1,906 x 10-4 m2 é possível encontrar o valor da velocidade V do gás e assim fazer 𝜌.V , 

como o valor da densidade 𝜌 é obtido a partir da pressão e temperatura de entrada 

obtemos o fluxo mássico G que é de 160,508 kg/m2s. 

            O valor da entalpia de entrada do hélio é obtido através da equação 

termodinâmica de entalpia para gases perfeitos:  
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                                                   ℎ = 𝐶𝑝. 𝑇                                                     (17) 

 

            A equação termodinâmica para gases será usada para fornecer o valor de 

entalpia do hélio na entrada do canal refrigerante tanto para o caso onde a análise é feita 

usando-se os valores de propriedades físicas fornecidos pelo KTA quanto para o caso 

onde a análise é feita a partir dos valores médios constantes das propriedades físicas. 

Para o caso da análise com a utilização da ferramenta REFPROP este já calcula o valor 

da entalpia a partir das suas equações embutidas.   

            Os parâmetros de pressão citado na tabela 1 e a entalpia calculada a partir da 

equação (17) são usados como condições de contorno para as equações diferenciais  

utilizadas na simulação do escoamento, e que possibilitam assim a resolução das 

mesmas, no caso específico, através do método numérico de diferenças finitas. 

            Como o valor do fluxo mássico é constante para todo o canal, como se pode 

extrair da equação de conservação de massa, o valor da velocidade pode ser encontrado 

a partir da relação: 

 

                                            𝑉 = 
𝐺

𝜌
                                                              (18) 

 

4.3   Método das diferenças finitas aplicado às equações de conservação  

 

            Para a modelagem do escoamento do gás no canal refrigerante foi utilizado o 

método numérico das diferenças finitas que tem como finalidade tornar um problema 

contínuo de solução complexa em um problema numérico de mais fácil resolução. O 

método aplica a discretização do domínio do problema, ou seja, divide o domínio em 

um número finito de subintervalos e substitui os termos de derivadas presentes em 

equações diferenciais por expressões algébricas mais simples que são obtidas a partir de 

expansões em séries de Taylor devidamente aplicadas nos pontos do domínio discreto. 

Para o caso deste projeto o método das diferenças finitas será aplicado às expressões  

utilizadas no balanço de massa, momento e energia apresentadas nas equações (11), (12) 

e (13), respectivamente. 
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4.3.1   Discretização do domínio no canal refrigerante e aproximação dos termos de 

derivadas 

 

            Na situação de um problema unidimensional o primeiro passo é dividir a malha 

tomando diferenças entre pontos assumidos pela variável independente z, isto é, 

construir uma malha de L  pontos discretos 𝑧𝑙 = (𝑙 = 1,2, … , 𝐿) igualmente espaçados 

sobre o domínio unidimensional Ω de tal maneira que 𝑧1= 0, 𝑧𝑙= 𝐿 e 𝑧𝑙+1- 𝑧𝑙 = ∆𝑧. A 

figura 5 apresenta o domínio discretizado do canal refrigerante. 

Figura 5 – Domínio discreto do canal refrigerante  

 

            No caso particular deste estudo o intervalo que representa o canal refrigerante de 

7,93 m de altura foi dividido em 100 subintervalos iguais tais que ∆z = 0,0793 m 

formando assim um domínio discreto com 101 pontos nodais. Em cada um destes nós 

são calculados os valores de interesse: propriedades físicas do fluido, grandezas 

termodinâmicas e números associados ao escoamento que variam de um subintervalo 

para outro. Por se tratar de um escoamento unidimensional é tomada apenas a direção 
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“z” do canal usada para representar o domínio total na análise termofluidodinâmica do 

gás.            

            Supõe-se então que seja necessário determinar uma função específica  𝜙(𝑧𝑙+1)  

presente numa equação diferencial, os termos de derivadas e que contém a função de 

interesse são aproximados por uma expressão algébrica obtida por uma série de Taylor, 

por exemplo: 

 

𝜙(𝑧𝑙+1) = 𝜙(𝑧𝑙 + ∆𝑧) =  𝜙(𝑧𝑙) + ∆𝑧
𝑑𝜙

𝑑𝑧
|
𝑧=𝑧𝑙

+ 
∆𝑧²

2
 
𝑑²𝜙

𝑑𝑧²
|
𝑧=𝑧𝑙+𝜃1∆𝑧

+ ...  (19) 

 

Ou usando o subscrito l para denotar que está se referindo ao ponto 𝑧 = 𝑧𝑙, pode-se 

escrever de maneira mais simplificada a equação acima: 

 

                                          𝜙
𝑙+1

= 𝜙
𝑙
+ ∆𝑧

𝑑𝜙

𝑑𝑧
|
𝑙
+ 

∆𝑧²

2
 
𝑑²𝜙

𝑑𝑧²
|
𝑙+𝜃1

                         (20) 

 

E consequentemente  

  

                                               
𝑑𝜙

𝑑𝑧
|
𝑙
=

𝜙𝑙+1−𝜙𝑙

𝛥𝑧
 −  

∆𝑧²

2
 
𝑑²𝜙

𝑑𝑧²
|
𝑙+𝜃1

                               (21) 

  

            Da equação 21 podemos obter a aproximação da derivada de primeira ordem, 

largamente conhecida como forward difference ou diferenças avançadas, uma vez que 

seu valor no ponto 𝑧 = 𝑧𝑙 é escrito em  função dos valores de 𝜙(𝑧 = 𝑧𝑙+1), ou seja, uma 

diferença a frente. 

  

𝑑𝜙

𝑑𝑧
|
𝑙
−̃ 

𝜙𝑙+1−𝜙𝑙

𝛥𝑧
                                                     (22) 

 

Uma estimativa de erro neste processo pode ser obtido a partir da expressão truncada da 

eq. (21) 

 

                                                   𝑬 = − 
∆ 𝑧²

2
 
𝑑²𝜙

𝑑𝑧²
|
𝑙+𝜃1

                                              (23) 
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Por sua vez ao tomarmos a primeira derivada como dada na equação (19) teremos que 

 

                                            |𝑬| ≤
Δ 𝑧2

2
 𝑚𝑎𝑥
[𝑧𝑙,𝑧𝑙+1]

|
𝑑²𝜙

𝑑𝑧²
|                                   (24) 

 

a) Obtenção dos termos de derivadas e equações discretizadas             

 

         No presente estudo será utilizada a expressão para diferenças avançadas equação 

22 para aproximar os termos de derivadas presentes na equação de conservação devido 

ao fato de que os parâmetros de interesse são sempre obtidos do intervalo seguinte. 

Desta forma os seguintes termos de derivadas presentes nas equações utilizadas ficam: 

 

                                         
𝜕 p

𝜕𝑧
= 

pi+1−pi

∆𝑧
                                       (25) 

 

                                 
𝜕 

𝜕𝑧
(
𝐺²

𝜌
) =

𝐺²

∆𝑧
(

1

𝜌i+1
−

1

𝜌i
)                                      (26) 

 

                                              
𝜕ℎ

𝜕𝑧
=

ℎi+1−ℎi

∆𝑧
                                                  (27) 

 

            E assim substituindo as expressões de aproximações das derivadas 

representadas pelas equações 25 e 26 na equação do momento de Navier-Stokes 12 e a 

aproximação para a derivada de entalpia com relação a z (equação 27) na equação de 

energia em função da entalpia (equação 13) e isolando os termos nos nós “i+1” obtém-

se as expressões usadas no processo iterativo para calcular as propriedades do gás no 

escoamento. A equação 28, portanto, irá fornecer a pressão do fluido em cada intervalo 

“i + 1” do canal, enquanto que o valor da entalpia para cada ponto “i +1” fornecido pela 

segunda expressão na equação 29 será usado para se calcular a temperatura do gás, uma 

vez que pela equação termodinâmica de entalpia para gases temperatura é igual a 

entalpia específica dividida pelo calor específico do gás. 
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              pi+1 = −∆𝑧 [
𝐺2

∆𝑧
(

1

𝜌i+1
−

1

𝜌i
) +

𝑓𝐺|𝐺|

2𝐷𝑒𝜌
− 𝜌i. 𝑔] +  pi           (28) 

 

              ℎi+1 =
∆𝑧

𝐺
{
𝑞" Pℎ

A𝑐
−

𝐺

𝜌i
[
pi+1−pi

∆𝑧
+ 

𝑓𝐺|𝐺|

2De𝜌i
]} + ℎ𝑖                     (29) 

 

Considerando que a entalpia num ponto é igual ao calor específico à pressão constante 

multiplicado pelo valor da temperatura naquele ponto, 

 

                                          Ti+1 = 
ℎ𝑖+1

Cp
                                                     (30) 

 

4.4    Transferência de calor por convecção no canal 

 

            Para obter o valor de temperatura na parede do canal é necessário levar em conta 

a transferência de calor convectiva que ocorre da parede para o fluxo no escoamento. 

