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“ Com a utilização do 
HPC (High Performance 

Computing) nós conseguimos 
potencializar o nosso 

trabalho, reduzindo em 
vários níveis de magnitude 

os tempos envolvidos na 
resolução dos modelos de 

fluidodinâmica. Com a ajuda 
da ESSS Argentina e do 

CSC-CONICET, resolvemos 
um modelo que de outra 

maneira não seria possível 
com os nossos recursos 

computacionais atuais.“
Rodolfo Carlevaris

Subgerente de Engenharia  
Nuclear – INVAP

INVAP utiliza ANSYS Fluent em Cluster TUPAC 
para resolver simulação transiente bifásica  
de esvaziamento de um tanque refletor

Por anos, a área nuclear da INVAP depositou sua confiança 
na tecnologia ANSYS como ferramenta fundamental para  
o desenvolvimento de projetos a nível mundial. A capacidade 
das soluções ANSYS de resolver modelos em grandes 
computadores e clusters, assim como a implementação  
do cluster TUPAC pelo CSC-CONICET, permitiram à INVAP 
reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento  
de projeto.

TECNOLOGIA UTILIZADA

Software:

- ANSYS® Fluent™
- ANSYS HPC Workgroup™

Hardware:

- Cluster TUPAC – CSC-CONICET
- 4096 cores AMD Opteron
- 16384 cores Nvidia CUDA
- 8192 GB de memória RAM
- Infiniband QDR

Ao utilizar as ferramentas de simulação computacional da ANSYS, a equipe técnica da INVAP 
pôde prever a curva de esvaziamento do tanque refletor, resolvendo modelos complexos,  
sem a necessidade de construir modelos físicos, o que implicaria em mais custos e tempo
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A INVAP é especializada na concepção e construção de instalações nucleares 
e na prestação de serviços para usinas nucleares, para clientes no mercado 
nacional e internacional. Busca a excelência em todas as etapas de cada 
projeto, desde a concepção até à execução. A matriz da INVAP está localizada 
na cidade de Bariloche, na província Rio Negro, na Argentina.
www.invap.com.ar

Desafio
Diante de possíveis anomalias que podem surgir durante  
o funcionamento de um reator nuclear, como por exemplo, 
falha nos sistemas associados ao arrefecimento, é essencial 
que esses equipamentos possuam mecanismos que permitam 
a rápida parada do reator para garantir a segurança estrutural 
do núcleo e dos seus componentes. Para isso, as instalações 
devem contar com dois sistemas diferentes e independentes 
de desligamento. 

No reator de pesquisa OPAL, existe um sistema principal de 
parada que envolve a inserção de barras de controle no núcleo 
e um segundo sistema que consiste no esvaziamento do 
material refletor, neste caso, água pesada. As características e 
tempos de esvaziamento são críticos para assegurar a correta 
desativação do reator.

A utilização da simulação computacional por meio do código 
CFD do ANSYS Fluent permite a equipe técnica da INVAP 
prever a curva de esvaziamento do tanque, evitando assim 
a necessidade de construir modelos físicos, o que implicaria 
em mais custos e tempo. Por outro lado, é importante para  
a INVAP contar com um modelo validado, para que eles possam 
utilizar a simulação de forma confiável para a concepção  
de futuros projetos.

Solução Implementada
- Utilização do ANSYS Fluent para simular o fluxo bifásico 
água-ar dentro do tanque refletor durante o tempo total  
de esvaziamento.

- Uso de múltiplos recursos computacionais para a realização 
de um estudo de convergência de malha. Foram modelados 
casos de 1.4, 5, 10 e 20 milhões de elementos.

- As simulações dos modelos de menor demanda 
computacional (1.4M e 5M de elementos) foram resolvidos 
em cluster interno da INVAP com 32/64 cores. 

- Os modelos foram validados por comparação com medições 
experimentais em um modelo físico em escala 1:1.

 
É um Centro de Simulação Computacional para aplicações tecnológicas 
do CONICET, órgão dependente do Ministério da Ciência e Tecnologia 
da Argentina. Entre suas funções, destaca-se a gestão do Cluster de alto 
desempenho TUPAC, inaugurado em 2015 para facilitar e potencializar o 
desenvolvimento tecnológico de empresas, setor público e científico por meio 
da utilização da computação de alto desempenho.
www.conicet.gov.ar

Benefícios Alcançados
- Validar o modelo CFD permite a equipe técnica da INVAP 
provar e aperfeiçoar projetos futuros sem a necessidade de 
construir modelos físicos. 

- A utilização de recursos computacionais de alto desempenho, 
como o cluster TUPAC, permite resolver modelos complexos 
como a simulação transiente multifásica em questão. Sem 
a utilização deste recurso seria inviável realizar o estudo de 
convergência de malha.

- A utilização de um cluster externo permitiu à INVAP 
resolver rapidamente as limitações relacionadas aos recursos 
computacionais sem necessitar passar por um processo de 
aquisição interna de novos recursos. Desta forma, otimizaram 
o TCO (Total Cost of Ownership) de equipamentos de 
computação de alto desempenho.

- A equipe ESSS Argentina atuou diretamente com os 
engenheiros do CSC-CONICET para resolver todas as 
questões de instalação e configuração do cluster para facilitar 
o trabalho dos engenheiros da INVAP.


