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SUMftRIO

t desenvolvido neste trabalho um modelo de

simulação do comportamento neutrõnico temporal de reatores

rápidos.

Para isto, discutiu-se inicialmente uma meto

doiogia de realimentaçao simplificada na qual as seções de

choque microscópicas sio corrigidas com o estado do reator

através de correlações lineares e esquemas de interpolação

com dados de uma biblioteca fase. A elaboração desta bî

blioteca implicou na investigação do comportamento temp£

ral das seções de choque microscópicas utilizando-se cód^

gos neutrônicos precisos.

Esta metodologia de realimentaçao foi acopla^

da a um cálculo neutrõnico energético e espacial simplify

cado, a 2 grupos de energia e geometria R-Z para estudo

do comportamento temporal de alguns parâmetros neutrônicos

do reator Super Phénix.

Os resultados fornecidos por este trabalho

estão de acordo com a bibliografia, e permitem afirmar

que, do ponto de vista qualitativo, fornecem o comportamen

to neutrõnico temporal real de reatores rápidos.
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ABSTRACT

In this work a model to simulate the temporal

neutronic behavior of fast breeder reactors was developed.

In this model the effective cross-sections are

corrected, whenever the reactor state change, by using

linear correlations and interpolation schemes with data

contained in a library previously compiled.

This methodology was coupled with a simplified

spatial neutronic calculation to investigate the temporal

behavior of neutronic parameters such as breeding gain,

flux and power.

The results provided by this work agree with

the data found in the literature, and allow one to conclude

that the qualitative picture presented by the results are

correct rnd that they predict the real temporal neutronic

behavior of fast breeder reactors.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

A forte interdependência existente entre o estado

neutrônico do reator e as seções de choque efetivas, como

também entre as próprias componentes que caracterizam este

estado, tais como o espectro neutrônico e as distribuições

de temperatura, sugere que ambos devam ser determinados

iterativamente através de metodologias de reaMmentação

adequadas e cálculos muitiregionais acoplados, devido ã

continuidade espacial nas diversas regiões do reator. Embo

ra existam atualmente diversos códigos neutrônicos cap£

zes de determinar o estado de quase todos os tipos de re£

tores, estes códigos são em geral demorados e onerosos £

lim de não fornecerem todos os parâmetros de interesse.

Na pratica recorre-se a simuladores com metodologias de

realimentação simplificadas, envolvendo, por exemplo esquei

mas de interpolação com dados de uma biblioteca préviameji

te compilada contendo valores de seções de choque para vã

rios estados de referência do reator . Alem disso, no re

cálculo do estado do reator são utilizadas correlações eri

tre as seções de choque e parâmetros de controle seleci£
-2.nados segundo um certo critério . Assim, as seções de cho

que podem ser corrigidas com o estado através destas corre

lações.



A importância de simuladores que utilizam metodoiogj^

as de realimentação mais simples pode ser evidenciada quan^

do se investiga o comportamento temporal dos parâmetros

neutrônicos do reator. Devido ã depleção dos isotopos nos

materiais do reator, tanto o fluxo neutrônico como o espe£

tro e consequentemente as seções de choque efetivas precj^

sam ser recalculados varias vezes durante o tempo de vida

do reator. Neste caso pode-se pensar em esquemas de pana

metrização de seções de choque, nos quais um dos paraine

tros expresse a dependência temporal das seções de choque,

tal como o "burnup" que e uma grandeza de estado proporci£

nal ao tempo. 0 "burnup" representa a história de exposi^

ção dos materiais do reator, e pode tanto dar uma medida

da energia total liberada nas reações de fissão no combus_

tível como do grau de dano sofrido pelo material devido â

irradiação. A unidade mais empregada para expressar o

"burnup" é o "megawattday" por tonelada. Como o nome suge_

re, o reator operando num nTvel de potência especifica de

1 "megawatt" por tonelada de combustível inicialmente pre

sente, será queimado de 1 MWD/TON em 1 dia.

Pretendendo desenvolver um simulador que nos dê com

boa aproximação o comportamento neutrônico temporal de re£

tores rápidos de baixa potência, discutimos neste trabalho

um modelo de realimentação rápido e eficaz que permita uma

correção temporal adequada e relativamente precisa das se

ções de choque efetivas. Em vista disso, o trabalho consta

basicamente de duas etapas. A primeira consiste no dese£



volvimento de uma correlação para a dependência temporal

das seções de choque microscópicas complementada com a de_

pendência térmica e espectral e na elaboração de uma biblJ_

oteca-fase em função da temperatura» do espectro e do

"burnup". Na segunda etapa esta metodologia de realimenta

ção é acoplada a um cálculo neutrônico energético espacial

simplificado ( 2 grupos de energia, geometria RZ) para eŝ

tudo do comportamento temporal de parâmetros neutrÔnicos de

reatores rápidos tais como, fluxo máximo, criticalidade e

ganho de regeneração.



CAPÍTULO II

0 REATOR SUPER PHÍNIX

Todas as componentes de projeto de interesse ao pre

sente trabalho foram tomadas I partir do modelo do reator

Super Phênix descrito na referência 3.

0 Super Phenix i um reator rápido de 3000KH de po

tincia e refrigerado a sódio. C um reator tipo piscina pois

tanto o caroço como tambim o trocador de calor intermedia

rio e a bomba do circuito primário estão imersas numa piŝ

cina de sódio dentro do vaso de contenção como esquematiza^

do na Figura 1 abaixo:

"T

Legenda :

1. Caroço 5. Bomba do circuito secun-
2. Trocador de calor intermediário dário
3. Bomba do circuito primário 6. Gerador de vapor
4. Vaso de contenção 7. Turbina

Figura 1 : Esquema simplificado de um reator LMFBR
piscina.

tipo



Nesse tipo de reator o refrigerante sódio no circui^

to primário e bombeado através do caroço e circula por um

trocador de calor intermediário. No circuito secundário o

calor é transportado do trocador de calor intermediário

para o gerador de vapor.

0 combustível alimentado no reator i basicamente

composto de pastilhas de oxido misto te Urânio e Plutônio

(UOp-PuO-), enriquecido neste último. 0 oxido mis te i com

pactado até uma densidade de 852 da densidade teórica, o

que permite uma porosidade capaz de assimilar a expansão

gasosa durante a queima. As pastilhas do oxido misto são

dispostas verticalmente em varetas de aço, e essas envoĵ

tas por um arame na forma hel icoidal . Estas varetas de com

bustível são arranjadas em número de 271 em tubos hexagç)

nais se constituindo numa barra de combustível. Nas Figu

ras 2 e 3 abaixo estão esboçadas as principais caracte

rísticas da vareta de combustível e o arranjo geométrico

das varetas, estrutura e refrigerante em uma barra de com

bustível t ípica de reatores rápidos.

revestimento:
aço SS-316

—arame helicoidal

Figura 2 : Vareta de Figura 3:Corte radial de uma birra de com
Combustível bustível típica de reatores LHFBR'



O núcleo do reator Super Phénix é do tipo hoMogç

neo, coposto de UM caroço interno de reíítivaMente baixo

enriquecimento e« Plutõnio e de UM caroço externo «ais H

co nos elementos fisseis, a fi« de permitir uma distribui

çio de potência radial «ais suave. Esse núcleo reativo é

envolto por UM cobertor de Material fértil (U02) para ge

rar eleMentos físseis. 0 núcleo todo é ainda recoberto COM

elementos refletores e de blindage». Na Figura 4 abaixo

está esquematizado o arranjo das barras de coMbustTvei no

núcleo de UM reator tipo LMFBR. A Figura 5 é UM corte a_

xial do núcleo do reator Super Phénix.

combustível
cobertor

o£í;ffblindagem radial

Elementos de controle

Figura 4 : Corte radial do núcleo homogineo típico de

reator LMFBR.
um

Cobvtor oníol

Coroço Coroço
rodM radial

ft. n, R» R« '

Figura 5 : Corte axial do núcleo do reator Super Phinir.



2.1 - Modelo Simplificado

Os núcleos de reatores rápidos tais COMO OS de ou

tros reatores» possuea configurações altaaente heterogine_

as e irregulares, devido ã presença de canais refrigerar»

tes, inserçío localizada de eleaentos de controle, geoae

trias hexagonais das barras e outros fatores. Tais hetero

geneidades, ea geral não pode* ser negligenciadas pois caii

saa variações espaciais localizadas no estado neutrônico-

teraohidrãulico (fluxo de neutrons, teaperatura), cuja de

terainação exige ua trataaento detalhado. Contudo, parti^

cuiaraente ea reatores rápidos, o livre caainho aidio dos

neutrons é geralmente longo ea relação ãs diaensões das

varetas de combustível e dos canais refrigerantes. Logo

existe pouca depressão localizada do fluxo espacial ou

aesao picos de fluxo, o que peraite ua trataaento aais

grosseiro da heterogeneidade. Ea vista disso, os caroços

e os cobertores do modelo de reator Super-Phinix descrito

na seção anterior, foraa adequadamente homogeneizados ,con

siderando-se o caroço sem barras de controle e com combus

tTvel novo no inicio de vida. Os caroços interno e exte£

no foram ainda homogeneizados resultando num único caro

ço.Es te estado neutrônico-termohidráulico preliminar foi
3 -calculado com códigos de célula apropriados e esse est£

do foi tomado como referência para este trabalho. Os prin

cipais parâmetros de projeto e as densidades atômicas

dos elementos no caroço homogeneizado e no cobertor radj^

ai deste modelo simplificado, foram transcritos para a

Tabelai a seguir :
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TABELA 1 : Alguns parâmetros de projeto do núcleo do SIJ
per Phénix