Faz-se uso então da equação da lei do resfriamento de Newton: 

 

                                        𝑞" =
𝑄

𝐴𝑙𝑎𝑡
= h. (𝑇𝑝 − 𝑇𝑓)                                       (31) 

  

            Aonde q" é o fluxo de calor gerado no núcleo do reator pelo combustível que 

chega ao canal refrigerante, e é igual a potência térmica do reator sobre a área lateral do 

canal que contêm o combustível. As temperaturas Tp e Tf são as temperaturas da parede 

do canal e do fluido refrigerante, respectivamente. O coeficiente de transferência de 

calor por convecção h é calculado para cada ponto ” i “ no domínio discreto do canal a 

partir da seguinte relação para cada ponto i do canal: 

 

 

                                             hi =
Nui.𝑘i

D𝑒
                                            (32) 
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aonde, 

 

Nu = numero de Nusselt 

k = condutividade térmica do hélio 

De = diâmetro equivalente (m) 

              

            Por sua vez o número de Nusselt utilizado no modelo é o fornecido através da 

correlação de Dittus-Boelter para fluxo turbulento plenamente desenvolvido em 

convecção forçada que é amplamente utilizada para fluxo em tubos, condições essas 

semelhantes ao desenvolvido neste projeto, e que fornece uma precisão relativamente 

boa. A correlação não leva em conta o efeito da mistura no fluxo na entrada do canal 

refrigerante o que não será considerado no projeto, no caso do VHTGR, isto não é 

válido próximo à entrada da região ativa do núcleo.  

 

                                                      Nu = 0,023 Re0,8 Pr0,4                                               (33) 

 

Os números de Reynolds e Prandtl são expressos pelas seguintes fórmulas conhecidas: 

 

 

                                                     𝑅𝑒i =
𝐺.𝐷𝑒

𝜇i
                                             (34) 

e 

  

                                              𝑃𝑟i =
𝐶𝑝.𝜇i

𝑘𝑖
                                             (35) 

 

Aonde: 

 

Pr = número de Prandtl 

Re = número de Reynolds 

𝐷𝑒 =  
4.Ac

P
 , Diâmetro hidráulico equivalente (m)     

Ac = área da seção transversal do canal  (m2) 

P = perímetro (m) 
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k = condutibilidade térmica  (W/m.K) 

Cp = calor especifico do gás a pressão constante  (J/Kg.K) 

µ = viscosidade dinâmica do gás  (Pa.s) 

 

           A correlação de Dittus-Boelter para o número de Nusselt é aplicável para 0,7 < 

Pr < 160, Re > 10.000, z/D > 10 e para pequenos aumentos de temperatura nas linhas de 

contorno, com as propriedades do fluido avaliadas na temperatura média do fluido.  

 

4.5     Referências  para as propriedades físicas do gás hélio 

 

           As propriedades físicas do gás hélio necessárias a resolução das equações de 

conservação foram tomadas a partir de duas diferentes referências: a primeira delas é o 

conjunto de correlações presentes no manual de normas da comissão alemã de 

segurança nuclear KTA, a outra referência é a ferramenta computacional REFPROP que 

fornece dados de propriedades físicas e grandezas termodinâmicas para diversas 

substâncias.  

 

4.5.1   KTA (Kerntechnischer Ausschuss) 

 

           A comissão alemã de normas de segurança nuclear (KTA) formada por 

especialistas, fabricantes e autoridades na área de segurança nuclear disponibiliza no 

universo de suas normas correlações para o cálculo das  propriedades físicas para o gás 

hélio utilizado como refrigerante em reatores HTGR.  Os valores das propriedades 

físicas são obtidos através da substituição das condições de contorno (temperatura e 

pressão) nas expressões fornecidas pelo KTA. Introduzidos estes valores nas equações 

de estado estas são resolvidas para encontrar novos valores de propriedades 

termofluidodinâmicas como pressão, temperatura e velocidade. 

            Condições para o hélio em reatores VHTR em altas temperaturas 

 

(a) 1 bar < p < 100 bar para a pressão e, 

(b) 293 k < T < 1773 k para a temperatura 

 

As equações a serem usadas são: 
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(a) Densidade mássica 

 

                                          𝜌 = 48,14.
p

T
(1 + 0,4446.

p

T1,2)
−1

                                      (36) 

 

 com os valores de ρ em Kg/m3, p em bar e T em K. 

 

O desvio padrão em % é: 

 

σ = 0,03.√p 

 

(b) Calor específico 

 

Para o cálculo do calor específico C à pressa constante o seguinte valor deve ser usado: 

       

Cp = 5195 a pressão constante, com o valor do coeficiente em J/(Kg.K) 

 

O desvio padrão em % é: 

 

σ = 0,05.p(0,6−0,1
T

T0
) 

 
     

(c) Viscosidade dinâmica 

 
Para o cálculo da viscosidade dinâmica µ a seguinte equação deve ser usada: 

 

                                                        µ = 3,674.10−7. T0,7                                              (37) 

 

, com µ em ( Pa.s ) e T em ( K ). 

O desvio padrão em % é: 

σ = 0,0015. T 

 

 

d) Condutividade térmica 
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Para o cálculo da condutividade térmica a seguinte equação deve ser usada: 

 

                              𝑘 = 2,682.10−3(1 + 1,123.10−3. p). T0,71 (1−2.10−4.p)                  (38) 

 

com k em W/(m.K), p em bar e T em K. 

 

O desvio padrão em % é: 

 

σ = 0,0035. T 

 

4.5.2   REFPROP 

 

           Refprop é um acrônimo para REference Fluid Properties. Este programa, 

desenvolvido pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), calcula as 

propriedades físicas e termodinâmicas e de transporte dos fluidos industrialmente 

importantes e suas misturas. Estas propriedades podem ser demonstradas em tabelas e 

plotadas através de interfaces gráficas do usuário; elas são também acessíveis através de 

planilhas ou aplicativos escritos pelo usuário que acessam o REFPROP DLL ou as sub-

rotinas de propriedades em FORTRAN. O REFPROP é baseado nos mais precisos 

modelos de fluidos puros e misturas atualmente disponíveis. Ele implementa três 

modelos de propriedades termodinâmicas de fluidos puros; equações de estado 

explicitadas em energia de Helmholtz, a equação de estado modificada de Benedict-

Webb-Rubin, e um modelo estendido de estados correspondentes (ECS). Os cálculos 

para mistura empregam um modelo que aplica regras de mistura para a energia de 

Helmholtz dos componentes; utiliza uma função de partida para explicar a saída da 

mistura ideal. Viscosidade e condutividade térmica são modeladas com outras 

correlações especificas, como o método ECS, ou em alguns casos o método da teoria de 

fricção. Estes modelos são implementados em um conjunto de sub-rotinas em padrão 

FORTRAN. Eles são escritos em um formato estruturado, são internamente 

documentados com extensivos comentários, e têm sido testados em uma variedade de 

compiladores (MCLINDEN; KLEIN, 1996). 

           Rotinas são fornecidas para calcular propriedades termodinâmicas de saturação e 

de transporte, em um dado estado termodinâmico T-x (aonde T e x são propriedades 

termodinâmicas quaisquer do fluido). Estas propriedades termodinâmicas estão 
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relacionadas entre si, a partir das equações envolvidas nos modelos utilizados pelo 

programa, de tal maneira que sempre é possível se calcular qualquer outra propriedade 

do fluido a partir de um estado especificado T-x, por exemplo. 

           Uma interface gráfica de usuário separada fornece meios convenientes de acesso 

aos modelos. Ele gera tabelas e plota gráficos para as misturas especificadas pelo 

usuário ou um número de misturas predefinidas (ar, misturas de refrigerantes 

comercialmente disponíveis, e vários gases naturais de referência). Numerosas opções 

para customizar a saída são disponíveis assim como recursos para copiar e passar para 

ou a partir de outros aplicativos (tais como planilhas) através do uso de um link 

dinâmico em sua biblioteca (DLL). Isto permite seu uso em MATLAB, mas também 

pode ser usado como um arquivo metaestável executável (mex) transformado 

diretamente do FORTRAN. 

 

Figura 6 – Modo de chamada do REFPROP no Matlab 
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4.6     Simulação computacional 
 

           

            Os cálculos para a análise do comportamento termofluidodinâmico do hélio 

foram resolvidos através da utilização software MATLAB (versão R2013a), ferramenta 

computacional de alto nível para a resolução de cálculos matemáticos, utilizado em 

simulações computacionais. Nele os dados fornecidos pela tabela 1 são usados no 

código como dados de entrada ou condições de contorno tanto para as equações 

discretizadas através do método das diferenças finitas como também para as demais 

expressões da mecânica dos fluidos e da termodinâmica que foram utilizadas na análise.        

            Todas as propriedades físicas e termodinâmicas que variam ao longo do canal 

são tomadas para cada nó “ i+1 “ do domínio discretizado do canal refrigerante, assim 

essas variáveis são organizadas em vetores do tipo A(i) aonde i varia de 1 à 101 que é a 

quantidade existentes de nós num intervalo com 100 subdomínios. Vale lembrar que 

para o caso da análise que considera constantes os valores das propriedades físicas do 

gás hélio somente as propriedades que variam no canal, como temperatura e pressão por 

exemplo, participam do processo iterativo. O valor assumido para a altura de cada 

subintervalo é igual a ∆z = 0,0793 m uma vez que a altura do canal é de 7,93 m e este 

foi dividido em 100 subintervalos iguais. Para o primeiro intervalo Δz, a temperatura e 

pressão assumem os valores de entrada previamente definidos no nó “ i=1 ”, com a 

temperatura igual a 914 K e a pressão 7,07 MPa, com estes dados de entrada 

substituídos nas expressões dadas pelo KTA ou quando for o caso chamados pela 

ferramenta REFPROP obtêm-se para aquele ponto nodal os valores das propriedades 

físicas e os demais parâmetros associados ao escoamento. É assumido que dentro de 

cada subintervalo (volume de controle) Δz essas propriedades são constantes. 

