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Um estudo foa feito de modo a determinar os pa

râmetros ótimos do novo elemento combustível do Reator Argonau

ta. 0 novo elemento é do tipo vareta tendo como combustível u-

ma mistura de urânio (enriquecido a 19.98%), gjf&fite e baqueli,

te. Os parâmetros a determinar foram: densidade da mistura,por

centagem de urânio na mistura, raio da pastilha, material da

vareta e arranjo dos elementos (passo)«

-A rotina de cálculo consistiu na análise dos

diversos arranjos,utilizando-se os códigos LEOPARD para o cál-

culo de célula e RMAT1D para o cálculo espacial (criticalidade)

a uma dimensão com 4 grupos de energia.. -A escolha de um modelo

simplificado unidimensional deveu-se ao número grande de arran

j^s calculados.)

Finalmente, foi realizado o estudo neutrônico

da configuração atual do Reator Argonauta, utilizando-se os

códigos HAMMER ('célula) , EXTERMINATOR (cálculo a duas dimen -

soes), além do RMATlD. Conhecendo-se a diferença de massacríti

ca entre o cálculo e a realidade, pode-se corrigir a massa crí

tica calchlada papa o nõva.\elemento combustível, assim • como

também podê &e__.djéterminar o fator de correção para os resulta-

dos do cálculo a uma dimensão com relação ao de duas dimensões,

que ê mais preciso.
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I - INTRODUÇÃO

Os atuais elementos combustíveis do Reator Argo

nauta são constituídos de placas de alumínio que envolvem uma

mistura prensada ("cermet") de U-jOg e alumínio em põ (54t36
w/o-

45.64w/o) , com urânio enriquecido e 19,91 w/o. Atualmente estas

placas apresentam problemas, com a perda de ligação do revesti

mento com o "cermet", tor este motivo, pela necessidade de se

trabalhar com o reator em potências de ordem de dezenas de KW e

pelo interesse de se ter elementos do tipo vareta, serão cons-

truídos novos elementos combustíveis para o Reator Argonauta .

Os novos elementos terão como combustível uma mistura de U->0o e
J O

baquelite /!/. A baquelite foi escolhida após estudos feitos

com vários aglomcrantes /2/ e suas propriedades são, após a

calcinação, essencialmente iguais ãs da grafite. A escolha fi-

nal da porcentagem de UJCQ rta mistura, a densidade da mistura,

raio da pastilha, material e espessura do revestimento e o ar-

ranjo das varetas foi baseada no estudo neutrônico que é o mo-

tivo deste trabalho.

II - DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS ÓTIMOS

0 núcleo atual do Reator Argonauta é composto de 6

conjuntos retangulares, cada um com 17 placas de elementos com

bustíveis, separados por cunhas de grafite foimando um quarto

de círculo (figura 1).

Figura 1 - Núcleo do Reator Argonauta.



i r
A idéia ê substituir as placas por varetas for-

mando um arranjo N x 2N (figura 2).
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Figura 2 - Arranjo dos Novos Elementos para N=4.

O número de varetas N determina a distância en-

tre as varetas i e o passo: I
p

2N-1

onde R = raio da pastilha + espessura do revestimento.

Os parâmetros a determinar foram:

- ARRANJO (PASSO)

- PORCENTAGEM DE U-jOg NA MISTURA

- DENSIDADE DA MISTURA

- RAIO DA PASTILHA

- MATERIAL DO REVESTIMENTO

- ESPESSURA DO REVESTIMENTO.

Estes deveriam ser tais que resultas:;em numa mas

sa de U mínima para uma reatividade de 0.5%. O estudo parâme

tricô foi desenvolvido da seguinte maneira: para cada composi-

ção variava-se a densidade e o raio da pastilha, calculando-se

o Keff para cada caso. Ao plotarmos densidade da mistura ver -

sus Kff,foram obtidas curvas para os vários raios.Traçando-se

curvas iso-massa em cima das curvas obtidas, os raios óti-

mos foramdeterminados grãficamente, já que estes eram os que

apresentam os maiores K « para cada massa (figura 3).
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Figura 3 - Determinação Grafica do Raio õtimo.

As faixas'de valores efetuadas para cada parâme

tro foram as seguintes:
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Os arranjos pesquisados foram: 4 x 8, 5 x 10 e

6 x 12.

Como materiais de revestimento estudou-se o alu

mínio, zircaloy-4 e o SS-304 com espessuras que variavam de

0.1 e 1.0mm.

>A massa operacional foi estimada como sendo da

ordem de grandeza da massa atual do Reator Argonauta, que se

situa em torno de 2.0kg. Isto serviu para selecionar, para ca-

da porcentagem de U^Og na mistura, apenas alguns conjuntos raio

da pastilha-densidade,além de t.ascartar o arranjo 4 x 8 que

acarretaria raios muito grandes ou densidades altas,

0 cálculo neutrônico foi feito homogeneizando a

célula e fazendo-se um cálculo espacial a uma dimensão com quâ

tro grupos de energia. A célula era calculada em duas etapas:
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inicialmente homogeneizava -se a célula propriamente dita (combus

tlvel, revestimento e moderador) e para em seguida se fazer u-

ma nova homogeneização de macro-célula composta pelo arranjo de

elementos combustíveis e as cunhas de grafite. Esta última ho-

mogeneização, feita através da teoria de difusão a uma dimen -

são com geometria plana, calculava o fator de desvantagem

(cunha de grafite/elemento combustível), utilizado na

obtenção dos parâmetros equivalentes da macro-célula. A análi-

se espacia1. foi feita a uma dimensão devido ao grande número

de composições a serem calculadas. Isto também influenciou na

escolha do cód:rv~ ie célula. Os códigos utilizados foram o

LEOPARD /3/ OE^. :.Pílula e o RMAT1D /4/ para o calculo espa -

- ciai a uma J >. \ i

As figuras 3 e 4 apresentam resultados para al-

gumas das composições escolhidas e a figura 5 apresenta os re-

sultados destas composições para os vários materiais de reves-

timento. Maiores detalhes sobre os cálculos encontram-se na re

ferência /!/ .