Dados Gerais

Potência temi ca total

Refrigeração primário

30O0MW

tipo piscina

Caroço e elemento combustível

Material do combustível

Densidade da pastilha

Raio da pastilha, r~-

Diâmetro da vareta, dp

Espessura da camisa, ALp

Distancia entre as varetas, pp

Diâmetro arame da vareta, d^

Espessura do tubo hexagonal da barra
de combustível, AL^

Altura da vareta de combustível, H,

Número de varetas por barra de combu±
tivel

Número de barras de combustível:

caroço interno (IC)

caroço externo (OC)

Raio equivalente : (R| , R° )

ir nr
Enriquecimento : (vIL/v )
Volumetricô

(Pu-U)02

85XTD

0.35leu

0.850cm

0.07c«

0.98c»

0.12cm

0.35cra

100.0cm

271

193

171

(135.9/184)cm

(13.79/17.60)%



Cobertor e elemento f é r t i l

Material de cobertura U0«

Densidade do oxido na pastilha 951TD

Enriquecimento do Urânio no oxido (U-238/U-235) (99.54/0.46)2

Raio da pastilha, rg 0.725cm

Diâmetro da vareta» dg 1.58cm

Espessura da camisa, AL- 0.065cm

Distância entre as varetas, Pg 1.7cm

Diâmetro do arame da vareta, dw 0.095cm

Espessura do tubo hexagonal, ALy 0.40cm

Número de varetas por barra de cobertura 91

Número de barras de cobertura, N«. 233

Raio equivalente do cobertor rad ia l , R~ 233cm

Altura do caroço + cobertores axia is , H~ 160cm

- 3 -
Densidades atômicas (10 atomos/b-ctn)

Caroço homogeneizado :

Pu-239/Pu-240/U-235/U-238/0 1.0392/0.2763/0.0285/

6.178/15.0489

Fe/Cr/Ni/Mo/Mn 13.7846/3.8449/2.4036/
0.3056/0.4278

Si/C/Na 0.3854/0.0784/8.5319

Cobertor radial :

U-235/U-238/0 0.0572/12.3773/24.369
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Fe/Cr/Ni/Mo/Mn 9.9064/2.7647/1.7286/
0.2204/0.3078

Si/C/Na 0.277/0.0564/6.3631



CAPITULO III

METODOLOGIA GLOBAL DE CÁLCULO

3.1 - Metodologia de realinentação

Na construção de uma metodologia de realimentação i

necessário selecionar dentre as variáveis de estado neutro

nico-termohidrãulico aquelas relevantes ao processo de cor

reção das seções de choque microscópicas.

Sabemos que as seções de choque microscópicas dos

isótopos presentes nos materiais reativos de um reator r£

pido podem variar devido a diversos fatores. Por exemplo,

as mudanças nas densidades atômicas devido a depleção iso

tópica, ocasionada pelos processos nucleares tais como

fissão e captura neutrõnica, acarretam modificações na dis_

tribuição energética e espacial dos neutrons e nas tempera

turas dos materiais nucleares. A mudança de temperatura po

de afetar o movimento térmico dos núcleos no material e

consequentemente as seções de choque multigrupo na cesso

nãncia, para as reações dos neutrons com estes núcleos,

ocasionando o efeito Doppler. Da mesma forma os deslocamen

tos espectrais resultantes da depleção isotõpica podem ai

terar significativamente as probabilidades das interações

nucleares dadas pelas seções de choque.

11
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Em vista disso, a dependincia das seções de choque

microscópicas com o estado neutronico termohidraulico do

reator pode ser expressa através de pelo menos 3 paring

tros básicos : a temperatura, a assimetria do espectro e

o "burnup".

o = o (T, a, B) (1)

Na equação (1) a variável de estado T i o vetor tem

peratura cujas componentes são as temperaturas na pastj^

lha, revestimento e refrigerante. A assimetria do espectro

£ é uma maneira conveniente de representar por um único

valor numirico, o conjunto de informações dado pelo espe£

tro neutronico. 0 "burnup" B caracteriza o estado de irra^

diação dos materiais nucleares e pode representar tanto a

energia total liberada das reações de fissão, como a fra

ção do combustível inicial que já fissionou. 0 "burnup" i

uma grandeza proporcional i potência e ao tempo, como se

pode ver pela equação (2) abaixo :

t +Ato v

ft dt /Jp.d-v
B(V, t + At) = B (V, t ) + — 2 « (2)

O O M H M

onde,

B(V,t +At) = "burnup" acumulado após o intervalo

de tempo At, no volume V do reator

(MWD/TON)
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B(V,t ) = "burnup" acumulado no tempo t e volume

V do reator (MWD/TON)

At = intervalo de depleção (dias)

3densidade de potência (MW/cm )

MHM = massa inicial do combustível no volume

V do reator (TON)

Portanto, o "burnup" é uma grandeza conveniente para

expressar a dependência temporal das seções de choque m^

croscópicas.

Uma vez selecionadas as variáveis de controle relê

vantes ao processo de realimentaçao deve-se estabelecer uma

relação entre estas e as seções de choque microscópicas.

A correlação proposta para a dependência das seções de

choque, como extensão daquela apresentada na referência 5

foi :

A

O)

onde estão representados o efeito Doppler pela variação

do vetor temperatura T , o efeito espectral através da assj.
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metria do espectro i, e a componente temporal pela grande

za "burnup", jJ. As componentes T*, a* e B* representam o

estado de referincia, escolhido adequadamente de tal forma

que se aproxime do estado neutrônico termohidrãulico £

tual (T, a. 8), a fim de que o erro na correção linear,

através da equação (3) seja minimizado. Assim, se os parâ

metros (T*. a*, B*) e as constantes Cj 1, C^1 e Cj1 forem

calculadas para vários estados de referincia e isotopos i

de interisse e armazenados numa biblioteca-fase, as seções

de choque para o estado atual X podem ser corrigidas atra

vês da equação (3). No entanto, se o estado atual X e o de

referência forem relativamente distantes, as seções de cho

que devem ser determinadas diretamente da biblioteca-fase

atravis de um processo de interpoiação quadrático ou cúbj

co. Para tal, a biblioteca-fase deve ser compilada para um

mínimo de 3 valores de cada uma das componentes do estado

de referência (T*, a*, B*) t A função de interpolação para

as seções de choque microscópicas ã partir dos dados da

biblioteca pode ser, por exemplo a Lagrangeana . Na Figura

6 a seguir foi explicitado o esquema de interpolação Lai

grangeana quadrãtico para as Z componentes do estado de

referência; o espectro e o "burnup".
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CT(B.o)

Rgura 6: Esquema de interpolaçao da seção de choque com o estado

AnalTticamente a interpolaçao Lagrangeana correspoji

dente ã Figura 6 é dada como :

1 2 3
c (B ,a ) = o,, x A ' + on x A + on x AB1 a B2 a B3 a (4)

onde

( a - a 2 ) ( a - a 3 )

x ( a - a 3 )
(6)

x ( a - a 2 )
(7 )
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°B1 = o n x Bg1 + o21 x BB
2 • o31 x B B

3 (8)

°B2 * °12
 x BB 1 + °22 x BB 2 + °32 X

°B3 = °13 X BB 1 + °23 x BB 2 + °33 X

} (B-BJ x (B-B3)
B ' = 1 1 (11)
B (B -B2) x (BrB )

2 (B-B,) x (B-B )
B c ! 5 (12)
B (B-B ) x (B2 - B )

3 (B-B^ x (B-B )
BB = ! (13)
B (B -B ) x (B3 - B )

A biblioteca da Figura 6 deve ser compilada para ca

da tipo de reação nuclear, grupo de energia g e região mâ

terial do reator, utilizando-se códigos neutrõnicos prec_í

sos. Na realidade, para uma dada geometria do reator, o eŝ

pectro neutrônico e consequentemente, as seções de choque

mui ti grupo dependem apenas da composição e da temperatura.

No entanto, como veremos com mais detalhe na seção 4.3, neŝ

ta metodologia de realimentaçao foi conveniente expressar

a dependência das seções de choque em função dos 3 parâme

tros explicitados na equação 3.
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3.2 - O modelo de simulação neutronico temporal

A determinação rápida e eficaz do estado neutron^

co-termohidrãulico de um reator através da metodologia de

realiroentação esboçada na seção anterior, implica no aco

plamento dos esquemas de correção das seções de choque mi

croscópicas expressas pelas equações (3) e (4) a um cálcu

Io neutronico energético espacial razoavelmente simplify

cado. Na realidade, devido ã heterogeneidade inerente aos

reatores nucleares, o estado neutronico deve ser rigorosa

mente determinado através de metodologias de cálculo trj^

dimensional, quer seja pela equação de difusão ou pela £

quação de transporte, a diferenças finitas. No entanto,

cálculos dessa natureza se tornam por demais envolventes

para simuladores, se considerarmos ainda que em geral eri

volvem um esquema de resolução multigrupo na energia do

neutron. Em função disso, a metodologia de cálculo neutro

nico espacial adotada neste trabalho consiste na realizji

ção de cálculos unid.mensionais alternados para simular o

reator tridimensional. Energeticamente a distribuição neu

trõnica é tratada a 2 grupos de energia.

0 modelo de simulação do comportamento neutrõnico-

temporal proposto neste trabalho envolve um acoplamento er̂

tre o cálculo das densidades atômicas iniciais ã partir

de informações de parâmetros de projeto do reacor, o cã2

culo neutronico espacial e a depleção isotópica correspoji

dente, realimentados por um esquema de correção das seções
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de choque microscópicas expresso pelas equações (3)

(4). 0 «odeio de sinuiação foi esboçado na Figura 7

xo.