            Para a resolução da equação da quantidade de movimento um segundo “loop” 

com  duas iterações j =1,2 é criado no procedimento de cálculo. Em j =1 é assumido 

que 𝜌𝑖+1 = 𝜌𝑖 tornando assim possível a resolução da equação 28. O resultado fornece 

um valor para a pressão pi+1 que é utilizado para obter o valor da temperatura Ti+1 a 

partir das equações (29) e (30). Ainda dentro da iteração j=1 estes novos valores de 

 pi+1 e Ti+1  são usados para encontrar um valor para  𝜌𝑖+1, a partir da equação 36 ou 

das rotinas do programa REFPROP, onde agora este é diferente de 𝜌𝑖. E finalmente em j 

=2, com este último valor de 𝜌𝑖+1 são encontrados os novos valores definitivos para 

 pi+1 e Ti+1 para o nó “i +1”. 
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Figura 7 – Representação esquemática do procedimento de cálculo 

Dados de entrada. Ex: Pressão, temperatura e 
demais valores de parâmetros 

termofluidodinâmicos e geométricos 

Iteração (i). Obtenção dos valores das 
propriedades físicas a partir dos dados de entrada 

usando cada correlação especifica – KTA ou 
REFPROP. Cálculo da temperatura de parede e da 

velocidade do fluido.

Iteração j = 1.Considerando que a 
densidade  ( i+1) =  ( i ) acha-se         

T( i +1) e P( i +1) a partir das equações 
(...) e (...).

Com os valores de T(i +1) e P(i +1) 

acha-se um novo valor para a    

densidade  ( i+1). 

i = i + 1

Iteração j=2. Cálculos de novos valores para T( i 
+1) e P ( i +1) considerando agora o último valor 

encontrado para a densidade em i + 1.

Representações finais

 

          

           Como falado anteriormente o intervalo que descreve o canal foi dividido em um 

número de 100 subintervalos iguais o que significa que ∆z é igual a 0,0793 m nas 

equações 28 e 29, caso se queira uma melhor aproximação dos resultados deve-se 

dividir o intervalo em um número maior de subdomínios e assim diminuir o de erro de 

aproximação. Foi utilizado na simulação um computador pessoal com as seguintes  

configurações de memória RAM de 4 GB, processador AMD de 3,5 GHz, num sistema 

operacional Windows7. O tempo de aquisição de resultados foi de apenas alguns 

segundos. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

           Esta seção apresenta e discute os resultados da análise termofluidodinâmica  do 

gás Hélio no interior do canal refrigerante para um reator do tipo VHTGR a partir das 

três considerações feitas com diferentes referências para as propriedades físicas do 

Hélio: 

 Análise  com base nas propriedades do gás fornecidas pelo KTA 

 Análise com base nas propriedades do gás fornecidas pela ferramenta 

computacional REFPROP 

 Análise termofluidodinâmica considerando o gás como fluido incompressível. 

 

            Os resultados obtidos para as grandezas de interesse serão apresentados de duas 

formas: uma mostrando a distribuição dos valores para todo o canal e outra tomando 

apenas alguns pontos nodais do intervalo.  

            Para o caso da 3ª consideração que avaliou o comportamento 

termofluidodinâmico do gás considerando este incompressível os valores constantes 

utilizados para as propriedades físicas foram obtidos a partir da média dos resultados 

encontrados nas duas primeiras considerações, estes valores estão apresentados a seguir 

na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores médios das propriedades físicas 
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5.1     Avaliação das temperaturas do fluido no canal refrigerante 

 

            A Figura 8 apresenta a distribuição da temperatura do hélio encontrada ao longo 

de todo o canal, já a Figura 9 demonstra os valores de temperatura obtidos em dois 

pontos nodais distintos no domínio. 

 

          Figura 8. Distribuição das temperaturas do gás hélio  

 

 

           O gráfico da Figura 8 apresentou como resultado um comportamento linear para 

a distribuição de temperaturas ao longo de todo o domínio do canal. Verifica-se também 

através dos resultados, valores praticamente idênticos de temperaturas em cada um dos 

nós no domínio no canal para os três conjuntos de referências adotados para as 

propriedades físicas do gás, com diferenças nos valores surgindo apenas nas últimas 

casas decimais, conforme é mostrado na Figura 9.  

            Na consideração feita utilizando as correlações dadas pelo KTA a temperatura 

de saída do hélio no canal refrigerante foi 1262,6 K. Esse valor é muito próximo aos 

encontrados nos dois outros casos: para as temperaturas obtidas por meio do uso do 

programa REFPROP o valor da temperatura do gás na saída do canal foi de 1263 K, já 

no terceiro caso que se baseou nos valores médios das propriedades físicas o valor 

encontrado da temperatura do gás na saída foi de 1262,5 K. Vale lembrar que em todos 

os três casos a temperatura de entrada do gás no canal é a mesma de 914 K.  
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            A Figura 9 mostra  valores para a temperatura encontrados em dois diferentes 

pontos nodais. Nos pontos (z = 4,044 m) e ( z = 4,124 m ) as temperaturas encontradas 

para cada uma das referências para as propriedades físicas são respectivamente: 1091,8 

K e 1095,28 para o KTA; 1091,82 K e 1095,32 encontradas na simulação que levou em 

conta os valores constantes das propriedades físicas e 1091,98 K e 1095,46 as 

temperaturas encontradas com a utilização da ferramenta REFPROP. 

 

Figura 9 – Valores de temperatura do gás em dois pontos nodais 

 

             

5.2   Avaliação das temperaturas na parede do canal refrigerante  

 

            A Figura 10 apresenta a distribuição de temperatura na parede do canal 

refrigerante. Observou-se através do gráfico um comportamento linear ao longo de todo 

o canal e os valores obtidos em cada um dos três casos estudados neste projeto também 

foram praticamente os mesmos com diferenças mínimas nos valores surgindo apenas 

nas últimas casas decimais.   

          No primeiro caso aonde se utilizou as correlações dadas pelo KTA as 

temperaturas da parede na entrada e saída do canal são respectivamente 969,41 K e 

1314,6 K. Esses valores são muito próximos aos encontrados nos dois outros casos: para 

as temperaturas obtidas por meio do uso do REFPROP o valor da temperatura  969,41 
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K e 1314,9 K para a temperatura da parede na entrada e saída do canal respectivamente. 

Na terceira consideração, que levou em conta valores constantes das propriedades 

físicas do gás, os valores encontrados para a temperatura da parede foram de 968,2 K na 

entrada e 1314,2 K na saída do canal. 

 

Figura 10 – Distribuição de temperaturas encontradas na parede do canal 

. 

5.3     Avaliação da pressão do gás no canal refrigerante 

 

            A distribuição dos valores de pressão do fluido obtida ao longo de todo o canal 

refrigerante, considerando as três referências para as propriedades físicas do hélio, está 

apresentada no gráfico da Figura 11. O valor para a pressão de entrada do hélio no canal 

refrigerante de 7,07 MPa foi utilizado nas três diferentes considerações feitas e está 

indicado na tabela 1. Este valor serviu como condição de contorno na equação 28, 

assumindo o valor da pressão do gás no primeiro nó (pi) do domínio discreto no canal 

refrigerante. 
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Figura 11 – Distribuição da pressão do gás no canal refrigerante 

 

 

            Para as análises realizadas a partir das correlações fornecidas pelo KTA e com o 

uso do REFPROP os valores da pressão do gás na saída do canal foram o mesmo de 

7,023 MPa, já no caso onde se utilizou valores constantes das propriedades físicas a 

pressão do gás encontrada na saída do canal foi de 7,026 MPa. Uma vez que não foram 

considerados os efeitos viscosos e de turbulência, o decréscimo na pressão é devido 

exclusivamente à perda de carga do gás com as paredes do canal, neste caso a perda de 

pressão total foi de aproximadamente 0,047 MPa, calculada com base na fórmula 

universal de Darcy-Weisbach para um fluido em escoamento no interior de um tubo 

apresentada na equação 14. 

                 

5.4    Avaliação da velocidade do fluido no canal refrigerante 

 

          A Figura 12 apresenta os resultados encontrados para as velocidades do gás como 

uma distribuição ao longo de todo o canal, considerando os três conjuntos de 

propriedades físicas do hélio utilizados na simulação. O valor constante encontrado para 

a velocidade na 3ª consideração se deve ao fato da velocidade ser obtida a partir da 

equação 16 e como o fluxo mássico e a densidade do gás são constantes, a velocidade 

neste caso não varia. 
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Figura 12 – Distribuição da velocidade do gás no canal refrigerante 

 

             

            Verificou-se um comportamento praticamente linear da velocidade em função da 

altura z do canal nos casos aonde foram utilizadas as referências para as propriedades 

físicas tanto dadas pelo KTA como através da ferramenta REFPROP. No primeiro caso 

as velocidades de entrada e saída usando foram 43,39 m/s e 60,3 m/s já no segundo de 

43,39 e 60,33.  

