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1- Sumário

análise da sensi.tividade -de parâmetros in-

tegrais do reator a variações de +10% nos parâmetros de resso-

nância resolvida T dos isótopos férteis e a variações de

+ 10% nos valores de ct(I\ /rf)dos isótopos físseis^do combustí-

vel de um reator tipo PWR. A análise ê feita era espectros tér-

micos e epitirmicos, estes últimos gerados em uma célula de com

busfcível.com baixa razão V /V .

MD sistema HAMMER, com sua biblioteca básica, os progra-

mas interfaces HELP e LTJKE e o código HAMMER, serviu como ba-

se para o estudo. (̂ Cw-̂ Ksjr*.)

2- Introdução

A análise da sensitividade de parâmetros integrais a

variações de dados nucleares básicos ê importante, principal-

mente quando se deseja conhecer a imprecisão no cálculo daque-

les parâmetros (tais como o Kejrf) de\d.do a incertezas na deter-v

minação desses dados. Estas incertezas têm duas fontes princi-

pais : o erro intrínseco cometido nos experimentos para a obten

ção dos dados e os erros associados aos métodos utilizados pa-

ra a colocação desses, dados numa forma conveniente para efetu-

ação de cálculos multigrupos em reatores. 0 EM DP/B, em suas di

versas versões, constitui exemplo de como são armazenados hoje

os dados nucleares básicos, extraídos da experiência. Contudo,

a forma geral e o alto refinamento em que estão dispostos esses

dados, não permitem o seu uso direto era cálculos neutrônicos
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de reatores. Normalmente, códigos interfaces são empregados

na leitura das informações contidas, nos arquivos do E NDF/B

e para a disposição destas informações em forma de uma biblio-;

teca multigrupo particular.

Muitas vezes, o rigor na geração dos dados numa deter-

minada faixa de energia depende do tipo de reator que se está

considerando. Por exemplo, em reatores térmicos, ê comum um tra

tamento grosseiro dado S região das ressonâncias não resolvi-

das , porque esta faixa de energia não é predominante no cál-

culo da criticalidade. JTa em reatores rápidos despreza-se -.-.át'

faixa de energia"térmica, mas considera-se fundamental um tra-

tamento sistemático e não aproximado das ressonâncias não re-

solvidas, devido ã sua importância não só no cálculo da criti-

calidade mas no coeficiente "Doppler" do reator?Por isso, de-

ve-se tomar cuidado em não se utilizar uma determinada biblio-

teca no cálculo da criticalidade de um sistema nuclear para o

qual os dados nela contidos não se aplicam convenientemente.

Um dos objetivos do presente trabalho é fornecer infor

mações concernentes ao uso de códigos de neutrônica empregados

em reatores PWRv,;tér.iflicos, tais como o HAMMER e o LEOPARD, no

cálculo de reatores PWR epitérmicos, testando a diferença na

sensitividade de parâmetros integrais a variações de dados da

região ressonante na biblioteca desses códigos. Como espectros

epitérmicos são caracterizados por uma alta taxa de reações na

faixa de energia que contem as ressonâncias resolvidas, e como

estas constituem a maior fonte de incertezas, deu-se ênfase a-

qui ã variação da parte ressonante e não suave dos dados da bi

blioteca.

3- Descrição geral

A analise da sensitividade ê feita numa cêlulaíde com-

bustível do reticulado de um reator tipo PWR. Considera-se e-

pitérmico, o espectro, quando a maior parte das fissões ocor-

re na faixa de energia das ressonâncias resolvidas. Espectros

termico's e epitérmicos são gerados, respectivamente, em células

com altas e baixas razoes entre volume do moderador e volume do
/ _ 2 3 8 2 3 S 2 3 8

combustível (V /V ) . Composições de UO2r'UO2
 e UO?-Pu formam
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o combustível nuclear.

Os parâmetros de ressonância afetados pelas

são r * \ <r*0> , a 2 5 t r » / r p , a*9-<r.JVrJ9), a"1 ( r* 1 /^ 1 ) e
r**0. As variações são sempre de +10% e efetuadas em todos os

grupos onde haja representação das ressonâncias na biblioteca

do HAMMER.

A tabela 1 apresenta os parâmetros integrais conside-

rados. A região epitérmica ê compreendida pelo grupo 3 na es-

trutura de 4 grupos colapsados da salda do HAMMER; p é dado

pela formula ^1+2/^i->-2+ ^al^ ' n a G S t r u t u r a <3e 2 grupos.