1
Cdkuto dos

dmidcxtos-
crt&rac•OS -

Z(X)

TÍT, o, B)

r

Cálculo neu-
trôoicoener
gétcoespo-
ciol

I I

Çõo

I I I
Dtpleeõò

Figura 7 : Modelo de simulação neutrônico Espacial e Tem
poral

Na Figura 7 a rota I corresponde ao esquema de corr£

ção das seções de choque expresso pela equação (3) enquaji

to que a rota II corresponde ao processo de interpolação

Lagrangeana com os dados da biblioteca-fase. 0 cálculo da

depleção isotópica explicitado pela rota III na Figura 7,

é realizado somente após convergência do estado neutrônico

espacial.

A seguir descreveremos os aspectos gerais da método
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logia simplificada de calculo neutrônico energético «de

quada ao simulador esboçado na Figura 7. Cabe ressaltar

que esta metodologia já foi anteriormente desenvolvida

e incorporada ao código neutrônico ONEDM ' , baseado no cõ

digo unidimensional ONED, originário da Universidade de

Michigan.

3.2.1 - Metodologia de calculo neutrônico energético

Como já foi ligeiramente esboçado na seção ante

rior, o calculo neutrônico espacial utilizado no simulador

esquematizado na Figura 7 consiste na realização de cãlcii

los de difusão unidimensionais alternados para representar

o reator tridimensional. Para que tal metodologia seja ef<;

tiva deve-se antes homogeneizar adequadamente o reator trj_

dimensional resultando em modelo quase tridimensional

com simetria R-Z alternada. Seja portanto um modelo de

reator composto de caroço homogeneizado e cobertores tam

bem homogeneizados. Neste caso pode-se admitir uma sime

vria R-Z. Consequentemente a distribuição espacial do flu

xo neutrônico pode ser aproximadamente dada, pelo menos

regionalmente como o produto das componentes radiais e a

xiais, isto i,

(r,z) = C x •«(!•) x •j(z) j = 1....J (14)

com

••r«°>J.1 '
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•r(r) * •(r)/«(r*o) ; *2(z) * •(z)/*(z=o) (16)

A constante C na equação (14) i o valor do fluxo

neutrõnico na origea. 0 Tndice g representa o grupo energi

tico, e o Tndice j a região hoaoginea do reator caracteri

2ada por propriedades neutrõnicas uniforaes. 0 fluxo neutro

nico coao dado pela equação (14) deve satisfazer a equação

de difusão a 2 grupos de energia.

-Djx72#](r,z) + (z i . + £r.) x *](r,z) = J L x S,-
j j j j j ef ^

(17)

w2
xS

• í rj x

(18)

o n d e

1 1 2 2S . * ( v x £ f ) x ^ , ̂  ( v x l f ) x ^ , j = l , . . . . J
J T J T J

(19)
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C claro que o fluxo neutrônico ea cada regi Io j,

bea coao a corrente neutrónica taabéa devea satisfazer as

condições de continuidade nas interfaces dessas regiões.

A resolução da equaçio bidimensional R-Z pode ser

simplificada se trataraos de aaneira aproxiaada a fuga de

neutrons ea uaa das direções (radial ou axial). Para isso

supoaos conhecidos os valores das curvaturas (buckling)

do fluxo neutrônico. Os "bucklings" geonitricos radiais e

axiais para a região j e grupo de energia g são dados res_

pectivanente por :

•f(r) - - (££&•) (20)
J •V) j

Introduzindo (20) ou (21) nas equações (17) e (18) ,

obtêm-se equações de difusão a uma dimensão. Por exemplo,

supondo-se conhecido o "buckling" a x i a l , obtemos a equação

de difusão radia l que, em coordenadas c i l í n d r i c a s é escri^

ta como :

Ir.) x * ] ( r ) = r— x (v x t \ x
J hef j

• v x l* x * 2 ( r ) ) (22)



* "jl f • - x WA ') • (E»4 • D̂  x B, ) x

? x2 1 l 2

> • ( r ) = f = — x (v x Ef x • l ( r ) • v x Ef.

x • ' ( r ) ) • Erj x • ' ( r ) j * 1 . . . . . J (23)

IgualMente se o "buckling" radial for conhecido po

de-se escrever a equação de difusão a x i a l . Isto i :

l a 2 * 1 ^ * 1 1 2 1
-Dl x 3 K^-i + (Ea. • 0 x BÍ • • Er. ) x * ' ( z )

J 3 2 j

v 1 1 9 9
• j ^ - X ( V X E L X • ( Z ) + V X E ^ - X <f> ( Z ) )

é f

(24)

X2 1 1 2
— + (v x E ' x ^ ' ( z ) + v x Zfi x
ef fJ TJ

j = 1 . . . .J (25)
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Observando-se as equações ( 2 2 ) , (23 ) . (24) e (25)

pode-se facilmente in fe r i r una estratégia de resolução da

equação neutrônica espacial. Por exemplo, pode-se começar

resolvendo a equação de difusão radial para determinar o

perf i l do fluxo radia l , • j ( r ) » e °"a* calcular o "buckling"

geométrico radial para cada região j , através da equação

(20) . Este"buckling* geométrico radial pode ser então usado

na equação de difusão ax ia l . Com isso resolve-se as equ£

ções (24) e (25) e determina-se o per f i l do fluxo axial

• ? ( z ) , que é então usado no calculo do"buckling" axial atra

vés da equação (21) . Es te" buckling" pode, por sua vez ser

usado na equação de difusão radial para a determinação de

um novo perf i l de fluxo radia l . Iterando-se sucessivamente

entre os cálculos uni dimensionais dos perfis do fluxo ra

dial e ax ia l , pode-se eventualmente convergir para uma s<>

lução tridimensional em cada região j . 0 esquema de cãlcu

Io esboçado acima dará resultado adequados, desde que a

aproximação do fluxo neutrônico por uma função separãvel

em r e z seja válida para cada região j do reator.

3.2.2 - Cálculo do fluxo neutrônico e da densidade de po

tincia espacial '

A solução completa das equações (22) , (23) , (24) e

(25) deve satisfazer as condições impostas pelas equações

(14) , (15) e (16) , para todas as j regiões do núcleo. Cori

sequentemente devido ao acoplamento espacial, deve-se pro

ceder com uma normalização multiregional tanto radial como

axial do fluxo neutrônico. Isto porque em geral , a equação
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(15) não é satisfeita pela distribuição unidimensional do

fluxo. A condiçio de normalização (15) i reescrita como :

(radial) ^(r.z) = Cp x *
9(r) x *\(z) (26)

(axial) *q{rtz) = C2 x *
9(z) x ^ ( r ) ( 2 7)

com *(r,z) - fluxo neutrônico real

• (r), $2(z) = distribuição radial e a_

xial do fluxo normalizado

pela equação (15).

$(r), $(z) = distribuição radial e £

xial do fluxo normalizado

pela taxa de reação unitâ_

ria na ciluia.

A normalização do fluxo pela taxa de reação depen

de da geometria de tal forma que as distribuições radial

e axial em geral numericamente fornecem valores diferer^

tes. Consequentemente a determinação da constante C na e

quação (14) recai, nesta metodologia de cálculo neutrônj

co espacial, na determinação sucessiva de Cr e Cz cort

forme as equações (26) e (27). Para tal, normaliza-se o

fluxo real pela potência total do reator que pode ser ejc

pressa por :
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/ „ « x E f(r) x •{r)dr « Cr x « x /R E f{r) x

x 4(r) x 2« r dr / z *z(z)dz « Cz x w / ? E f (r) x

x •(z)dz /R ép (r) x 2«r dp (28)

- potência total do reator

- energia produzida por fissão rápida

Cr,C2 - constantes

A potincia global da equação (28) pode ser l

c r i t a en função da taxa de f issão regional S ( j ) para um

•odeio con J regiões radia is e L regiões a x i a i s . I s t o é ,

J

E A x S ( j ) (29)
l J

onde

R
lAi) Hr) 2irr dr j = l . . . . J (30)

j 1 f

L Z lAl)

hzf{3) z
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Usando as hipóteses e definições das distribuições

radial e axial do fluxo neutrônico dados pelas equações

(26) e (27) bem como correlações semelhantes as equações

(29) para as constantes Cr e C-z, pode-se determinar as com

ponentes radial e axial do fluxo neutrônico espacial norma^

lizado pela potência global do reator. Isto ?,

V r ) = x *g(r) 9 = lí2 (32)

w x E A. x S(j)

• g(z) - j-i. x ̂ ( 2 ) g = 1,2 (33)

w x Z A. x S(j)

Aqui, <í>q(r) e <t>Q{z) são as distribuições radial e

axial do fluxo espacial. O fluxo neutrônico espacial *(r,z)

é facilmente obtido como o produto da componentes do f\u

xo real, dadas por (32) e (33), com a distribuição unitS

ria transversal, conforme equações (26) e (27). Para o ca

roço teríamos :

4>(r,z) = $(r) x 4>z(z) (34)

Conhecido o f luxo neutrônico espacial .determina-se

3imediatamente a d is t r ibu ição da densidade de potencia(W/cm )

expressa por :
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2
P(r,z) = Z w x zj(r,z) x *9(r,z) (35)