                     

5.5    Validação dos resultados 

 

            Esta seção compara os resultados obtidos nesse trabalho à tese desenvolvida por 

TRAVIS e El-GENK (2010) que considera uma metodologia efetiva para substituir a 

análise termofluidodinâmica completa em 3-D do núcleo de um reator VHTR a partir de 

um código em CFD por um modelo que acopla um fluxo convectivo unidimensional no 

canal refrigerante com a condução de calor em 3-D no grafite dentro do elemento 

combustível no núcleo do reator. A tese leva em conta o by-pass do fluxo do gás nos 

gaps intersticiais entre os elementos combustíveis no núcleo e também os efeitos de 

mistura do fluxo do hélio na entrada dos canais refrigerantes que ocorre para um 

comprimento de entrada z/D < 25, ainda desenvolve e valida uma correlação apropriada 

para o coeficiente de transferência de calor nos canais refrigerantes. Os dois trabalhos 
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utilizam o mesmo conjunto de parâmetros geométricos e termofluidodinâmicos que 

foram demonstrados na tabela 1. 

            A simulação feita pela tese emprega o já conhecido STAR-CCM+, que é um 

código comercial de Fluidodinâmica Computacional (CFD) que aplica nos seus próprios 

esquemas numéricos de discretização o modelo de volumes finitos com opções de 

modelagem para casos de 1-D a 3-D. Para o caso da tese foram assumidos dois perfis de 

geração de calor axiais dos elementos combustíveis, um perfil de geração de calor 

uniforme e outro cossenoidal. Os resultados demonstrados na Figura 13 apresentam as 

distribuições de temperaturas do fluido e da parede do canal para os dois casos de perfis 

de geração de calor. 

             

Figura 13. Distribuição de temperaturas do gás e da parede do canal 

 

Fonte: (TRAVIS; El-GENK, 2010)           

 

           Observa-se nas Figuras 8, 10 e 13 que os valores encontrados para as 

distribuições de temperaturas do gás hélio e da parede do canal são praticamente os 

mesmos e assumem um comportamento aproximadamente linear tanto no estudo atual 

quanto na análise feita pela tese. Os valores da temperatura do gás na saída do canal 

foram iguais a 1263 K, lembrando que a temperatura de entrada eram as mesmas, e 
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iguais a 914 K, já os valores da temperatura da parede do canal são de aproximadamente 

960 K e 1315 K na entrada e saída do canal, respectivamente, e também são 

praticamente os mesmos encontrados no atual trabalho, vale lembrar que para este 

projeto foi considerado apenas o perfil uniforme de geração de calor no núcleo do 

reator. Pode-se concluir que não há variação nos valores de temperatura do gás e da 

parede nos dois trabalhos mesmo com as considerações do by-pass no núcleo e dos 

efeitos de mistura para o fluido na entrada do canal refrigerante feitas na tese. A análise 

da distribuição de pressão e velocidade do fluido no canal refrigerante não foi feita pela 

tese, nela foi considerada uma pressão constante para todo o canal igual a 7,07 Mpa e 

uma velocidade do fluido também constante uma vez não ter levado em conta os efeitos 

de compressibilidade do gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

6. CONCLUSÃO 

 

            O presente trabalho se propôs a estudar o comportamento termofluidodinâmico 

do gás refrigerante hélio em um canal típico de reator VHTGR de núcleo prismático. A 

análise foi desenvolvida com o auxílio do software MATLAB a partir da criação de um 

código computacional que simulou em uma dimensão o escoamento do gás no interior 

do canal refrigerante apresentando um baixíssimo tempo computacional requerido nos 

cálculos.  

            O modelo considerou o escoamento em regime permanente e apresentou como 

inovação (frente a outros trabalhos reportados na literatura) simular o escoamento 

levando em conta a compressibilidade do gás e fazer a consideração de três diferentes 

referências para as propriedades físicas do hélio. O primeiro conjunto de dados para as 

propriedades físicas do gás foram as correlações dadas pelo KTA, o segundo considerou 

o auxílio da ferramenta REFPROP e a terceira consideração fez uso de valores 

constantes para as propriedades físicas, simulando neste caso o gás como 

incompressível. O método das diferenças finitas foi utilizado como ferramenta 

matemática para a resolução das equações de quantidade de movimento, energia e para 

a conservação da massa que foram discretizadas na modelagem do escoamento do gás 

no canal. 

            Os resultados obtidos para as grandezas de interesse como temperatura,  pressão 

e velocidade do fluido, e a temperatura da parede do canal mostraram valores 

extremamente próximos nas três considerações das diferentes referências para as 

propriedades físicas feitas neste trabalho, daí pode-se concluir a segurança em se 

trabalhar com as duas referências, tanto as correlações do KTA quanto a ferramenta 

computacional REFPROP. A partir dos resultados obtidos com o uso dos valores 

médios constantes em todo o canal das propriedades físicas do gás chega-se a outra 

conclusão importante a ser observada que é a não dependência quanto ao 

comportamento termofluidodinâmico do hélio dos efeitos de compressibilidade do gás. 

            O estudo também indicou que o gás não sofre efeitos severos devido à elevada 

variação de temperatura no canal, uma vez que este entra a 914 K e sai a 

aproximadamente 1263 K, o que simplesmente confirma a boa utilização do hélio como 

fluido refrigerante em canais de reatores VHTGR. A comparação dos resultados obtidos 

neste trabalho com outro existente na literatura serviu para confirmar a efetividade do 
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método de consideração unidimensional do escoamento do gás no canal refrigerante em 

substituição a modelos realizados em 3-D, para a faixa de pressão e temperatura usadas 

no projeto, uma vez que neste estudo foram consideradas as mesmas características do 

canal refrigerante e parâmetros de operação que serviram como condições de contorno e 

os resultados obtidos foram aproximadamente os mesmos. 
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APÊNDICE A 

 

A.1 FORMA DIFERENCIAL DAS EQUAÇÕES DE 

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 

 

            O movimento das partículas em um meio continuamente deformável é 

representado por meio das equações que descrevem, matematicamente, a conservação 

de uma grandeza, por exemplo: massa, momento, energia, etc. Estas equações de 

conservação, também conhecidas como equações de transporte, estão genericamente 

representadas na sua forma diferencial na equação 39 (ROSA, E.S.). 

                                                

                                                   
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌.𝛹) +  𝜵 (𝝆. V⃗⃗ . 𝛹) =  𝜵. J + f                                             (39) 

 

onde  , a grandeza a ser transportada, pode ser de natureza escalar ou vetorial;  é o 

operador diferencial que representa o divergente e 𝜌 a densidade da grandeza ; as 

variáveis J e f estão relacionadas a fluxos difusivos e fontes/sumidouros relativos ao 

transporte de . A natureza da equação de transporte de  pode ser linear ou não-

linear; elíptica, parabólica ou hiperbólica. Estas características serão definidas ao se 

explicitar as grandezas, , J e f.  

 Na forma como está expressa a equação 39 é reconhecida como ‘forma 

conservativa’ das equações de transporte. Esta denominação se deve ao fato dela conter, 

implicitamente, a equação da conservação da massa. A afirmativa  ficará evidente na 

apresentação a seguir da  forma ‘não-conservativa’. Aplicando-se a propriedade 

distributiva nos termos de transporte de  na equação 39 tem-se que: 

 

                           𝜌
𝜕

𝜕𝑡
𝛹 +  𝛹 

𝜕

𝜕𝑡
𝜌 +  𝛹∇. (𝜌V⃗⃗ ) +  𝜌�⃗� ∇(𝛹) =  𝜵. J + f                       (40) 

 

entretanto, o segundo e terceiro termos do lado esquerdo da equação 40 totalizam zero 

pois constituem a equação da conservação da massa 46 multiplicados por , portanto, a 

forma não-conservativa da equação 39 fica sendo:                                                                                           

                                               

                                             𝜌
𝜕

𝜕𝑡
𝛹 +   𝜌V⃗⃗ ∇𝛹 =  𝜵. J + f                                             (41) 
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De forma mais compacta, os termos de transporte também podem ser expressos por 

meio da derivada Substantiva ou Total, 

     

                                                         𝜌 
𝐷

𝐷𝑡
𝛹 = ∇. J + f                                                 (42)   

             

           A derivada material ou substantiva é tomada ao longo de um caminho movendo-

se com velocidade �⃗� , e é frequentemente utilizada em mecânica dos fluidos e mecânica 

clássica. Ela é descrita como a taxa de variação em relação ao tempo de alguma 

quantidade (tal como calor ou momento) que está sendo transportado por correntes de 

fluido. Neste caso o operador derivada Total ou derivada ou Material ou de Stokes é: 

     

                                                     
𝐷

 𝐷𝑡
𝛹 = 

𝜕

𝜕𝑡
𝛹 + 𝑉 ⃗⃗  ⃗. 𝛻𝛹                                            (43) 

            

            Deve-se destacar que tanto a forma conservativa, equação 39 como a forma não-

conservativa, equação 40 contêm as mesmas informações. Entretanto o emprego de uma 

forma ou outra é utilizado em diferentes esquemas numéricos. Por exemplo, o método 

das diferenças finitas usualmente emprega a forma não-conservativa enquanto que o 

método dos volumes finitos usa a forma conservativa.  

