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RESUMO

Objetivando miniirazar o terço de duplicação de um reator rãpi

do coirercial são analisadas suas características de reneneraçlo e ãs re-

ferentes ã segurança inerente,

w ' São utilizados como referência, para uma análise preliminar ,

os dados de projeto do reator francês Super-Phenix de 1200 MWe, variando-

se posteriormente alguns deles para verificar suas influências no terupo '

de duplicação „ ( E. Zo,).

Lcpm combustível na formate oxido misto deVplutõnio e urânio1

obteve-se 19 anos coirt>\menor tempo de duplicação de reator. Todavia nas -

sando-se ao ccrnbustível\ na forma de carbeto misto de plütõnio e urânio e.£

se tenço reduziupara 12\anos pelo fato do carbeto apresentar melhores pro

priedades térmicas relativamente ao oxido,.

referenciará segurança inerente, deseja-se que o reator a

presente um coeficiente de vazio de sódio C\sodium void cosfficient'U ne-

çjativo, e se positivo, o nenor possível, fissira, para reduzar o alto valor

apresentado para esse coeficiente pelo núcleo hcroogêneo adotou-se uma ou-

tra configuração, a heterogênea, para o núcleo do reator. /
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I . INTRODUÇÃO

A introdução de reatores rápidos na geração de energia elétri

ca possibilitará uma economia no combustível urânio uma vez que esses '

reatores têm a capacidade de produzir irais material físsil do que conso-

rte.

.Muitas pesquisas no campo de reatores rápidos vera sendo reali

zadas no mundo desde a década de 50, principalrrente na França, USA, URSS,

Alemanha, Inglaterra e Japão. A construção de conjuntos críticos e reato

res experimentais foi iniciada em torno ds 1965 enquanto que os reatores

de demonstração começaram a surgir em 1970. O primeiro reator rápido em

escala comercial encontra-se atualirente em construção, é o reator fran -

cês Super-Phenix de 1200 M*te, sendo o início de sua operação previsto pa

ra 1D84.

De acordo com o cálculo, o tempo de duplicação do Super-Phe -

niz ê da ordem de 30 anos, entretanto, no caso de dificuldades no forne-

cimento de urânio no futuro, deseja-se reatores cem tempo de duplicação1

mais curto. Com esse objetivo fez-se um estudo paxamêtrico utilizando os

dados de projeto do Super-Phenix (1) tomados como referência concluindo

também a mudança no combustível, de (Pu,U)02 para (Pu,U)C. Carbeto foi

escolhido devido ãs suas boas características tais cano alta densidade e

alta condutividade térmica (2) .

1.1. Objetivos

Os objetivos principais desse trabalho podem ser resumidos '

em :

- Realizar um estudo paramãtrico em torno dos dados de proje-

to do reator referência Super-Phenix para analisar a influen

cia desses parâmetros no tempo de duplicação;

- Determinar um projeto aperfeiçoado do núcleo do reator que

forneça um tempo de duplicação da ordem de 10 anos;

- Analisar as características de segurança inerente dos núcleos

considerados.

1.2. Casos /analisados

Foram estudados os seguintes casos :
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A - Núcleo do reator can configuração homogênea.

- Combustível na forma de oxido : (Pu,U)O5

- Variação na espessura da região de cobertura

- Variação na espessura do tubo de revestimento

- Variação na densidade do combustível

- Combustível na forma de carbeto: (Pu,U)C

B - Núcleo do reator com configuração heterogênea.

- Combustível na forma de carbeto: Pu,U)C

II. MÉTODO DE CALCUID

11.1. Modelo Físico

O núcleo do reator ê composto por duas regiões de enriquecimen

to afim de minimizar o fator de pico. Envolvendo o núcleo há região de

cobertura constituída de material fértil o qual absorve os neutrons pro-

venientes de núcleo e produz material físsil. O calor gerado ê retirado1

por maio de sódio líquido e o combustível plutônio que alimenta o reator

provem do reprocessamento do cor.ibustível queiirado nos reatores ã ãgua le

ye. A composição isotõpica do plutônio considerada nos cálculos é a se -

guinte :

Pu-239/Pu-240 /Pu-241 / Pu-242 : 0,63/ 0,22 / 0,12 / 0,03.-

O material utilizado nas regiões de cobertura (axial e radial)*

é o urânio empobrecido contendo 0,2% de U-235.

Para o efeito de calculo o- reator foi modelado na configuração

R-Z e cada região homogeneizada em anéis circulares equivalentes e as •

barras de controle foram ignoradas.