9=1 f

3.2.3 - Ganho de regeneração *

Um dos parâmetros mais importantes na analise de

reatores rápidos i o ganho de regeneração que dá uma medj

da da capacidade de um reator regenerador para produzir

mais combustível do que ele consome. De uma maneira geral,

o ganho de regeneração é definido como a razão entre a ta

xa de ganho liquido de material fTssil pela taxa de deŝ

truição de material fTssil no reator. Designemos por I e J

o número de isótopos físseis e férteis respectivamente. D£

notemos por K uma região genérica do núcleo como o modelo

da Figura 5. De acordo com a referência 3, o ganho de rege

neração para combustível novo e pouco depletado pode ser

expresso eficazmente para modelo a 2 grupos por :

6 = Z G., . (36)

onde,

GK - T-TT ' (37)
K

2 J _ _
E 2 N,, x o>9 x ** x yv (38)

9=1 j=l J j
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2 I
E Z NK x o 9 x *9 x V Í39^

2 1 no J

F r » E I I ». x oj x •! x Vr • E H, x
R g=l i=l *i fi K K j=l Kj

x o| x •< x VK
J

com *jj! sendo o fluxo espacial médio do grupo g na região K

3.2.4 - Cálculo da distribuição espacial do "burnup"

Conhecida a distribuição espacial da densidade

de potência, o cálculo da distribuição espacial do"burnup"

é prontamente determinada através da equação (2) que pode

ser reduzida a uma forma mais simples se assumirmos a den

sidade de potincia constante durante o intervalo de depl£

ção, e uniforme no volume V do reator. Assim a equação (2)

se reduz a :

B(V, t + At) = B(V, t ) + P V X At (41)o o M H M

A massa do combustível M H M presente no início de

vida e no volume V do reator é aproximadamente igual ao

produto da densidade média do combustível (FHM)» no volume

V, pelo próprio volume. Isto é,

M H M = P H M x V (42)



29

A densidade média PuM> pode ser determinada, uma

vez conhecidas as densidades atômicas iniciais dos isót£

pos fissionaveis do combustTvel. Isto ê,

I
C x Z Ni x Mi

PHM - ^ (9/cm3) (43)
0 V

onde

24 2C = fator de conversão = 1 x 10 barns/cm

N. - densidade atômica do isotopo i (ãtomos/b-cm)

M. = piso atômico do isotopo i (g/ãtomo-grama)

23 -N - numero de Avogrado = 6.023 x 10 (átomos/

ãtomo-grama)



CAPÍTULO IV

CALCULO DA BIBLIOTECA-FASE TEMPORAL

Uma das condições básicas para a determinação precisa

do estado neutrônico de reatores rápidos, através da metjí

dologia de realimentação esboçada no Capítulo anterior é

que a biblioteca-fase seja calculada adequadamente e com

uma certa precisão. A biblioteca deve conter informações

de seções de choque para todos os nuclTdeos neutrõnicameji

te importantes frente aos modelos de reatores rápidos toina

dos como referincia. Alem disso, o cálculo do espectro

neutrônico e das seções de choque microscópicas exigem um

tratamento mais detalhado nas regiões de alta energia,pois

as reações de fissão e captura neutrônica ocorrem numa faĵ

xa mais ampla de energia, comparado com reatores térmj[

cos. Isto nos levou a investigar com certo cuidado a natu

reza dos materiais geralmente usados em reatores rápidos

e as reações nucleares mais importantes.

Neste Capítulo focalizamos, em particular, a dependi^

cia temporal das seções de choque microscópicas e esboça

mos o cálculo da componente temporal da equação (3) para

os principais isotopos presentes no núcleo do reator SJJ

per Phenix. Para isso, investigamos a evolução isotópica
o

no Super Phénix, utilizando o código de depleçao 0RIGEN2 ,

o código de célula 1DX para o calculo das seções de cho

30
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que efetivas corrigidas para auto-blindagem, e o código

ONEDMr para o calculo do fluxo neutrônico espacial. A biblj[

oteca de seções de choque utilizada neste trabalho» foi
14compilada por Bondarenko .

4.1 - Evolução isotÔpica

A metodologia usual de cálculo da evolução isotÔpica

consiste basicamente de duas etapas :

a) Determinação do estado neutrônico-termohidrãulico

do reator no tempo t, através de metodologias de cálculo

adequadas tais como difusão a multigrupo, transporte e oû

tros.

b) Cálculo de depleção isotõpica no qual i resolvido

o sistema de equações diferenciais acopladas que descrevem

o decaimento e produção de isotopos. Geralmente para cada

intervalo de depleção o estado neutrônico, ou pelo menos

algumas de suas componentes são mantidas constantes. Com

isso determina-se a composição isotõpica dos materiais rea

tivos, após um tempo t + At. Estas novas densidades isotõ

picas são então utilizadas no recalculo do estado do rej»

tor. í claro que a cada instante o reator é mantido crTt_i_

co ajustando-se o controle após convergência do estado neu

trõnico-termohidrãulico.
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As 2 etapas de cálculo descritas acima são repetidas

sucessivamente durante um intervalo de tempo T especifico,

conhecido como ciclo de operação do reator. Ao final de T

quando então a criticalidade do reator cai abaixo de 1,

parte do combustível é substituído por combustível novo

mediante esquemas de recarga adequados.

4.1.1 - Esquema de decaimento e produção de isótopos

As densidades atômicas dos isõtopos presentes no

combustível, refrigerante e nos materiais estruturais, sul>

metidos ao fluxo neutrõnico do reator, estão continuamente

mudando devido aos processos nucleares tais como fissão,cap

tura neutrônica e decaimento radioativo. As fissões redû

zem as concentrações dos isótopos férteis (ex. Th 232,

ü-238) e fisseis (ex. U-235, Pu-239), acarretando a forma

ção de diversos produtos de fissão. Os isctopos férteis po

dem também sofrer captura neutrônica sendo convertidos em

isótopos fisseis. Na Figura 8 abaixo esquematizamos esses

principais processos nucleares para o nuclTdeo genérico A.

decaimento absorção

N captura S Nydecaiwento

10

Figura 8 : Esquema de decaimento e produção de isótopos.
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Aqui A. e Ag são as constantes de decaimento dos

nuclídeos A e B respectivamente. Na absorção estão inclin

dos ambos os processos de fissão e captura neutrônica.

Os reatores rápidos utilizam como combustível o £

xido misto de Urânio e PlutÕnio, UO^-PuO^. que ao ser i rrai

diado origina um esquema de decaimento e produção de isõto

pos como esboçado na Figura 9 abaixo.

.1 íf

VJ

,, (n, T)

r., = e.

Figura 9 : Esquema de decaimento e produção de isõtopos

no combustível U 0 « P 0
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Certamente as reações nucleares Mais importantes ,

do ponto de vista neutrônico, sio aquelas que ocorre* COM

os nateriais férteis e fTsseis, e COMO eles estão presen

tes inicialMente em grande quantidade no núcleo do rtã

tor, sua variação pode afetar significativaMente a distri^

buição de neutrons e logo a criticai idade do sisteaa.

Os produtos resultantes da captura neutrônica nos

Materiais estruturais e no refrigerante podem ser impor

tantes por causa de outras considerações além da critical^

dade. Por exenplo, o Hélio criado por captura neutrônica

no Boro-10 presente na barra de controle, i UM gás e COMO

tal pode Modificar significativaMente as propriedades

Metalúrgicas da barra. Além disso, o processo de captura

no refrigerante sódio (usado em reatores rápidos) origina

o isotopo Na-24 que decae com meia-vida de 15 horas libe

rando raios gama de 2.8 NeV que são suficientemente pene

trantes para causar problemas de contaminação radioativa.

4.1.2 - Equações de depleção isotópica

Para que se possa investigar o comportamento tem

poral dos nuclideos de interesse, presentes no núcleo de

um reator, é necessário que se derive e solucione as equa

ções de depleção isotõpicas para estes nuclTdeos. Isto pq

de ser feito utilizando-se idéias simples de balanço expl£

citadas para a Figura 8. Uma expressão geral para a produ

ção e o consumo do nuclTdeo genérico A i escrita como :
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onde

x MA - | E oj g x

[ * •„ l"r (44)
9 99 9 9

X. x N. = perda devido ao decaimento radioa_

tivo de A

| £ o x •_ | = perda devido i captura do neutron
9 a9 9

por A

Xr.xNB = ganho devido ao decaimento de B

para A

|Eo X A |.Np = ganho devido ã transmutação de C
9 9 9

para A via captura neutronica

Derivando-se equações do tipo (44) para cada espé

cie de interesse obtim-se um sistema de equações diferenc^

ais acopladas que não são lineares e nem homogêneas porque

o fluxo e as seções de choque que aparecem nestas equações

não sõ variam com o espaço e o tempo como também dependem

das próprias densidades isotopicas e do espectro. Isto su

gere que a solução desse sistema de equações pode se to£

nar bastante envolvente.
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4.1.3 - Metodologia de calculo da evolução isotõpica ^

cada ao modelo Super Phenix

A resolução do sistema de equações, diferenciais que

descreve o decaimento e produção de isõtopos pode ser sim

plifiçada se assumirmos que o fluxo neutrônico e as seções

de choque microscópicas permanecem constantes durante um

intervalo de integração At convenientemente escolhido. Neŝ

te caso, o calculo de depleção i separado do calculo neij

trônico. Conhecidas as densidades isotõpicas, as seções de

choque efetivas e o fluxo neutrônico no instante t,pode-se

resolver as equações de depleção isotõpicas para se dete£

minar a composição isotõpica no instante t + At.

Neste trabalho o cálculo da evolução isotõpica no

Super Phenix foi realizado com o código de ciluia ORIGEN2.

