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Resumo

Foram feitos estudos de cr-i.ticalidade a. soluções

aquosas de Nitrato de Urânio e nitrato de Plutonic. Para o

composto de urânio utilizou-se três códigos básicos.: GAí'T;.:C-

II, DTF-IV e o KENO-IV. Como refletor usou-ce ár;ua e os rcsul

ttidos >áos diferentes côái>jos foran analizarlos e comparados

com o Handhuch zur Fritil.-.litat. As moções cie choc-.iĉ éíraH ge-

radas pelo CiAI'TEC-II^o a cjaemotria—ejr3rífî gj.-ea. 'T'"'

^-tiõ È5Fninão composto variou-sn a espessura do recipi

.-.i.te com Í7.\trato de Plutonio mmavgeorietr ia retanqalcr e re-

fletor de concreto. Galoulou-se- a constante de nu2jiplicação

. a biblioteca do GAMTEC-TI e KEITO-IV. O Ò resulta -

cios aprese<.tani bastante diferenças.

Ir trodução

O estudo de criticalidade. é extremamente importante

una vez que prntendemos estocar, reprocessar e transportar ma

'.erial fi^sil em misturas, A prevenção de acidentes se far.

necessária. Existe uraa 'Tama de situações típicas a serem et>-

tudadas e isto c foito de cluas naneíras: a) utilizando-se cc-

digos já bem estabelecidos e bastante usados nos principais

laboratórios do mundo, ou b)realizando-se experiências ruan-

âr. possível, para levantamento destes dados. ><'ormalmente t=.is

resultado?; experimentais cão crucians para validar cõcügos CM

uso, cora isto ar.iplia-se seu uso cn situações diversas. !íeste

trabalho procurou-se contribuir com iais alguns dados parn

esta grande variedade de casos em estudo.

0 coroamento mais espetacular de todos estes esfor-

ços está no exemplo alemã , de não ter registrado nenhum

acidente, até hoje. em seu território.

Descrição Rápida dos Códigos Usados

Na geração da« constantes de multigrupo utilizou-
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sc o GArTKC-JI. T'ste código possui muitas opções,entre as

destaca-so: ar; constantes do qrupo térmico são obtidas através

do (1) espectro de Uinner-frilkins pdra i^derador leve, (2) es-

pectro cie V:ilJ ins para moderador nesado r. d-i (3) distribuição

Maxv.-clliana. A opção foi para a primeira.

Para a faixa de energia epitêrm.i ca tem-se a distri-

buição descrita pela aproximação p. e R, da eauaoão de

Boltzmann. Optou-se pela D... A P ressonâncias de absorgJo são

calculadas pelo mo Lodo de Adler-Hordheiiii.

Wos cálculos de criticalidads dois códigos focam era-

pregados. 0 DTT-IV e o KENO-JV. 0 prime:'ro resolve numerica-

mente pelo métc.do £ a equação de transporte de neutrons na

formulação multigrupo e unidJTTi^.nsional nac três c,comct\ias ,pla_

na, cilíndrica - esférica. O segundo é tn programa baseado no

i".5todo Je "lonte Cario para a resolução da equação de. transpor-

te para nertrcui na formulação nultigrupo. P. extremamente fle-

xível nara cá leu Its em arranjos tridiraenuior.ais completos.

CÁLCULOS EFETUADOS

Utilj ̂ ou-se os três códigos nos cálculos feitos com

o Nitrato de Urânio em solução aquosa. C:>m geometria <:ilíadri-

ca procurou-se o diâmetro critico. A formula química deste com

posto é ÜO,{MO,)-GII.,0 e sua densidade teórica é 2 807 g/cc. O

enriquecimento usado foi 100%. A título de comparação plotou-

se a densidade de urânio na r-olução versus H/U. A concordância

com os valores forr.acidos pelo TI7.K foi cvcelente (ver f.'g. I) e

garante que as condições de cèlculos sejam as mòsnas, pelo

menos no que tange as densidac^s atônica dos materiais. Foram

usados 16 grupos de energia sendo o grupo térmico limitado por

0.625 ev. Circundando a risturu homogêne£ do nitrato de Urânio

havia uma segunda região representando um refletor. O diâmetro

cfítjco foi determinado via DTF-TV e KET7C-IV. Aproveitou-se p̂ _

ra. r.ostrar-ye a convergência Co resultado e:m função do tama-

nho da malha escolhida quando o código eu. uso era o primeiro.

Mo caso de "itrato de Plutônio, tanto a geometria e

o parrbrietro de busca eram diferentes. A fig. 2 apresenta o es-

quema do sistema usado como bape de cálculo. O refletor era o

concreto com uma. comnonicão fornecida nela biblioteca do KENO-
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IV. A sii.iUlação do recipiente foi feita utilizando-se ura aço

também supri cia pela biblioteca do código. A tabela I abaixo

mostra os rrvVceriais coin suas respectivas densidade.• e composi -

ção.

rjp. j

f

f.istura

304

Stainless

Steel

Concreto

Ordinário

Densidade

g/cc

7.9

2.37

Densidade Atômica

átomos/barn. cm

C=3.16(-4);Cr=1.64(-2)

Kn=1.7(-3);Fe=6.n3(-2)

Ni=6.4(-3);Si=1.69(-3)

H=1.48(-2);C=3.814(-3)

0=4.3 5(-2);Ca=1.15(-2)

Si=S.ri(-3) ;Mg=5.87(-4)

Fe=1.9 (-4) ;Al--7.35(-4y

A solução de plr.tônio era fixa no vrilor de 0.25 g de

Tu por cm . Admitiu-se h?^er 5% de Pu-240. Calculou-se a cons-

tante de multiplicação cintiva para algumas espessuras do reci-

piente utilizando a biblioteca do GAMTEC-II e a do próprio

FENO-IV. Com ist:o poíü-üa averigiiar a influência,nos resultados

de bibliotecas diferentes.

