
116

UMA NOVA FORMULAÇÃO PARA O PROBLEMA DA

HOMOGENEIZAÇÃO DA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL

Yung-An Chao* e Aquilino Senra Martinez**

I. INTRODUÇÃO

Para realizarmos um cálculo de célula preciso, deve-

mos resolver numericamente a equação de transporte de neutrons na

célula. Em geral, algumas hipóteses simplif icadoras são utilizja

das. Como por exemplo a hipótese de assumir o núcleo do reator

infinito. 0 desconhecimento do fluxo, ao longo do reator, nes-

ta fase do cálculo é a razão para se usar esta hipótese.

Existem dois formalismos da equação de transporte, o

integral e o integro-diferencial. Em cada um deles, outras sim-

plificações são realizadas. Por exemplo no formalismo integral,

o espalhamento dos neutrons no sistema laboratório é considera-

do isotrõpico. Isto implica . em uma simplificação do "kernel"

de transporte, permitindo o uso da teoria da probabilidade de

colisão para a solução da equação.

É freqüente se realizar, em ambos os formalismos, a-

proximações para o cálculo das integrais de moderação. Das mais

1
conhecidas destacamos a aproximação de Greuling-Goertzel , que

assume a moderação continua em todo o intervalo de energia. Es-

ta aproximação acarreta numa redução do tempo de computação.
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Esta discussão inicial serve para mostrar que o flu-

xo obtido da equação de transporte de neutrons, em geral, tam-

bém não é exato. Uma precisão maior da solução acarretaria, en-

tre outros fatores, no aumento do tempo de processamento, o qual

já ê considerável. A razão para este aumento é a necessidade em

se usar o modelo da moderação discreta, de seções de choque pori

to a ponto, e da inclusão da anisotropia no LAB., entre outros

aspectos.

Com o fluxo <TKF,'E) calculado, para uma dada composição

e temperatura da célula, podemos obter os parâmetros homogêneos

equivalentes da célula. Isto ê feito através da simples pondera

ção, das seções de choque de todos os isõtopos, no fluxo calcu-

lado,

- K , J'
\ V

Estas seções de choque são posteriormente corrigidas para le-

var em conta o fato que o reator é finite Em geral as equações

P são resolvidas para tal finalidade, onde a dependência espa-

2

ciai é expressa em termos do "buckling" B .

Lembramos que caso exista uma mudança na composição

ou da temperatura da célula, todo o processo de cálculo deve ser

repetido.

A variação da composição ocorre continuamente ao lori

go do tempo de vida do reator. Isto portanto torna o processo do

cálculo de célula repetitivo e por conseguinte oneroso.
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II. MÉTODO DA SEÇÃO DE CHOQUE "BACKGROUND"

No método por nõs desenvolvido e que apresentaremos

neste artigo, destacamos o fato de não ser necessário repetir o

cálculo de célula, para diferentes composições e temperatura,co

mo sendo a principal vantagem sobre os métodos convencionais. A

idéia básica do método foi originalmente proposta para reatores

2

rápidos por Bondarenko . As tentativas anteriores, realizadas

por outros pesquisadores , para e.-jtender o método, proposto por

Bondare;iko,para os reatores térmicos não foram bem sucedidas.

0 método de Bondarenko ê também descrito na literatu

ra como o método da seção de choque "background". Isto porque as

seções de choque de todos os isõtopos, exceto aquele para o qual

desejamos calcular as taxas de reação e seções de choque médias,

são representadas por uma seção de choque "background", £jb , in

dependente da energia.

0 método da seção de choque "background" é baseado no

teorema da Equivalência para a determinação dos parâmetros da cé_

lula homogênea equivalente. Tal teorema é uma conseqüência do u

so da aproximação de Wigner para a probabilidade de escape a res

sonância. O uso desta aproximação para reatores rápidos é acei-

tável, devido ao fato que o livre caminho médio do neutron é

maior do que o diâmetro da barra de combustível. Logo um trata-

mento menos preciso da heterogeneidade, pouco ou quase nada afie

ta os resultados.

No entanto para reatores térmicos a aproximação de

Wigner para a probabilidade de escape, que conduz a erros de

5% a 10% nas taxas de reação, não é uma boa aproximação. Varias

modificações foram propostas no sentido de tornar mais precisa a
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aproximação de Wigner. No entanto quando introduzidas no método

da seção de choque "background", tornavam-no bastante complexo,

com uma série de parâmetros ajustáveis que tiravam as duas prin

cipais características do método; simplicidade e generalidade.

A fim de solucionar o problema acima citado propuss£

4 5 ~
mos ' recentemente duas aproximações para a probabilidade de ejs

cape, baseada na expansão em momentos. Verificamos ser a segun-

da proposta a mais apropriada para o método da seção de choque

"background". Pela simples razão de conduzir a um método de cál̂

culo mais simples e mantendo a mesma precisão. Esta aproximação

5
conduziu a seguinte expressão para a probabilidade de escape

a ressonância,

( 2 )

ri / rl e m b r a n d o q u e t a n t o P.? e PT s a o f u n ç õ e s d e L, IL^. A a p r o x i m a ç ã o

d e W i g n e r é

O )

sendo £{.(£) a seção de choque macroscópica total do combustível

e T-ÍÍ o inverso do comprimento de corda média da região de combus

tivel.