Este código resolve o sistema de equações diferenciais

pelo método da matriz exponencial, ou seja, expressando o

sistema de equações diferenciais na forma matricial temos:

d N
-— = A x N (45)

onde A i a matriz de transição contendo os coeficientes de

taxas para decaimento radioativo e captura de neutrons e

N o vetor densidade isotõpica. A solução de (45) segundo o

ORIGEN2, é :

N(t) = N(o) x exp (A x t) (46)
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onde N(o) é o vetor de densidades isotõpicas iniciais. A

função exp(A x t) i a função matriz exponencial, que é caj

culada pelo 0RIGEN2, através de técnicas matemáticas ade
o

quadas.

Da equação (44) fica evidente que a determinação

das densidades isotópicas no tempo t, através da resolução

desta equação, implica no conhecimento das seções de cho

que microscópicas e das constantes de decaimento das esp£

cies de interesse, além do cálculo do fluxo neutrõnico em

cada grupo de energia g. 0 código zero dimensional ORIGEN2

trata a variável energética a 1 grupo de energia. Assim, a

metodologia empregada no calculo da evolução isotópica no

Super Phénix é a esboçada na Figura 10 abaixo.

N(0)

Super Phénix
1DX

ONEDM

Í1S

ORIGEN2

6(r,e) I

Nit+At)

Figura 10 : Metodologia de cálculo da variação temporal
das densidades isotõpicas no núcleo do Super Phinix
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Assumindo "burnup" zero na condição de partida do

modi Io de reator Super-Phênix descrito no Capitulo I I , in^

ciaimente calculou-se, com o código 10X, as seções de ch£

que microscópicas para os isotÓpos inicialmente presentes

no caroço e no cobertor, e também o espectro neutrônico a

26 grupos de energia. Para isso realizou-se um cálculo de

difusão na direção radial do reator, utilizando-se inforina

ções de parâmetros de projeto da Tabela 1 e também as áen

sidades atômicas. A dimensão axial foi simulada por um

" b u c k l i n g " a x i a l ( B * = 5 . 1 2 x l O ~ 4 c m ' 2 ) 3 c a l c u l a d o com o

auxílio da economia do ref letor (6 = 19.36cm) . Os interva_

los de letargia e o espectro de fissão utilizados no cãlcjj

Io do espectro neutrônico, foram escolhidos apropriadameji

te para o tipo de reator Super Phénix. A distribuição espjj

ciai do fluxo neutrônico foi calculada cem o código ONEDM.

Esta distribuição foi então usada no cálculo do fluxo m£

dio em cada região homogeneizada. Assim, conhecido o fluxo

médio, as densidades isotópicas e as seções de choque mj_

croscópicas efetivas dos isótopos presentes no material do

reator, no tempo t , o material foi queimado com o 0RIGEN2

até um tempo t + At. Durante este intervalo de tempo ntante

ve-se o fluxo e as seções de choque constantes. Tal aproxj^

mação mostrou-se válida para um intervalo de tempo de 3

meses, pois a variação do fluxo neste intervalo não foi

signif icat iva. Uma vez determinadas as densidades isotõpj_

cas no tempo t + At, estas foram usadas no recalculo das

seções de choque microscópicas, do espectro neutrônico e

do fluxo médio, com o código 1DX e o ONEDM. Realizando su
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cessivaaente a seqüência de cálculo esboçada na Figura 10,

obtiveaos ua conjunto de seções de choque aicroscôpicas

e densidades isotõpicas para vários estágios de queiaa do

reator Super Phênix.

4.2 - Produtos de fissio

4.2.1 - Cadeias de decaimento de produtos de fissão

A fissio de ua núcleo pesado, tal coao o Pu-239,

por neutrons, origina 2 fragaentos de fissão de núaeros de

aassas variados poria prõxiaos. Ea geral, os núaeros de

aassa se distribuea ea torno de 2 valores aais prováveis.

A quantidade relativa desses fragaentos de fissão é geraj^

aente expressa pela sua probabilidade percentual de foraa

ção por fissão, que e obtida por aedidas experiaentais. A

distribuição das quantidades relativas dos fragaentos de

fissão varia com o tipo de ãtoao fissionado e coa a ener-

gia do neutron que provocou a fissão, coao se pode ver na

Figura 11 a seguir:

A fissão assimétrica é característica de todos os

casos de fissão térmica, contudo a medida que a energia dos

neutrons cresce, tal assimetria vai gradualmente desapare

cendo.

Desde que os fragmentos de fissão são formados com

excesso de neutrons, eles sofrem uma série de decaimentos

beta até alcançarem a estabilidade. Tais decaimentos



nam um esquema complexo de cadeias, cor.o se pode ver na

Figura a seguir :

*

1
I
a»
•o«o
•o

o 100 110 120 130 140 150 160

10-3

Figura 11 : Probabilidades percentuais de formação
produtos de fissão originados do U-235 e do Pu-239

para

Nó
101

Mo105

115

105Tc

10101

estável

Figura 12 : Cadeias de decaimento de produtos de fissão
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4.2.2 - Cálculo da variação das concentrações isotôpicas

de produtos de fissão

#
As variações das concentrações isotôpicas de pro

dutos de fissão podem também ser calculadas resolvendo-se

um sistema de equações diferenciais semelhantes ã equação

(44). 0 código ORIGEN2 calcula essas concentrações utilj^

zando-se as equações de Bateman que se constituem em gen£

ralizações matemáticas das equações que descrevem as siri^

es de decaimentos radioativos.

Os principais dados necessários ao cálculo das coji

centrações isotôpicas dos produtos de fissão através de

equações de decaimento e produção de isótopos são : as pr£

babilidades de formação por fissão, as constantes de decaj^

mento e as seções de choque microscópicas de captura de ca

da produto de fissão. No cálculo das concentrações indivj_

duais dos produtos de fissão resultantes da depleção do

combustTvel do SUPER PHÉNIX, utilizou-se a biblioteca

de dados nucleares a 1 grupo de energia contida no código

ORIGEN2 . Esta biblioteca (foi originalmente compilada a

partir de dados da biblioteca ENDF/B-IV,~para vários

modelos de reatores LMFBR.

Certamente, ao utilizarmos os dados nucleares da

biblioteca do 0RIGEN2 para calcular as concentrações i£

dividuais de produtos de fissão no reator Super Phinix, i_n

troduzimos um erro, uma vez que a biblioteca do ORIGEN2

foi compilada utilizando-se o espectro neutrõnico de um
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outro reator. Em vista disso, a análise do comportamento

temporal dos produtos de fissio, que faremos a seguir só*

tem interisse do ponto de vista qualitativo.

Cabe ainda ressaltar que, embora as concentrações

individuais dos produtos de fissão tenham sido calculadas

com certa margem de erro. o mesmo não se deu com a conceji

tração total dos produtos de fissão, que foi obtida com o

ORIGEN2, porem utilizando-se dados de seções de choque mj_

croscõpicas de fissão para os nuclTdeos físseis, calcula^

das com o 1DX, utilizando-se espectro neutrônico caracte^

ristico do Super-Phénix.

4.2.3 - Esquema de agrupamento

Os produtos de fissão podem ser de maneira geral

classificados, de acordo com o seu comportamento temp^

rai, em 3 grupos :

- rapidamente saturantes : neste grupo se incluem

os produtos de fissão de meia-vida curta e alguns de meia-

vida longa que rapidamente alcançam o equilíbrio. Um e

xemplo clássico i o Xe-135, um produto de fissão neutro

nicamente importante em reatores térmicos devido a sua aj

ta seção de choque térmica para captura.

- lentamentes saturantes : como exemplo desse gru

po temos os Isotopos Mo-95, Tc-99, Rh-1O3, Xe-131, Cs-133 e

outros.
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- não saturantes : são aqueles produtos de fissão

que se acumulam indefinidamente no reator. Estes isõtopos

em geral possuem meia-vida longa e são pouco depletados

por captura neutrõnica.

Os produtos de fissão que não saturam, são

mente reunidos em grupos» aos quais são atribuídos seções

de choque efetivas. Por exemplo, suponha que a mistura de

produtos de fissão gerada pelo nuclTdeo fissionãvel i_ de

pois de um tempo de irradiação t, tem uma seção de choque

macroscópica de captura dada por :

°g,x (47)

onde N?(t} é a concentração do nuclTdeo j com seção de

choque microscópica para o processo nuclear x igual a

Um modo conveniente de representar esta mistura é pelo

chamado pseudo-produto de fissão, tendo uma probabilidade

de formação por fissão igual a unidade e seção de choque

microscópica definida em barn por fissão da seguinte mâ

neira :

i 3
onde F (t) é o número total de fissões por cm do nuclT
deo i no espectro <t> desde o tempo zero. Isto e;

» Z g ojff x N
1 (f) x •g(f) x df (49)
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Deve-se observar que a seguinte relação e verda^

deira

Z NJ ( t ) = 2 x F V ) (BO)
J

pois cada nuclídeo fissionado gera 2 fragmentos de fissão-

Inserindo (47) e (50) em (48) temos :

| x o^ x
^ — — = «}(t) x o} (51)
}xENJ(t) J

onde C1? é a concentração normalizada obtida por cálculos

de "burnup".

Em reatores rápidos todos os produtos de fissão

podem ser combinados em grupos não saturantes, uma vez

que as seções de choque de captura dos elementos, em ge

ral, caem com o aumento da energia e portanto a captura

não afeta apreciavelmente a concentração dos produtos de

fissão. Por exemplo, comparemos a captura no Xe-135, pre

sente num núcleo de reator térmico, com a captura no Xe-135,

no reator Super Phénix. Utilizando a seção de choque ter̂

mica de captura do Xe-135 e um fluxo neutrônico cara£

terTstico de reatores térmicos, temos,

V

a c
e x • T E R H I C O ' (2 .7 x I O ' 1 8 cm2)x(1013n/cm2.s)

2.7 x IO" 5 s" 1 (52)
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Da biblioteca do 0RIGEN2 obtivemos a seção de cho

que de captura para o Xe-135 na faixa rapida(oc= 5D98xl(n>arn).