            Observando-se a estrutura das equações 41 e 42 nota-se que o lado direito de 

ambas é o mesmo, entretanto elas mostram duas formas para os termos de transporte de 

. Enquanto que na forma conservativa o transporte de ,                                                        

 

                                                     
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌.𝛹) + 𝛻. (𝜌𝑉 ⃗⃗  ⃗𝛹)                                              (44) 

 

está diretamente associado ao conceito Euleriano expressa pela  variação de 𝜌 dentro 

do V.C. infinitesimal mais o fluxo líquido de V que cruza a S.C.; na forma não-

conservativa o transporte de , 

                                                               

                                                                   𝜌
𝐷

𝐷𝑡
𝛹                                                         (45) 

 

está diretamente associado ao conceito Lagrangiano, onde a derivada substantiva 

expressa a taxa de variação de  seguindo uma partícula. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Momento
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 Deve-se salientar que interpretações tanto para a forma conservativa como para a 

forma não-conservativa aplicam-se, respectivamente, ao conceito de volume de controle 

e de sistema. Uma relação direta das variações de uma propriedade entre um sistema e 

volume de controle é dada pelo Teorema de Transporte de Reynolds.  

 

A.1.1  Conservação da massa 

 

            A equação da conservação da massa é representada por:           

 

                                                               
𝜕

𝜕𝑡
𝜌 +  𝛻. 𝜌�⃗� = 0                                           (46) 

            

            Ela estabelece que a variação temporal da massa por unidade de volume, 

(kg/s.m3), dentro do volume de controle infinitesimal é igual a variação espacial do 

fluxo de massa por unidade de tempo, (kg/s.m3), que cruza a superfície de  controle. 

 Aplicando-se a propriedade distributiva na Eq. (46), tem-se que: 

 

                                      
𝜕

𝜕𝑡
𝜌 + V⃗⃗ ∇𝜌 +  𝜌𝛻. V⃗⃗   ≡   

𝐷

𝐷𝑡
𝜌 +  𝜌∇. V⃗⃗ = 0                           (47) 

            

           A forma apresentada na Eq. (45) revela que a variação da densidade seguindo a 

trajetória de uma partícula de fluido é igual ao produto da densidade pelo divergente do 

campo de velocidade. Isto implica em dizer que para um fluido com densidade 

constante a equação da conservação da massa se reduz para:                                                               

 

                                                                 ∇. V⃗⃗ = 0                                                        (48) 

 

isto é o fluxo volumétrico que cruza S.C. é identicamente nulo! 

 A equação 46 é uma equação diferencial parcial de primeira ordem cuja forma 

para um sistema cartesiano (x,y,z) com velocidades associadas (u,v,w) é dada por: 

 

                                            
𝜕

𝜕𝑡
𝜌 + 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌u) + 

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌v) + 

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌w) = 0                            (49) 
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            As formas como estão expressas as equações (46) ou (49) constituem uma boa 

oportunidade para associar o teorema da divergência ao significado físico da 

conservação de uma propriedade escalar, no caso a massa. Considerando, por 

simplicidade, um caso 2D (x,y) com densidade constante, a forma integral da 

conservação da massa é dada por: 

 

                                                    Q =  ∯ 𝜌.
𝑆𝐶

�⃗� . �⃗� . 𝑑𝐴 = 0                                               (50) 

                                                        

            Os fluxos de vazão mássica que cruzam a superfície de controle S.C. estão 

esquematicamente representados na Figura 14. Cada face da S.C. é associada aos pontos 

cardiais, [n], [s], [l] e [o] ; assim por exemplo [n] representa a face superior na direção y 

e [o] a face esquerda na direção x.   

Figura 14 – Representação esquemática dos fluxos de vazão mássica na S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Os fluxos de  vazão mássica que cruzam as faces [o] e [s] são: 

 

− (𝜌u). Δ𝑦,           − (𝜌v).Δx                                            (51) 

 

considerando um incremento infinitesimal nas direções x e y, os fluxos que cruzam as 

faces [l] e [n] são: 

y 

x 

 
 

 

 

[n] 

[s] 

[l] 

[o] 
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                             {(𝜌u) + 
𝜕

𝜕𝑥
(ρu)Δx} Δ𝑦 ,      {(𝜌u) + 

𝜕

𝜕𝑦
(ρv)Δ𝑦}Δ𝑥                     (52) 

 

Com os fluxos expressos pelas equações 51 e 52 é possível determinar o fluxo total que 

cruza as faces do V.C.,  

                                              .                      

                                           Q =  {
𝜕

𝜕𝑥
(ρu) + 

𝜕

𝜕𝑦
(ρv)} 𝛥𝑥𝛥𝑦 = 0                                 (53) 

 

            O lado esquerdo da equação 53 pode ser identificado com o divergente do 

produto entre a densidade e o campo de velocidades do fluido, conforme decorrência da 

transformação da integral de superfície em volume pelo teorema da divergência: 

                           .                                  

                                  𝑄 =  ∯ 𝜌.
SC

�⃗� . �⃗� . 𝑑𝐴 =  ∰ 𝛻
SC

. (𝜌�⃗� ). 𝑑𝑉 = 0                              (54) 

 

           Do ponto de vista físico, tomar o divergente de 𝜌. �⃗�  equivale a avaliar o fluxo 

líquido de massa que cruza um volume de controle infinitesimal.  

  

A.1.2   Conservação da quantidade de movimento 

 

            A segunda lei de Newton é válida para um sistema e expressa que a taxa de 

variação de quantidade de movimento de um sistema é igual a somatória das forças 

externas que atuam no sistema: 

                                                                                                  

                                                       m
𝑑V⃗⃗ 

𝑑𝑡
|
sist

=  ƩF⃗ ext                                                   (55)   

             

            A extensão da segunda lei de Newton para materiais continuamente deformáveis 

(fluido), passa pela translação das propriedades do sistema para aquelas medidas a partir 

de um volume de controle. Esta transformação é feita pelo Teorema de Transporte de 

Reynolds. Tomando-se por forças externas o tensor de deformação do fluido, a força de 

campo gravitacional e a aceleração não inercial do referencial do sistema, o balanço de 

forças na forma integral fica sendo: 
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       ∰
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌V⃗⃗ ). 𝑑𝑉

V.C.
+ ∯ 𝜌V⃗⃗ 

S.C.
(V⃗⃗ . n⃗ )𝑑𝐴 = ∯ T. n⃗ 

S.C.
𝑑𝐴 + ∰ 𝜌g⃗ 𝑑𝑉 −

V.C.
 ∰ 𝜌a⃗ 

𝑉.C.
𝑑𝑉 (56) 

 

Por meio do teorema da divergência chega-se a sua forma diferencial conservativa, 

                                       

                                       
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗� ) + 𝛻. (𝜌V⃗⃗ V⃗⃗ ) =  ∇. T + 𝜌g⃗ − 𝜌a⃗                                  (57) 

 

e a não conservativa por: 

 

                                                    𝜌
DV⃗⃗ 

Dt
= 𝛻. T + 𝜌g⃗ − 𝜌a⃗                                               (58) 

                                           .                                       

 O lado esquerdo das equações 57 e 58 representam, respectivamente,  a taxa de 

variação da quantidade de movimento que cruza a S.C. por unidade de volume (conceito 

Euleriano) ou a aceleração seguindo-se a trajetória uma partícula de fluido (conceito 

Lagrangeano). O lado direito das equações 57 e 58 representa o somatório das forças 

externas, por unidade de volume, atuantes no V.C., neste caso representadas pelo tensor 

de tensões do fluido, T, devido ao campo hidrostático e às deformações do fluido, pela 

força de campo gravitacional, g e também por uma aceleração inercial, caso o 

referencial das velocidades não seja inercial. Forças de campo de natureza elétrica, 

eletromagnética, centrífuga, por exemplo, poderiam ser representadas na forma genérica 

por meio de uma função potencial e adicionadas linearmente no lado direito das 

equações. A aceleração inercial é devido ao movimento relativo do referencial do 

sistema em relação a um referencial inercial.  