Tabela 1 : Parâmetros integrais considerados

K -ç - Constante de multiplicação

p - Probabilidade de escape de captura

p. - Razão entre captura epitêrmica e térmica no
isõtopo fértil k

ô. - Razão entre fissão epitêrmica e térmica no
-1 isõtopo físsil j

e^g ~ Razão entre total fissão no U-238 e total
fissão no isõtopo físsil

RG - Razão entre total captura no isõtopo fértil
e total absorção no isõtopo físsil

4- Parâmetros de ressonância na biblioteca do HAMMER

Os parâmetros de ressonância dos isótopos na bibliote-

ca de seções de choque do HAMMER estão dispostos de duas manei

ras, dependendo se estes parâmetros servem como dados para o

tratamento dado por A,dl.err-N ordheim ou o dado pelo princípio

de equivalência. No primeiro caso, os dados vêm numa forma ex

plícita (E_, r - r , Tf e g); no segundo, têm-se parâmetros com

pactados (a_r /r,onr /E^T./rJ. Na estrutura do Hammer utili-u a u a u JL a
zada, o formalismo de Nordheim ê aplicado somente ao U-238 e

ao Th-232. Para todos vos outeos isõtopos ê aplicado o principio

de equivalência.

A tabela 2 mostra o número das ressonâncias resolvidas
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quo estão representadas por sens parâmetros na biblioteca,

para os isotopos cujos dados foram afetados.

Tabela 2 : íí úmero cie ressonâncias na biblioteca

Isõtopo

U-2 38

U-2 35

Pu-2 39

Pu-241

Pu-240

ri? dc ressonância S3 r e s o l -
vidas representadas

40

47

18

8

1 1

Faixeis de energia

6,47ev-748ev

l,12ev-37,2ev

6,47ev~61,4ev

2,92ev-17,6ev

D,B5ev-130ev

N-a.faixa de energia das ressonâncias não resolvidas hã

í|?grés<|n£áçâb dgstas ressonâncias somente para os isotopos U-238

e 'i'h-232. <& assinalado apenas 1 valor para os parâmetros esta-

tísticos médios (<D>, <F >, <r >) e estes mesmos valores são

estendidos através dos grupos 19 a 29.

5- Análise da ssnsitividade

A análise da sensitlvidade i feita da seguinte maneira:

Estabelece-se a composição da célula e executa-se o HAMMER pa-

ra o cálculo dos parâmetros integrais, sem qualquer variação

nos dados da biblioteca. Efetua-se, a seguir, as modificações

e executa-se novamente o HAMMER, calculando-se mais uma vez os

parâmetros integrais:para a mesma célula de combustível, inal-

terada. A sensitividade é dada pela comparação entre os dois

conjuntos de parâmetros integrais calculados.

O procedimento é mostrado na figura abaixo e repetido

para cada uma das variações nao;-simultâneas efetuadas. ̂T o caso

do parâmetro • o manteve-;.".:* V constante, alterando-se apenas a

relação r- /r^ . Isto simplifica as modificações nos dados dos

isotopos que são tratados pelo principio de equivalência, já

que somente o último parâmetro TP/T necessita ser alterado.
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Figura 1 : Diagrama de cálculo da sensitividade
usando o sistema HAMMER
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6- Composição e geometria das células de combustível

Espectro térmico ê gerado em uma célula padrão do re-

ticulado de Angra I, com uma fração VM/Vp=l,55. As dimensões da

célula cilíndrica equivalente e a composição adotada estão na

tabela 3. •'

Tabela 3 : Célula VM/Vp=l,55. U-238/U-235

Região

Corribustivel

Revestimento

Moderador

i

üEttara

Diâmetro
externo,cm

0,8191

0 , 9 4 9 9

1,3901

1,4457

Isôtopo

U-238
U-235
0

Z;r

?-:H
0
SS-304

B-10

H
0
2 r
•'SS-304

Átomos/barn. cm

0,02263
0,00061
0,046

0,0453

0,0475
0,0237
0,00066

0,000005

0,0428
0,0214
0,004
0,00034
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Para gerar espectros epitórmicos, com menor moderação

de neutrons, adotou-se uma célula com o passo reduzido, como

mostrado pelas dimensões na tabela-4, conduzindo a uma fração
^ 2 3 6 i 35

V /V =0,77. Considerou-se, num caso, combustível com U0o-U0_
M F 2 3 8 í &

e, noutro, combustível com UO^rüo^mantendo-se a mesma compo-

sição das demais regiões. A adoção de um combustível com Plu-

tonio permite "endurecer" ainda mais o espectro, como conseqüên-

cia da alta integral de ressonância do Pu-240 e da larga resso-

nância do Pu-239 em.torno de 0,3ev.

Tabela 4 : Célula VM/V_=0,77

Região

Combustível

Revestimen-
to

Moderador

Extra

Diâmetro
externo
cm

0,7937

0,9245-

1,1587

l;2049

Isõtopo

U-238
U-235
Pu-2 39
Pu-2 40
Pu-241 •
Pu-242
0

Ãtomos/barn.cm

U-238/U-235

0,02207
0,0011748

0,046

U-238/Pu

0,02067
0,0000046
0,0013606
0,0006524
0,0003497
0,0001492
0,04

7^ Resultados é conclusões

Os resultados são apresentados nas tabelas 5, 6 e 7.

As variações nos parâmetros integrais, como conseqüência das

modificações introduzidas, estão em termos percentuais relati

vos :

• AX/X =
X 2 " X l x--3r00

onde X^ ã o valor do parâmetro integral com biblioteca de da-

dos inalterada, mostrado a esquerda nas tabelas, e X 2, o valor
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calcxiiado com a modificação respectiva.