A captura no Xe-135 presente no caroço do Super-Phinix

foi calculada como*

oc
e x «RÍPUJO « (5.098 x IO"27 cm2)(8.0xl015n/cm2.$)=

= 4.078 x IO"11 s ' 1 (53)

Assim, de (53) podemos imediatamente concluir que

a captura no Xe-135, num caroço de reator rápido i relatj

vãmente insignificante.

Em vista do exposto acima, neste trabalho cons ide

ramos todos os produtos de fissão como não saturantes. Em

função da metodologia de cálculo esboçada na Figura 10, £

dotou-se o seguinte esquema de agrupamento; a mistura de

produtos de fissão, obtida apôs cada intervalo de depie

ção, com o código 0RIGEN2 foi dividida em 2 grupos, isto

é, 90% da concentração total da mistura foi considerada

como um pseudo-produto de fissão do Pu-239 e os 10% res_

tantes da mistura, como um pseudo-produto de fissão do

U-235. A justificativa para esta aproximação e que o

Pu-239 é o nuclídeo fissil mais abundante no núcleo do

Super Phénix e portanto responsável pela maior parte das

fissões que ocorrem no combustível do reator.

Os 2 pseudo-produtos de fissão foram diretamente
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introduzidos no código 1DX, o qual forneceu as seções de

choque microscópicas efetivas para estes 2 "pseudo-elemen

tos".

4.3 - Cálculo da contribuição do "burnup" na variação das

seções de choque efetivas

Vimos nas seções anteriores que, ao se estabelecer

um acúmulo conhecido de burnup" no caroço ou no cobertor

do Super-Phénix, através da depleção, as concentrações i_

sotõpicas variaram e consequentemente o espectro neutro

nico e as seções de choque microscópicas dos nuclideos i_

nicialmente presentes nos materiais do reator. As varia
_ _ i

çoes totais nas seções de choque microscópicas (Ao ) e

a variação da assimetria do espectro neutrõnico (Aa) fo

ram calculadas com o auxilio do código 1DX. Em vista di\s

so, supondo-se conhecidas as contribuições térmicas e es_

pectrais, calculamos através d3 correlação abaixo a coii

tribuição do "burnup" na variação das seções de choque

dos nuclTdeos inicialmente presentes no núcleo do reator,

ou seja,

AT

Uma vez determinada a componente do "burnup", atra-

vés de (54), o calculo do coeficiente C^ foi trivial. 0

procedimento acima pôde ser extendido para todos os isõt£

pos presentes na biblioteca do código 1DX, cuja importân

cia neutrônica justificou a sua introdução na bibliote
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ca-fase.

Na metodologia de realimentaçao esboçada neste

balho, a componente ei x AB/B representa a influência

dos nuclídeos e produtos de fissão, que se acumulam no

reator devido ao "burnup", nas seções de choque dos nuclT

deos da biblioteca-fase. Certamente devido ã problemas

de armazenamento de dados, a biblioteca não pôde conter

informações para as centenas de isõtopos e produtos de

fissão produzidos com a queima. No entanto, o efeito des_

tes elementos nas seções de choque dos nuclídeos mais im

portantes neutrônicamente, foi dado pela componente

Gj x AB/B.

Para efeito de ilustração calcularemos a contribui

ção do "burnup" na variação da seção de choque de captura

do Pu-239. Tomemos como referência o estado inicial do

reator Super Phénix ao qual associaremos um "burnup" de

30 x 10 MWD/TON, isto é, supomos que o combustível al^

mentado no Super Phénix seja proveniente de reatores LWR.

Estabelecemos em seguida um acúmulo de "burnup" no

reator, queimando o caroço e o cobertor até 90 dias. 0

acúmulo médio de "burnup" no caroço do reator, calculado

através da equação (2) e com o auxílio do código ONE DM

foi.

AB =10000 MWD/TON (55)



48

A variaçio correspondente na assiaetria do espectro,

Aa, foi calculado utilizando-se informações de espectro

neutrõnico dados pelo 1DX. Segundo a referência (5), a aŝ

simetria do espectro na f omul ação nultigrupo é escrita

como :

NG

(56)

Assim a variação espectral no caroço do Super Phénix

devido ao acúmulo médio de "burnup" de 10000MWD/T foi;

^ = 0.18X (57)

A variação total correspondente, na seção de captu

ra do Pu-239, calculada com o 1DX foi de -0.62.

Uma vez que, no calculo da variação da seção de cho

que microscópica de captura do Pu-239, as temperaturas dos

materiais nucleares foram mantidas constantes, a contam^

nação do efeito Doppler foi eliminada. Assim, tomando da

referência 5 o valor do coeficiente C« calculado para a

captura do Pu-239 e para o mesmo estado de referência ado

tado aqui, pudemos determinar a componente do "burnup" na

variação da seção de choque de captura do Pü-239 e cal eu

lar o coeficiente C~ para este isótopo, introduzindo (55)
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e (57) na equação (53).

c£U"239(oc) = - 0.0024 (58)

Os coeficientes C» calculados segundo o procedineri

to esboçado aciaa fora» introduzidos diretanente na bî

blioteca-fase.



CAPÍTULO V

RESULTADOS NUMÉRICOS

5.1 - Variação das concentrações isotôpicas com o "burnup"

Utilizando o esquema de cálculo esboçado na Figura

10. determinou-se a evoluçio isotõpica no caroço e no co

bertor do Super Phinix até 320 dias, utilizando-se inte£

valos de depleção de 90 dias, e considerando-se fluxos me

dios no caroço homogeneizado e no cobertor. Com isso obt<?

ve-se um conjunto de concentrações isotôpicas médias nas

duas regiões homogeneizadas, para vários estágios de quej

ma do reator. Estas concentrações foram transcritas para

as Tabelas 2 e 3 abaixo.

TABELA 2 : Variação temporal das concentrações isotôpicas
- 3 -

no careço do Super Phenix (10 atomos/b-cm)

NuclTdeo

U-235

U-236

U-238

Pu-239

Pu-240

Pu-241

"Burnup"

0

0.0285

0.0

6.1780

1.0392

0.2763

0.0

médio (IO3

10.6

0.02599

0.00062

6.1016

1.0222

0.2827

0.00608

MWD/TON)

21.2

0.02368

0.0012

6.0224

1.0086

0.2837

0.0117

31.9

0.02156

0.0017

5.9488

0.9948

0.2944

0.0169

37.8

0.02045

0.0019

5.9092

0.98656

0.2974

0.01961

50
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NuclTdeo

"Burnup" médio ( I O 3 MWD/TON)

0 10.6 21.2 31.9 37.8

Pu-242

PF-235

PF-239

0.0 0.000048 0.00016 0.00034 0.00047

0.0 0.01278 0.0256 0.0384 0.0456

0.0 0.1150 0.2303 0.3458 0.4104

TABELA 3 : Variação temporal das concentrações isrtõpicas

no cobertor radia l do Super Phinix (10 atomos/b-cm)

"Burnup" médio (MWD/TON)

NuclTdeo 0 60.23 126.7 197.7 210.0

U-235 0.0572 0.0568 0.0565 0.05612 0.0559

U-236 0.0 0.000147 0.000228 0.00031 0.00036

U-238 12.377 12.370 12.361 12.352 12.342

Pu-239 0.0 0.01214 0.02076 0.02928 0.03406

PU-240 0.0 0.0000203 0.0000365 0.000061 0.000078

PF-235 0.0 0.00011 0.000327 0.000552 0.000703

PF-239 0.0 0.0019 0.00294 0.00497 0.00624

Observa-se facilmente que o mater ia l f i s s i l , repre

sentado principalmente pelo Pu-239, diminui no caroço, po

rém aumenta no cobertor, e que o mater ial f é r t i l (U-238) ,

diminui em ambas as regiões. Is to vem confirmar o fato de

que nos reatores regeneradores, a maior produção de mate

r i a l f í s s i l ocorre na cobertura. Observa-se também que os

isótopos inicialmente presentes no núcleo do reator são



52

os mais abundantes durante todo o primeiro intervalo de

operação do reator.

De maneira geral, as concentrações isotopicas dos

isõtopos inicialmente presentes no núcleo do reator var2

am suavemente com o tempo. Isto pode ser melhor visualiza

do na Figura 13 abaixo que mostra a variação temporal

das concentrações isotopicas no caroço do reator Super

Phênix. Os valores plotados nesta Figura foram tomados

na Tabela 2.
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Figura 13 : Variação temporal das concentrações ísotõpj
cas no caroço do Super Phénix
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A Figura 14 abaixo aostra a variação teaporal das

concentrações isotõpicas no cobertor radial do Super-

Phénix. Os valores piotados nesta Figura foraa toaados na

Tabela 3.

O 6O 120 18o 2

"Bornup" médio (MWD/TON)

Figura 14 : Variação temporal das concentcações
cas no cobertor radial do Super Phénix

isotopi

Os 2 últimos elementos das Tabelas 2 e 3 são. os

pseudo-produtos de fissão do U-235 e do Pu-239. A somo

das concentrações isotõpicas destes 2 elementos» em cada

estagio de queima, e cada região homogênea, é igual õ

concentração total de produtos de fissão, originados dv
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todas as espécies fissionaveis presentes no núcleo do reâ

tor. Observa-se prontamente que o acúmulo de produtos de

fissão é quase linear com o tempo. Para melhor visualize

ção deste comportamento, esboçamos na Figura 15, a varia^

ção temporal dos 5 produtos de fissão mais abundantes d^

rante o primeiro intervalo de operação do reator.(320 dias).