 As equações 57 e 58 são equações vetoriais, isto é, possuem três componentes, 

uma para cada direção. Elas constituem um sistema de equações diferenciais parciais 

não lineares devido aos termos inerciais. Considerando um referencial inercial e um 

sistema cartesiano, (x,y,z), com velocidades associadas (u,v,w), as componentes da 

equação 57 são:  

 

∂

∂t
(𝜌u) +

∂

∂x
(𝜌uu) +

∂

∂y
(𝜌uv) +

∂

∂z
(𝜌uw) =

∂

∂x
Txx +

∂

∂y
Tyx +

∂

∂z
Tzx + 𝜌gx           (59a) 
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∂

∂t
(𝜌v) +

∂

∂x
(𝜌uv) +

∂

∂y
(𝜌vv) +

∂

∂z
(𝜌vw) =

∂

∂x
Txy +

∂

∂y
Tyy +

∂

∂z
Tzy + 𝜌gy           (59b) 

 

∂

∂t
(𝜌w) +

∂

∂x
(𝜌uw) +

∂

∂y
(𝜌vw) +

∂

∂z
(𝜌ww) =

∂

∂x
Txz +

∂

∂y
Tyz +

∂

∂z
Tzz + 𝜌gz        (59c)                        

            

A.1.3   Conservação da energia 

 

            A equação de transporte de energia térmica é obtida a partir da primeira lei da 

termodinâmica:  

 

dE

d𝑡
|
Sist

= Q − W                                                   (60) 

                                                                                               

que estabelece que a variação de energia E para um sistema é igual a soma dos fluxos de 

calor e trabalho que cruzam a fronteira do sistema. Na formulação da primeira lei, 

segue-se a convenção de sinal: o calor recebido e o trabalho exercido pelo sistema são 

positivos por sua vez, o calor rejeitado e o trabalho recebido pelo sistema são negativos. 

Entende-se por trabalho qualquer transformação cujo efeito final possa ser representado 

pela elevação de um peso.  

 Em termos das taxas temporais da variação dos fluxos de energia a primeira lei 

pode ser reescrita como: 

 

∰ 𝜌
∂

∂𝑡
𝑒. dV

V.C.
+ ∯ 𝜌𝑒

S.C.
(V⃗⃗ . n⃗ )dA = ∯ q⃗ k. n⃗ S.C.

dA + ∰ q""dV −
V.C.

∯ W⃗⃗⃗ . n⃗ 
S.C.

dA     (61) 

                     

que estabelece que a taxa de variação de energia por unidade de volume (𝜌e) 

(Watts/m3), é igual a soma dos fluxos de calor q⃗ k e trabalho W  que cruzam a superfície 

e dos fontes e sumidouros de energia por unidade de volume (Watts/m3), q’’’. Eles 

representam a energia térmica liberada ou absorvida por reações químicas. 

 Aplicando-se o teorema da divergência, chega-se a forma diferencial da equação 

da energia: 

 

                                                    𝜌
D

D𝑡
𝑒 = ∇. (q⃗ k − W) + q""                                       (62) 
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            Os modos de energia a serem considerados serão aqueles mais comuns a 

sistemas térmicos: energia cinética, energia potencial e energia interna. Assim, a energia 

específica ‘e’ passa a representar estas parcelas como indicado: 

 

𝑒 =  û +
1

2
V.⃗⃗⃗  V⃗⃗ + g⃗ . r                                                  (63) 

                                             

onder  é o vetor posição.  

Substituindo-se os modos de energia na equação 62 tem-se: 

 

𝜌
D

D𝑡
û + 𝜌

D

D𝑡
(
1

2
V.⃗⃗⃗  V⃗⃗ ) + (𝜌g⃗ . �⃗� ) = ∇. (q⃗ k − W) + q + q""                (64) 

                                         

            Para concluir a equação de conservação da energia é necessário constituir leis 

físicas que representem o fluxo de calor e de trabalho de deformação do fluido assim 

como adequá-los à convenção de sinal dos fluxos de energia da primeira lei. 

 

a) Equação Constitutiva para Fluxo de Calor 
 

            O fluxo de calor kq


 que cruza a S.C. é dado pela lei de Fourier, 

 

q⃗ k = (−k. ∇Ɵ) = − [k
∂Ɵ

∂x
i + k

∂Ɵ

∂y
j + k

∂Ɵ

∂z
k⃗ ]                             (65) 

                                                    

onde k é a condutibilidade térmica do fluido e  é sua temperatura. O sinal negativo é 

para satisfazer a convenção de sinais dos fluxos de calor da primeira lei: calor rejeitado 

pelo sistema é negativo e calor recebido pelo sistema é positivo. Isto, expresso em 

termos do vetor normal a SC, do elemento de área e do fluxo qk é dado pelas relações: 

 

Q =  −n⃗ . qk⃗⃗⃗⃗ . ΔA < 0.  calor rejeitado pelo sistema 

Q =  −n⃗ . qk⃗⃗⃗⃗ . ΔA > 0,  calor recebido pelo sistema 

 

b) Equação Constitutiva para o Trabalho de Deformação do Fluido 
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            O trabalho por unidade de tempo e unidade de volume devido a deformação do 

fluido é dado pelo divergente do produto entre o tensor das tensões do fluido e a 

velocidade: 

W = −(T. V⃗⃗ )                                                        (66) 

 

            O sinal negativo a frente da equação 66 é para satisfazer a convenção de sinais 

do trabalho na primeira lei: trabalho realizado pelo sistema é positivo e trabalho 

recebido pelo sistema é negativo.  

 O trabalho de deformação por unidade de tempo pode ser nulo se as forças por 

unidade de área representadas pelo tensor T ou a velocidade forem nulas na fronteira do 

V.C. A afirmativa se verifica aplicando-se o teorema da divergência: 

 

∰ (∇.TV⃗⃗ )dV =
V.C.

∯ n⃗ 
S.C.

(T. V⃗⃗ )dA = 0 se T ou V⃗⃗  forem nulos em S.C.        (67) 

           

 O trabalho por unidade de tempo por unidade de volume, W, pode ser 

decomposto em duas parcelas: uma devido a pressão termodinâmica do fluido e outra 

devido às deformações volumétricas e angulares do fluido: 

 

W = −|−(Pδ. V⃗⃗ ) + (T. V⃗⃗ | = PV⃗⃗ − T. V⃗⃗                                 (68) 

onde  é o tensor simétrico de Kronecker, P a pressão termodinâmica e T’ o tensor 

simétrico do desvio das tensões. 

c) Equação de conservação da energia interna 

           Substituindo-se as equações que constituem o fluxo de calor e trabalho de 

deformação na equação 64 tem-se a equação de conservação de energia interna, cinética 

e pontual.   

        𝜌
D

D𝑡
û + 𝜌

D

D𝑡
(
1

2
V.⃗⃗⃗  V⃗⃗ ) + (𝜌g⃗ . �⃗� ) = ∇. (k∇Ɵ) −  𝛻. (𝑃�⃗� ) + 𝛻. (𝑇𝑉)⃗⃗⃗⃗  + q""           (69) 
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Aonde os termos com K e P e T substituem respectivamente os termos de condução 

para K e trabalho de deformação do fluido para P e T. 

           Multiplicando-se a equação de conservação da quantidade de movimento pelo 

vetor velocidade, chega-se a uma versão da equação de conservação da energia cinética 

e potencial: 

 

𝜌V⃗⃗ 
DV⃗⃗ 

D𝑡
= −V⃗⃗ . ∇. P + V⃗⃗ ∇. T + 𝜌V⃗⃗ . g⃗                                     (70) 

 

             Subtraindo-se a equação 70 que refere-se as parcelas da energia cinética e 

potencial, da equação 69, que contêm a energia específica ‘e’,  obtém-se a equação de 

conservação da energia interna do fluido: 

 

   𝜌
D

Dt
û = ∇. (k∇Ɵ) −  P∇. V⃗⃗ + ϕ + q""                               (71) 

 

onde  é a função dissipação viscosa definida pela equação 72 

 

ϕ =  T: ∇. V⃗⃗                                                         (72) 

 

Na forma conservativa, a equação de transporte da energia interna do fluido é 

representada por: 

 

∂

∂t
(𝜌û) + ∇. (𝜌ûV⃗⃗ ) = ∇. (k∇Ɵ) −  P∇. V⃗⃗ + ϕ + q""                   (73) 

   

           O significado dos termos das equações 71 e 73 segue: o lado esquerdo das 

equações representa a taxa de variação da energia interna de um sistema. O lado direito 

representa o fluxo de calor por condução que cruza a fronteira do sistema, o trabalho de 

compressão, a função dissipação e por último fontes volumétricas (watts/m3) de calor. O 

trabalho de compressão pode ser positivo ou negativo, dependendo se o fluido se 

expande ou contrai; esta variação de sinal também indica que a troca entre energia 

interna em energia mecânica (pressão) é reversível. A função dissipação viscosa vem 

precedida de um sinal positivo, ao contrário do que ocorre com a equação de 

conservação da energia cinética. Neste caso o sinal positivo indica que há uma 
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conversão direta de energia mecânica (pressão, cinética ou potencial) em energia 

interna. A conversão se dá de modo irreversível e degrada a energia mecânica. 