Baseado nos resultados pode-se fazei- algumas observa-

ções.

1. Como era esperado, hã um aumento da influência das

ressonâncias resolvidas do U-238 e do Pu-240 no K f f, guando

se tem espectros cada vez mais epitérmicos. Por isso,impreci-

ções nos parâmetros das ressonâncias desses isótopos conduzi-

rão a erros maiores no calculo da criticalidade de células

com baixos VM/
V
F»

 A sensitividade, entretanto, continua sufici

entemente fraca para permitir pequenos ajustes nos dados, de

modo a se ter melhor concordância com valores integrais cal-

culados experimentalmente.

Qn células contendo larga soma de plutonio, a influên-

cia das ressonâncias do Pu-240 torna-se dominante em relação

ao U-238. Rn decorrência, esse isõtopo deveria sofrer um tra-

tamento semelhante dado pelo HAMMER ao U-2 38.

2. A sensitividade de K ^r a variações de +10% em a(T /r_)

foi menor, embora tenha aumentado bastante com o endurecimento

do espectro. Recomenda-se a utilização do parâmetro integral 6

como padrão de comparação com valores experimentais e para con-

seqüentes ajustes em r /T~, supondo a parte suave das seções de

choque bem determinadas.

Um aspecto que merece menção é o número maior de resso-

nâncias do U-2 35 que estão representadas na biblioteca do HAMMER

em relação ao Pu~239 e Pu-241. Isto pesou no cálculo da sensiti

vidade das células contendo UO2-UO2/ jã que as variações foram

feitas em todos os grupos (acima de 0,625ev) onde havia resso-

nâncias. Entretanto, somente algumas ressonâncias são predomi-

nantes s<e estas, presume-se, encontram-se representadas.

4. A variação de +10% em <r*e> afetou pouco os valores

dos parâmetros integrais, o gne demonstra a importância maior

da região das ressonâncias resolvidas no cálculo da criticali-

dade de sistemas epitérmicos. Um fato interessante é a diminui

ção da probabilidade de escape p com o aumento da absorção de

neutrons na região das ressonâncias não resolvidas. Isto porque,

uma absorção maior nesta região conduziu, por efeito de blinda

dagem, a uma menor absorção epitérmica (grupo 3) de neutrons

no Pu-240, como evidenciado pelo valor negativo encontrado pa-
r a p40' Este fato preveniu uma diminuição, maior no K^^ devido

ao valor negativo encontrado para 61,9̂ 1,1, pelo mesmo efeito.
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5. Recomenda-se, finalmente, um maior rigor na geração

G rio tratamento teórico dos dados das ressonâncias resolvidas

dos isõtopos, porá cálculos de reatores com espectros "endure-

cidos" , tipo PWR com reticulados "apertados" .

Tabela 5 : Sensitividade : V../V =1,55; U-238/U-235
——— ti JC

Valor calculado
com biblioteca
inalterada

Keff

P

p,e

6
25

e
2 8

RC

1,16609

0,61704

2,81

0,14851 •

0,07257

0-, 5 802 9

Variação

lflTy

-0,83

-0,97

+ 4,16

+ 0,32

+ 0,69

+ 2,69

percentual relativa

1,1a*?

-0,19

<0,01

-0,02

-1,67

+ 0,16

<0,01

Tabela 6 : Sensitividade: VM/VF=0,77; U-238/U235

Valor calculado
com biblioteca
inalterada

K e f f 1,18816

p 0,37918

p
2 8
 9' 5 7

6 0,51403

e 0,09594
2 8

RC 0,61496

Variação percentual relativa

-í, li

-1,56

+4,50

+ 0,71

+ 1,00

+ 3,17

1,1«25

-0,42

<0,01

-0,05

• - 1 , 5 0 .

+ 0,38

-0,08
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Tabela 7 : Sensitividade: VM/Vp=0,77; U-238/Pu

Valor calculado
com biblioteca -
inalterada

Keff i ' 0 3 6 5 9

p 0,13928

p 91,28
2 8

PLft 17 ,95

p* 111 ,4
2 B

6 2 , 2 4 6 0 9
1(9+1)1

E 0,12732
2 8

RC 0,96558

i,ir*8

-0,54

-0,57

+ 3,64

-1 ,11

-

-0,25

+ 0,59

+ 1,25

Variação

i,ir"°
Y

-0,78

-2,76

+ 2,73

+ 5,71

-

-«-2,66

+ 0,53

+ 1,90

percentual re la t iva

l,l<r* s>

-0,12

+ 0,41

+ 0,23

-1,28

+ 0,47,

-0,83 .

+ 0,13

-1,28

1,1a1*9

-0,34

<0,01

<0,01

-0,03

-

-0,68

+ 0,37

-0,02

-0,48

<0,01

<0,01

-0,03

-0,96

+ 0,53

-0,03

* inclui o gruoo 2 na estrutura de 4 grupos :.

& mudanças simultâneas nos valores-.de ct"9e a1*1
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