O 10 20 50

Burnu p" médio (10 f

Figura 15 : Variação temporal das concentrações
cas dos 5 produtos de fissão mais abundantes no
do Super Phenix.

caroço

Os valores de concentrações isotópicas de cada ele

nento presente na Figura 15 acima, representa o somatório

de todos os isotopes do elemento. Por exemplo, o elemento
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Xe corresponde ao somatório dos isotopos Xe-131, Xe-132,

Xe-133, e outros.

5.2 - Efeito do "burnup" no espectro neutrônico

A depleção isotopica e o acúmulo de produtos de fiŝ

são, acarretam mudanças significativas no espectro neutro

nico do reator. Na Figura abaixo esboçamos a variação do

espectro neutrônico no centro do caroço homogeneizado do

Super Phenix devido a um acúmulo de "burnup" de 37.8 xlCTMWD/

TON. (320 dias).

1OÜ 1O1 1O2 1o* 1ü5 1O6 IO7

E(ev)

Figura 16 : Variação do espectro neutrônico no caroço no
mogeneizado do Super Phénix devido a um acümuiode "burnup"
de 37.8 x IO3 MWD/TON
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O espectro neutrônico a 26 grupos de energia foi caj[

cuiado com o código 1DX. 0 acúmulo de "burnup" foi obtido

calculando-se a evolução isotõpica no caroço e cobertor do

reator ate 320 dias, utilizando-se intervalos de depleção

de 3 meses. Após cada intervalo o espectro neutrônico foi

recalculado utilizando-se as novas composições isotõpicas.

A substituição de um átomo fTssil por dois produtos

de fissão, durante um processo de fissão, modifica o balan^

ço de neutrons na célula. A captura de neutrons aumenta por

um fator de 2, especialmente na região de baixa energia.

Com isso a absorção aumenta na região de baixa energia e

diminui na faixa de alta energia. Como resultado o espec.

tro neutrônico se desloca em direção a altas energias. 0^

zemos que houve um endurecimento do espectro. Isto pode

ser visualizado através da variação da assimetria do espe£

tro £. A Tabela 4aseguir mostra a variação com o "burnup"

da assimetria do espectro no caroço e no cobertor do Super

Phénix. A assimetria do espectro foi calculada através da

equação (55) e utilizando informações de espectro calcu"U

do com o código 1DX.
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TABELA 4 : Variação da assimetria do espectro com o
"burnup" no centro do caroço homogeneizado e do cobertor
do Super Phênix

Região

Caroço

Cobertor

"Burnup" médio
(1CTMWD/TON)

0.0

10.6

21.2

31.9

37.8

0.0

60.23

126.7

197.8

210.0

Assimetria
do espectro

0.656744

0.657943

0.659299

0.660534

0.661732

0.2452427

0.2515791

0.2568436

0.2621049

0.2650391

Utilizando os dados da Tabel.-. 4 acima, calculamos

a variaçr3 parcentuil da assimetria do espectro para cada

estagio de burnup". Os valores obtidos foram plotados

na Figura 17 a seguir :
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10 20 30 1*

"Burnup11 médio (10 HWD/TON)

Figura 17 : Variação percentual da assimetria do espectro
com o "burnup" no caroço e no cobertor do Super Phénix

5.3 - Efeito do "burnup" nas seções de choque microscopy

cas

O endurecimento do espectro com o "burnup" afeta as

seções de choque microscópicas dos isótopos presentes no

combustível, material estrutural e refrigerante, no nú

cleo do reator. A Tabelo 5 a seguir mostra a variação com

o "burnup" das seções de choque microscópicas a 1 grupo

de energia dos isótopos férteis e fisseis e dos pseudo-

produtos de fissão presentes no combustível do Super

Phénix, calculadas com o código 1DX.



TABELA 5 : Variação das seções de choque microscópicas a 1 grupo de energia com o

no caroço do Super Phinix (barn}

'burnup"

Pu-239

Pu-240

Pu-241

U-235

U-238

PF-235

PF-239

Seção de
choque

°f
°a
af
°a

°f
°a

°f
°a

°f
°a

°a

°a

"Burnup" medi o

0

1.8954

2.3417

0.2986

0.9764

-

-

2.0541

2.7277

0.0407

0.3661

-

-

(IO3 MWD/TON)

10.6

1.8917

2.3353

0.2979

0.9719

2.5303

2.9024

2.0484

2.7186

0.0405

0.3655

0.43647

0.5259

21.2

1.888

2.3288

0.2974

0.9674

2.5228

2.8928

2.0426

2.7091

0.0404

0.3648

0.43309

0.5221

1
2

0
0

2
2

2
2

0

0

0

0

31.9

.8846

.3228

.2968

.9632

.5159

.8841

.0373

.7006

.0403

.3642

.430

.5181

37.8

1.8828

2.3195

0.2964

0.9609

2.5121

2.8793

2.0343

2.6957

0.04018

0.3639

0.4283

0.5169

V
(O



TABELA 6 : Variação das seções de choque microscópicas a 1 grupo de energia com o "burnup" no
cobertor radial do Super Phénix (barn)

NuclTdeo

Ptí-239

U-238

choque dG

°f

°a

° f

°a

0

0

•

-

-

.0155

.5061

"Burnup" médio
60.2

2.3196

3.2063

0.0158

0.5049

(MVID/TON)

326.7

2.3097

3.1874

0.01599

0.50374

197.8

2.3003

3.1694

0.01619

0.50256

210.0

2.2953

3.1599

0.0163

0.5019
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A Tabela 6 mostra a variação com o "burnup" dos 2 i.

sótopos mais importantes neutrônicarenteno cobertor do Super

Phinix.

Os valores de seções de choque nas Tabelas 5 e 6

foram obtidos com o código 1DX, utilizando-se as concert

trações isotõpicas médias no caroço e cobertor radial,mo£

tradas nas Tabelas 2 e 3. Para melhor visualização do com

portamento temporal das seções de choque microscópicas,ca]_

cuiamos a variação percentual das seções de choque em «

da estagio de "burnup". A variação percentual foi caleu

lada como :

ta % = ^—P- x 100 (SB)
°o ao

As variações percentuais das seções de choque mî

croscopicas do U-238 e Pü-239 em cada estagio de "burnup",

no caroço e no cobertor do Super Phénix foram transcrj^

tas para as Figuras 18 e 19 a seguir:
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*Bumup nwde

rigura 18 : Variação das seções de choque
con o "burnup" no caroço do Super Phinix

mi croscopicas

• 0 0 ifO-0 14»0

Burnup medio (Mwd/ton)

Figura 19 : Variação das seções de choque microscópicas

coin o "burnup" no cobertor do Super Phinix
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Observa-se que o endurecimento do espectro decresce

a magnitude das seções de choque de fissão dos isôtopos

físseis. Por outro lado, isto leva a um aumento nas se

ções de choque para fissão nos isôtopos férteis.

Este comportamento concorda plenamente com a
10ria

Observa-se também que a variação temporal das s£

ções de choque, em geral se mostraram mais pronunciadas

no cobertor do reator, como conseqüência da maior varia^

ção do espectro neutrõnico nesta região, devido ã mudança

mais acentuada das concentrações isotõpicas.

As Tabelas 2 e 3 também apresentam as seções de ch£

que efetivas para os pseudo-produtos de fissão do Pu-239

e do U-235, calculadas com o código 1DX.

5.4 - Variação temporal da distribuição espacial da potêji

cia

A Tabela abaixo mostra a variação da fração percer^

tual da potência, com o"burnup"no caroço e cobertor do

Super Phenix, calculada com o código ONEDM e segundo eŝ

quema de calculo esboçado na Figura 10.
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TABELA 7 : Variação temporal da fração percentual de
potência no reator Super Phénix

"Burhup" midio

(1O3MWD/TON)

0

10.6

21.2

31.9

37.8

Caroço
( * )

97.6

97.5

97.3

97.2

97.1

Região

Cobertor
( * )

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

0 deslocamento da potincia em direção ao cobertor,

é devido ao acréscimo do material fTssil nesta região e

consequentemente aumento da taxa de fissão. Por outro lji

do o material fTssil no caroço, representado princípalmeri

te pelo Pü-239, i depletado, diminuindo assim a taxa de

fissões alT. 0 efeito da depleção isotõpica na distribui

ção espacial da potincia pode ser visualizado na Figura

a seguir que mostra a variação da densidade de potência

radial devido a um acúmulo de "burnup" de 21.2GWD/TON. A

linha cheia no gráfico, corresponde ã distribuição da deri

sidade de potência na condição de partida do reator $>u

per Phenix e a linha hachuriada, após 180 dias de queima.



65

7.0

6.0
-̂*

r>

Í 5.0

C
«B»

O
c

c
•o
ft-

«I
c
to

3.0

2.0

l.o

C.1

o.oV

Caroço homogeneizado

—"Burnup'»=0
-••Bur-nup"* 21.2 GWD/TCU

23 09 9?