11.2. Metodologia

Como instrumentos de cálculo foram utilizados dois programas '

de computação : ANDROMEDA /3/ e APOLID /4/ que resolvem a equação de ãí

fusão em multigrupo em uma e duas dimensões, respectivamente. Para fome

cer as constantes nucleares foi adotada a biblioteca JAERI - FAST - SET

2 em 25 grupos de energia que foram posteriormente reagrupados em 6 •

grupos.

O iiétodo de cálculo adotado esta representado no esijuenia da fi_
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gura 1 com o seguinte procedimento :

a) Determina-se a concentração inicial do plutõnio por meio

de cálculo de criticaiidade obedecendo as seguintes condi -

ções:

- minimizar o fator de pico

' - obtur para a constante de multiplicação efetiva (k -) o

valor igual a 1,005 - 0,002 ao final do ciclo de equilí -

brio (BOEC).

b) No cálculo da queima de combustível considerou-se uma recar

ga anual de 1/3 do combustível do núcleo e da cobertura a-

xial e 1/5 da cobertura radial.

c) O cálculo térmico é efetuado utilizando-se a distribuição '

da densidade de potência determinada no cálculo neutrônico1

e a análise da temperatura é limitada para o canal de maior

geração de calor. O cálculo ê efetuado assumindo a potência

total do reator fixa e que o refrigerante se encontra no

estado estacionário e que não sofra mudanças de fase.

d) CÓro parâmetros inerentes de segurança são considerados o

coeficiente de vazio de sódio e a constante Doppler. O coe-

ficiente de vazio de sódio foi determinado por meio de cál-

culo direto do fator de multiplicação efetiva nas condições

de com e sein a remoção cüo refrigerante sódio das regiões de

núcleo e da cobertura axial.

II.3. Razão de Keger.eração e Tempo de Duplicação

A razão de regeneração foi calculada integrando as taxas de rea_

çãb em todas as regiões do reator na condição de equilíbrio. Quanto ao

tempo de duplicação há várias maneiras de expressã-lo e, conforme a defini

ção adotada pode-se obter diferentes resultados.

Nesse trabalho o tempo de duplicação de reator foi definido se-

gundo o formalismo dado na referência 5.

ROT (ano) = físsll BOEC (reactor doubling -tire )
G x (ciclos/ano)
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onde :

físsil DOBC : quantidade de todos os nuclideos físseis presentes no núcleo

e nas regiões do cobertura no início do: ciclo de equilíbrio,

.(kg). -, "

G : aumento efetiivo em quantidcide de irateriàl físsil durante um

ciclo de combustível, (kg), • . . .

ciclos/ano : número de ciclos de combustível por ano.

0 tempo de duplicação assim definido fornece informações sobre1

a capacidade de regeneração de um reator em particular. Se considerarmos •

também as perdas ocorridas nas fases de reprocessamanto e de fabricação de

combustível e o tempo de permanência de combustível fora do reator ê pre

so que se defina uma outra expressão, assim tem-se : ;

Mi n 4- Mpy

IDT (ano) = >u-n (fuel cycle inventory doubling
(G-Lp-Ld) x (ciclos/ano) time)

onde :

Min : carga de material físsil no reator no início do ciclo de equilíbrio.

2-fex : carga de material físsil no ciclo externo ao reator.

G : ganho de material físsil por ciclo.

Lp : perda de material físsil na fase de fabricação e de reprocessarciento'

de combustível. . ™

Id : decaimento de Pu-241 no ciclo externo.

Cada termo acima é definido por sua vez como :

í-iex * Min x E F x Tex Aciclo

Lp = massa do físsil em I*)EC x RF x 0,02

Ld = massa do Pu-241 em M>EC x RF x 0,0462

onde :

RF :. fração de recarga de combustível (0,33)

Tex : duração de ciclo externo (I ano)

Tciclo: duração do ciclo, de combustível (300 dias)

MD12G : matado-do tempo de duração do ciclo do aiuilíbrio.
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Considerou-se perda de 2% do material físsil nas fase3 de rrepro

cessamento o üc fabricação do combustível.

Finalmente, quando ne considera um sistema composto do vários '

reatores rápidos é conveniente que se defina vim tempo de duplicação para o

sistema.

CSDT (ano) = 0,693 IDT (compound system doubling time).