É possível verificar que quando a expansão (2) é

truncada no terceiro termo (N=2) o erro introduzido pela aprox_i

mação é igual ou menor a 1%.

Antes de descrever em detalhes o nosso método, vamos

fazer um breve resumo do método da seção de choque "background".
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Vamos supor que a célula é composta de duas regiões, uma de com

bustivel e outra de moderador. Usando aproximação de fluxo "flat"

em cada região, a aproximação N.R para o termo do moderador e a

Relação de Reciprocidade, podemos escrever a equação de balanço

de neutrons no combustível, da seguinte forma

t

Bondarenko propôs a seguinte definição para a seção de choque

choque "background",

li = 5 I /" (5)

sendo iu é a seção de cheque potencial do isõtcpo d,que não seja o isó

topo A, o qual é representado pela verdadeira seção de choque.

No método original da seção de choque background foi suposto

que a aproximação NR era válida também para a integral da equa-

ção (4), e que a probabilidade de espeape a ressonância Pf era

dada pela aproximação de Wigner, P . Resultava então o seguinte

espectro de neutrons para a região de combustível,

Na equação anterior a seção de choque background foi redefinida

para incluir a dependência na geometria, isto ê

Zo =
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III. O NOVO MÉTODO DE HOMOGENEIZAÇÃO

Para o uso do método da seção de choque background em

reatores térmicos, duas aproximações usadas na seção anterior de_

vem ser eliminadas. Pela simples razão que elas não são aceitá-

veis no cálculo da célula de reatores térmicos. Referimo-nos a

aproximação NR para as ressonâncias do combustível e a aproxima-

ção de Wigner para Pf.

Redefinimos a seção de choque background por achar

que ela não refletia adequadamente a realidade física, quando um

dos isótopos _i tem absorção constante em todo o grupo de energia.

No nosso método,

l+A * (.8)

sendo Z--(L-) O valor médio da seção de choque macroscópica total,

do isótopo i, no grupo de energia.

Devido as modificações propostas, vamos reanalisar to

do o problema para determinar uma nova metodologia de cálculo. Re_

centemente desenvolvemos um método para uma célula com duas re-

giões (combustível e moderador). Nele usávamos a aproximação da

equação (.2) para Pf. Os resultados apresentavam excelente preci-

são, contudo verificamos ser possível simplificar ainda mais o

método, mantendo quase a mesma precisão. A principal conseqüência

a desta nova formulação é que conduz apenas a dois termos para-o

espectro de neutrons.

Continuaremos usando a aproximação de "flat-flux" na

8
célula. Esta aproximação, segundo estudos recentes , ê bastante

precisa. Consideremos a célula com duas regiões, combustível e mo

derador. Usando a aproximação NR nas ressonâncias do moderador e
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a Relação de Reciprocidade entre o moderador e o combustível,te

remos:

Verificamos ser mais importante estabelecer uma aproximação pa-

ra [P.p/(l~P.p) ] £.. (E) do que individualmente para Pf- Propomos

então a seguinte expansão,

1 - fj do)

O coeficiente "^ é constante e seu valor numérico depende apenas

da geometria. A correção c é dependente da energia, mas não a ex

plicitamos na equação (10) para manter uma notação simples. Usan

do a definição da seção de choque background dependente da geonu2

tria (S =£, + I ) e a eg.(10), podemos reescrever a equa-

ção (9) da seguinte forma,

4-
t'«b)*' E E

(11)

Da forma em que se apresenta a equação (11) não perrai

te encontrar uma solução dependente em Zo e T, como se obtém no

método da seção de choque "background". Contudo não podemos sim-

plesmente substituir a segunda integral por Z^^/E como foi

feito anteriormente. Primeiro porque a aproximação NR não é acejl.

tãvel, segundo porque existe um problema de normalização do es-

pectro que faz com que não seja simplesmente l/E. Isto é devido

a absorção constante dos isõtopos incluídos na seção de choque
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"background".