Raio (cm

7
I ,
'Cobertor
íadial

5? 161 2C7

Figura 20 : Variação temporal da densidade de potência
radial no caroço e cobertor do Super Phinix

5.5 - Variação do fator de multiplicação, fluxo neutron^

co e ganho de regeneração com 0 "burnup"

A Tabela 8 a seguir mostra a variação temporal do

fator de multiplicação, fluxo máximo total e ganho de re

generação no reator Super Phénix, devido ã depleçáo isotõ

pica, calculada segundo esquema esboçado na Figura 10. O

fluxo máximo total representa o somatório do fluxo a 1 e

2 grupos de energia no centro do caroço do reator, calcu

lado com o código ONEDM.
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TABELA 8 : Variação do fator de multiplicação, fluxo nejj

tronico máximo e ganho de regeneração (BG) com o "burnup"

médio no Super Phinix

"Burnup" midio
(103MWD/T0N)

0

10.6

21.2

31.9

37.8

Kef

1.065404

1.042472

1.031846

1.020882

1.014695

u O «
(10 l !> n/crn .s)

8.315

8.309

8.413

8.489

8.493

B6

0.263

0.266

0.27

0.273

0.277

Os valores da Tabela 8 foram transcritos para as

guras abaixo e a seguir:

Burnup médio ( IO Mwd/fon]

Figura 21 : Variação do fator de multi p l i c a ç ã o com
"burnup" no reator Super Phenix
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• o

to

Burnup médio ( K>* Mwd/ton )

Figura 22 - Voriocõo do fluxo máximo com o

"burnup" no reotor Suow-Phena .

o-tt

(D

0-3*

n M ,
Burnjp me'dio (10 Mwd/ton)

Figuro 23 - Vorioçõo do gonno d« regwwoçõo

com o "burnup" no reotor Super-

Phtnix.
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Como já foi comentado anteriormente, a queima aca£

reta a depleção do material fTssil no caroço do reator, e

o acúmulo de produtos de fissão. Com isso a captura de

neutrons aumenta por um fator de 2 e consequentemente o

número de neutrons emitidos por neutrons absorvidos de

cresce, reduzindo a reatividade.

Se a taxa de fissões diminui com o "burnup, para

manter o mesmo nível de potência do rpator, durante o seu

tempo de vida, e necessário que o fluxo neutrônico total

aumente, como se pode observar na Figura 22.

Por outro lado, a queima acarreta o aumento de mate

rial fTssil no cobertor. Consequentemente o fluxo no co

bertor também aumenta. Isso acarreta um aumento no ganho

d? regeneração externo e por consequinte, acréscimo do

ganho de regeneração global como esquematizado na Figura

23.

Na Tabela a seguir comparamos os resultados numiri_

cos obtidos para o fluxo neutrônico máximo, o ganho de re_

generaçao no começo de vida do reator, e o "burnup" médio

no final do primeiro ciclo de operação do reator, com d£

dos de literatura para o Super Phénix.
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TABELA 9
fia

Comparação de resultados obtidos com bibliogra_

Parâmetros Resultados
obtidos

Resultados de
referência *

Fluxo neutrõnico máximo

no começo de vida (10 n/
2

cm .s)

8.315 5.06

Ganho de regeneração 0.263 0.245

"Burnup" médio no f i n a l

do primeiro c i c l o de £

peração do reator (10

MWD/TON)

37.8 40

Cabe ressaltar que na Tabela acima, os resultados

obtidos se referem ao modelo Super Phénix com caroço neû

ironicamente homogeneizado enquanto que os valores tomâ

dos na referencia 3 e 4 correspondem ao reator Super

Phénix com caroço heterogêneo, isto é, caroço interno e

caroço externo.



CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 - Conclusões

Da analise dos resultados numéricos obtidos neste

trabalho concluímos que :

- a queima do combustível de reatores rápidos aca£

reta mudanças no espectro neutrônico e consequentemente nas

seções de choque muitigrupo dos isõtopos presentes no cj»

roço e no cobertor do reator.

- o "burnup" acarreta mudanças mais acentuadas no

espectro neutrônico e consequentemente nas seções de ch(>

que microscópicas efetivas dos isõtopos fTsseis e férteis

no cobertor do reator.

- a mistura de produtos de fissões que i produzida

com a queima do combustível, se af'imula no reator, linear

mente com o tempo, e por isso pode er representada por

pseudo-produtos de fissão caracterizemos por seções de

choque efetivas. Além disso essas seçõis de choque efetj_

vas variam significativamente com a quei 'a.

70



71

- o modelo de simulação desenvolvido neste trabalho

i efetivo na representação do comportamento temporal de

parâmetros neutrônicos de reatores rápidos, tais como :

distribuição espacial da potência, reatividade, fluxo neij

trônico e ganho de regeneração. 0 sentido de variação des_

tes parâmetros, com o "burnup", está de acordo com a lit£

ratura e trabalhos publicados na área de reatores rápi^

dos 1 2' 1 3.

- quanto ao aspecto quantitativo os resultados nii

miricos aqui obtidos para o fluxo neutrônico máximo e o

ganho de regeneração foram superestimados, em relação

aos valores encontrados na literatura. 0 principal motivo

para estas discrepâncias é que neste trabalho utilizou-se

um modilo de reator Super Phénix com caroço homogeneiza

do» enquanto os dados da literatura se referem ao modelo

com caroço heterogêneo, isto e, caroço interno e externo.

6.2 - Recomendações

Prevendo-se futuros trabalhos que utilizarão o mo

dêlo de simulação aqui desenvolvido recomendamos :

- discretizar espacialmente o cálculo da depleçao

isotõpica uma vez que, neste trabalho só foram considera

dos duas regiões de composição uniforme, em cada estágio

de queima : o caroço homogeneizado e o cobertor.



72

- extender a analise para estágios de queima mais

elevados, introduzindo esquema de recarga compatível com

o cálculo neutrõnico espacial utilizado no modilo.



APÊNDICE A

CÍLCULO DAS SEÇÕES DE CHOQUE EFETIVAS4*15

(MiTODO DE BONDARENKO)

As seções de choque efetivas são calculadas segundo o

método dos fatores de auto-blindagem ou método ABBN. Paŝ

saremos a descrever os aspectos gerais deste método e a

maneira como o código 1DX realiza os cálculos.

1. Método dos fatores de auto-blindagem

0 método dos fatores de auto-blindagem consiste de dû

as partes. Na primeira, seções de choque multigrupo gen£

ralizadas são obtidas para um dado material, em função de

uma seção de choque potencial (o ), ( a ser definida mais

tarde), e para os abundantes isotõpos do combustível, em

função da temperatura T. Estas seções de choque são geraj.

mente obtidas para vários valores de aQ, e em três tempe

raturas para os isõtopos do combustível. As seções de

choque generalizadas não precisam se referir a qualquer

composição particular do reator.

Na segunda parte do método, um grupo de seções de ch£

que i obtido, para uma composição particular de rea_

tor e em uma dada temperatura, ã partir das seções de cho

que generalizadas. 0 valor real das oQ são calculadas para
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cada material, e seções de choque para a composição de irt

terêsse, são obtidas por interpolação com os dados de se

çôes de choque generalizadas. Para um cálculo detalhado,

diferentes seções de choque podem ser obtidas para dife

rentes regiões do reator.

Os códigos de computação mais recentes que realizam es.

tas duas etapas de cálculo, são o MINX e o SPHINX. 0 cõd2

go 1DX realiza somente a última etapa do cálculo esboçada

acima.

2. Cálculo da auto-blindagem

A principal idiia do método dos fatores de auto blindjj

gem é a avaliação das seções de choque efetivas na resso

nância, por meio de um fator de blindagem f, para cada ma_

terial m, e cada seção de choque para a qual o efeito de

auto-blindagem e importante. 0 fator de auto blindagem é

definido como a razão entre a seção de choque efetiva p^

ra a reação x, a\ , e a seção de choque a diluição infi^

nita, a1 _(°°). A seção de choque efetiva, e logo o fator
x i g

de blindagem f, serão dependentes de uma seção' de choque

potencial, aQ. Assim,

(60)
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A primeira hipótese do método e admitir que. o fluxo

neutronico sofre uma depressão na vizinhança da ressonâjn

cia (fenômeno de auto blindagem), de tal maneira que a

densidade de colisões varie pouco e uniformemente no int£

rior do grupo de energia.

Esta hipótese leva a admitir um fluxo da forma

constante

Considerando E., como formado pela soma da seção de

choque total do elemento i com as dos demais elemento'. pr£

sentes na mistura, vem;

E. = N. x o! + E N. x oi (62)

Assim,

E+ = N. x (a) + ~ x E N, x a\), (63)

Et = Ni x (o[ • oj), (64)
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onde

o • J- x Z (65)

a é a seção de choque potencial e representa a seção

de choque total dos demais elementos presentes na mistura

por átomo do elemento i.

A segunda hipótese do método consiste em admitir que

a seção de choque potencial não varie dentro do grupo de

energia, o que corresponde a desconsiderar a influincia

que possa ter a estrutura de ressonâncias das seções de

choque dos outros elementos presentes na mistura, sobre

as seções de choque do elemento i.

A seção de choque do elemento i, no grupo de energia

g, i dada por :

»(E)dE

x,g
(66)

I n t r o d u z i n d o as e q u a ç õ e s ( 6 1 ) e ( 6 5 ) em ( 6 6 ) e s i m p l j

f i c a n d o , vem:

v d E

x T
(67)
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Quando da elaboração da biblioteca de seções de choque

mui ti grupo no formato ABBN, estas são calculadas segundo

a expressão (67) para vários valores de o e da temperaUJ

ra T, o mesmo acontecendo com os fatores de auto-blind<a

gem dados por (60).

A vantagem do método de Bondarenko é que nas regiões

de ressonâncias não resolvidas, as incertezas experiment

tais nos parâmetros de ressonância do numerador e

nador da equaçãov(60) se cancelam.
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