 A energia térmica do fluido também pode ser expressa por meio de outras 

variáveis termodinâmicas. Na seção 2.4, por exemplo, desenvolve-se a equação da 

energia em termos da entalpia, utilizada nos cálculos deste projeto. 
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APÊNDICE B 

 

B.1  ANÁLISE A PARTIR DAS CORRELAÇÕES DO KTA 

 

%%Comportamento termofluidodinâmico do refrigerante gás hélio em canal 

típico de reator VHTGR de bloco prismático - thermofluidodinamic 

behaviour of gas 

%%helium in coolant channel of block prismatic VHTGR reactor%% 
clc 
clear 

  
%% 
%Dados de entrada - enter data% 
L=7.93;                          %altura do canal (m) - lenght of the 

channel (m) 
 

Deq=1.558*10^-2;                 %diametro equivalente do canal (m) - 

Hydraulic diameter of the channel (m)% 
 

n=100;                           %numero de volumes de controle - 

number of control volumes% 
 

dz=L/n;                          %altura de cada intervalo (m) - 

lenght of each volume (m)% 
 

Ph=pi*Deq;                       %perimetro molhado (m) - wetted 

perimetro (m)% 
 

At=pi*Deq^2/4;                   %area transversal do canal (m^2) - 

cross sectional (m^2)% 
 

Alat=Ph*L;                       %area lateral do canal (m^2) - 

lateral area (m^2)% 

  
%% 
G=160.51;                        %fluxo massico (kg/(m^2.s)) - massic 

flow (kg/(m^2.s)) 
 

g=9.81;                          %aceleração da gravidade - gravity 

aceleration% 
 

Pentrada=7.07*10^6;              %Pressao de entrada (Pa) - inlet 

pression (Pa)% 
 

Tentrada=914;                    %temperatura de entrada (K) - inlet 

temperature% 
 

qcalor=55.4*10^3/Alat;         %fluxo de calor constante no canal 

(Kw/m^2) - constant heat flux into of channel (Kw/m^2)% 
 

velocidadeEntrada=43.391;        %velocidade de entrada do fluido 

refrigerante%                      
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Cpkta=5195;                      %calor especifico constante para o 

helium fornecida pelo KTA - constant enthalpy of the helium give by 

the KTA% 
Hentrada=Cpkta*Tentrada;         %entalpia com base no calor 

especifico dado pelo kta% 
 

hentrada=2748.84;                %coeficiente de transferência de 

calor - convecção% 

  

  
%% 
Temp(1)=Tentrada; 
H(1)=Hentrada; 
P(1)=Pentrada; 

  
V(1)=velocidadeEntrada; 
z(1)=0; 
%% 
densidadeEntrada = zeros(1,5); 
densidadeEntrada(1) =3.7; 

  
%% 
viscosidadeEntrada=4.343*10^-5; 
u(1)=viscosidadeEntrada; 

  
condutividadeEntrada=0.342; 
k(1)=condutividadeEntrada; 

  
Rey(1)=G*Deq/u(1); 
Reynolds=Rey(1); 

  
f(1)=0.316/(Reynolds^0.25); 
fentrada=f(1); 

  
 for i = 1:100 

      

      
     densidadeSaida = densidadeEntrada(i); 

      

      
     Pr(i)=Cpkta*viscosidadeEntrada/condutividadeEntrada; 
     Nu(i)=0.023*Reynolds^0.8*Pr(i).^0.4; 

      

      
     h(i)=Nu(i)*condutividadeEntrada/Deq; 

      
     for j = 1:2 

          
         Psaida = Pentrada - dz*(G^2/dz*((1/densidadeSaida)-

(1/densidadeEntrada(i))) + 

fentrada*G*abs(G)/(2*Deq*densidadeEntrada(i))-densidadeEntrada(i)*g); 

          
         Hsaida = Hentrada + dz/G*(qcalor*Ph/At - 

G/densidadeEntrada(i)*(Psaida-Pentrada)/dz - 

fentrada*G^2*abs(G)/(2*Deq*densidadeEntrada(i)^2)); 

          
         Tsaida = Hsaida/Cpkta; 
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         densidadeSaida=48.14*(Psaida*10^-

5/Tsaida)*(1+0.4446*Psaida*10^-5/(Tsaida^1.2))^-1; 

          
         end 

          
  %%                                
  %Cálculos de temperatura,pressão e velocidades do fluido e 

temperatura da 
  %parede do canal%% 

          
         Vsaida=G/densidadeSaida; 

          
         Twmedio=0; 
         Twmedionovo=1; 

      
     while abs(Twmedio-Twmedionovo)>=0.1 

          
         Twmedionovo=Twmedio; 
         Twmedio=Tsaida+qcalor/hentrada; 
         viscosidadeparede=3.674*10^-7*Twmedio^0.7; 

          

          
     end 

          
%% 

  
P(i+1)=Psaida; 
Tw(i)=Twmedio; 
Temp(i+1)=Tsaida; 
H(i+1)=Hsaida; 

  

  
%% 

  
viscosidadeSaida=3.674*10^-7*Temp(i+1).^0.7; 
condutividadeSaida=2.682*10^-3*(1+1.123*10^-3*P(i+1)*10.^-

5)*Temp(i+1)^(0.71*(1-2*10^-4*P(i+1)*10.^-5)); 

  
u(i+1)=viscosidadeSaida; 
k(i+1)=condutividadeSaida; 

  
V(i+1)=Vsaida; 
zmedio(i)=dz*(i-1/2); 
z(i+1)=dz*i; 

  
h(i+1)=h(i); 
densidadeEntrada(i+1) = densidadeSaida; 

  
Rey(i+1)=G*Deq/u(i+1); 
ReynoldsSaida=Rey(i+1); 

  
Pr(i+1)=Cpkta*u(i+1)/k(i+1); 
Nu(i+1)=0.023*ReynoldsSaida^0.8*Pr(i+1).^0.4; 
f(i+1)=0.316/(Rey(i+1)^0.25); 
fsaida=f(i+1); 
fentrada=fsaida; 

  
Tentrada=Tsaida; 
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viscosidadeEntrada=viscosidadeSaida; 
condutividadeEntrada=condutividadeSaida; 
Reynolds=ReynoldsSaida; 

 
Pentrada=Psaida; 
Hentrada=Hsaida; 

  
 end 

  

  
%%Representações finais%% 

  
%Twkta - temperatura da parede do canal% 
figure(1) 
plot(zmedio,Tw,'*--') 
title('Distribuição da temperatura da parede do canal ao longo de todo 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Temperatura (K)'); 

  
%Temperatura do fluido% 

  
figure(2) 
plot(z,Temp(1:101),'*--') 
title('Distribuição da temperatura do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição do canal (m)'); 
ylabel('Temperatura (K)'); 

  
%Pressão do fluido% 
figure(3) 
plot(z,P(1:101),'*--') 
title('Distribuição de pressão do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Pressão (Pa)'); 

  
%Velocidade do fluido% 
figure(4) 
plot(z,V(1:101),'*--') 
title('Distribuição de Velocidade do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Velocidade (m/s)'); 

 

B.2  ANÁLISE UTILIZANDO OS VALORES FORNECIDOS PELO 

REFPROP 

 

%Comportamento termofluidodinâmico do refrigerante gás hélio em canal 

típico de reator VHTGR de bloco prismático - thermofluidodinamic 

behaviour of gas 
% helium in coolant channel of block prismatic VHTGR reactor% 
clc 
clear 

  
%% 
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%Dados de entrada - parâmetros geométricos% 
L=7.93;                          %altura do canal (m) - lenght of the 

channel (m) 
 

Deq=1.558*10^-2;                 %diâmetro equivalente do canal (m) - 

Hydraulic diameter of the channel (m)% 
 

Ph=pi*Deq;                       %perímetro molhado (m) - wetted 

perimetro (m)% 
 

At=pi*Deq^2/4;                   %area transversal do canal (m^2) - 

cross sectional (m^2)% 
 

Alat=Ph*L;                       %area lateral do canal (m^2) - 

lateral area (m^2)% 
 

n=100;                           %numero de volumes de controle - 

number of control volumes% 
 

dz=L/n;                          %altura de cada intervalo (m) - 

lenght of each volume (m)% 

  
%% 
%Dados de entrada - parâmetros de operação% 

  
G=160.51;                                                        

%fluxo massico (kg/(m^2.s)) - massic flow (kg/(m^2.s)) 
 

g=9.81;                                                          

%aceleração da gravidade - gravity aceleration% 
 

Pentrada=7.07*10^6;                                              

%Pressao de entrada (KPa) - inlet pression (KPa)% 
 

Tentrada=914;                                                    

%temperatura de entrada (K) - inlet temperature% 
 

qCalor=55.4*10^3/Alat;                                           

%fluxo de calor constante no canal (Kw/m^2) - constant heat flux into 

of channel (Kw/m^2)% 
 

fluido='helium';                                                 

%definição da substância - setting substance% 
 

Hentrada=refpropm('H','T',Tentrada,'P',Pentrada/10^3,fluido);    

%%entalpia de entrada dada pelo refprop - inlet enthalpy gived by 

Refprop%% 
 

velocidadeEntrada=43.391;                                        

%velocidade de entrada do gás - gas inlet velocity% 
 

hentrada=2748.84;                                                

%coeficiente convectivo de transferencia de calor - convective heat 

transfer coefficient% 

  
%completar matriz - completing matrice% 
%% 
Temp(1)=Tentrada; 
P(1)=Pentrada;                                                        
H(1)=Hentrada; 
Vel(1)=velocidadeEntrada; 
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z(1)=0; 
%% 
densidadeEntrada = zeros(1,5); 
densidadeEntrada(1) =refpropm('D','T',Tentrada,'H',Hentrada,fluido); 

  
%% 
Cpentrada=refpropm('C','P',Pentrada/10^3,'H',Hentrada,fluido); 
Cp(1)=Cpentrada; 

  
viscosidadeEntrada=refpropm('V','H',Hentrada,'P',Pentrada/10^3,fluido)