III. RESULTADOS

A - Reator Itemogêneo - Combustível : (Pu,U)O

O reator referência apresenta uma. taxa de regeneração de

1.18 e um tempo de duplicação da ordem de 30 anos. Introduzindo algu-

mas modificações nos parânvetros de projeto tais como :

- acréscimo de 2 camadas de material fértil na.região-de co -

bertura radial,

- aumento de 30 para 50cru na região de cobertura axial,

- redução da espessura do tubo de revestimento de 0,7 para '

0,4 um,

- aumento da densidade de combustível, de 85 para 90% TD (TD:

densidade teórica).

•Obteve-se uma redução de aproximadamente 37% no tempo de du -

plicação de reator.

B - Reator Horrogêneo - Combustível: (Pu,U)C

No caso do reator homogêneo alinentado de carbeto misto de '

plutônio e urânio é feita inicialmente uma pesquisa do diâmetro ótimo

para a pastilha de combustível. (Fig. 2) . Levando em consideração o

tempo de duplicação e a temperatura no centro da vareta combustível '

encontrou-se um valor em tomo de 0,9 cm para o diâmetro ótimo para a

pastilha de carbeto. Determinado esse diâmetro e com espaçamento ade-

quado entre as varetas ("pitch") calcula-se o número de varetas cora-

Êustíveis necessários para gerar a potência pre-fixada do reator. Con

esses dados define-se os parâmetros geométricos e as dimensões do nú-

cleo do reator. .

Os limites térmicos impostos para a determinação dos parãme -
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tros geométricos foron :

- Maxima temperatura na superfície do tubo de revestimento :

620°C.

- Máxima temperatura no centro da vareta combustível:

1800°C.

- Velocidade recomendada do refrigerante : 5-7^3

As características do reator alimentado de carbeto conforme

os resultados dos cálculos estão na tabela 1.

C - Reator Heterogêneo - Combustível : (Pu,U)C

Uma das principais motivações para desenvolver núcleos de

reatores C O T configuração heterogênea baseia-se na sua capacidade

diminuir o efeito da perda de refrigerante, isso é, reduz o coefi\: -

ciente de vf.zio de sódio.

Três diferentes arranjos representados na figura 3 foraii ana

lisadas. A heterogeneidade radial ê obtida inserindo radialmente re-

giões de material fértil (cobertura interna) na região do núcleo. En

tre os três arranjos, o caso (2-2) apresentou o menor coeficiente de

vazio de sódio (0,0098) mantendo ainda uma alta taxa de regeneração1

(1,52) e um terapo de dobramento relativamente curto (13 anos). Arran

jo (2-2) significa que forora inseridas 2 regiões de cobertura inter-

na sendo que cada região comporta 2 camadas de material fértil.

A redução no coeficiente de vazio do sedio verificada na

configuração heterogênea é causada principalmente por aumento

escape de neutrons da região do núcleo devido ã presença da região '

de cobertura interna.

IV . COi-JCLUSÕES

As principais conclusões desse trabalho são :

a) Introduzindo modificações nos parâmetros projeto do reator

referencia obteve-sc para o reator homogêneo alimentado de

combustível na forma de oxido urna redução de 37% no tempo

de duplicação.

b) Com o utilização do carbeto de plutônio c urânio coro com-

bustível verificou-sc uma redução de 61% no temi» de dupH

cação relativamente ao do reator refertjncia.
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c) O alto valor positivo para o coeficiente ele vazio de ixxlio

verificado para o núcleo homogêneo £oi reduzido de GÜ't, c m

a introdução do conceito de.núcleo hetarogônco.

Concluindo, podo-so afirmar que sob o ponto áe vista neufcrõni

co e de segurança o reator heterogêneo alimentado de carbeto misto de

plutônio e urânio c o reator recar.Ksndado, embora o combustível carbeto'

ainda não esteja suficientemente estudado cm comparação ao oxido.

Os aspectos econômicos não foram considerados nesse trabalho.

TStfJELA. 1 - Características do Reator Homogêneo tendo (Fu,U)C combustível

di&nstro externo da vareta combustível 10,0 mu

densidade de combustível 85%TD

(*) concentração inicial do Pu (w/o)

região interna do núcleo 11,0

região externa do núcleo 13,5

taxa de regeneração 1,49

tempo de duplicação de reator 12 anos

coeficiente de vazio de sódio 0,0305

temperaturas jráximas

no centro da vareta combustível 1310°C

na superfície interna do txibo de revestimento 620°C

potência linear máxima 950 íf/cm

(*) concentração do combustível Puc p-—r-rr-
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