Para escrever a equação (.11) na forma apropriada pa-

ra a generalização do método da seção de choque "background" pro

cedemos da seguinte maneira. Admitimos que a segunda integral e

o termo I^/E eram iguais a um valor o(&)/ E . Usando os valores

médios o e ^ , de c(c) e ç respectivamente, conseguimos obter a

seguinte equação:

€
"E

sendo que

f íe) = <£ + € (i (E)
i 2^+i i (13,

O valor de E é simplesmente o valor médio de c no grupo de e-

nergia considerado. Já a determinação de o exigiu um cálculo

mais detalhado. Resolvemos analiticamente a equação (11) para

o caso em que todos os isótopos tem seção de choque constante e

obtivemos sua solução f> . O mesmo foi realizado na equação (12),

resultando na solução J> . Contudo neste caso, em que todas as

seções de choque são constantes na energia, a relação (13) pas-

sa a ser exata. Por conseguinte pudemos obter o ,

d = £ . •»- ' (14)

Procedendo, a partir da equação 12, de forma análoga

ao da referência 7, obtivemos que o espectro de neutrons no com

bustivel ê dado por

( 1 5 )



onde Y e <f> são soluções das seguintes equações

1 -^A)t t (16)

+2;

Observemos que o espectro da equação (15), apôs inte

grado na energia dependera apenas de dois parâmetros, £ 0 e T. Ebr_

tanto conseguimos desenvolver um formalismo em que basta resol-

ver as equações (16) para diferentes seções de choque "back-

ground" io e temperaturas T e geraremos duas tabelas, para as

seções de choque médias (ou taxas de reação) do isõtopo A. Caso

mude a composição ou a temperatura da célula, não ê necessário

repetir o processo de cálculo, basta que se façam interpolaçoes

nas tabelas para os valores de Z o e T relativos a nova coiriposjL

cão e temperatura da célula.

IV. INCLUSÃO DO EFEITO DANCOFF

A formulação apresentada nas seções anteriores é pa-

ra uma célula de combustível isolada. Na realidade não temos tal

situação no núcleo de um reator. 0 que existe ê um conjunto de

células,acarretando que um neutron que escape da-região de com

bustível de uma célula pode passar para uma região de combustí-

vel de outra célula. Tal fenômeno modifica a probabilidade de

escape P_, devido ao aumento do comprimento de corda média efe-

tiva da região de combustível. Isto eqüivale a redução da seção

de choque efetiva Lz . Logo teremos: "
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sendo £A = i^U-w e P* e p* as probabilidades de escape exata

e de Wigner, incluindo o efeito Dancoff.

O espectro de neutrons assume a seguinte forma

2 A .
Sendo r e y as soluções de equações análogas as eq.(16), onde

é substituído por

V. RESULTADOS

Para mostrar a validade do método, resolvemos o sis-

tema da equação (;16) para diversas configurações da célula. Va-

riamos a dimensão, a composição e a temperatura da célula a fim

de comprovar o principio, bem como a exatidão do método. Os nos

sos resultados foram comparados com os gerados pelo código OZMA .

Este código foi desenvolvido para fornecer resultados padrões pei

ra o cálculo de célula.

Na tabela 1 apresentamos os resultados para um dos

muitos casos calculados. Neste caso obtivemos maior percentual

de erro, dai a razão para o apresentarmos neste artigo.

A célula é composta de duas regiões (moderador e com

bustivel). A dimensão e a composição da célula (em um "lattice"

hexagonal) é a seguinte,

raio da região de combustível = 0.5199 cm

pitch distance = 1.9967 cm

densidade do U 2 3 5 = 0.0014349xl0+24núcleos/cn\3

densidade do U 2 3 8 = 0.046395xl0+24núcleos/an3

densidade de O 1 6 = 0.03338xl0+24núcleos/cra3

densidade de H = 0.06676xl0+24núcleos/an7
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A região do combustível é composta de U-metál;e a do

moderador de água.

O coeficiente Dancoff foi calculado em cada grupo

segundo a aproximação proposta na referência 5.
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GRUPO

36

39

41

45

46

ISO'TOPO

u 2 3 8

u 2 3 5

u 2 3 8

u 2 3 5

u 2 3 8

u 2 3 5

u 2 3 8

u 2 3 5

u 2 3 8

u 2 3 5

REAÇAÕ

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTO

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTO

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTO

ABSORÇÃO

ESPALHAMENTC

TAXA DE

A-C

1.65

0.52

0.58

0.31

3.11

1.87

1.86

0.62

2.07

0.95

2.72

0.00

0.83

0.56

0.48

-0.87

1.12

3.92

1.52

1.20

REAÇÃO

WIGNER

-4.03

-4.07

-5.74

-5.20

-5.57

-4.42

-10.14

-9.25

-8.19

-8.11

.-10.86

-11.89

-6.57

-7.62

-11.80

-12.56

-12.01

-6.35

-12.04

-9.92

SEÇÃO DE CHOQUE

A-C

0.70

-0.42

0.23

-0.03

0.47

-0.74

1.15

-0.08

-0.30

-1.38

2.94

0.22

0.24

-0.03

• 1.52

0.15

-2.31

0.39

0.25

-0.07

WIGNER

-1.03

-1.07

-0.64

-0.07

-0.22

0.99

-1.58

-0.60

-0.71

-0.63

0.96

-0.21

0.68

-0.46

1.02

0.14

-4.89

1.23

-2.49

-0.14

TABELA 1 - Erros percentuais em relação aos valores obtidos

pelo OZMA, desprezando a interferência entre res

sonâncias de isótopos diferentes.

Convenção - A-C: presente método

WIGNER: método da seção de choque background

convencional (utiliza aprox. de Wigner)