f

A escolha definitiva do raio da pastilha foi fei-

ta dentro do compromisso raio ótimo contra diâmetro comercial

para as varetas.

Em princípio pretende-se adotar para o novo com

bustível:

- MISTURA:

DENSIDADE:

RAIO DA PASTILHA:

FOLGA:

MATERIAL DA VARETA:

ESPESSURA DA PAREDE:

DIÂMETRO EXTERNO:

ARRANJO:

MASSA DE OPERAÇÃO:

60% U 3 O g

40% GRAFITE + BAQUELITE (CALCINADA)

2.65g/cm3

0.315cm

0.005cm

ZIRCALOY-4

0. 5mm

0.74cm

6 x 12

(p = 0.5%) = 2145g

i
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Figura 3 - Determinação do raio ótimo para a composição

60% U3O8 - 40% grafite.
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Figura 4 - Determinação do raio õtimo para a composição

65% U3O8 - 35% grafite
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Estas especificações poderão ainda sofrer alaumas

modificações devido ao método de produção em série das pastilhas.

III - CALCULO A DUAS DIMENSÕES DO ARGONAUTA

De modo a verificar os resultados obtidos no caL

culo do novo elemento combustível do reator Argonauta, foi fejL

ta uma análise mais precisa da configuração atual e futura. E£

ta análise foi feita utilizando-se o código HAMMER /5/ para o

cálculo da célula e o EXTERMINATOR-II /6/ para o cálculo espa-

cial a duas dimensões.

A configuração atual foi calculada para um car-

regamento de 21g de U por cada placa, resultando numa massa

de 2135g. Para a nova configuração, a composição utilizada foi

a de 60% U3O0 - 40% Grafite, com uma densidade de 2.5g/cm ,

raio de 0.315cm,tendo como material de revestimento zircaloy-4

com uma espessura de 0.5mm.

Os resultados da configuração atual para os cal

culos ID e 2D estão na tabela I junto com K -,. obtido experi -

mentalmente para o carregamento de 2135g de U . Os resulta -

dos mostram que o sistema de cálculo apresenta boa concordân -

cia com o resultado experimental, com uma diferença de 2% no

fator de multiplicação« Isto significa uma diferença de 6% na

massa de U^, calculo feito supondo uma relação linear entre o

K -- e a massa de e usando o resultado experimental /l/ de
,35que cada grama de ü representa um acréscimo de 0.011% na rea

tividade, para a configuração atual do reator.

Na tabela II são mostrados os resultados ID e

2D para a nova configuração, indicando uma discrepância de 2%.

Isto mostra que os resultados do sistema LEOPARD-RMAT1D não es_

tão muito fora de realidade com a vantagem de serem mais rápi-

dos e econômicos, permitindo a análise de um número grande de

composições.

" I
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ID

2D

HAMMER
RMAT1D

HAMMER

EXT.

EXPERIMENTAL

1

1

1

K e f f

.00895534

.02976090

.01300000

DIFERENÇA (%)

0 . 4

1.6

(*)

(*) — K /K
cale . exíj'' exp

TAB. I - RESULTADOS DA CONFIGURAÇÃO ATUAL

ID

2D

LEOP-RMAT1D

HAMMER-EXT

0

1

K e f f

. 9 9 9 2 8 7 1

.0142645

AK/K 2 D <%>

1.48

TAB. II - RESULTADOS DOS CÁLCULOS ID e 2D PARA O NOVO ELEMEN

TO.



i f f - 2 :

REFERÊNCIAS;

1. AGHINA, L.O.B. - Os Novos Elementos Combustíveis para o

Reator Argonauta, Nota Técn. IEN Ca ser pu

blicada).

2. DUTRA, P.B. - Estudos de Extrusão de uma Barra Combustível

(U02, Grafite, Ligantes), Nota Técn,DQUI-

01/78, IEN

3. BARRY, R.F. - LEOPARD - A Spectrum Dependent Non-Spatial

Depletion Code for the IBM-7094, WCAP-6058

(1964) .

4. OLIVEIRA/ C.R.E. - Solução das Equações Multigrupo-Difusão

a uma Dimensão por Série de Fourier com

poucos termos, Nota Têcn. - IEN Ca ser pu-

blicada) .

5. HONNECK, H.C. e SUICH, J.E. - The HAMMER System, DP-1064

(1967).

6. VONDY, D.R. e FOWLER, T.B. - EXTERMINATOR-2, ORNL - 4078.

7. STURM, W.J. e DAAVETTILA - ARGONAUT Reactor Databook,ANL-6285.