; 
u(1)=viscosidadeEntrada; 

  
condutividadeEntrada=refpropm('L','H',Hentrada,'P',Pentrada/10^3,fluid

o); 
k(1)=condutividadeEntrada; 

  
Rey(1)=G*Deq/u(1); 
Reynolds=Rey(1); 

  
f(1)=0.316/(Reynolds^0.25); 
fentrada=f(1); 

  
 for i = 1:100 

      

      
     densidadeSaida = densidadeEntrada(i); 

      

      
     Pr(i)=Cp(i)*viscosidadeEntrada/condutividadeEntrada; 
     Nu(i)=0.023*Reynolds^0.8*Pr(i).^0.4; 

      

      
     h(i)=Nu(i)*condutividadeEntrada/Deq; 

      
     for j = 1:2 

          
         Psaida = Pentrada - dz*(G^2/dz*((1/densidadeSaida)-

(1/densidadeEntrada(i))) + 

fentrada*G*abs(G)/(2*Deq*densidadeEntrada(i))-densidadeEntrada(i)*g); 

          
         Hsaida = Hentrada + dz/G*(qCalor*Ph/At - 

G/densidadeEntrada(i)*(Psaida-Pentrada)/dz - 

fentrada*G^2*abs(G)/(2*Deq*densidadeEntrada(i)^2)); 

          
         Tsaida = refpropm('T','H',Hsaida,'P',Psaida/10^3,fluido); 

          
         

densidadeSaida=refpropm('D','P',Psaida/10^3,'H',Hsaida,fluido); 

          
         end 

          
  %%                                
  %Cálculos de temperatura,pressão e velocidades do fluido e 

temperatura da 
  %parede do canal%% 
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         Vsaida=G/densidadeSaida; 
         Twmedio=0; 
         Twmedionovo=1; 

      
     while abs(Twmedio-Twmedionovo)>=0.1 

          
         Twmedionovo=Twmedio; 
         Twmedio=Tsaida+qCalor/hentrada; 
         

viscosidadeparede=refpropm('u','P',Pentrada/10^3,'H',Hentrada,fluido);      

          

          
     end 

          
%% 

  
P(i+1)=Psaida; 
Tw(i)=Twmedio; 
Temp(i+1)=Tsaida; 
H(i+1)=Hsaida; 

  

  
%% 

  
viscosidadeSaida=refpropm('V','T',Tsaida,'P',Psaida/10^3,fluido); 
condutividadeSaida=refpropm('L','T',Tsaida,'P',Psaida/10^3,fluido); 
Cpsaida=refpropm('C','P',Psaida/10^3,'H',Hentrada,fluido); 

  
u(i+1)=viscosidadeSaida; 
k(i+1)=condutividadeSaida; 
Cp(i+1)=Cpsaida; 

  
Vel(i+1)=Vsaida; 
zmedio(i)=dz*(i-1/2); 
z(i+1)=dz*i; 

  
h(i+1)=h(i); 
densidadeEntrada(i+1) = densidadeSaida; 

  
Rey(i+1)=G*Deq/u(i+1); 
ReynoldsSaida=Rey(i+1); 

  
Pr(i+1)=Cp(i+1)*u(i+1)/k(i+1); 
Nu(i+1)=0.023*ReynoldsSaida^0.8*Pr(i+1).^0.4; 
f(i+1)=0.316/(Rey(i+1)^0.25); 
fsaida=f(i+1); 
fentrada=fsaida; 

  

  
viscosidadeEntrada=viscosidadeSaida; 
condutividadeEntrada=condutividadeSaida; 
Reynolds=ReynoldsSaida; 
Cpsaida=Cpentrada;  
Tentrada=Tsaida; 
Pentrada=Psaida; 
Hentrada=Hsaida; 

     
end 



78 
 

%%Representações finais%% 

  
%Twkta - temperatura da parede do canal% 
figure(1) 
plot(zmedio,Tw,'*--') 
title('Distribuição da temperatura da parede do canal ao longo de todo 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Temperatura (K)'); 

  
%Temperatura do fluido% 

  
figure(2) 
plot(z,Temp(1:101),'*--') 
title('Distribuição da temperatura do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição do canal (m)'); 
ylabel('Temperatura (K)'); 

  
%Pressão do fluido% 
figure(3) 
plot(z,P(1:101),'*--') 
title('Distribuição de pressão do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Pressão (Pa)'); 

  
%Velocidade do fluido% 
figure(4) 
plot(z,Vel(1:101),'*--') 
title('Distribuição de Velocidade do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Velocidade (m/s)'); 

 

B.3 ANÁLISE UTILIZANDO OS VALORES MÉDIOS DAS 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

 

%%Comportamento termofluidodinâmico do refrigerante gás hélio em canal 

típico de reator VHTGR de bloco prismático - thermofluidodinamic 

behaviour of gas 
%%helium in coolant channel of block prismatic VHTGR reactor%% 
clc 
clear 

  
%% 
%Dados de entrada - enter data% 
L=7.93;                          %altura do canal (m) - lenght of the 

channel (m) 
 

Deq=1.558*10^-2;                 %diametro equivalente do canal (m) - 

Hydraulic diameter of the channel (m)% 
n=100;                           %numero de volumes de controle - 

number of control volumes% 
 

dz=L/n;                          %altura de cada volume de controle 

(m) - lenght of each control volume (m)% 
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Ph=pi*Deq;                       %perímetro molhado (m) - wetted 

perimetro (m)% 
 

At=pi*Deq^2/4;                   %area transversal do canal (m^2) - 

cross sectional (m^2)% 
 

Alat=Ph*L;                       %area lateral do canal (m^2) - 

lateral area (m^2)% 

  
%% 
G=160.51;                        %fluxo mássico (kg/(m^2.s)) - massic 

flow (kg/(m^2.s)) 
 

g=9.81;                          %aceleração da gravidade - gravity 

aceleration% 
Pentrada=7.07*10^6;              %Pressão de entrada (Pa) - inlet 

pression (Pa)% 
 

Tentrada=914;                    %temperatura de entrada (K) - inlet 

temperature% 
 

qcalor=55.4*10^3/Alat;           %fluxo de calor constante no canal 

(Kw/m^2) - constant heat flux into of channel (Kw/m^2)% 
 

 

Cpkta=5195;                      %calor especifico constante para o 

helium fornecida pelo KTA - constant enthalpy of the helium give by 

the KTA% 
 

Hentrada=Cpkta*Tentrada;         %entalpia de entrada do gás hélio - 

gas helium inlet enthalpy% 
 

hentrada=2814.16;                %coeficiente de transferência de 

calor - convective heat transfer coefficient% 

  

  
%% 
Temp(1)=Tentrada; 
H(1)=Hentrada; 
P(1)=Pentrada; 

  

  
z(1)=0; 
%% 

  
densidadeEntrada=3.122;   
viscosidadeEntrada=4.905*10^-5; 

  
condutividadeEntrada=0.386; 
Reynolds=51221.91; 
 f_atrito=0.0210; 

  
  

 

for i = 1:100 

      
     Pr=0.660; 

     Nu=113.991; 
     h=2814.16; 
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         Psaida = Pentrada - 

dz*(f_atrito*G*abs(G)/(2*Deq*densidadeEntrada)-densidadeEntrada*g); 

          
         Hsaida = Hentrada + dz/G*(qcalor*Ph/At - 

G/densidadeEntrada*(Psaida-Pentrada)/dz - 

f_atrito*G^2*abs(G)/(2*Deq*densidadeEntrada^2)); 

          
         Tsaida = Hsaida/Cpkta; 

         

             
         Vsaida=G/densidadeEntrada; 

          
         Twmedio=0; 
         Twmedionovo=1; 

      
     while abs(Twmedio-Twmedionovo)>=0.1 

          
         Twmedionovo=Twmedio; 
         Twmedio=Tsaida+qcalor/hentrada; 
         viscosidadeparede=3.674*10^-7*Twmedio^0.7; 

          

             
 end 

          
%% 

  
P(i+1)=Psaida; 
Tw(i)=Twmedio; 
Temp(i+1)=Tsaida; 
H(i+1)=Hsaida; 

  
%% 

  
zmedio(i)=dz*(i-1/2); 
z(i+1)=dz*i; 

  
h(i+1)=h; 

  
Tentrada=Tsaida; 
Pentrada=Psaida; 
Hentrada=Hsaida; 
 

end 

 
 

%%Representações finais%% 

  
%Twkta - temperatura da parede do canal% 
figure(1) 
plot(zmedio,Tw,'*--') 
title('Distribuição da temperatura da parede do canal ao longo de todo 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Temperatura (K)'); 
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%Temperatura do fluido% 

  
figure(2) 
plot(z,Temp(1:101),'*--') 
title('Distribuição da temperatura do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição do canal (m)'); 
ylabel('Temperatura (K)'); 

  
%Pressão do fluido% 
figure(3) 
plot(z,P(1:101),'*--') 
title('Distribuição de pressão do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Pressão (Pa)'); 

  
%Velocidade do fluido% 
figure(4) 
plot(z,Vsaida,'*--') 
title('Distribuição de Velocidade do fluido refrigerante ao longo do 

canal:'); 
xlabel('Posição no canal (m)'); 
ylabel('Velocidade (m/s)'); 

 