Resultados e Conclusões

A fig. 3 exibe resultados do Nitrato de Urânio. Poda-

mos notar qv.e a escala da ordenc.de* está bem ampliada para que

fosse possível ver a diferença com rlguma nitidez dos valores

fornecidos pelos códigos. Fjn escale, logarítmica a diferença fi-

ca imperceptível.

A razão de usar-se um sistema simples nomo este ê que

permite una comparação a nível de métodos de resolução da equa-

ção de transpor+T visto que o DTF-IV não pod'j ser usado em si-

tuações complexas, por ser um código unidimensional na parte

espacial. A constante de multiplicação efetiva média fornecida

p.=;lo KENO-IV foi de 0.98007 + 0.0Í22. Esta variação representa

aproximadamente 2% do valor médio da constant»» de multiplicação.

Sendo assim, aqueles diâmetros criticos fornecidos por este có-
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digo não devem ser interpretados como um valor exato e sim um

valor intermediário para o qual o ¥ ^ estivesse dentro daquele

intervalo. Note bem que a biblioteca usade. foi a niePita em am-

bos os casos. Na fig. 4 podomos ver que a partir de um certo

valor do núm&ro de intervalos usado na d.D.s cretin ação espacial

no DTF-IV, o resultado torna-se independente dos mesmos e ra-

pidamente atinge o valor assintótico. A variação do número de

intervalos ê feita no combustível.

A fig. 5 apresenta uma curva dn densidade de Pu na

solução versus H/Pu para o segundo sistema estudado. Podemos

notar que surgea discrepancies em relação ao HZK a medida que

caminhamos para valores prõxinos a concentração do Nitrato de

Pu puro. Esta pequena discordância ainda não foi explicada mas

ti influência nos resultados nu-> deve ser grande e caso fosse ,

apareceria apenas para valores altos de concentração do nitra-

to.

Na f-i-.j. 6 aparece o valor d,i constante de. multiplica_

ção ef»tiv3 do i isvema em função da espessura do recipiente do

nitrato. A diferença de valores qua ido utilizamos bibliotecas

diferentes ê nítida. A v iriação ê suficientemente grande; para

atribuirmos ura peso maior ao fato de estnrmos usando bibliote-

cas diferentes. Em todos os pontos foi usado um mlmerc alto de

histórias, em torno de trinta mil. Aproximadamente cem gerações,

oada una cun trezentos neutrons. 0 conjunto de seyões de che-

que erra o de Hansen Roach com 16 grupos do energia. Em trabalho

experimental de arranjos críticos de cilindros com urânio

(93.2% enrq.), o uso do KENO con este conjunto de seções de cho

que reproduziu os resultados experimentais com uma precisão de-

terminada pelo número de histórias (-̂ ÍO5) . Portanto na área de

segurança de criticalidade o código KENO constitui um ruãtodo vã

lido. Sendo nosso caso o plutônio, e devido a ausência cie resul

tados experimentais, os esforços deveri ser dirigidos para a atu

alizasão das bibliotecas,e termos resultados mais confiáveis.



10

ti
o

c

c
'fi l i 1 .,-1

c
1(0
L
C

c

10,-2

10"

Nitrcto de Hrânic

Handbuch zur Kritikalitat

Nos.sos Cálculos

Fig.



1
_ Mo-

Bibliogrnfia

/I/ GAMTEC-II : A Code for Generating Consistent Multigroup

Constants Utilized in Difusion and Transport Calculation"

BNWL-35 , Marco/1965

I.. L. Carter, C. R. Richer, C. E. Hughey

/?./ DTF-IV : A. FORTRAN-IV Program for Solving the multigroup

Transport Equation with >Anisotrop:5. c Scattering

K. D. Lathrop

University of California

Los Alamos, New Mexico, 15 July 1965

/ 3 / KENO-IV : An Improved Monte Carlo Cr i t i c a l i t y Program

L. M. Pe t r i e , N. F, Cross

Oak Piclge National Laboratory - líovcünber 1975

/-I/ Handbuch zui Kritikalitf.it 'GRS ) - vol I I e I I I

/ 5 / Cri t ical Three-Dijnsnsio-.al i r ray t of U(93.2)-Mecal Cylinders

J . T. Thomas

Nuclear Science and Engineering: 5?, 350-359(1973)



ion. cm

PuNH

2o. cm
4

aco

concreto

Flq. 7.

inn. cm

U l

cJP

13
C
1

\ J
•i»
O

vo
dp

C
1

W

CO
O
M
C

£)1
O

o
•
to
U i

N)

X

NJ

3
r

.r:
o
o



1

C

15.

14.

.0

10.

\

Nitrato do Urânio(100%onrq)

16 grupos de energia

Refletor: ãoua(^Ocn)

A GJVMTEC-TÍENO

.4

Fig. 3

1.0 1.2
g n/cc

Solução i 0.2 g ü/cc

10 20 30 4d 50 fif) 70 RO 90 100

N9 de intervalos
Fig. 4

I



1

I



Constante de Multiplicação Efetivo
-3 O o
• ' •

•J 00 O


